KUNGL ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET
N:r 11 1953
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Medde lande från Kungl. Orlogsmannasällskapet nr. 9 /53
Ord inarie sammanträde onsdagen den 2 december 1953

1. Yaldes till fiire(lragande i velenskapsgrenen artilleri
och b~mdYapen för [n· 195-± ledamoten Fagerström med ledamoten Lindmark som suppleant.

2.

Fastställdes Sällskapets stat för år 195-±.

3. Fastställeles följande arbetsordning för år 195-±:
Högtidssammanträd e måndagen den 15 november samt ordin ar·ic sammanträden andra onsdagen i januari och oktoher samt första onsdagen i envar av månaderna februari.
mars, april, nove1nber och december.
4. Yaleles att revidera 1953 års räkenskaper ledamöterna
'Segrell och Lindahl1ned ledamoten ~ordling smn suppleant.

5. Uppläste sekreteraren inlämnade inträdesanförand en
av ledamoten Gråberg behandlande »Skjuttabellberäkning
med hjälp av nwtematikmaskiner» och av ledamoten Hullin
behandlan de »Förbättring och nykonstruktion av magnetJninsvep».
6. AYgav ledamoten Edenberg inträdesanförande
Teflektioner om intern information».

»~ågra

7. Föredrog l edamoten 1\ordling utdrag ur av ledamoten
Gråb e rg förfatlad årsberättelse i vetenskapsgrenen artilleri
och llandYapen .
Till föredraget Yoro sjö- och kustartill eriofficerare saml
\·ed erlikar inbjudna.
Karlskrona elen 2 december 1953.

O.

LU~DBLAD.

sekreterare.
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Orlogsbasen

Blekinge

En återblick och några synpunkter.

An/äran de pä. l{llngl. örlogsmaHnw;iillskap el s
höglidsdag den 1G november 1[):)3 uv lJ I'ss
ord/ärande, J{ont eramiral Sanwelson .

Inför den politiska ulv ecJ.;:Jingen och därav härrör and v
sjöstrategiska situation i östersjöområdet, har värdesät tningen :w örlogsbasen i Blekinge å ter blivit ett akluelll
di sku ssionsämne, varför d e t synts mig b erättigat alt vid d ct Lt
~illfäll e anföra n åg ra sy npunkler kring denna f ö r försvar els
lllsatsJ.n öjligheter så viktiga fråga. Såsom bakgrund till d ngen s lage kan en kort å te rblick vara p å sin pl ats .
..Behovet a v en örlogsbas i Blekingeskärgård en gjord e si g
ga ll a nd e redan under 1500-lalct, då Erik XiV t o m s ~ind v
C ii expedition sjöledes till Bodekull, det nuv a rand e 1\:art ~
bamn, för att rekognoscera hamnens lämpligh et s[tsom örl<;>gsbas, trots att Bodekull då ä nnu Etg på dan sk t territonum. Karl X Gustaf å ter upplog ta nken d å Blekinge hle Y
sYenskt, och. lät som en första å tgärd anlägga e lt kron an s
skeppsvarv 1 Karlshamn.
Under kriget m ed Danmark 1675- 79 upprepades erfarenheten !rån tidigare krig, alt sjövapnets operationer i l1 ög
grad forsvårades på grund av örlogshamn en s i Stockhol n1s
sk~rgå rd avlägsenhet från de farvatten, i vilka fiendens sji'lstndskrafter vanligen opererade, och att d en nordl iga h asens farvatten i regel under flera månad er av [n·e t vo ru
stän~d~. av is. D et var väl sannolikt Klas Ugglas misslycb1de f?rsok ~tt med flottan bryta sig väg genom den isbcla gd~t
:\'Iysmgen 1 Stoekholms skärgård för a tt undsätta d et h ttrl
trängda Pommern, som påskyndade Karl XI:s beslut att förlägga en örlogsbas till Sydsve rige. Härvid inverkade äv en
hänsynen till önskvärd a större möjligheter att samoperera
med en allierad flotta baserad i Öresund och som Gvllenst.!crna skrev till Wachtmeis tcr, »så vore' flolt~n så m"yckcl
nannare att hava ett vakande öga uppå Lant-R-Ltaen och elj es t, vad fienden en treprenerar u ti nejd en».
o
Seclan v å rt stormaktsvälde fallit förändrades läge t såti ll-

