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Utdrag ur histank Lämnad den 28.9 1962 vid kontaktmöte med 
narinförvaltnzngens personal i samband med konteramiralen G. 
Jedeur-Palmgrens avgång från sousche fsämbetet vid marinförvalt-
ningen. 

Av amiralitetsrådet FOLKE WEDIN 

År 1949 inflöt i Tidskrift i Sjöväsendet en artikel rörande mari
nens tekniska utveckling. Denna artikel utgjorde en tämligen brett 
upplagd redogörelse för marinförvaltningens verksamhet under ti
den efter andra världskrigets slut och publicerades av dåvarande 
souschefen i syfte att lämna en orientering om marinens dåvarande 
tekniska, ekonomiska och administrativa problem. Tidpunkten för 
nämnda publicering sammanfaller ungefär med tidpunkten för kon
teramiralen Jedeur-Palmgrens tillträde till souschefsämbetet den 
1.4 1950. Det kan därför vara av intresse att i dag kasta en blick 
tillbaka på de gångna tolv åren och följa utvecklingen fram till den 
punkt, där vi stå i dag. Det blir här endast fråga om utvecklingen 
i mycket stora drag med någon exemplifiering av verksamheten. 

l. Marinför valtningens interna 
o r g a n i s a t i o n . 

. Nu pågår en översyn av marinförvaltningens organisation. Orga
~tsationsfrågorn a voro aktuella även i början av 1950-talet. Då ar-
etade den s k 1946 års militära förvaltningsutredning med översyn 

a.~ försvarets centrala förvaltningsorganisation. Arbetet ledde fram 
~\ l ny organisation, som trädde i kraft den 1 juli 1954. Denna avsåg 
.. an~ annat att inom tygförvaltningstjänstens område skapa förut