,·ida, a ll större d elen av öst er sjökusten icke länare var var
0 cll C! l ny sjömakt var mHlcr tillväxt i öster. Sto~ldwlmsha
sen f1 ck d å å.ter. betyd else n ~irmasl för skärgEn·dsfarlygen,
1n cdan d en 1sfrra lnn·udb a sen i Karlskrona alltjämt Yt11'
JäJnpl!g ..för s ~o,ra flol.tm~ , d ~1 rif~· å n den kunde upp.l nga striden pa Oslcrs.Jon och 1 Fmska VJken, med det för stcrrc l framför fienden, att genom frih e ten fn"tn is kunna kon~n a först
i sjön oc l1 först vara operationsk lar.
D e t skulle föra för långt alt kir ing[t på 1800- talels diskussioner och förslag i flottstati o nsfr ~tgan , som emelle rtid i ck e
medf0nl e w"tgo n ändring i Karlsk ro nas stalus såsom f io llans
lniYudslalion. Und er 1900-talcts första d ecennium rekocrnosceradcs lä mpliga övnin gspla ts e r för kustflott a n j St~ck
lwln~s skärgård. Så s.en t som und e r vaklb tlllningen m ed a n lednm g av Balkankn get 1012- 13 såg man do ck d en samladc kustfJollan b asera d . i R.~rlskrona m ed sina (1 p ansarskepp,
pans :1rkoryssar c n Fylgra Jamle lorpedk ryssarc, jagare och
torp edhat ar.
. Und er d et först.a världskriget sökte sig emellertid kustfloll an en framslqutcn operationsbas, som med h ~i n svn till
det d åvn t·mHl e ~trategiska läge t ' 'aldes i Stoclch olms " norra
sk~ir gård. Faran a ns ågs d en gången vara störst från öster
och ~ tockholmsbasen befann s ig d ~irigenom å ter i operationsmuradels cc nlnun , varifrån såväl Bottenhavet i norr som
Xorra Öster sjö n i söder kunde b ehärskas .
Denna basering erbjöd i övrig t s tor a fördelar - ett fl ertal ulfartsleder till öppn a sjön , skvcld av slz.i.tr crårcl cn mot
<tnf~ll frå~1 sjön, frih et från insyn och möjlighct"'att b edriva
~vn mgar 1 mot eventuella anfall skyeldade farv atten. ) Utgon
fara av b etydelse för anfall fr å n luften kund e d å för ti 2len
kn apJ~as t s~igas fö1·cligga . Gen om baseringens lår:gvarigh et -~yra a 1: med undantag av kmtare perioder i Karlskrona f.~:amtv1~1ga(!es efterhand . utbyggande av fast a a n ordningar
~ or ntbrldnmg m m vangenom Stockholmsbascringcn börJade bli all tm er p ermanentad.
. Eflc r.·. första världskriget var Sveriges sjöstrategisk a lägf'
a~er foranclrat: Sven~ka flottan domin erade i Östersjön.
Finlan d var fnlt, vangenom Bo ttnisk a vikens östra strand
b~:tt k araktär, dc baltiska statema och P.olen h a(l e återuppstatt o~h elen baltiska kusten därmed blivit vänsk apl ig, den
tyska floltan var Lerövad sin kraft och även elen tvska kusten
kun de d å för tid en anses som vä n skapli g. Rvska flol.lan den
l' n d e preslllnliw~ f j end en, vm· in s län gd i l'' i n~ka vik ens i ,;nersta d el, och faran från d et hållet va~· begränsad till va d som
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kmHlc komma ul från Finska vikens mynning. Stockhohns
skärgård låg sålunda nu ännu mer utpr~iglat i ett operahYL
cc n lnuu .
På grund av dclla - åtminstone momcnlanl - förLät trarlc militärpolitiska Higc skvmtadc för politikerna möjli nhctcr t i Il ncdskärningm~ i v å~· mil i Lära rustning, och de't i\r
mot denna bakgmnd som basfrågan diskuteras i Försvar.~
rcvisionens den 15 mars 1923 avgivna betänkande, där lJOt cl
frå;1. luften är:n_u icke avsatl några m~i r k ha ra sp~H·.
. F orsY~u·srCYJsJoncn konstaterade bl a, all möj lig!Jclcrn n
ltll en snnbb, c.~ikcr och välordnad mobilisering i väsenili ·'
m?u~ berod de p[t organisalinnen av flottans upc~·alionsbase '~
statroncr, varv och dep8er, vilka även m å slevara inrhllad c
med tanke på att under loppet av clt krig eller eljest kun n: 1
underh ~llla sjöstyrkorna. Under dc senare åren l1ade [ttskilli g<:. ulrcdn.ingar bclräffandc flotta n s stationsfråga bhvit verkstallda, Yllka samtliga kommit lill det rcsnltalct, att Slockholm eller någon plals i dess närhet och icke Karlskron a
bonlc vara flotlans huvudstation. Yid ett krig i Östersjö n
bedomcles Slackholms skärgård i dc flesta fall komma att
L~lgöra ~l? l t ans vik tigas te baseringsområcle, varför det enhgt rcv!swnens uppfattning vore rikliga:, l, att flottans lmvudstatwn vore förlagd . till detta st ra tcgi sk t be lydelsefull a
område. Med hänsvn lill Karlskronahasens betvelande resurser ~xh till de dryga kostnaderna för en ulfl),ttning oc h
n~' C!nlnm~~ av Stockllolmsstationen, ansåg sig emellertid r cvisJ_oncn JC~(C kunn~ f~reslå den enligt dess uppfattining strategrskl b~tmgaclc losnmgen, varför Karlskrona alltjämt b ordc vara flottans lmvudstation, dock under den förutsftltnin .gcn, att dc lill Karlskrona förlagda fartygen vid behov hastigt
skl~llc kunm~ förflytlas till Stockholms sk~irg~n·cl.
.h.u,ngl. MaJ :t anslöt sig till revisionens synpunkler all s;\val Stockholms som Karlskrona örlogsstationer borde bib cbchållas, men ansttg, aH Stockholmsstationcn borde tiJlo·o doses bättre än vad som föreslagits, bl a med häUS\'11 ti ll vikt.cn a:· alt örlogsfartygen i möjligaslc mftn bor(le reda n i
fredstid vara förlagda till dc kustområden där dc sku ll:..·
användas i krigstid.
Det var sålunda denna gång närmast kostnadssköl som
räcldaclc Karlskronabasens existens.
Under mellankrigsåren bedrevas kustflottans övning,tr i
r~gcl så,QaH Yå:·övningarna förl~des fartygs- och förbancdsYi~
llll omraden pa ostkusten och 1 Stockholms skärgård , sommarens samövningar till Stocklwlms sbi r gård och vin ter-
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övningama till S. Östersjön med bas i 1\.arlskrona, där i reuel elen s k vintereskadern var sammandragen.
"' I såväl Stockholm som Karlskrona var krigsbcrcdskapcn
till godosedd genom att dc icke rus lade lätta fartygen samtnanförts till fartygsdcpåcr, där viss utbildning ~igdc rum
och farlygens beredskap upprällhölls. överflyilning av fartyg från Karlskrona till Slockholmsbascn hade ocks<\ i viss
utsträckning ägt rum.
Basfrågan undersökles jämväl av 1930 å rs försY,trskommission . I bcHinkandct av 1936 uttalas hl a följande:
»Mcllall örlogsbaserna i Stocklwlms och Blclzinge skärgårdar förefinnes cH bctydclsefulll strategiskt samband, som
består däri alt från Stockholmsområrlct utgångna sjöstyrkor,
vilka friv illigt eller ofrivilligt uppsök.! södra Östersjön, vid
behov kunna ingå tili Blckingcområdcl, liksom därifd'tn utgångn a styrkor, som opererat Jnot norra Östersjön, kunna
söka skyeld i Stockholms skärgi'trcl.
A andra sidan är del med hänsyn till operalionslinj ernas
längel och fartygens aktionsradier tydligt, alt sjöstyrkor,
som lmvudsakligen operera i norra Östersjön, i regel böra
u tnyttja Stockholmsområdct, och att operationer, som i:iro
lokaliserade till södra ö s lers j ön, böra hygga p{t stöd i Karlskrona området. Slulligen är d e t m e d l1~insyn till hotet fdm
luften nödvändigt att äga tillgång till båda dc ifrågavarande örlogsbaserna. Yilkcn av dc lvå, som har den slörsta betydelsen, beror på krigsläget
I vissa fall har Stockholms skärgård den stönc vilden.
Blekin ge sbirgård (Karlskrona) utgör emellertid clt centralt
omn\de inom ej blolt södra Östersjön utan inom hela clctta
hav övcrlmYLH!tagct. D en är alltid av vikt - ej minst för ev
allierade sjöstriclskraflcr - under all krigföring i Östersjön
och utgör dessutom en nörlYändig stödjepunkt för sjöstyrkot·
vid bevakning av östersjöinloppen eller under strategisk förflyttning från Östersjön till \'ästerhevct och tviirlo~n.
Base ma i Stockholms och Karlskrona skårgårdar böra vara flottans prim~ira baser, medgivande förHiggning, unclerhåll och operaliv! stöd {tt dc i försia hand i Öste rsjöns båda operationsområden upptrödande sjöstyrkorna.»
Behovet av tvenne örlogsbaser i Öslersjön motiverades sc1luncla även med l1~insyn till faran för flyganfall. Cr lnflslrategisk synpunkt bedömde n~imligcn kommissionen Sveriges
läge s~\som »osechanligt gynnsamt» ocl1 ans<1g dessutom att
landets känsligh et för flyganfall var ovanligt ringa. Obero ende av den tekniska ulYecklingcn och möjligl1ctcn att i
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en fram lid utslräc:ka bombplanens effektiva räckvidd allsågs Sverige hava e lt bättre läge än flertalet hinder på k ontinenten, viket dock gällde endast så länge flygbaser icb
kunde upprättas på svenskt område eller på n~irliggan dt·
iiar såsom Åland och Bornholm. Kunde flygbaser upprätt a~
i Eslland och Lettland bleve faran för Ycrksamma bomb angrepp störst i Stockholm och östra Sverige, kunde baserin ~
äga rum jämväl i Finland och på Åland kunde anfallen u tsträckas jämv~il t ill dc norra delarna av landet. Kunde fien tliga baser framsk inlas till Golland sku11e verksamma boml lnngrcpp kunna riktas ä ven mot västkusten. Om förelag en
länkles utgå från baser på södra östersjökusten skulle för cträdesvis Götaland kunna utsättas för bombangrepp i slörn ·
omfallning, och skulle farozonen väsentligt utökas om h asering kunde ~iga rum även på danskt område. I delta lä ge
skulle emellertid, enligt kommiss ionen, den fördelen vinnas.
alt Korrland liksom även huvudsladen vore undanclragn :1
~
från angrepp av någon betydelse.
Scclan försvarskommissionen gjorde denna analys lw
emellertid 17 år av intensiv ulvcclding förflu tit oc:h clt nyt t
v~irlclskrig utk~impals.