S~ttntngar för en effektiv materielanskaffning och att förverkliga 
~~~~a som viktiga ansedda principer: klar ansvarsfördelning, ratio
~ l~ Utnyttjande av de tekniska specialisterna samt god kontakt 

e an konstruktörer och tillverkare. En tämligen genomgripande 
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[J . 
l 

Bild l . 

reform av den centrala försvarsförvaltningen ägde rum. J ag 'n nrar 

om att krigsmaterielverket, som 1944 inrättats för krigsma, rielan

skaffningen, avskaffades. Dess arbetsuppgifter fördelad es 1- 1 1 hu

vudsak de centrala försvarsgrensförvaltningarna. Ett samo Inande 

organ för dessa förvaltningar inträttades, nämligen /örsvm ts för

v altningsdirektion, i vilket bl a souschefen v id m arinför v;o nll1gen 

instruktionsenligt sku lle ingå som ledamot. I samband hä n 'd nil

skapades de s k samarbetsdelegationerna, i vi lkas arbete m nga av 

marinförvaltningens tjänstemän deltaga och som skola ve rk för att 

likartade arbetsuppgifter samordnas och reg leras mell an 1yndig· 

h etern a. 
För a tt få en uppfattning om reformen s innebörd fö r n 

va ltningens interna organisation bör man för st kasta en 

organisationen i början av 7950-talet (bild 1). Några b <1kreris· 

tiska drag i denna var att inom vapenavdelningen varje ma t·ielslag 
. o b o •1. .. h l · . Jnon1 

tr inför
tick på 

behandlades mom tva yrae r, en 1111 !tar oc en te <.11!o · 

skeppsbyggnadsav delningen sammanböllos flertalet byråe r 1 10111 rai-

d l . . . l . oc l 
men av ett konstruktionskontor. I ~v e n1n gen mg1c_<: en V :l vs- Di-

verkstadsbyrå samt marinförvaltnmgens u pphandlmgscen t' al. 

rekt under souschefen fanns ett förrådskontrollkontor. 
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MAR!NFORYAlTNINGEN 
Hvvvd1~iu 

Bild 2. 

Enligt 1954 års instruktion fick organisationsbilden ett annat ut

seende (bild 2). Här slår igenom den sedermera vid organisation av 

ett materielförvaltande verk tillämpade principen om indelning i 

stabsorgan: centralplaneringen och administrativa byrån, funktio 

nella organ: inköpsavdelnin gen, verkstadsbyrån och normalieby rån 

samt sakorgan: v apen-, skeppsbyggnads- och intendenturavdelning

arna. Byrå- och sektionsindelningen på vapen- resp skeppsbyo-gnads-

avdelningen framgår av bild 3 resp 4. b 

ke Omorganisationen medfö~_de behov av en ny __ arbetsordni_ng, vil-

~ souschefen kunde faststalla 1955. Det kan namnas att nksdags

revlsorerna uppmärksammade denna och rekommenderade andra 

arnbetsverk att taga den till förebild. 

d Redan vid framläggandet av det nya organisationsförslaget hade 

ledaartementsch ~fen __ framhållit, a tt __ omständigheterna kunde ~öran-
Kungl Ma; :t forordna om en oversyn av den nya oro-amsatio-

nen D . o • b 

lör;v enna 1gangsattes 1956 genom nllb~llandet av s k 1956 års 

195 arsfor·valtnmgssakkunmga. Dessa avgavo i snabb följd under 
6
- 1958 betänkanden rörande olika organisa tions- och personal-
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Bild 3. 

frågor. Innan emellertid förslagen från de sakkunniga h UJ 1it ge

nomföras, kom 1958 års försvarsbeslut, innebärande bl a sta r ;:r ned

skurna anslag för marinen. I samband härmed framhöll 'eparre

mentschefen, att detta beslut särskilt för marinförvaltnin g 1s vid

kommande medförde stora förändrin gar och förskjutninga r t verk· 

samhetens inriktning och därmed följande jämkningar i org ~• isanon 
och personaluppsättning. 

SoL~schefen .. utfärdade i detta !~ge. allmänna riktlinjer f_~ r ~en a~; 
passnmg av ambetsverkets orgamsatton och personaluppsa tt Hng r 

den nya inriktningen av marinen, som han bedömde var erfor· 
derlig. 
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Bild 4. 

Sedan därefter marinplan 60 framlagts a v chefen för marinen, 

uppdrog Kungl Maj :t efter förslag från marinförvaltningen åt 1956 

års försvarsförvaltningssakkunniga att i samråd med marinförvalt

ningen överse ämbetsverkets organisation och personalbehov i syfte 

att erhålla anpassning till ämbetsverkets sannolika arbetsuppgifter i 

marinens framtida organisation. De sakkunniga avgåvo förslag be

träffande först vapen- och sedan skeppsbyggnadsav delningen; för

slag beträffande övriga enheter a v marinförvaltningen torde vara 

att förvänta omkring den 1.1 0.1962. 

. På ämbetsverkets organisationsproblem ha också inverkat de vik

ttga beslut som fattats rörande den enhetliga ledningen av krigs

Illakten och om marinens tekniska personal. 

Som en följd av detta omdaningsarbete ser enligt 1959 års in

struktion med däri skedda ändringar marinförvaltningen i dag ut på 

Sktt framgår av bild 5. Organisationsändringarna innebära bl a, att 

s eppsbyggnadsa v delningen underställts en särskild avdelningschef 

?ch att en annan avdelningschef, nämligen marinöverdirektören -

aven denne ledamot av marinförvaltningen - skall direkt under 
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Marinövordi
rektörtn jöm
ltl'er~one~l 
ochutb ild
,.;niJntklio
AOn (PU) 

Bild 5. 

Stobtorgo tl 

So~ -orgon 

so uschefen biträda med den tekniska plane6ngsverksamhetr 1 inom 

äm betsverket. Marinöverdirektören har en särskild personal- >eh ut

bildningssek tion sig underställd. Beträffande vapenavdelnit en har 

den tidigare minexperimentverkstaden v id Stockholms ör! ,gsvarv 

införts som minexperimentsektion i minbyrån . 

Denna organisationsbild torde under nästa å r komma att , 

betydelsefull ändrin g genom att intendentu ravdelninacn fö 

o 
nomga 
vinner 

och övergår i intendenturförvaltningsverket . "' 

T ill slut bör fram hållas att en viss förskjutning inträtt t marin

förvaltningens verksamhet genom att i allt större utsträckni• g indu
strier, forskningsanstalter m fl nu anlitas så att i många fal endast 

den ledande och administrativa verksamheten kvarligger j verket· 

f'li PER50NAL l4.19S0-141962 . 

'" L-l---l--l--1--1----1~-+-+--l-+-+-~--1 

JJild 6. 
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CJ MiLITÄR PLRSONAL 

B CIVILMILITÄR P~RSONAL 

EJill CIVI L PERSONAL 

At>:TA L TJANSTER 

I samband med marinför valtningen s organisatoriska problem är 

det av intresse att kasta en blick på personalutvec!elingen inom äm

betsverket (Bild 6.). 
Av bilden - å vi lken dc streckade partierna å terge den tjänst

görande personalstyrkan med fr ånräknande av vakanser - fram 

går en stark minskning av p ersonalen som en omedelbar följd av 

1954 års ovannämnda förvaltningsreform samt att personalstyrkan 

efter en viss ökning tmder senare år å ter minskat. Den senare ut

vecklingen visar även den å bilden inlagda kurvan för antalet tjän s

ter under senare år. Personalorganisationen, som vid ingången av 

budgetåret 195 7/5 8 omfattade 735 befattningar, hade vid början a v 

budgetåren 1961 /62 sjunkit till 702. Från och med den 1.7.1962 har 

~.nta_l,et ~j änster å ter ökat till 738 men detta inn ebär ingen väsentlig 

.. ~rbattnng för ämbetsverket i dess helhet, eftersom hu vuddelen av 
0 ningen föro rsakats av minexperimentsektionens samt personal

och utbildn ingssektionens inlemmande i marinförvaltningen. 

Bär böra ä ven nämn as vissa å tgärder som vid tagits i förh ållandet 

tne llan lednin g och personal. Redan under 1940-talet hade börjat 
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hållas s k kontaktsammanträden med personalen, där det fi n tto 
fö redrag i något aktuellt ämne och orienteringar från led1 inge

1

111 

sida stått var och en fritt att framföra förslag och frågor till na
1
.
1
·

1
s 

Il
förvaltningens ledning. Denna verksamhet fortsatte under 195 l -tale 
men har under senare år begränsats till ett sammanträde i S<l' 1 ba 11 ~ 
med att överenskommelse träffats om införande av /öreta gsn, nnder 
vid försvarets arbetsplatser. En sådan nämnd bildades i m ;:>' inför
valmingen i maj 1959. Den är ett organ med speciell upp~ ft att 
möjliggöra för ledningen att informera personalen om verkc: s tek. 
niska och ekonomiska förhållanden samt för personalen att 1 .)n1111a 

fram med uppslag och synpunkter till gagn för verksamhet 1 och 
tri v sel i arbetet. 

Som ett led i den trivselfrämjande verksamheten kan i fört .gåen
de nämnas den lilla skrift "Välkommen till marinförvaltni 1 en" 
som sedan 1957 tillställes varje nyanställd i syfte att infonw ·a on; 
arbetsplatsen och som inledes med några personliga hälsn,'lgsord 
av souschefen. 

I detta sammanhang får jag också erinra om att omsk o!nin· - och 
vidareutbiLdningsfrågorna till följd av utvecklingens gång f, t allt 
större betydelse. Alltsedan 1960 ha a v satts särskilda medel · i r vi
dareutbildning av civil förvaltningspersonal i marinförvalr 1ingen 
samt för bidrag till korrespondensundervisning. För denna utbild
ningsverksamhet ha särskilda riktlinjer fastställts detta år. 

Jag övergår härefter till att beröra vissa frågor inom m ·i nför
val tningens 

2. A 11 m ä n n a v e r k s a m h e t 

där större förändringar skett under 1950-talet. 
a) En viktig del av denna verksamhet har avseende på ,udget

frågorna, vars handläggning genomsyrar nästan hela arbets rct. 
Bild 7 visar den marina budgeten i början och slutet av w om· 

handlade period. 
K d f h l · J1 a" lfren ostna erna ör e a mannen voro 1950/51 inte mer ~in 

mot i nuläget, delvis beroende på penningvärdets fall. 
Aven om man räknar upp 1950/51 års anslag till årets ,J ris läge 

kommer man emellertid inte upp till innevarande budgetårs nslags· 
nivå. Detta beror på den väldiga tekniska utvecklingen efter vär!ds
kriget, som medfört allt större materielkostnader. Denna , , kntska 
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MARINENS KOSTNADSRAM 

~ 1962 - 63 * 
~ ~ 

~~Ii\\ 

1950-51 

Mari- Varav Varav Mari- Varav Varav 

n ens för MF för för MF för n ens 
ans k total verk- ans k total verk-

ram sam- o un- ram sam- o un-
het derhåll het derhåll 

av av 
m tri m tri 

Bild 7. 
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utveckling för vilken kompensation numera utgår autom atis~ l lll cd 

f n 2,5 % årligen, har m edfört en stegring av marin ens kosrna lsra 111 
trots a tt ma rinens a ndel inom riksförsvaret min skats efter 1 < ~ 8 år; 

f ö rsvarsbesl u t. 

b) D en s k huvudförvaltnings principen, som innebär att 1 för

va ltning omh änderh ar anskaffning av materiel för ann an fc w ars

grens räknin g, blev närmare formul erad och stadfäst i 1954 rs s k 
a nskaffningskungörelse. Bes lutanderätt i frågor rörande utsec dc av 

huv udförva ltningsmyndighet tillkommer försvarets förvaltr· 'l gsdi 

rektion. Principen ha r fått stor betydelse då det gällt att sar 1rdna 

a nskaffain garn a inom försva ret. Marinförvaltningen ä r hm dför

va ltningsmyndighet då det gä ller materiel för sjömå lsbek i ) lltng 

och sjömålsmateriel , v iss ammunition och v issa robotar sa t för 

materielhanteringsmaterieL Beträffande helikop tra r är m a rinf ·valr

ningen upphandlande myndighet för hela för svaret. 

c) Under det senaste decen niet ha hålkorts-, matematik- r 1J da-
tabehandlingsmaskiner kommit till a llt allmänn are användni n 1nom 

lan det för beräkningsarbeten m m. Det ä r därför naturli gt a aven 

marinförv altningen ägnat dessa frågor uppmärksamhet. 

År 1957 tillsatte souschefen en a rbetsg rupp för att karda ,a ar

betsuppgifter lämpade för bearbetn in g i matematik- och u abc
h andlingsmaskiner. Sedan 1958 omhänderhas utredningsarbc et be
träffande integrerad databeh andling av den s k IDB-kon 1itten . 

Denna bestå r av en ledamot frå n varje avdelnin g (motsvaran ) och 

utgör det ledande och övervakande organet för da tabeh and ll gsa r

betet inom marinförvaltningen. Det verkstä lla nde organ e fö rst 

kallat !DB-utredningsg ruppen och numera !DB-kontoret, b år av 

ett antal heltidstj änstgörande befattning sh a vare. Verksam hc 'n har 

främst inriktats p å förrådsredovisningen och därmed samm 1häng· 

a nde p robl em, men även det ekonomiska uppföljningsarbc ~ t har 

ägnats uppmärksamhet. således utfö res m a rin fö rva ltningens isposr

tionsbokföring numera på en särskild hå lkortsmaskin - C a !ary pe. 

Vidare sker marinens redovisnin g av arti lleriammunition å hål

kort . 

d l l .. . f" l . en för 
d ) I etta samm an 1a ng <a n namnas att mann orva tn ll • , d 

r egistrering och arkivering av ritningar fa stställt ett syst 11 me 

mikrofilm monterad i hålleort, som kommer att medföra b panng 

av arkiv utrymmen . 
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e) Beträffande det administrativa arbetet får jag erinra, att det 

der 1940-talet igångsatta a rbetet att om arbeta de gällande för 
~1.11tmingsföreskriftema för marinen fortsa tte i början av 1950-talet 
11

: 110111 särskilda utredningsmän. 1950 utfärd ades proviso ri ska före

gkrifter för för valtnin gen ombord p å flottans fartyg och 1952 kun 

~e marinförva ltningen utgiva ett nytt förvaltningsreglemente för 

marinen. Utvecklin gen medförde, att 1956 måste utgivas en ny, fö r

"ndrad upplaga, men även denna har nu blivit fö råldrad . Arbete 

~ågår med utar~etan d e a~ ny fö~valtningsins tr_u k ti?.n för mari1~ en . 
1961 ingav mannförvaltmngen nll Kungl MaJ:t forslag om vrssa 

grundläggande förval tningsbestämmelse r. 

f) Under 1950-talet har marinens förrådstjänst varit föremål för 

flera utredningar. Synpunkter ha där vid framförts a t t ma n borde 

sammanföra olika smärre förråd till stö rre enheter och p å grundv al 

härav har m an kommit fram till förslag om inrättande av s k funk

tionella förråd inom marinen, d v s en organisation som i sig inne

fattar flera olika slags materiel och materia l och där förr ådsfunk

tionen är det primära, under det att sakkunskap bet räffa nde ma

terielen icke erfordras av förrådspersona len. 

Marinförvaltningen har fattat flera o lik a beslut i förrådsfrågo r

na. På försök inrättades 1959 ett allmänt varvsförråd vid Göteborgs 

örlogsvarv. Fr o m samma år organiserades ma rinens centrala fö r

råd, avsett för v apen- och skeppstekni sk materiel och helt uppbyggt 

efter funktionella principer. Förrådet ingå r i verkstadsbyrån. I maj 

1960 fattade marinförvaltnin gen det principbeslutet, att med vissa 

undantag marinens förrådsorganisation i land skulle ordnas funktio 

nell t genom att förnödenheter av olika slag sammanfördes i gemen

samma förr åd , oavsett förnödenhetern as förvaltningsgrenstillhö
righet. 

Förrådsfrågorna ha sedermera ägnats fortsatt studium och m arin 

förvaltningen har i å r till K ungl Maj :t inlämnat fö rslag om ett för

r~dskontor i verket i sy fte a tt skapa en centrali serad, förstä rkt för
radsledning. 

. g) Förrådsfrågorn as lösning hän ger samman med materielens 
lde~tifiering. Marinförvaltningen har utarbetat r utin er fö r k lassifi

~enng och kodifiering av materielen. Ambetsverket har vidare i 

et:a sammanhang meddelat beslut om införande av an läggnings

register för fast och utru stningslistor för lös materiel, samt fastställt 
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materielgruppsindelning. allt i sy fte få ett enhetligt system f' r ,1 
teri elregistrering. Ja, 

h) Sedan erfarenheter fr ån andra världskriget givit vid lnden 
att man borde eftersträva bombskyddade baser för fiottans 1rtyg, 
igå ngsattes i början av 1950- talet arbeten med fartygstunnl a r berg 
och förberedelser för att även an lägga verkstäder, förråd ocl 1nd 
b . b l ra asargan 1 ergrum. P a ner väx te fram som inneburo, att en arvs-
anläggning som ersättning för Stockholms örlogsvarv skull e ' yggas 
p~ Muskö huvudsakligen i bergrum. En imponerande v a r v ~ llägg
nmg tar nu form på Mu skö. Ehuru arbetena ske i fortifik an 1sför
valtningen s regi har marinförvaltningen varit starkt e n ga~ rad i 
ansträngningarna för att förverkliga detta byggnadsföretag C• lll ed 

att taga fram projekterings- och konstruktionsunderlag för t tsam
ma . Vissa delar av an läggningen ha kunnat tagas i bruk och et to
ta la färdigställandet av denna unika anläggning kan nu t ids issigt 
skönjas. 

Detta kanske det största byggnadsföretaget i marinens ' storia 
ha r givetvis medfört krav p å särskilda organisatoriska å tgär• r. En 
särskild arbetsgrupp, den s k örlogsbasförflyttningen (OBF) ingår 
nu i marinförvaltningen som ett souschefen direkt underställ t ·; tabs
organ med uppgift att samordna och bereda ärenden angåen d upp
byggnad av Muskö-varvet och till detta knutna krigsrepararia splar
se r, ä vensom utflyttningen av Stockholm s-varvet. 

i) Inom marinens regionala och lokala förvaltning ar har t 0111-

fattande rationaliserings- och omorganisationsarbete ägt n u under 
period en, vilket arbete h~ir cnda ~ t i vissa punkter kan berö s. 

Beträffande örlogsvarven i Stocleholm och Karlskrona, s. n ol11-

organi serades 1945, visade det sig snart att uppfattningarna 1111 er
farenheterna a v den principiella omorganisationen stark t gi1 isär. 
Detta föranledde marinförvaltningen att hösten 1952 göra under
dånig framställning om förnyad utredning rörande var vsc 'anisa
tioncn. Utredningsarbetet kom att taga lång tid. Först 196 1 ~kedde 
omorganisationen a v Karlskronavarvet, v ilket innebar bl a tt ma
rinverkstäderna ombildades till fristående statligt aktieb ' T med 
marinen såsom kontraktsbunden huvudkund. Återstående .':'rvalt
ningsorgan sammanfördes under chefen för marinkomman Sy~· 
Det traditionsrika Karlskrona örlogsvarv utgick därmed ur JrgaiW 
sationen. Beträffande Stockholms örlogsvarv ha fr o m 196:' rn arin-
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erkst~iderna i a ll a avseenden blivit underställda varvschefen . N y 
v srruktion - dock av provisorisk art - har faststä ll ts att gäll a 
,n d 1 · l' · o f 0 rn en J u 1 1 a r. 
r Efter undersökningar av statens organisationsnämnd har förvalt
ingstjänsten vid samtliga kustartilleri/örsvar omorganiserats. 

n på rekommendation av försvarets förva ltn ingsdirektion ha r ma
rinförvaltningen på försök inrättat en /ör för svaret gemensam tele
verkstad i anslutning till Göteborgs örlogsvarv. Verkstaden trädd e 
i funktion våren 1961 och försökstiden har bestämts till tre å r. 

j) Inom marinförvaltningen ha utarbetats underhållsrutiner för 
marinens teletekniska materiel, varigenom förebyggande materiel
vård systematiskt börjat till ämpas beträffande sådan materiel. Utar
betandet av närmare vårdföreskrifter är av den omfattning, att ett 
särski lt organ med fackutbildad personal anses erforderligt härför. 
Med anledning härav har marinförvaltningen hos Kungl Maj:t hem
ställt om inrättandet på försök av en ny teknisk sektion inom tele

byrån. 

3. S a k o r g a n c n s v c r k s a m h c t * 

Marinförvaltningen är i den organisation som framgått ur 1950-
talets omorganisationsarbete mer än förut ett materielförvaltande 
och materielan skaffande verk. Det gä ll er här att vidmakthå ll a vå ra 
sjö- och kustartilleristridskrafter i den av statsmakterna bestämda 
omfattnin gen samt att allteftersom materielen blir förå ldrad och 
försliten ersätta den med nya fartyg och batterier anpassade efter 
teknikens fortgående, ofta språngvisa utveckling. Låt oss kasta en 
blick på den verksamhet som i detta syfte utövats och utövas a v i 
första hand marinförvaltningens s k sakavdelningar. 

3 a. V a p e n a v d e l n i n g e n 

Denna avdelning svarar för vapensystem och vapenutrusrning. 
. __ Inom artilleriområdet ha fartygsburna artillerisystem för luft- och 

s!?målsbekämpning utveck lats till helautomatiska radarstyrda a n
laggningar med snabbskjutande automatpjäser. 
k Ko~~pletta ubå tsjaktsystem med hydrofoner, eldledningar och 
astpJaser ha utveck lats och anskaffats för ett flerta l fa rty g. 
------
• Fra ··11 · msra nrngcn ~; rundad på upp gifter fr ån vederbörande avdelnin g. 
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För det lätta kustartilleriet har 7,5 cm batteriet blivit nom· ' iva 
de och anskaffats i betydande serie. ' ' 11

' 

Inom torpedområdet har en högst betydande utveckling f ll bor. 
dats genom införandet a v trådstyrd torped och därtill höra n e eld. 
led ningssys tem. Arbete med and ra torpedtyper pågår. 

Inom minområdet har en högst komplicerad teknik utv 
främst inom de magneti ska, elektroniska, akustiska och hyd r· 
miska område, för att fy ll a moderna krav på minkon st ru l 
och p å minsöknings- och minröjnin gsmateriel och för fa 

klars 
1 l 

Yna-
tioner 
ygens 

skydd mot minfaran. 
Arbetet med utveckling av robotar för marint bruk börj ad, 

under andra vä rld skriget. Efter 1950 ha anskaffa ts dels lät t 
styrda ro botar för kustartilleri et, del s luftvärnsrobota r för 
Därjämte har utvecklingen av en tung sjömålsrobot för såv 

·eda 11 

tråd
Htyg. 
fl or-

tan som kustartilleriet bragts nära slutpunkten av en första tapp. 
I anslutnin g härtill har ett övningsrobotbatteri organiserats p Got
land sed an ett par år. 

Expansionen inom teleområdet har karakteriserat 1950-talc Dels 
ha kraven på och omfattningen av telekommunikations edlen 
må ngdubblats, del s har elektronisk materiel i form av rad 
presentation smateriel blivit en oundgänglig och integrerad 

och 
del i 

praktiskt taget alla vap ensystem. 
Marinens nya långvågsstatio n, Ruda radio, ha r färdigstä s; en 

Deccakedja har inrättats p å ostkusten för navigering på · · TSJOI1 

och en stark utvidgnin g av radio- och trådnät har kommit til tå nd. 
Kustradarsta tioner a v o lika slag ha upprättats och moden ;erars. 
Ett stort antal eldledningsradaranläggningar för artill eris , rem 1 

land och ombord ha anskaffats. 
I nom stridsledningsområdet må nämnas att praktiskt ta~ 

det nuvarande systemet med informationsorgan, förbindelse 
tingbord och annan presentationsmateriel tillkommit uncle 
talet. 

s lutl igen må nämnas att fordonsbeståndet i marinen för b, 
tan och kustartilleriet tagi t allt större omfattning. För k u 
riets rörl iga batterier är fordonsparken den störs ta och tyng 
förekommer v id svenska stridsförband. Den har förstärkt s c 

derniserats. Det senas te tillskottet till denna materiel ä ro de 
bilar som i dagarna levere rats från utlandet. 

r hela 
plor-

1950-

c flor
u ri!le
a, som 
-h )110' 

11fibie-
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· -f---
1z M010RJORPEOBRTAR 

" 
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MINKRYSSAR€ 

~11NS'IE F'ARE 

STORRE 

KU'SIMi tlS'IEPARE 

tnANGfARTVG 

M~TLAGGAR(O<A.I 

Dnder de gångna åren ha enli gt olika fartygsbyggnadsplaner ett 
ston antal farty g anskaffats . Sålunda ha 6 jagare, 12 stora och 25 

~~å torpedb åt.~r, 12 ubåtar, 17 mii.:svepare, 1 ; edettbåt, _8 m inu t
aggare, 14 trangfartyg samt ett storre antal batar av ohka typer 
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tillförts marinen, varpmte 2 statsisbrytare tillkommit. Vic1 sid 
l . bo h . an. av detta har ett stort anta pgare, u atar oc mmsvepare m dern· 

serats. Härjämte ha helikoptrar införts i marinen. Bild 8 vis. r flo:~ 
rans sammansättning i början och slutet av nu omhandlad p c iod. 

De nya vapnen, stridsledningsorganisationens införande O• •1 tele
teknikens utveckling ha givetvis ~åverkat fanygsprojekte rin( n och 
-byggnaderna, men dessutom ha mom avde lmn gens ansva rs <n rådc 
många nyheter införts. 

Som exempel härpå kan nämnas den kraftiga utveckl in) en på 
ubåtsområdet, där man med projekt A-ll framtagit ett 1 dikalt 
nytt maskineri under medverkan av betydande resurser inon forsk
ningsinstitutioner och industrier. 

För minsveparna har man på grund av utvecklingen ino1 111 111_ 

vapnet måst övergå till omagnetiskt material , vilket fram , mgat 
byggandet av minsvepare i trä en ligt nya principer. 

Gasturbinen har under tiden utvecklats så, att den kan an i ndas 
som framdrivningsmaskineri för torpedbåtar, vilket gör at stora 
effekter med relativt liten viktsoffring kan installeras. 

Växelström har införts på fartygen i stället för likström, arv id 
robustare och enklare anläggningar erhå llits. För nedbringa! .et av 

vikten, vilket är nödvändigt vid den lätta f lottan, har ny , abel
materiel införts. 

Stöt- och bullerproblemen ha behandlats och viktigare r, tterial 
monteras nu med dämpare härför. 

Ny modern uppblåsbar li v räddningsmateriel har införts. 
Den kärntekniska utvecklingen har uppföljts beträffande naski

nerier för krigsfartyg. 
För att slutligen minska underhållskostnaderna för a vru st, e far

tyg ha nya konserveringsmetoder införts innebärande blan( annat 
avfuktning av fartyg och materiel. 

3 c. I n t e n d e n t u r a v d e l n i n g e n 

Det ankommer på marinförvaltningens nu nämnda tekm ka av
delningar att anskaffa och underhålla de vapensystem och plattfor
mar för dessa, som utvecklingen kräver. En av intend enn avd.el
ningens uppgifter är att medverka till säkersrällandet av ,nann
stridskrafternas rörlighet. Denna medverkan har bland arma avsett 
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·J)kol11sten av en starkt utökad skyddad drivmedelslagring samt ny 
tl reriel för snabbare och säkrare drivmedelsförsörjning. 
111~å intendenturavdelningen har därutöver bland annat ankommit 

t skapa bästa möjliga förutsättningar för människorna i organisa
a·~nen att fullgöra sina uppgifter i vapensystemen. En ständig strä
tlan har därför varit att på bästa möjliga sätt tillgodose dessa män
viskors materiella behov. Detta har inneburit en stark utveckling 
:~10111 exempelvis förplägnads - och beklädnadstjänstens områden. Den 
karakteriseras inom förplägnadstjänsten s område av nya typer av 
livsmedel, nya konserveringsmetoder på livsmedelsområdet, utbygg
nad av en marinens fryskedja, förbättrad kokutrustning etc, allt 
medverkande till en utökad underhållssäkerhet och bättre leverans
betingelser i såväl krig som fred. På samma sätt har en stark utveck
ling skett på beklädnadsområdet. Så har bland annat stridsklädseln 
ombord erhållit en i stora delar helt ny utformning, liksom ny fält
uniform tillkommit för kustartilleriet. 

Det kan slås fast att under dessa tolv år har en långt gående stan
dardhöjning vuxit fram på de nu berörda områdena. 

Sammanfattningsvis finner vi, a tt marinen under den tid som re
dogörelsen omfattar, nämligen åren 1950-1962, har undergått en 
genomgripande omdaning på det tekniska området. 1950 voro krys
sarna av typ Tre Kronor nya och hade något år tidigare ersatt pan
sarskeppen såsom kustflottans kärna. Inom kustartilleriet voro 
stridsenheterna på motsvarande sätt sammansatta av materiel som 
huvudsakligen tillkommit under världskriget eller tidigare. Radar
materielen befann sig ännu under sin utvecklingsfas. Något flyg 
(helikopter) väsende fanns ej alls inom marinen. 

1962 är bilden helt annorlunda vad beträffar marinmaterielens 
~mfång. Flo~tans kärna .~Jtgöres nu a v _jagar~ men den nya materielen 
0_~mer att mom den narmaste framtiden g1va flottan en allt lättare 

Prag~!. Roboten övertager allt mer artilleriets uppgifter. Den tele
~:~~lska materiel~n har utv~.cldat~ enormt. Marinen har få tt egna 

,tkoptrar av ohka typer for stndsverksamhet och transportända
maL 

,De marina stridskrafterna ha sålunda anpassats efter tidens krav 
Pa sam .. k ·d· h l l k o · f ma satt som s ett t1 1gare oc som l..Ommer att s l..e oc sa 1 
rallltiden. 
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Effektivite ten i den nuvarande förvaltningsorganisation en 'ick e 
kraftig belysning i det stort upplagda underhåll_sspel, som ~ör idet å

1

~ 
hölls marinförvaltningen under souschefens d1rekta ledn mg 

Under den gångna perioden ha, lik som många gånger för1 hå rda 
vindar blåst över marinen. Stora krav ha ställts på person <l' n. Ett 

stort ansvar har, särskilt med hänsyn till den ofantliga tek1, ,ka Ut

veck lingen, åv ilat ämbetsverket när det gällt för verl_<et att 1 rverk. 
liga sin instruktionsenliga uppgift att ti_llse att 1:: ar~n e n är Örsedd 
med ändamålsenlig och tillräcklig matenel samt ovnga erfo, le rliga 
förnödenheter. Ledmotivet för marinförvaltningens verksam et har 
städse varit och kommer att förbli att skapa och vidm :-tl-al Ila en 
effektiv och insatsberedd marin. 
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Konservenngen av Wasa 

Av civilingenjör LARS BARKMAN 

När Wasa den 24 april 1961 på nytt såg dagens ljus efter den 
J}3-åriga törnrosaslummern på botten av Stockholms ström påstår 
' ka tungor att en av de närvarande om Wasa förvånat utropat: 
~~ hon av trä?!! På långt när så illa var det nu inte med kunska-
erna. Noggranna hållfasthetsundersökningar hade gjorts för att 

bedöma bärgningsmöj ligheterna och olika konserveringsmetoder ha
de prövats. Men trots allt hade bärgningen och arkeologiska syn
punkter tagit ~et största intr.es:et ~ch de mesta om~orgerna i anspråk 
och konserveongen hade bhv1t nagot styvmoderligt behandlad. 

Många motsägande uppgifter om konserveringen av t. ex. skrovet 
framkastades från det "att ingen behandling behövdes av Wasa då 
hon var a v kärnek" till "att det är omöjligt att konservera henne 
-hon kommer att bli som ett spjälstaket". 

För att sakligt kunna bedöma konserveringen organiserades ge
nom Wasanämndens framsynthet ett expertråd, som fick arbets
namnet Wasanämndens konserveringsråd, med expertis på alla de 
typer av material som man räknade med att finna i Wasa, samt en 
konserveringsavdelning. Konserveringsrådet, vars medlemmar stäl
ler sina tjänste r utan kostnad till Nämndens förfogande, har regel
bundna sammanträden där olika förfaranden diskuteras och där 
beslut fattas rörande konserveringen. Rådet består av följande le
damöter: 

Ordförande: Fil. dr Hans Hansson, Starens sjöhistoriska museum . 
. Vice ordförande: Docent Bertil Thunell, Svenska Träforsknings
tnstitutet . 

.. sekreterare: Civilingenjör Lars Barkman (tillika chef för Wasa
namndens Konserveringsavd.) . 

Ledamöter: 
f .. Professor Ernst Abramson, Starens Institut för Folkhälsan (spec. 
odoärnnen). 

1 
.. Ingenjör Hans Axelsson, Starens provningsanstalt (spec. textil, 
ader). 
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Den 24 april 1961 . 

Professor Erik Björkman, skogshögskolan (spec. trä). 
Ingenjör Tore Boström, FOA (spec. metall, glas, keramil · 
Civilingenjör Hans Holmgren, Träskyddskommitten (spr . trä). 
Docent Arne Strömberg, Riksantikvarieämbetet (spl järn, 

ben etc.) 
Dessutom finns ett skeppstekniskt-musealt utskott med e1 xpert· 

grupp i dessa frågor. 

Angrepp . 

Den första uppgiften var att göra en undersökning av n.,ne ~iale~ 
för att därigenom kunna komma fram till den bästa beh. ndhngs 
metoden. Beträffande trämaterialet visade det sig, att de angrepP 
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Wasa på väg in i Gustav V: s docka. 

som skett varierade mycket beroende bl a på dess läge i slammet 
på Strömmens botten och träslaget. De träytor som ej var täckta 
med lera såsom de övre delarna av bordläggning och garnering samt 
undersidan av däcken har en kraftigt angripen yta på upp till en 
cm. Andra ytor såsom hela skrovets nedre del, översidan av däcken 
m m har en mycket hård och stark yta. Anledningen till angreppet 
anses av flera forskare bero på närvaron av svamparter, som går 
under benämningen mögelröta. De trivs även under vatten och anses 
h~tvudsakligen förorsaka ytangrepp. Dessa svamparter har tidigare 
~J ansetts kunna angripa virke i någon större omfattning. En annan 
takttagelse av intresse är att vid bortrostade järnförband är angrep
ket mindre. Ekens färg varierar kraftigt. Den största delen är myc-
et mörkfärgad under det att andra delar har nära nog samma färg 

sot färsk ek. Vid analys av veden visade det sig att järnhalten i den 
s svaneken är 0,2 viktprocent, medan i de ljusa delarna järnhal
ten endast är 0,01 viktprocent räknat på ekens torrvikt. 
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Prov på Wasa-ek visande olika färger. Den mörkare dden har 0,2 Of t m 

och den ljusare 0,01 Ofo. 

Mykologiska undersökningar visar även att vissa rötsva 1par eJ 

angriper virke som har hög järnhalt. Olika träslag har ol1 1 mot

ståndskraft mot angrepp och så lunda har eken visat sig stop a myc

ket bra, medan de 333 åren sli tit betänkligare på exempel v1 björk. 

Beroende bl a på angreppets olika intensitet kan fuktkvot< 1, d v s 

mängden vatten räknat i procent på vedens torrvikt, varic a kra f

tigt. På samma ekbit har variationer uppmätts från 150 til 7-800 

procent. På björk ligger den ofta över 1 000 procent. , 

En annan lycklig omständighet som medfört att ekvirk t är sa 

väl bevarat är att det var ett splitternytt skepp som sjönk. I en enda 

behandling som utfördes av dåtidens skeppsbyggare var s ryknJng 

med trätjära, som har en mycket låg skyddande effekt. D < t var e; 

ovanligt att fartyg redan efter några års tjänst fick tagas i ' för re

paration beroende på svampangrepp. 
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K onservaingsförsök i labo rato rieskala. 

Krympning och svällning. 

Krympningen är det största problemet att komma till rätta med, 

medan rötskyddet egentligen bara är av vikt så länge vattenhal ten 

i virket ligger inom de gränser som är gynnsamma för svampan

grepp. D å fyndmaterialet i färdigkonserverat sk ick har en fuktkvot 

av samma storlekso rdning som exempelvi s möbler inomhus eller c:a 

lO % är riskerna praktiskt taget obefintliga. Riskerna för angrepp 

av trägnagande insek ter är också mycket små och går relativt lätt 
att kontrollera. 

För färskt virke räknar man med att krympningen börjar om

kring fibermättnadspunkten d v s vid en fuktkvot av c:a 30 %. För 

Wasa-virkets vidkommande börjar en kraftig krympning vid fukt

kvoter över 400 % i de mest angripna delarna, medan andra delar 

krymper vid värden omkring 100 %. 
. . Bur stor svällning skrovet undergå tt under de 333 åren är givet

Vis av största intresse att veta. Virkets rörelser i längdled är mycket 

små jämförda med den mot årsringarna tangentiella krympningen. 
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Exempel på torkning av W asa-ek . Den övre kurvan vid c:.z 95 Ufu rel. Luft f tighct, 
den 1mdre vid vanlig rumsfuktighet. 

Man har mätt avståndet mellan två fasta punkter på en läcks
balk och jämfört detta mått med måttet av de tvärs över balken 
gående däcksplankorna. 

Svällningen under sjödränkningen har med ledning av des 1. mät
ningar kunnat uppskattas till 1 % . 

För att beräkna den k rympning som kan väntas om nU'l låter 
virket torka okon trollerat har praktiska försök gjorts med Wasa
virke i r umsatmosfär dock utan direkt solbelysning eller ann .. 1 form 
av accelererad torkning. Resultatet som framgår av ovan .. råendc 
kurva bör avskräcka den mest optimistiska motståndare ti ll nse r~ 
veringen. Motsvarande prov gjorda i 95 %-ig luftfuktighet visar 1 

stort se tt samma resultat bara fasförskjutet så att torkperi ' n har 
förlängts. 

Krympningar i pro vstycken på upp till 15 % har härv :! upp
mätts. Med andra ord: Om skrovet ej konserveras uppstår c ·1 kraf
tig krympning. Detta medför att en full ständig sönderplockr ng och 
restaurering blir nödvändig med a lla de nackdelar detta sku1

' e inne
bära ekonomiskt och tidsmässigt. 
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Mer än 15.000 m 2 fria ytor! l sanning världens väldigas_te konserve ringsobjekt. 

Tillvaratagandet av fynden. 

. Konserveringsavdeln ingens första uppgift var att taga emot alla 
t1digare fynd, skrovet och alla de fynd Per Lundström och hans 
arkeologer med oförtröttlig nit levererade sommaren 1961. A v bygg
nadstekniska skäl stod skrovet under bar himmel hela sommaren 
och hösten 1961. En torktid på ett par timmar i solen skulle vara 
nog för a tt det kraftigt angripna ytskiktet skulle komma i farozonen. 
Vi gjorde bildlikt som en utomstående, ehuru av andra an ledningar 
senare rekommenderade - vi sänkte Wasa. A ll a lösfynd lades i 
kar med rötskyddsmedel och skrovet stod hela tiden under konstant 
Vattenbegjutnin g. Detta försämrade tyvärr arbetsförhå llandena om.-
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bord för de utgrävande arkeologerna och gjorde deras arbet :1
1111 

mer beaktansvärt. Den enda hänsyn som vi kunde taga a r a·li 
inombords använda rent vattenledningsvatten, som dock u t''Y ttj~~ 
d:s ~il! sådan ~a~.acitet ~~t hus~åll~n på Djurgården .började klaga 
pa sm vattenul lforsel. For beg)utmng a v skrovets s1dor an ände 
strömvatten. Genomsnittligt pumpades 20 000 minutliter. l ) e 1111 ~ 
bevattning bidrog i hög grad till rengöringen. Virket hade stått 
under tryck av en c:a 30 meter hög vattenpelare och va r b, nängt 
med lera och andra föroreningar, som måste svettas ut fö r at n1öj
liggöra den senare konserveringen. 

Den för skeppet kritiska sommaren kunde på detta sät t daras 
a v. När sedan pontonöverbyggnaden va r klar och klim at i. n ngs
an läggningen kunde dragas på innan vinterkylan satte in på 1llvar 
drogs en suck av lättnad. Man ville inte riskera att skrovet t sattes 
för den sprängeffekt, som kunde uppstå om det vatten som ' <11ns i 
vi rket och mellan olika förband frös till is och utvidgades. 

forskning. 

Under tiden arbetade laboratierna minst sagt febrilt. M a1 hade 
aldrig tidigare konserverat ett fornfynd av så stora dim c sioner 
och några erfarenheter fanns sålunda ej. Bara skrovet har Cl' to tal
yta a v mer än 15 000 m 2 • I sanning världens väldigaste km serve
ringsobjekt. Men många "visste" hur konserveringen skull, göras 
och många dåliga men ä ven många goda råd erhölls. 

Undergörande preparat som hj älpte mot a llting rekom11l' 1dera
des men som uppfinnaren sjä lv inte a lltid visste sammansätL 1ingen 
a v. "Sitt inte och titta i mikroskop - konservera i stället" ar etr 

av dc "goda" råd vi fick. Det gällde bara att stryka på gl} ol och 
därmed skulle allting vara bra. Många förslag inkom som ' rit nll 
god hjälp men snart fann vi att det ej fanns något färdigt J eparat 
som löste de två stora och viktiga prob lemen: rötskydd och J imen
sionsstabilisering. Man kom underfund med att så noggran na under
sökningar som möjligt "med mikroskop" var grundförutsä _ningen 
för en lyckad konservering. Undersökningarna sker dels vid :,onser
vcringsavdelningen, dels vid statliga institutioner och priv at bolag· 
Då inget färdigt preparat fanns att tillgå måste ett nytt " skräddar
sys". Den bästa framkomliga vägen var att använda diffus onsrned 
toden, d v s att använda medel som var lösliga eller blandb, ra me 
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arren och som på detta sätt hade förmågan att tränga in i både 
"' lint och kärnved. Försök med ett arsenikpreparat tillverkat av 
rioliden s?m röt.sky?cl v~sade uppmuntrande resultat. Detta gav vid 

11 
stryknmg en mtrangmng av c:a 4 tum. 

e Upptagningsförmågan för olika preparat varierar mycket med 
.
1
areppets storlek på veden och träslaget. Lyckligtvis har emeller

~tl naturen ordnat det så att de mest angripna delarna, som har 
behov av de största mängderna konserveringsmedel ä ven har den 
största upptagningsförmågan . 

A v stabiliseringsmedel prövades bl a me ty !cellulosa som emeller
tid på grund av den dåliga upptagningen gav ett otillfredsställande 
skydd mot totalkrympningen, medan ytkrackeleringen var lättare 
att kontrollera. 

Den av Mo & Domsjö AB och herr Centervall patenterade polye
rylenglykolmetoden som på begäran av ingenjör Tore Boström väl
villigt ställdes till \'(1 asanämndens förfogande visade lovande resultat. 
Många faktorer påverkar emellertid uppt<1.gningen och stabilisering
en. Polymerisationsgraden hos polyetylenglykol (PEG) kan varieras 
från den vid rumstemperatur flytande PEG 400 till den hårda PEG 
lO 000. Koncentrationen av PEG, temperaturen, appliceringsmeto
den och lösningsmedlet var ä ven viktiga frågor. PEG som krymp
ningsminskande medel kan jämföras med smörjolja som friktions
minskande medel. Antalet variationsmöj ligheter är många. Bl a be
hövs i båda fallen tillsatsmedel, för Wasa.s del svampskyddsmedeL 

De lågviskösa glykolerna har bättre löslighet i vatten men ger 
virket ett kladdigt utseende och man kan förmoda att risk förelig
ger, att de ej stannar kvar i veden. De fasta glykolerna har inte 
dessa nackdelar men här är å andra sidan lösligheten avsevärt 
mindre. 

Om för hög koncentration användes från början a v processen 
blockeras cellerna för vidare diffusion, vilket har till följd att man 
får ett stabiliserat ytskikt som ej kry m per, medan den underliggan
de veden krymper med hålrum mellan ytved och innanförliggande 
ved som resultat. Att "skynda långsamt" är tydligen det bästa sättet 
att klara av konserveringen så fort som möjligt. 
. Temperaturen, som kan regleras i de fall man använder dopp

ftngsmetoden, är en mycket viktig faktor. Ojämna temperaturför
Opp och för högJ temperaturer kan medföra sprickbildning i 

Veden redan i vätskeLtsen och alltför snabba fuktvandringar 
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i virket. Etylalkohol som lösningsmedel har visat sig mindre lyck 
då lösligheten av PEG i alkohol är mycket ringa och dessu t' n k at 
den snabbare avdunstningen av alkohol jämfört med vatte, me~~ 
föra sprickbildning. 

Parallellförsök med bad innehållande bara PEG och ba l 111ed 
PEG samt svampskyddsmedel visade nödvändigheten av dc ;enare 
En riklig svampflora utvecklades i badet innehållande bar PEG 
och vatten så att man är böjd att antaga att PEG till och r :d har 
en stimulerande effekt på vissa svampar. Tillsatsen av svamp> ,ydds
medel medför stora problem ur löslighetssynpunkt. För dc1 första 
måste hänsyn tagas till PEG, som kan försämra lösl igheten för 
wampskyddsmedlen . För det andra måste hänsyn tagas ti ll örhål
landena i veden och för det tredje måste sådant svamps vdds
rPcdel väljas som "går ihop" med glykolen så att inga ofördel ~k tiga 
sidareaktioner sker. Bara för att utreda denna fråga har nånga 
hundra prover måst företagas av fil. mag. Håfors vid Was; Jämn
dens konserveringsav delning. 

Efter försök i provrörsskala har mykologiska och kemiska mder
öökningar gjorts av mindre träprover efter konservering. 

För att få reproducerbara värden har försöken sedan fo, ·satt i 
större bad av preparator Bo Lundvall vid \'« asanämndens ko( :>erve
ringsa v delning och för utprovning a v konserveringsmetoden för 
skrovet har fyra provpaneler byggts av virke från det un gefir med 
Wasa samtida utanför Dalarö skans förlista skeppet Rik:-1pplet. 
Varje panel har gjorts 2,3 m2 stor och med samma konstruk ti n som 
en skeppssida i Wasa med garnering, spant och bordläggnin [c I frå-

o 
ga om upptagen mängd ligger dessa försök tidsmässigt C: < ett ar 
före Wasa och dessa försök har givit många goda erfarenbet r. 

Konserveringen av lösfynd. 

För konserveringen a v lösfynden valdes för det stora 1 'ertalet 
delar PEG med svampskyddsmedeL Två metoder finns i bt vudsak 
att v~lja n:ellan . beträ.~fande a?,pliceringen .. . Der;, en~ met(' :!en a~ 
den d1skontmuerltga, dar man forst stuvar foremalen 1 ett 1 1f me 
en viss temperatur och koncentration, varefter föremålen ÖV i fl ytta~ 
till nästa kar med konserveringsvätska av högre tempera, ur oc 
koncentration. Man fortsätter på detta sätt stegvis tills man når ~en 
slutliga temperaturen och koncentrationen på vätskan. N <Jckde en 
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Blötläggning av lösfynd i vatten innehållande konserveringsmedel i avvak tan 
p.~ den slutliga konserveringen. 

med detta förfarande är det mycket tidsödande och kostnadskrä
vande omstuvningsförfarandet, samt att man måste taga upp virket 
i luften mellan varje process och därmed måste utsätta det för ris
ken av mekanisk åverkan innan konserveringen är klar. Om man 
sedan betänker att vissa delar är upp til117 m långa och att det så
~unda fordras lika många 17 -meter skar som antalet koncentrationer 
l processen, skulle detta förfarande kräva en enorm konserverings
hall. 

Den andra metoden är den kontinuerliga. Denna består i att man 
stuvar föremålen i ett tomt kar, fyller på med konserveringsvätska 
och sedan ökar koncentrationen och temperaturen i karet tills pro
cessen är färdig. Sedan konserveringen i karet är klar tömmes det 
på sitt vätskeinnehåll och överskottsglykolen kan sedan tillvara
tagas. Denna metod, som är mera vänligt mot virket, är dessutom 
~era ekonomisk och arbetsbesparande. Att stuva de för mekanisk 
Pakänning känsliga skulpturerna i vätskor av 70°C temperatur, som 
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W' asa inombords innan skrovet grovspolats. 

;i r nödvändigt i den stegvisa metoden hör inte till de anbc ima re 

uppgifterna och ;1r bra om man kan undvika i all synneri t som 

virkets specifika vikt kan ligga lägre än vätskans. 

Den senare metoden har valts och två kar av 20 me ter längd 

samt en bredd av 1,65 respektive 2,00 meter har konstruer. ts och 

torde utgöra vä rldens modernaste och största anläggning i s1 t slag. 

C irkulationen sker genom rundpumpning från 22 sr;il!en f' r kar, 

beLigna på två niv åer. Uppvärmningen sker i värmeväxlare ch in

dunstningen av vätskan med hjälp av varmluftsaggregat. Se< 1 11 ka

ren är tömda p å sitt innehå ll kan de tjänstgöra som " to1 ,skå p" 

genom värmefläktarna. För att undvika att virket slår st~ under 

processen finn s fasta inspänningsanordningar. 

Skrovets konservering. 

En viktig del a v konserveringens uppgift är att rengöra k rovet 

från lera, rost, svaveljärn och andra föroreningar för att ,,verhu-
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W' asa i pon tonöverbyggnaden med klimatiseringsanläggningen. 

~udtaget kornrna åt an konservera. Seda n alla lösa fynd i skeppet 

~lvaratagits av arkeologerna gjordes en grovspo lning av däck m n1. 

en kontinuer liga va ttenbegjutningen under rio månaders rid för 

a.tt skydda skrovet mot uttorkning utgjorde på samma gå ng en vik 

ttg del av rengöringen av alla fria ytor. Det slam som under tider

bas lopp pressats i n i veden k uncle härigenom ti ll s ror del sköl jas 

Ort. Mellan garneringen och bordläggningen erbjöd emellertid ren-



850 

göringen större problem. Här visade det sig på de ställen dä Pro 
tagning skett, att skrovet var mycket tätförtimrat med bara någ V

centimeters avstånd mellan spanten. Alla hålrum var fylle 1 111~~ 
lera och slam. Innan konserveringen mellan garnering och b dläg _ 
ning kunde påbörjas måste dessa föroreningar bortskaffas För~t 
borttogs ett stråk a v garneringen på övre batteridäck, vilkc l11ed
förde, att rengöring ner till denna nivå kunde ske. Längre n efter 
skrovets sidor visade det sig omöjligt att göra detta ingr· pp på 
grund av skeppets bärande konstruktioner såsom knän, slag nnare 
nl m. För att rengöringen skall kunna fortsättas neråt har d il för en 
bordläggningsplanka närmast under nedre berghulten borttat 1:s och 
en i själva slaget. Härigenom har man lyckats få fritt fö r re ;öring 
hela vägen ner från kobryggan till kölen. För denna rengör g har 
speciella borstar med 3,5 m långa skaft konstruerats. 

Sedan rengöringen av en sektion skett placeras respekriv lan
kor åter på sin ursprungliga plats för att konserveras på sam a sätt 
som det övriga skrovet. Härigenom vill man undvika de evc tuella 
spänningar, som kan uppstå om olika konserveringsmetode ;kulle 
användas. Då man ej vill riskera svampangrepp under arbetc , gång 
besprutas insidan mellan garnering och bordläggning med re skyd
dande medel. Parallellt med denna behandling påbörjades dc ' slut
giltiga konserveringen av skrovets fria ytor redan den 9 apri· 1962. 

För att lösa behandlingsproblemet, som av den föregående X'asa
kommitten bedömdes "hart när ogenomförligt både tekni t och 
ekonomiskt" har följande anordningar gjorts. På land har tt s k 
farmaggregat rymmande 3 000 l placerats. Här kan påfylln g och 
blandning genom rundpumpning av konserveringsvätskan ke på 
ett enkelt sätt och applicerade mängder registreras. Från anken 
pumpas sedan konserveringsvätskan med hjälp av en tryd . 1ftdri
ven pump till ett rörsystem på tre nivåer dels utanför skr ' ·t, dels 
inuti skrovet. Med jämna mellanrum finns uttag med sna1 .kopp
lingar för slangar med sprutmunstycken, vilket gör att fyra r 111 kan 
utföra en fullständig behandling av skrovet på fem timm ar. ::;enoJll 
val av munstycke och genom att undvika att vätskan blan .s med 
tryckluft får man en lämplig finfördelning av konserverinb .medlet 
som Wasa-virket tacksamt suger upp med mycket sm å f, · J uste~ 
Rundpumpningen av vätskan i rörledningarna sker hela ti en oc 
efter avslutad behandling tömmes hela rörsystemet med t ry: kluft· 
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Del av pump gjord av al. Obs. barken. 

Förutom detta system finns ett friskluftssystem för ansiktsmasker 
a~t användas vid besprutning med sådan vätska som vid applice
rtngen kan verka irriterande på slemhinnor o dyl. 
, Behandlingen har hittills skett en gång per dag och den l septem
oer 1962 hade 90 ton konserveringsvätska påförts. Under den tid 
som konserveringen hittills har pågått har en relativ luftfuktighet 

ss 
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av c:a 95 % hållits. Anledningen härtill är att man vill förd , ija . . 
kets uttorkning för att få maximal upptagning av konser e ~ i 1v

1 r
vätskan och bästa diffusion i virket. Avsikten är att sänka l uftf

1
g
1
s-

. l , h lo k d 0 lo ll \-tig 1eten successrvt oc a ta s rovet u n erga en angsam 0 , 1 j" 
uttorkning, då man funnit att plötsliga torkningsförlopp ka föan111 

l 0 
• kb'Jd . 101

' sa (J svara spnc 1 nmgar. 
Besökare har förvånat sig över att konserveringen av W sa sk . 

för öppen ridå. under it:syn från v~m somc~elst som är int ~ss era~~. 
Det har hela uden vant en naturlig sak !Or Wasa-konser cri n<> 
at t undvika allt hemlighetsmakeri och det är vår förhopp ni1 , a rr"'~1: 
resultat s~m vi kommer fram till även skall vara till gagn v ' l andra 
kc nservenngsuppdrag. 

Den vänliga omtanke om Wasas väl som besjälar all a be j kancle 
tager ibland sig uttryck i att det antingen direkt eller på , w ägar 
framföres ruskiga uppgifter om olika förband i skrovet som ar rön 
sig så och så många tum eller hur bordläggningen krymper. ~ö r an 
i första hand kunna kontrollera den planerade torkningen u psattes 
sommaren 1961 medan vattenbegjutningen ännu pågick, < t mät
system av trådtöjninggivare med en noggrannhet större än 0,1 o/t. 
Härigenom kan man vid mätcentralen mäta rörelser och t 1denser 
till rörelser i skeppet på vi tala punkter och i tid vidtaga fö n yggan
de åtgärder. Genom dessa numeriska m~itningar, som sker r 'gelbun
det och journalföres, får man en objektiv bild av förhållar·· 1et. 

Som mått på att redan den konservering som nu skett l •r gjort 
nytta kan nämnas, att ingen mätbar krympning skett, mc 111 som 
framgår av kurvan redan nu sprickbildning hade risker . s utan 
konservering. 

K ostnader . 

Då konserveringen kommer att pågå i en relativt lång följd a; 
å r är det omöjligt att nu bedöma slutsumman. Som jämf ,·else ma 
endast nämnas att om man skulle göra en kopia av skrovet 11cd da
gens virkespriser skulle bara materialet kosta mer än två iii. kro· 
nor - om det överhu vudtaget vore möjligt att anskaffa. ) m man 
betänker att materialet utgör den mindre delen av tillve rkr. ngskosr· 
naden och en kopias vä rde jämfört med originalet måste 11an 1115e 
hur vä l värt de ekonomiska uppoffringarna för detta arbc :e är. 
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rtl asa-kvalitet. 

såväl den som dagligen arbetar på Wasa som den tillfällige besö
kare~ kan . ej un~.gå att frapperas föru.ton~ av detta fo:nfynd~ väldi-

dunensJOner aven av den yrkessbckhghet med vdken tlllverk
g~11"'en skett. Denna skicklighet hos den enskilde hantverkaren tager 
)!l b . .. o 
sig uttryck 1 .~lla de. skulpterade foremalen och andra lösfynd och 
k?.nske framfor allt 1 skrovets byggnad. Att för hand borra den c:a 

9 meter långa alpumpen eller att tillverka 17 meter långa däcks
plank i e~ är bar: ett par exempel p å ~etta. Borts~tt från eventuella 
fe lberäkmngar fran skeppsbyggarens s1da framstar Wasa mer och 
mer som ett eklatant exempel på svensk hantverksskicklighet och 
kvalitet och de t är Wasa-konserveringens uppgift och strävan att 
bevara detta kvalitetsbegrepp i svensk tradition för kommande ge
nerationer. 
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Människan och maskinen an en gån 
Personal- och materielvård. 

Av ledamoten M. 1-' \ MMAR 

Fö r en. k?rt tid s~dan hade fö:fattaren till detta försök till be
traktelse 1 sm hand 1 och för studmm ett aktstycke med tit< 'n "A 
betstidsreglering för militär personal och civilmilitär" m e< und r
ti.teln ':,Redogörelse ~ch förslag avg ivna av militära arbetsti , ber:~: 
nmgen . Detta studmm gav upphov till en del funderi ng kr1· . l . ng 
mannens oc 1 enkannerhgen flottans personalproblem i a' nänhet 
och särskilt i anknytning till åtsltil liga problem och frågest~ n1ngar 
inom vapenmaterielområdet. 

Man kan till en början konstatera att de tenden ser och tar ·gång
ar som avspeglas i nämnda betänkande är utomordentl igt , la··o-, 0 Sna 
från den princip som varit en grundsten för verksamh eten 11bord 
såvä l under övningar och tjänst som under ledigare stum -r, och 
som med skämtsamt all var uttryckts i satsen: "Inmönstr f man 
stannar ombord". En viss rudimentär tillämpning av denna n inCJp 
förekommer väl alltjämt här och var och då och då, men L, tr allr
mera sällsynt. Där den förekommer innebär den emelle d inre 
sä llan en förutsättning för att viss betydelsefull teknisk •ate riel 
efter haveri eller motsträvig funktion skall kunna förm ås l· funk
ti onsvillig till nära förestående övningar. En annan sida a v i lvaron 
ombord har varit möjligheten till positivt uppbyggande kan atsam
varo under tider fria från övningar och vaktgöring, tider s< 1 i be
tänkandet omtalas som "s k okvalificerad bunden tid i sj< jänst". 
Om denna utsäges att med hänsyn till dess betydelse ur P' rsonal
synpunkt - - "torde det va ra angeläget att möjlighetern , ,1tt be
gränsa densamma uppmärksammas". 

Det är tydli gen impopulärt att vistas ombord - liksom u mens 
och kustartilleriets läger- resp y tterförläggningar - sä r ilt om 
vistandet utsträckes utöver oundgänglig övnings- och vak , ··rings
tid. Detta förhållande bekräftas även på annat å tskilligt mer hand
gripligt sätt. Den avfo lkning som skett inom flottans under• fficers
och underbefälskårer, och som särskilt berör tekniskt beto n de yr
kesgrenar ställer vapnet snart nog i en utomordentligt svå t Jemäst· 
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d situation vars konsekvenser beträffande teknisk materiel något 
r~a!l beröras längre fram. Denna avfolkning torde icke oväsentligen 
~ orsakats av nackdelarna med tjänsten ombord och de i många 
f:Jl oskäligt långa sjökommenderingarna. 

1rots att dessa förhållanden kunnat skönjas ända sedan tiden 

1
ärmast efter andra världskriget har något radikalt grepp icke kun

\ar göras för att lägga om kursen, som med nuvarande tendense r för 
~ 11 intresserad men icke fullt initierad betraktare synes leda bra nära 
en avgrund. Betraktaren är tillräckligt pessimistisk för att tvivla på 
att de u p p flyttningar i lönegrader som skett för underofficerare 
och underbefäl enbart kommer att ändra tendensen. Alltjämt sker 
kommenderingar, förlägges personalen och bedrives övningarna -
bortsett från smärre jämkningar och förbättr ingar - som om per
sonalen vore beredd att i avsevärd grad avstå från folkhemmets 
alltmer stigande välfärd och acceptera att Leva ombord. De högst 
aktningsvärda - och ofta synnerligen dyrbara - försök som gjorts 
att t ex höj a förläggningsstandarden ombord, innebär i flesta fall en 
rätt fåfäng kapplöpning med kraven. Dessa kan i princip drivas till 
vad som gäll er i land. Ett uppfyllande av sådana krav skulle när
mast kunna innebära risk för att fartygen - i varje fall de små -
bli mindre effektiva stridsfartyg. 

Författaren, som 1953 i KKrVA Tidskrift framlade en del syn
punkter i dessa frågor innebärande bl a förenklad förläggning om
bord och fredsförläggning i land utom under övningsperioder lik
nande armens fältövningar, är alltjämt a v den uppfattningen att 
n:.an fö r flottan måste ta ett ganska radikalt grepp i den riktningen 
for att kunna rekrytera och behålla erforderlig personal. Den per
sonalvård och personalpolitik som nu bedrives räcker synbarligen 
lnte till för att åstadkomma ett sådant resultat. Det är uppenbart att 
ett sådant radika lt grepp bl a måste komma att kraftigt inverka på 
~araktären av kustflottans verksamhet i den riktningen att kust
d~ttan so!n sådan .skulle ~Ii tempo:-är, medan fartygen under större 
laslen a: aret bednva utb1ldm!1g p~ . hemo:-ren och kanske o understäl-

. 1~armkommandochefer. Fragan ar om 1cke genom en saclan orga
nisatLOn viss besparing a v personal i staber också sku lle kunna 
Uppnås. 

d Hur med detta än rnå vara, är det förfa ttarens uppfattning, a tt 
e.ssa problem borde ägnas större intresse och uppmärksambet inte 

ftl inst i TiS. 
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Nu kan man naturligtvis fråga sig vad en man i den , ·l . 
... h d d 11 ~llt sk 

t;ansten ar me essa persone a och i viss mån operativ' f . o a 

att göra! Frågan är förvisso berättigad och den har bl a med .. ~ago r 
r· f l . 'l! . l I . 0 1 

t ar or ·attaren 1lttl s 1c \:C ve at aktuahsera ämnet. Men sam n 
1 

i ' t 
med det tekniska finnes och är i korthet följande: 

11 
lang 

När materiel av typen vapensystem konstrueras och a k ff 
~k er det_ alltid ~~?t bakgrundet; av v iss~. p ersonella resurse r ·ra de:: 
mstallatwn, betJanande och vard. Tyvarr kan avancerad 1 _. 

.· l o d .. .. o . 'tgsnla-
tette pa gru~ ~v de hoga k:av so_1:1 st~ll s pa den, 111te gö 15 obe-
roende av sbckhga och kunmga manskhga länkar för dess 1 . .. 
D" d d . . . ,otse! 

arme nvs man 111 1 sammanhanget materiel-personal ' h d · 
därmed sammanhängande problemet materielunderhåll - '1. L et 

'''Onal
vård. 

Det har gjorts otaliga försök och utredningar och det fö ·'lioo . 

i tryck en nästan oöverskådlig: litteratur inom ämnesom t·a0 (i '~1° e 1 

. ~ ' · IU-

man engmeer.ing" som avhandlar de flesta aspekter på förh landet 

mellan maskmen och människan och fenomenet människ 1 som 

maskin. Detta kunskapsområde har många namn och ett ~ dessa 

ä_~ d:t av amerikanen Wiener skapade begreppet cyberm k som 

sarsbit avser styrande funktioner i mer eller mindre autom:· serade 

system med mänskliga och maskinella länkar. 

I alla dessa försök, studier och utredningar förutsättes a tt 1änsh

liga länkar av viss kvalitet finnes i vissa minimikvantitetct Såvitt 

författaren har kunnat förstå läget är marinen redan nu i ( SJtua

tion som snabbt nog går mot en försämring och som inne bä 211 ka

tastrofal brist på sådana mänskliga länkar med erforderli o- alitet. 
N o d . o 

agon utre nmg som klarlägger hur en sådan situation all lö-

sas föreligger knappast inom detta ämnesområde. 

Sedd ur materielens synpunkt innebär emellertid förhå lla det att 

materielen kommer in i en helt annan miljö än den som d n kon

struerats för. En apparat eller anläggning kan konstruera· för arr 

kunna fungera vid -40° kyla, vid vibrationer eller stöta r pp till 

e_tt visst antal g och att tå la vissa variationer i temperatu r , ~h fuk; 

t' ghet. Om man går utanför gränserna riskerar man ha V ( i er. Pa 

sa~m~ sätt förutsättes en viss teknisk miljö med möjlig! ter till 

tnmnmg, kontroll och reservdelsutbyte m m av personal 1 ,ed v!ss 

utbildning. Föreligger inte denna miljö kan man i~te räkna ned arr 

materielen fungerar tillfredsställande. 
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pet talas numera mycket om planering och systemtänkande, ope

·011sanalys, sys temanalys, systemplanering och liknande ganska .r, [l 
1'a tligt klingand e begrepp. I det sammanh anget finns också begrep-

s r~ "suboptimering" vilket innebär att man , då man söker optimum rr en viss verksamhet, lägger detta optim um för lågt så att vissa 

b~tydelsefulla fak:orer inte kommer med i bilden. . 
pet förefaller tbland som om man v1d utformnmg av vapen

system råkar ut för denna malör bl a genom att glömma vissa ma

rerielund erhå tl s- och personalvårdsproblem. Man förutsätter t ex att 

ett fartyg med viss maskin- och vapenutrustning skall ha en besätt

ningslista av ett visst utseende. Men man gör kanske otillräckligt 

för att denna personal verkligen skall fin n as när materielen kom

mer fram. En parallell till detta på materielsidan kunde vara att 

man räknar ut vilka reservdelar, som kommer att behövas, men se

dan underlåter att anskaffa dem. Drifttiden blir då inte så lång. 

Vid planerin g av vapensystem av typ fartyg eller sjöstyrkor räc

ker det inte att ta med tekniska och taktiska faktorer. Man mås te 

för att inte förledas till suboptimering se till att materielen få r den 

miljö i personelIt a v seende som den behöver och att systemet utfor

mas så att personal kan erhållas inte bara i krigstid utan även i fred. 

Det kan vara intressant att fundera litet kring begreppen perso

nal- och materielvård. 
Nyss har här för materielen nämnts begreppet miljö och vad det 

kan innebära för materielen . Motsvarande finns på persona lsidan 

och skulle kunna förtyd ligas med ordet levnadsvillkor. För materie

len ställs allt högre krav p å förmåga att uthärda olika mi ljöförhål

landen. Vad personal en beträffar är det snarast tvärtom -- det stä lls 

allt hårdare krav på miljön - särskilt i fredstid. Det skulle inom 

lnaterielområdet möjligen kunna jämföras med vissa teletekniska 

apparater där transisto rer ingå och där funktionssäkerheten och livs

längden på ett remarkabelt s~itt ökas om temperaturen hålles inom 

ett mycket snävt område. Nutidens människa kräver i fredstid en 

miljö - levnadsvillkor - som in te alltför mycket avviker från 

vad samhället i övrigt bjuder a v välfärd. Det är därför vissa system 

._ sannolikt fartyg - bli svårare att driva i fred än i krig. 

Inom materielområdet rör man sig med två typer av anslag: an

~kaffnings- och underhållsan slag. Mellan dessa måste råda en viss 

alans för att maximal verkningsgrad skall nås. Detta kan illustre-
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Total ma t erialkostnad 

Underhå ll ,_ 
kostnad 

0----------------------------------~---· 7 % 
Fig l 

ras av kurvan i fig l. Man får där ett maximum, som kans!< · ligger 
vid 75-25 %. Okas endera av anslagen minskas verkning., raden. 

Detta är emellertid enligt det tidigare resonemanget en bopti-
mering om man ser på försvarsgrenens verkningsgrad i sit helhet. 
Personalproblemet måste in i bilden. Om t ex systemet är så 111 t att 
det inte går att rekrytera och beh ålla erforderlig personal 1jälper 
det föga att avvägningen mellan anskaffnings- och underhå sansla
get är den rätta. 

För att få med personalsynpunkter skall jag först ta ett c empel. 
P å en ubåt finns vissa förläggningsmöjligheter som möj lig ör ope

rationer i en eller annan vecka. Om man skulle kräva att pe ;onalen 
även i fred under längre tid skulle vara förlagd på detta sä är det 
synnerligen tveksamt om ubåten skulle kunna bemannas. len om 
man för in i systemet en bas med förläggningsmöjligheter c le r mo
derfartyg och endast intermittent kräver förläggning omb •rd bhr 
bilden en annan. I kostnaderna för systemet tillkommer an!' ggning
ar i basen och extra avlönings- och kanske transport- m fl k stnader 
för personalen. Man kan kalla dessa kostnader för person !vårds-
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'k srnader i detta sammanhang (de innebära förvisso även en hel del 0 
nat). Man får då göra en avvägning mellan dessa och de ovan 

~:rörda _ materielkostnadern~. ocl~- man får en motsvarat~_de k~1rva 
om i ftg l. Och den kan galla aven andra fartygstyper an ubatar. 

s på samma sätt torde man behöva ta med övningskostnader och 
systemet för ö;ningars bedrivande, som i ~ög gra~ måste inverka 
,å såväl matenelens som personalens funkt10nsdugl1ghet. 
F Parallellen mellan materiel och personal kan som ett lustigt tan
keexperiment drivas en bit vidare. Materielens anskaffning motsva
rar givetvis personalens rekry tering liksom installation och trimning 
är kommendering och utbildnin g. Drifttid är tjänstetid och den skall 
ju nu enligt inledningsvis citerad källa regleras, v ilket kanske är ett 
framsteg. Materielen skall ha s k förebyggande materie lvård och 
detta borde p å personalsidan va ra t ex idrott och rekreation . Repa
ration är naturligtvis lika med sjukvård. 

Nu gör man den reflexionen att även om materielunderhållets 
organisation i marinen är betydligt mindre modern och rationell än 
i de båda övriga försvarsgrenarna så ägnas den dock mycket stor 
uppmärksamhet. Det analyseras och prövas noga tidsintervallet mel
lan olika åtgärder och detaljerade föreskrifter finnas vad de olika 
åtgärderna skall innebära. 

Man frågar sig om motsvarande analys och planläggnin g finnes 
beträffande personal. Analys av personella förhållanden är givetvis 
mycket svårate än motsvarande för materiel. Det tillkommer t ex 
för människan utöve r prestandadata - kunnighet och skicklighet 
- även viljan, förutan vilken den mänskliga länken är ganska vär
delös. Men finns på personalsidan en planläggning beträffande mot
svarigheter till drifttid, miljöanpassning, förebyggande materielvård 
o s v liknande materielsidans? Förmodligen är frågan helt orsakad 
av författaren s okunnighet. Men eftersom det mest brännande pro
blemet på materielsidan är den personella miljön för materielen 
måste den ställas. 
. Det berättas om en uppfinnare a tt han föresa tt sig två saker , näm

hgen dels att uppfinna det lösningsmedel som kunde upplösa alla 
~ateria l , dels det material som kunde motstå alla lösningsmedel. 
. ans problem var olösligt; hur han bar sig åt måste han misslyckas 
1 

.. något avseende. Vårt problem ä r liknande fastän ej fullt så kont
ra.n. Vi skall dels för att fylla operativa krav skaffa materiel som 
star på gränsen av vad teknik och vetenskap kan åstadkomma, dels 
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fö r att an passa materielen efter personalresurserna göra den ~, au 
matisk, enkel, robust och funktion ssäker att den helst fun ger r litto
personal men möjligen med kortutbildade operatörer eller h n a 11~11 

personal. Vi är också dömda att misslyckas. c 
Från tekniskt hå ll måste man således med beklagande ko1 tatera 

att man inte kan konsta tera att man inte kan producera n sl · 
~ li1er 

som är oberoende av människo r - eller åtminstone teknisl vård-
personal. Materielvården blir således - skall man säga ty i rr _ 
i hög grad beroende av personalvå rden. 
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strålskydd och strålskyddsberäkningar 

Av fil lic l. BERGQVIST 

All den strå lning, som förekommer i reaktorkärnan, är i n te a v 
lika vikt i st rå lskyddssammanhang. Laddade p artiklar joniserar 
mycket starkt och förlorar fort sin energ i. F issionsfragmenten -
trots att de är mycket energirika - stoppas redan i kapslingen a v 
bränslet. Alfapartiklar, protoner och betapartiklar har längre r ~ick 
vidder men fortfarande räcker strukturmaterialet i reak to rkärnan 
till för att stoppa dem. 

Neutron- och gammastrå lningen är emellertid betydligt mera 
svårstoppad. D e utgör de enda typer av strå lnin g, som i regel behö
ver beaktas. Båda stråislagen växelverkar med materia och kan där
för skada biologisk vävnad. Växelverkan är dock ej så kraftig att 
de stoppas med små mängder material. 

I reaktorn bildas neutrinos i ansenlig mängd. De påverkas av 
rena kärnkrafter och växelverkan är så svag att vi inte kan hoppas 
att stoppa dem. Då växelverkan är så svag, kan emellertid neutrinos 
inte fö rorsaka förstörelse av biologiskt materia l. 

Ett strålskydd för en reaktor har alltså som väsentlig uppgift att 
försvaga neutron- och gammastråln in gen. Genom att analysera re
sultaten av de vik t igaste dämpningsprocesse rna visa r det sig att lätta 
ämnen (lågt Z) ä r effektivast vid försvagning av neutronst rå lning
en medan tunga ämnen (högt Z) dämpar gammastrålningen bäst. 
Ett väl avvägt strå lskydd skall därför bestå av både lä tta och tunga 
ämnen. Utformningen är emellertid beroende av reaktortyp oc h av 
det sätt, varp å reaktoreffekten utnyttjas. I detta sammanhang är 
det lämpligt att som specialfall behandla st rålskyddet för en tryck
Vattenreak tor i ett atomdrivet fartyg. 

D" · o . ampnmg av gammastraLmng. 

d Beräkning av dämpning av gammas skulle vara relativt enkel om 
l en enda dämp ningsp rocessen var absorption. En plan parallell strå
e av fotoner, 0 (O) fotoner/cm~ s ek, som infaller mot en platta a v 
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X Y A Z 

s*-1-------1----rtt~ZI 
Fig. 1. 

ExperimentelL bestämning av absorptionskoefficienten. 

sådant absorberande medium, dämpas så att flödet i en pur t x är 
0 (x). Antalet kollisioner i ett intervall dx blir 

0 ,11 dx 
där 

fl är absorptionskoefficienten för medier. 
Då kollisionerna är rent absorbativa är antalet kollisionc exakt 

lika med minskningen av flödet 0 över intervallet dx 
- d0 = 0 ,u dx 

Lösningen blir 

0 (x) = 0 (0) · e - .u;; 
Liknande uttryck kan härledas för andra geometrier av r en uJ

fallande strålen eller strålkällan. Ett ytterligare exempel sl ll ges : 

Antag att vi har en punktformig källa, som utstrålar S~ oroner 
per sekund. Källan tänkes ligga i ett absorberande medium, bsorp
tionskoefficient ,u. På avståndet R från källan blir flöd et 

- uR 
e , ' 

0 =--- Sp 
4 ,u R 2 

Absorptionskonstanten, ;t, 
som framgår av figur 1. 

mätas i uppställningar av c n typ, 

S är strålkällans läge, X Y och Z är blyskärmar för att lv tJimera 
strå len, A är materialet för vilket ,u skall bestämmas och f är de
rektorn. Om vinkeln 1/J är liten kan man antaga att alla :o roner, 
som spridits i materialet kommer att missa detektorn. 

Ovan har antagirs att alla kollisioner resulterade i total bsorr 
tion av fotonen. Det visar sig emellertid att endast en del ;:: 1 ko]l
sionerna är absorbativa. En kartläggning av alla de proces r, sofll 
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ner i ett område, säg mellan 20 keV och 10 MeV, kan växel
fo roka med materia, skulle bli alltför omfångsrik i detta samman-
,,er k Il k a d ·k · h g. Vi s a 011cenrrera oss pa e vt ttgaste. 
a; e 11 f o t o e l e k t r i s k a e f f e k t e 11 innebär att en infal

lande foton öve.rför all sin energi till en ~v elektronerna, som .. om?er 
omkärnan. Rcirelseenergm av den emitterade elektronen ar ltka 

ar ed fotonenergin minus elektronens binclningsenergi. För att den 
f~roelektriska effekten skall ku.nna ske måste således fotonenergin 
vara större än elektronens bmdnmgsenergt. 

För fotonenergier, som är mycke t stora i förhållande till bind
ningsenergin, syns elektronen vara löst bunden och fotoelektriska 
effekten blir re:ativt osannolik. Tvärsnittet för fotoelektriska ef
fekten minskar snabbt då fotonenergin ökar. 

I ämnen med lågt Z är bindningen av de innersta K-elektronerna 
sv ag och foroelektriska effekten också liren för de energier, som 
är av intresse i strålskydd. Då Z ökas, ökar bindningsenergin snabbt 
och den foroelektriska effekten blir alltmer framträdande. 

I p a r b i l d n i n g överföres all energin av fotonen till att 
skapa ett elektronpar - en elektron och en positron. Vilomassan 
av paret är l ,02 Me V och fotonenergin måste överstiga detta värde 
för att parproduktion skall kunna ske. Overskjutande energi av fo
tonen blir rörelseenergi för paret. 

Parbildningen kan endast äga rum i ett elektriskt fält a v en par
tikel, som kan övertaga en del av impulsen av rekylen. Viktigas t 
är det fall då parbildningen sker i fältet från kärnan, där parbild
ningstvärsnittet går som Z 2 • Tvärsnittet är också en snabbt stigande 
funktion av fotoenergin. 

I motsats till de båda beskrivna processerna, som är absorptions
processer, är C o m p t o n e f f e k t e n en spridningsprocess. Fo
tonen sprides mot fria elektroner och ändrar därvid riktning och 
energi, men den förstöres inte. Tvärsnittet för Camptoneffekten är 
därför proportionell mot Z. 

Dessa tre effekter är de viktigaste dämpningsprocesserna för gam
mas i strålskyddssammanhang. Camproneffekten är roten till alla 
~vårigheter i beräkningen a v gammaskydd. 

Genom att addera tvärsnitten för de tre reaktioner erhålls det totala 
tvärs ni t t et 
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Figurerna 2 och 3 visar hur totala tvärsnittet varierar med ener
gin för ett lätt ämne (lågt Z), syre och ett tungt ämne (stort Z), bly. 
Det visar också sammansättningen av det totala tvärsnittet. 

Genom att multiplicera de mikroskopiska tvärsnitten (barn/atom) 
med antalet atomer per cm:l erhålles absorptionskoefficienten 
(~m-1) , fl, som talats om ovan. ,u kallas a llmänt den lineära absorp
tlonskoefficienten. T uppslagsverk brukar ,n di vide ras med täth eten u 

Il 

och ger vad man ka llar massabsorptionskoefficienten X =-'- , 
Q 

Vi skall nu betrakta en bred stråle, som fa ller in mot en skärm . 
~idare gör v i inga antaganden om att alla kollisioner ä r absorba
t!Va. Vi kommer då att i en pun kt x erhå ll a inte bara det oko ll ide
r~de flödet utan iven fotoner , som undergått en eller flera sprid 
Dingar, 
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Relativ doshastighet från en plan isotrop Co60-källa. Den övre kurva 
pcrimentell och den nedre beräknad på basis av absorptionskoeffic ienter 

kor rigera för det spridda foton flödet. 

M 

-i r ex-

an att 

Figur 5 ger en uppfattning om förh ållandet mellan o koll,, ~erade 
och spridda flöden. 

Det har visat sig lämpligt att beskriva skillnaden mell a 
ningar med kollimerad stråle och "bred" stråle med h 1 

"b u i l d-u p" faktorer. Med ett lämpligt val av dos "bt. 
faktorer kan dosen från en punktkälla beräknas med formc' 

mät
p av 
d-up" 

Problemet med beräkning av strålskydd kan koncentreras ill be
r3kning a v " build-up" faktorerna. I korthet skall redogöras ':) r oli
ka sätt att beräkna dessa faktorer. 
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Beräkning av "build-up" faktorer. 

Det är relativt enkelt att matematiskt formulera problemet med 
uenomträngning av fotoner och man erhåller den s k transportekva
~ nen . Man betraktar ett volymselement och sätter den hastighet 
0 0 f f •• . f o d l l d vilken oron er orsvmner ran etta vo ymse ement x - genom 
~~~äckning och absorption - lika med den hastighet med vilken 
~oroner kommer in i volymselementet genom inspridning från andra 
element och genom att bildas i vo lymselemen ter. 

1 transportekvationen finn s alltså inkluderad spridning, som be
tyder förändrin g i energi och vinkel. Ekvationen måste därfö r sär
ras upp i en sexdimen sionell rymd med tre lägeskoordinater, två 
riktningskoordin ate r och en koordinat för energin. Den matematiska 
formen av transportekvationen blir därför komplicerad. Då /l 
dessutom är ett icke ana ly ti skt uttryck kan man förstå att metoder 
fö r att lösa transportekvationen måste bli halvnumeriska till sin na
tur och innebära omfattande beräkninga r. En del sådana metoder 
har utvecklats. Två av dem skall nämnas: 

M o m c n t m e t o d e n är den som mest tillämpats. Den inne
bär att man först utvecklar flödet i en serie Legendrepolynom i v in
kelkoordinater. På det sättet har man reducerat den ursprungliga 
ekvationen med läges-, riktnings- och energivariabler till en se rie 
ekvationer med läges- och energivariablerna. Metoden lämpar sig 
utmärkt för oändliga homogena medier, men bryter samman för 
ändliga och multip la medier. 

M o n t e C a r l o-t e k n i k e n kan kanske bäst beskrivas som 
ett teoretiskt experiment. Ett stort antal fotoner följes från det ställe 
~är de bildas till det ställe där de försvinner . Varje steg i utveck
lmgen väljes slumpartat (därav namnet) från en känd sannolikhets
fördelning av en given händelse, t ex kollision , absorption eller 
spridning till en v iss vinkel. 

Båda dessa metoder kräver stor insats av både matematiker och 
~latematikmaskiner. Det är därför otänkbart att man i varj e prak
~~sk s~~ålskyddsproblem utny ttjar de här nämnda metoderna. Med 
b amforali t mom entmetoden har en hel del problem av allm än natur 
- ~·handlats. I en rad olika ~imnen ha r för olika fotonenergier och på 
~tka djup det spridd a fotonfl ödets storlek och utseende bestämts. 

re exempel ges i f igur 6. 
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l ra ti olls

'eV. 

Man kan i figurerna lägga märke till den ganska abru a ned
gången av fotoner n1ed låg energi i bly. För vatten erh ålles "å sam
ma ställe en topp i den spektrala fördelningen. Detta berG på att 

tvärsnittet för den fotoelektriska effekten är mycket stor i l 'y, men 
betydelselös i vatten. Järn intar en mellanställning. 

Vid stora genomträngningsdjup finner man i bly att det >pridda 
fotonspektrumet tenderar att få ett maxim um kring 2 Me' Detta 
motsvarar minimum i tvärsnittskurvan, som berörts tidiga t 

Som ett resultat av de spektrala fördelningarna av det .pridda 
fotonflödet kan " build-u p" faktorerria ganska lätt beräkna I alla 
böcker, som behandlar gamma-strå lskydd återfinn s tabel -~r eller 
kurvor med beräknade faktorer. Figur 7 ger exempel härp 

Alla sådana beräknade "build-up" fak torer gäller end ast för ho
mogena medier. Vill man beräkna ett sammansatt strål sl. vd d -
t ex av vatten och bly - kompliceras situationen . 

Dämpning av neutrorzstrcllning. 

Neutronerna kan växelverka med materia genom en r 
processer. Tvärsnitten för processerna är starkt beroende 
tronenergin och därför är det lämpligt att först beröra dc 
no logi, som har framkommit . Se tabell 1. 

d olika 
1 v neu

rernw 
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Dos-"build-up"-faletorer för punktkällor som funktion av skyddstjockleken 
för olika fotonenergier. 

Term 

Termiska 
(rhermal ) 

Epirermiska 
(epithermal) 

U.ngsamma 
(slow) 

Resonans 

(resonance) 

Intermediära 
(inter

mediate) 

Snabba 
(fast) 

Klyvnings 
(fission) 

Tabell 3. 2. 1. 

Beskrivning 

Neutroner i jämvikt med 

omgivande atomer 

Neutroner med energi 

större än term isk 

Neutroner, som absorberas 
i ett ämnes resonanstoppar 

(vanligtvis U 238) 

Neutroner med energi 
mellan l:'in gsam och snabb 

Ne utro ner som bildas di

rekt v id kl yvnin g 

E nergiintervall 

Mest sann olika energtn vid 20°C, 

0,025 eV 

Energi större ä n 0,2 eV 

Vanligen energ1 mindre än 1-10 

eV 

Fr :'in omkring 1 e V till omkring 

300 eV 

Från några hundra eV till om

krin g 0,5 MeV 

Neutroner med energ1 större än 

omkrin g 0,5 Me V 

Från 100 keV till 15 MeV. Mest 

sannolik energi 0,8 Me V. Medel 

energi 2 MeV 
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D e lå ngsamma neutronerna samt resonansneutronerna är 
som ha r sto ra sannolikheter att bli infångade. D e snabba 11 1 

na m åste dä rför för st nedbrom sas innan de kan effektivt ab 
D c snabba neutro nerna (E > 0, 5 Mev) k an fö rlo ra c n -

sin energi genom in elas ti sk a kolli sioner. (Tröskel värden i a 
krin g l MeV). K ä rna n ha r därv id bliv it excite rad och den 
överskot tsenergi i form av gamm ast rå lning. 

D c intermediä ra neutronern a fö rlo rar sin energi hu vuds 
eiasti ska kollisioner. M edelenergifö rlusten per spridning ä r 
neutronen kollid era r med väte och min st vid sp rid nin g m 
amnen. 

le end a 
t roner-
)rberas. 

de l av 

'll;'inher 
ger ~ i n 

'- lige11 i 
• i r st då 

tun ga 

I a lb aktuella strå lsky ddsprobl em, där neutroner är inb ndadc 
ha r man att göra m ed snabba neutron er. D å a bso rption stv , snitre1; 
:1r små för dessa neutroner, gäller det att i för sta ha nd b ro1 l dem. 
H ur denn a nedbromsning ska ll ske bero r i förs ta hand p å l snab
ba neutro nerna ~ir. A.r neutron energin mycket hög (fl era ~ c· V) är 
ämn en med höga in elas tiska t värsnitt de effektivaste. Ge1 .J n den 
in elasti ska spridnin gen erhåll s i b~i s ta fall de intermediära n' roner, 
som timpligast brom sas ner y tterligare genom elas ti sk sr idn ing 
mot lätta ämnen, va ribland vatten eller ann at vätehalt igt arerial 
intar en sä rställnin g, som det abso lut effektivaste. 

D e termiska neutronerna, som bildas i detta vätehaltiga 11 lteri al , 
kan sedan absorberas. Speciellt lämpliga abso rbarorer ä r x bor 
och kadmium . Naturligtvis sker absorption även i and ra 
neutronskyddet, t ex i jä rn och v~i tc . Vid dessa absorptionc 
ras gamm astrå lning. M an måste iakttaga sto r fö rsikti ghet v" 
ringen av neutronskyddet, eftersom dessa gamm as Li tt kan 
helt dominerande strå lkällan . 

M etoder för beräkningen av neutrondämpningen h ar u 
med tanke p å den energifördelning av neutron erna, som er 
fiss ion. Fö rst på sena re tid har man bö rj a t syss la med mo1 
riska n eutroner, d v s man fö rsöker gö ra metodern a mera 
giltiga. 

D en vanligaste tekniken vid d ämpningsberäknin ga rn a :1 1 
R emova lteorin, som ä r en motsva righet till den enkla " abs• 
teorin" fö r gamm as. Monte-Ca rlo-tek niken och momcntmct( 
också an vänts. Dc fl esta tillimpnin ga rn a gä ller fö r fiss 
troner. 

1nen l 

m me
plane

)Ii den 

cckl ars 
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·nergc
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len s k 
ptions
len har 

~~bb neufron

IJ!!!!-10 (uranplotta) 
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Detektor r ö r 

term. neutroner 

U ppställn ing f ör mätning av rcmovalt vä rsni tt. 

R e m o v a 1- t c o r i n bygger p å det fak t um att det i vatten myc
ket snabbt int räder et t jämvik tsförhållande mellan de snabba neu
troner, som emitteras f rå n en st rå lkälla, och dc termiska neutroner, 
som härrör frå n nedbromsnin g av de snabba neutronerna. A ll a mät
ningar göres därfö r med de termiska neutrone rn a och detta ä r orsa
ken till teorins popul a ritet - metodern a för mätning av snabba 
neutron er av o lik a energier ä r n ~'imligen inte särskilt t ill f redsstä l
lande. 

Vi skall ge ett exempel på hur ma n kan mäta removalt vä rsnittet 
av järn. 

Uppstä llningen fra mgår av f igur 8. Geno m at t stoppa in fö rst ett 
sedan fl era järnsk ikt och avläsa på detektorn - som all tså regi
strerar det termiska neutronflödet - erhåller man kurvan i figur 9. 

Man finner a t t kurvan är exponentiell. D et ta bety de r att man 
kan skriva 

I (z) =- I
0 

D ( tw) e- -"-'r tl <' e 

där I(z) = doshastigheten utanfö r ett skydd z cm samm ansat t a v 
t cm va tten och t F cm järn w . . c 

I 
0 

= den mot skyddet in fa lland e snabba neut rondoshastig-

heten 
D(tw ) = dämpn ingen i v atten av tjock lek t w. 

Dämpningen av snabba neutroner i vatten måste beha ndlas se
Parat. 
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Fig. 9. 
T ermiska neutronflödet som funktion av antalet Fe-plattor. 

Med momentmetoden har beräknats neutronflödets sto r! ,, och 
utse~nde för olika vattendjup. Det antages att fissionsneu tra r fal
ler m mo~. vattenskyddet. A v beräkningarna framgå att 11 m on
spektrum andras efter genomträngning i vattnet. Medelen er' 1 ten
derar ~ot allt __ högre värden. Detta kallas "hardening-cffekt; 1" och 
beror_ ~a att varets totala tvärsnitt minskar med ökad neu tro, ~n e rgi. 
Samtidigt betyder detta att man inte kan beskriva de snab' 1 neu
tro~ernas dämpning i vatten med en enkel exponentialfu nk ti n. Ex
penmentella undersökningar ger samma resultat. 

Nu m~ste man emellertid även taga hänsyn till de in ter ediära 
och termiska neutronerna. Detta kan ske med samma fö rfa1 1gssätt 
s~m för gammas att ~un i_ntroducerar en build-up faktor. UJ pgifte;· 
pa .. sadana faktorerJmns 1 en del fall, dock inte på långa \ gar sa 
uttommande_ som f?r g~~n;as . Numera är det vanligare at utfara 
en matematlkmaskmberaknmg. Koder för beräkning av d in ter-
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Fig. 10. 
Energispektrum av promp ta f issionsgammas. 

mediära och termiska flödena har utvecklats de senaste åren fram 
förallt av de engelska strålskyddsteknikerna. Teorin bakom koderna 
är en förenklad rransportteori, där man har en rad konstanter till 
förfogande. Dessa har bestämts experimentellt. 

Strålkällor i en tryckvattemealetar. 

R e a k t o r k ä r n a n är den i särklass starkaste strålkällan 
i anläggningen. Vid fissionen frigörs c:a 7 Me V gammas omedelbart 
o_ch c:a 5,5 Me V emitteras från fissionsprodukterna kort tid efter 
(Inom en halv timme). Energifördelningen av de prompta gamma
strålarna ges i figur 10. För närvarande finns inget komplett spekt
rum av gammas från fission sprodukterna. De mätningar som gjorts 
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tyder på att man i medeltal kan representera spekt rum et 11 ·d 
f d sanl-ma orm som et prompta gammaspektrumet har. 

Det är ofta lämpligt att uttrycka strålkällans styrka 
fotoner per cm3 och sekund. För omräkning av ovanståene 
att det krävs 

3 · 1 O 1 o fissioner/sek för att generera l watt 

J n talet 
' gäller 

Effekttäth eten i tryckvattenreaktorerna är i storlekso lnj 11 ., 
fler~ ti?tal watt. p~r cm:l. Vid ~n ~ffekttäthet av 50 wawu,.:l s l~:;; 
a lltsa s1ffrorna 1 figur 10 mult!phceras med 1,5 · 10 10. Vi rhå l[ . 
då käl1styrkan i sortenfotoner/cm3 sek. Om vi behandla r J!y 111~: elementet 1 cm:! som en punktkilla kan vi lätt beräkna dos 1 utan
för ett givet skydd med den formel, som giv its tidigare. D er illåtna 
doshastigheten utanför skyddet ä r i storleksordningen mr/t 1, 50111 
erhålls vid fotonflödet 103 fotoner/cm:! sek. Skydd et måst<. ·;ålcdes 
försvaga strålningen med en faktor 10 9 ! 

Aven andra gam makällor finns i reaktorkärnan. De v tigastc 
bärrör från infångning av termiska neutroner. Infångning, ,,lmma 
erhå lles framförall t från uran, strukturmaterial och väte. O st rl!k
turmaterialet är rostfritt ger infångningarna högenergeti sk gam
mastrålar - bortåt 10 MeV - som är ett väsentligt till ägt till dc 
gammas, som erhålles vid fissionerna. A llmänt kan sägas ,, käll
styrkan av infångningsgamma i reaktorkärnan är a v sådan s Jr!ek s
ordning att den a priori inte kan försummas. En gammald '1 , som 
är komplicerad att beräkna eller uppskatta, är den som här r från 
inelastisk spridning a v snabba neutroner. Experimentella d 1 sak
nas i stor utsträckning. 

Kälistyrkan av neutroner är av samma storleksordnin g J 111 av 
gammas. Energifördelningen av fissionsneutroner visas i f, ur 11 . 
Ur sambandet mellan neutronflöde och doshastighet erhåll <: t t den 
tillåtna doshastigheten (storleksordningen mrem/tim) uppn8 vid ett 
neutronflöde av c:a 10 neutroner/cm2 sele skyddet måste al så för
svaga neutronflödet med en faktor 1011. 

De fördröjda neutronerna, som spelar sådan stor roll i .:aktar
fysiken, är betydelselösa i strålskyddssammanhang. A ven an a neu
tronkällor i reaktorkärnan brukar försummas. 

Efter avstängning av reaktorn utgör gammastrålnin gen f' ån fis
sionsprodukterna den dominerande strålkällan. Det har tidl_are be
rörts att fis sionsfragmenten är starkt radioaktiva - en hel del av 
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Fig . 11. Energifördelnin g av nculJ' OJ1CJ', emitterade 1mdn fis sion av U'""; · 

dem har långa halveringstider. Under n eutronb~strålningcn har i-lven 
olika ämnen ingående i strukturmateria let bhvtt radtoakttva. 

Reaktorkärnan omges av en kraftig strålskärm , som bruka: b.c 
nämnas huv udstrålskyddet eller primära strålskyddet. I en stationar 
anläggning är i allmänhet betong det fördelakt!gaste skyddsm ateoa
let. Strålskyddet i en mobil reaktor - där v1kt ?ch volym spelar 
en väsentlig roll - utform as i regel som ett lammerat skydd med 
någon av kombinationerna vatten-järn, vatten-bly, vatten-betong~ 
bly etc. Arrangemanget i primära strå lskyddet är betydelsefullt da 
det gäller att specificera st rålkällorna utanför real~torn. .. . 

S t r å l k ä Il o r n a u t a n f ö r r e a k t o r k a r n a n a r m~c 
på långa vägar så starka, som de i reaktorkärnan. De är.erncl~ertt~ 
betydli~t mera utbredda ivcn om skyddstjocklekarna lnte ar sa 
kraftig~ som i primära skyddet kan därför vikten av skyddet för 
sådana strå lkällor bli dominerande. 

Vi har först att betrakta st rå lkällor i primära kylvattnet. ? å .vatt
net passerar genom reaktorkärnan blir det vid neutro~1best~~ln~ngen 
radioaktivt. Syreisotoperna 0 1 6 och 0 17 ombildas ull k va velsoto
perna NlG och Nl7 genom reaktionerna 

OlG(n,p)NlG och Ot'(n,p)N 17 
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Dessa kväveisotoper är radioaktiva med ha lveringsride 1a 
7 

resp 4,1 sek under. Då N 16 sönderfaller emitteras 6-7 MeV , gan;: 

ma, och l Me V :s neutron er utsändes från N 1 7 • 

Under neutronbestrå lnin gen i reak torkärnan aktiveras oli , 1 kar
nor, som ingå r i struktu rmateria let. En del a v dessa kärnor h r lån 

halveringstid t ex koboltisotopen Co60 med 5,3 år. Aven on \o rro~ 
sionshastigheten är mycket låg (storleksordning mg/dm 2 må" d) vi

sa r det sig att strå lnin gen från dessa radioaktiva isotoper, se 1 n
1
ed 

kylvattnet förts ut ur reak tortryck-kärlet orsakar skyddsp >blen
1

. 

Genom speciellt reningssystem för söker man samla så stor le] av 

sådan a produkter som möjligt. Korrosionsprodukterna har e lelle r

tid stor benägenhet att a v sä ttas på rörledningarna. 

Trots omfattande kontrollå tgärder vid tillverkningen a v ins le-

sta varn a har det visat sig vara oundvikligt att hindra att gasi ··m1ga 

fi ss ionsfragm ent läcker ut ur kapslingen. Fissionsfragmen te 50 111 

är radioaktiva, föres sedan med kylvattnet ut i pr imära k ylsy' mer. 

Då de snabba neutron ern a bromsas ned i primära skyddet >ildas 

termiska neutroner. Dessa infångas av olika kärnor - vät< Jarn, 

bi y etc - och resulterar i gammastrålning. Radioaktiva i ,oper 

bildas också. A ven om dessa strå lk ällor inte ä r så stark a so kä l

lorna i reaktorkärnan kan strålningen från dem bli besvärand Det

u beror på att källorna ligger långt ute i skyddet. 

Under drift är infångningsgamm at från primära strålskydc' t och 

kväveaktiviteterna helt dominerande. Erforderligt strå lsky l för 

att försvaga strålningen från dessa kan principiellt utformas 1 två 

sä tt. Man kan runt reaktorrummet - som innehåller hela r mära 

k ylkretsen - bygga en skärm, som brukar kallas sekun där, -; kyd

det. Det är v idare i vissa sammanhang tänkbart a tt förse vaq kom

ponent i det primära kylsystemet med separat skydd av ti ll r _kliga 

dimensioner. I regel väljes ett integ ralt skydd, även i hl! c man 

tycker att det skulle vara förm ånligt att "skugg-skyd da" dc ~ rkas 

te strålkällorna. Problemet ä r emell ertid komplicerat, en rac 1ndra 

sy npunkter än de strålskyddstekniska kan fä lla avgö randet. 

Efter avstängning av reaktorn dör kväveaktivitetern a yckct 

snabbt bort. Dominerande strålkällor blir i stället de som 1ärrör 

från aktivitet av föroreningarna i vattnet (korrosionspro ukter, 

fi ssionsp rodukter) samt av material i primära skyddet. I r ; el ar 

strå inivån så hög att tillträde till reaktorrummet tillåtes f rst en 

viss tid efter avstängningen (Yz -2 timm a r). Uppehållst iden rukar 

f/ 
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l 
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N /S Savannah Primära skyddet. 
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också begränsas. Strålnivån i reaktorrummet efter avstängningen 

påverkas av reningssystemets kapacitet, utformningen av pnmara 

kylsystemet och omfattningen a v det strå lskydd, som eventuell t er

fordras runt de aktiva kompon enterna. Strå lniv ån avklingar med 

tiden. Denna avklingning är snabb om den dominerande akti v it~te n 

är kortlivad. Om koboltinnehållet i det rostfria strukturmatenalet 

i reaktorkärnan är för högt (från Savannah-reaktorn rapporteras 

0,5 %) dominera r CoGO_aktiviteten (T/j= 5,3 å r) och strålningen 

avklingar inte alls över de tidsintervall , som är ak tuella för översyn 

och reparation av komponenter i reaktorrummet. 

Strålskyddsarrangemang. 

En del av de strå lskyddskomponenter, som ingår i de~ tota.la 

skyddsarrangemangct, har tidigare berörts. För att full ständiga bd

den sammanfattas nedan de olika delarna av skyddet. En kortfattad 

~eskrivning av de uppgifter, som varje del normalt tilldelas, ges 
aven. 
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Fig. 13. 
Sekilndä.-,, sleyddet. N /S Savannah. 

T e r m i s k :1 s k y d d e t sJtter närmast reaktorkärn .l Det 
har ti ll uppgift att försvaga strålningen fr å n reaktork ärn , 1 mot 
tryck-kä rlet, så att värmepåkänningar p å detta ej blir för h( "a och 
st rå lskador undvikes. Fö r en tryckvattenreaktor består det t misb 
skyddet i allmänhet av flera järnskikt (2-5 cm tjocka) pl' ·eraclc 
i vattnet mellan kärna och tryck-kärl. Skikten dämpar gam 1strål
ningen och arrangemanget är fördelaktigt vad gäller försval:-, ng av 

dc snabba neutroner, som ger upphov till strå lskador p~ t ryck
kärlet. 

P r i m ä r a s k y d d et (e ller huv udstrå lskyddct) har t upp-
gift att försvaga strå lnin gen frå n reaktorkärnan. I motsats Il ter
miska skyddet är det ett biologisk t skydd . 

Gammas dämpas effektivast av tunga ämnen, medan lätt< 
måste vara närvarande för att erhålla ett effektivt neutr 
Lamin erade skydd med järn-vatten, bly-vatten, järn-betonf 

-tmnen 
skydd
vatten 
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är därför förmånliga. Utformningen av laminerin gen bestämmes 
etC ~i!lkoret att infångningsgamma i skyddet inte får bli a lltför do
a~ erande. Primära skyddets effektiv itet ges av två olika vi llkor: 
rnrn . f k Il d . o o l dd d e r d r 1 t s a osm van p a s <y ets y ta va ra av samma 
tt 

11
rleksordnin g (upp till något tiota l rem/tim .) som dosnivån i reak-

sto f o oll " ll f .. · rrummet ra n yttre stra <a o r, e ter avstangn rn g av 
tOaktorn skal l re parationsa rbete kunna utfö ras i närh eten av skyd
d:t utan att de tillåtna doshastigheterna överskrides (stor leksord-

in"'en är något tiotal rem/tim.) . 
11 

Sbe k u n d ä r a s k y d d e t skall omge a lla strålkä llor i reak
ro rrummet. Normal t omsluter skyddet hela reaktorrummet och byg
ues samman med det kollision sskydd, som säkerheten p åfo rdra r. 
b Omges reaktorrummet av utrym men, som endast tillfälligt bett·ä
des, kan en doshastighet av n ågot tiota l mrem/tim a nses norm a lt i 
dessa utrymmen. I andra fall skall det sekundära skyddet göras så 
effektivt att doshas tigheten utanfö r skyddet underskrider den maxi
malt tillå tna (100 mrem/vecka). 

Komplett era nde skydd såsom separata skydd kring 
vissa komponenter, skuggskydd etc ingår normalt i en reakto ran
läggning. I ren ingssystemet samlas radioaktivt materia l i sådan 
mängd att tillträde till reaktorrummet inte skulle kunn a til låtas 
inom tidsperioder av å r. Renin gssystemet omges där för av en sepa
rat skärm. Det kan v isa sig nödvändigt att skydda även andra kom 
ponenter. 
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ORESUNDSFORSVARET 

Jurg Meister, Rote U-Boote in der Ostsee 

( i tidsk riften "Der Europäische Osten" n :r 86-1962). 

D en för n ilgon tid sed an a v den sven ska marinen i go tländska fa rvar en 

täckta ubilren av "okä nd nationa li tet" fä ste il nyo uppmärksamheten o ~Pip~ 
. . . . sava 1 

Svenge som 1 hel a den fna vä rlden , på ve rk samh eten och st y rk an a s · 
. fl . 0 . OVJCt-

UnlOnCn S o tta 1 sre rsJÖn . Denna operati on mor der a v r 0 m M< ' 
va och 

C hrusj rjo v upprepade gånger erkända neutra la Sverige passa r d il ligt · 
" ' den 

av såvä l Kreml som Polen och den östtyska sate lli ten framförda p -,1 11 en arr 
förv a nd la O ste rsjön till ett freden s hav. Men detta be reder in te Krem ls .i rskare 

någ ra större bekymm er, ty de ras verkliga m~\1 och propagandaparoll er mman

faller y tterst sä llan. De kan inte hell e r göra der, ty den bolsjev iki sk a J-' •pagan-

dan måste ju beslöja sina ve rkli ga avs ikter och inte p ropagera f ii r c1
2 , , 

l sitt arbete behandlar Meister den sovjet ryska flottans problem i <tersjön 

gan ska detaljerat, varvid han fäster uppmärk samheten p il der fakt um, t i ett 

eventuellt fra mridskr ig cir det för Moskva en fullt förståe li g mål sätt mg att 

ockupe ra Oresund och dä rmed för sin flotta frigöra en väg väs teru t i ,1 grepps

sy fte. Och detta i första ha nd mor England med hjälp av ubåtar od1 även 

mot USA. 

Om Sovjetunionens Ostersjöflotta uneler nästan he la det andra v:u 

va r både syss lo lös oc h ur stå nd att företaga nitganting friln "fän gel se 

Kron stadr, sil har dock läger nu helt ä ndrats till So vjets förde l. Un der 

troll oc h makt befinner sig i dag 2 500 km av Ostersjöstranden , dess 

modern iserad och är till sin storl ek i dag v ida öve rlägsen al la and ra 

lä nders marin a stridskrafter. E nligt Meister har Sovjetunionen f n i 

970 krigs- och hjälpfartyg, va rav minst 112 ub ii tar, t ill sitt förfogande. 

man s med sko lskepp och reservflottan stiger deras totala antal t o m 

en heter. 

l sk riger 

1mnen" 

ss kon

lO tta är 

)stersjö

stersjön 

f ilisam

Il 1 150 

Därti ll kommer ännu en sak. 1 det första och andra världskriget f irloradc 

ryssarna snabbt nära nog alla sina fram skjutna baser, då deras mark se n sk rafrer 

inre kunde hindra de tyska härarnas frammarsch. Flottan i O sre rsjö n s ·lade en 

undero rdnad ro ll. l framtiden ci r dett a m ed ranke p å nuvarand e kraf t, rhållan· 

den omöjligt. Sovje tunionens markstrid sk rafter ä r för starka, för a tt ånnin

stune i ert inl edande krigsstadium skul le kunn a bli ti llbakaslagna. Tvärt n1. j\.rti· 

kelförfattaren h yse r den ås ikten, a tt den ve rkliga faran fr ån Sovjeruni(" ens sidn 

mot Oresund hotar frå n la nd - oc h inre fr il n sjösida n. R yssa rna kommer a försöka 

a tt genom att a nvända s ig av ma rkstrid skrafterna s numerära över lägsen!· rfi ngn 
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med hjä lp av dessa fram till Schleswig-Holste in fö r a tt därifrån besä tta 

fram ark och ockupera dc dan ska öarna. Sii ledes börjar Oresund s försvar enli gt 

pani11' b l l o · f " ' ·d K' Il l . 
. er vid L ii ec < oc 1 ryssarna masre stoppas om 1nte o rr sa V I . 1e <a na en . 

M~" . .. . 
... il! behövs 1 f o rsta ha nd mark - och fl ygsmdskrafter. 

D~ten inte en bart dessa vapen gren ar är nödvänd iga. Sjöstridskrafterna i v:lste rn 

l ar även de en v ikti g uppgift att fylla. Framfö ra llt m ås te Naro- ubårarna föra 

~rig bakom den sovjetrysk a flottans li n jer: nä mli gen i Finska viken och i områ 

det krin g de balti ska ham narna . Om det skull e lyckas, att med en gel smännen s 

och fran smänn ens hjälp hå ll a en sty rka på 10-15 väs terl ci ndska ubåtar i O ster

... så skul le det räcka för att försvå ra de bolsjev ikiska st y rk ornas opera rioner 

SJOil, D l ' f" f .. k'l 'k ' D . k l 
och erappr jänst. et senare :l r en 1gt or . sa rs -, t VI · n gt . e sov jet rys a man-

srridskrafternas fr a mgån gs rika fram marsch skulle hämmas just av försörjnings-

roblemet. De ryska väga rna ha r a ll rid varit och ä r ännu i dag, sä rsk il t under 

~åren och hösten , i bedröv ligt tillstå nd. Sovjets militära knutpunkter ä r under 

kr igsrider ett racksamt a ngreppsmå l för v:is tern s flyg- och atomvapen , och för 

sörjningen av dess stridskrafter och säkerheten i etapptjä nsten i dess sate lli tstater 

allr id a llv arl igt ho rade. Detta tvingar ryssarna att å tmin sto ne delvis fr a mföra 

försörjnin gen sjövägen. Den ty ska Förbundsrepubliken oc h Danmark har redan 

i dag t ill sitt förfogande örlogsfartyg i k ampen mot fienden s försörjnin g sjö

vägen. Det , som redan finns , rcicker eme ll e rtid inte. J hä ndelse av krig mås te 

al!dra Nato-statel·s sjöstridskrafte r komma till h jäl p och då i första ha nd brit

tiska ubåtar och små krigsfartyg. 

En betydande ro ll sku ll e Bornho lm spela i ert framtida krig. Denn a ö kunde 

va ra en sy nnerli gen n yttig bas fö r såvä l västerns sjö- som luf tstridskrafter. Jn te 

uran an lednin g ockuperade ryssa rn a ö n i krigets slutskede 1945 oc h hö ll den en 

längre tid besatt. l ett framtida kri g k omm er de t a tt va ra en av ryssa rn as första 

krigshan d lin ga r att ockupera Bornholm. Därför krä ver förf. just Barnho lms 

starka försva r. Och detta i motsa ts till må ng'a andra sakkunniga, som i hände lse 

av krig förordar en evakuer ing av ön. 

Det är ju försril eligt, att Sverige skulle spela en v ikti g roll i O ste rsjö ns mili 

tära operationer om det skulle ind ragas i kriget. Landet har inre enba rt en väl

urbildad sjö-, luft- och ma rksry rka, u tan kan ocksil p il g rund av sina ta lrika 

hamnar, bombsäkra bunkrar för ub il rar samt sin a fly gfält p il ett effekti vt sä tt 

bidraga ti ll en utj ämnin g av ry ssa rnas övermakt inom Ostersjöområdet. Därför 

komme r bol sj ev ikerna enl igt förf . att, n:lr der verkligen kom mer til l krigshand 

hngar i O sters jö n, göra allt i fo rm av både löften och ho r för att å tmin stone 
1 början försöka hå lla Sverige uranför den krigiska kon flikten . D å respektera r 

Kreml kanske denna Sver iges neutra litet, om vilken man där så gärna talar, men 

som n1an inte respek re rar i fred stid . 
Oskar Angelus 
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Notiser från nar och fjärran 
sammanställda vid Marinens pressdetalj. 

Australien 

Minsvepare. 

Somer·Leyton och Jackton har tagits 1 tjänst i elen australiensiska fl ott 1 under 

namnen Hawk och Teal. Båda minsveparna har fått nytt nuskin en N apie r 
De !tic. 

Muine News. Sep tem r 1962. 

Brasilien 

Hangarfartyg. 

På Minas Gerais finns för närvarande endast tre helikoptrar. Avsak den av 
flygplan lär bero dels på den tomma statskassan dels på att marin en o n fl yg
vapnet är osams om vem som skall ha befälsrätten över de aktuella fl ygl· .1 nen. 

Marine Rundschau. Au ::;L• i 1962. 

Danmark 

Fregatter. 

Roi/ Krake, ex Calpe, kommer troligen att åtcrL-imnas till Roy al N • 1110111 

kort. 

Marine News. Septen ·r 1962. 

Frankrike 

Hangarfartyg. 

Foch började stn första provtur den 16 juli. Försöken skall pågå till i ,, ro ber. 

La Revue Maritime. Augu sti-Sep ten :,e r 1962. 

Japan 

RobotjagMc. 

b o ob" . . l D b il le-Byggandet a v en ro o t jagare p a 3 100 ton p a or ps t nom <art. en · ' 
vereras 1965. 

. ]962· Manne News. Septem 1c r 
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Canada 

fregatter. 

Atta fregatter på 3 500 ton planeras som en del av ett nybyggnadsprogram 

o rotalt 90 miljoner pund. 
p a 

Marine News. September 1962. 

Storbritannien 

Attack fartyg. 

Det första av attackfartygen har nu kölsträckts i Belfast. Det kommer att 
döpas till Fearless. 1965 räknar man med att Fearless skall bli klar. 

The Navy. September 1962. 

Entrepid skall det andra attackfartyget heta. 

The Navy. Augusti 1962. 

Commando fartyg. 

Det andra "commandofartyget" är nu tjänst. A/bion har rustats för sin nya 
roll i Portsmouth. Efter omfattande prov i hemmafarvattnen avseglar hon till 
Fjärran östern för att avlösa Bulwark. Ombord är då bl a 680 man ur No 41 
Royal Marines Commando samt två helikopterförband. 

The Navy. September 1962. 

Ubåtar. 

Om byggandet av en tredje atomubåt skall kontrakt tecknas med Vickers
Armstrong, Barrow, har det meddelats. 

Marine News. September 1962. 

Robotjaga re. 

Det sjätte fartyget av County-klassen skall heta Glamorgan. 

Marine News. September 1962. 

Fregatter. 

Aiax sjösattes den 16 augusti vid Cammell Laird & Co, Birkenhead. Hon 
tillhör Leander-klassen. 

Eastbourne skall moderniseras i Rosyth med början i december. 
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Den långvariga ombyggnaden av Murray och Pellew i Rosyth skal l , 
före hets sl ut. Pellew har redan rustats för provtu r. ra klar 

Penelope, systerfartyg till ovan nämnda Ajax, sjösat tes den 17 a u · 
Js tr P~ 

Vickers-A rmstron gs varv i \'\fa lk er-on-Tync. 

Mdrine News. Septem .,. 
1962

_ 

Sverige 

Isbrytare. 

Den nya isbrytaren , som byggs i Åbo, ska ll heta Tor. 

Stockholms-Tidnin gen. 2 l 1962. 

Bogserbåtar. 

Den isbrytande bogserbåten Achilles som byggts vid ÅSl-verken i Å 1 J har 
le ve rerats. 

Marinen s p r detal j. 

USA 
s lagskepp. 

Alabama, l ndiana, Massachusetts oc h South Detkota har st rukit s u r ruJ .,·na. 

Marine News. Seprcmb, 1962. 

U b!itar. 

James Monroe, SSBN-622, har sjösatts. 

Marine News. Septem b, 1962. 

Tre nya Polaris- ubåtar a v La Fayette-k lassen kommer att döpas er ',;t föl-
jande: 

SSBN-631 Ulysses Grant 

SSBN-634 Stonewall fack son 

SSBN-636 Nathanael Greenc. 

j agare. 

La Revue Maritime. August i-SepteJ11 r 1962. 

jagaren j P Kennedy, jr, uppk al lad efter presidentens ä ldre broder >nl sru 

pade som pilot i flotran under andra vär ldskriget, har tagits i t jän st c',e r 111°-
dern iserin g. 

O ur Navy. Augu ,t i 1962· 
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sarney, DDG-6, är levererad. Hennes systerfartyg Conyngharn har sjösatts. 

Marine News. September 1962. 

Ho el heter en robotjagare, som byggts i Bay C ity, Michigan . Via St Law rence-

d 
kom den n ya jagaren till Boston där hon mföriivades med flottan som den 

Je en 
, onde robotbestyckade jagaren. 
att 

Our Navy. September 1962. 

fregatter. 

W orden, DLG-18, har sjösans. Hon deplacerar 5 670 ton och har bl a två dub

belställ för Terrier-robotar. 
Marine News. September 1962. 

Västtyskland 

jagare. 

Den första a v de jagare som byggs av H C Stulchen Sohn väntas inte bli leve

rerad förrän i slutet av 1963. 

Marine News. September 1962. 

Fregatter. 

Raule har avrustats för en omfattande översyn . 

Marine News. September 1962. 

Osttyskland 
Ubdtar. 

Sovjetunionen skall enligt DPA ha stäl lt en ubåt till östtyska marinens för

fogande för övn ingsändamåL Ubåten ska ll vara på 585 ton och ha 40 mans be

sättning. Såvitt man vet har östtyska marin en inga ubåtar förut. 

Dagens Nyheter. 27/9 1962. 
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