JVIcd flygets nutida aktionsradier och kapacitet alt föra fiir störclscmeclel mås te bedömningen nu bli annorlunda, s~ir 
skilt i SYcrigcs nuvarande strategiska situation, där mång ~t
av dc av kommissionen anförda omständigheterna, som kun de försYttra vårt läge, blivit en realitet, och där Östersjön '
och Bottniska vikens oss motsalta stränder kunna a1~ses v ara bch~irskadc av en och samma militärmakt, som redan har - och vid behov säkerligen kan up]w~ilt[l -- flygb ~l
scr där det h~ist lämpar sig och även måste föruts~illas lw
tillräc:kligt med offensiva flygstyrkor för att kunna utnyt tja dem.
Försvarskommission en framhåller s~irski l t l1u vu d s lad e ns
och mellersta Sveriges utsatta läge vid flygbekämpning fr{ll\
baser på Ålandsöarna. I nuläget torde emellertid flygtid e:l
~iven fråf. befintliga flygfält i Balticmn med reabomb arl'
];:nappast röra sig om mer än någon halvtimme vare sig d el
gäller Karlskrona eller Stockholm.
Det kan under sådana förhållanden synas vara föga liinandc alt numera söka med stöd av geografiska förhåll allden differentiera graden av hot från luften ifråga om nå go11
punkt ptt den svenska östersjökusten annat ~in möjligen ifraga om anfallsfrckvcnsen, vilken dock helt hcst~immes a'
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['i endcn, som väl får antagas inrikta sin flygverksamhet mol
d e områden, där dc aktuella målen finnas .
Det torde därför i nuläget vara riktigare atl utgå ifrå n,
att flyghotet mot våra farvatten o<.:h örlogsbaser på ifrågayarandc kuststr~icka kan bliva lika stort vilken plats del än
~ir fd'lga om. Som följd härav blir bebovet ännu mera framträdande av clt utökat antal - i möjlig utsträd:.ning flygskydelade - baser för att öka spridningen och förkorta oper ationslinjer n a för sjöstridskrafterna och därigenom minska
risken för fartygsförluster under förflyttningarna mellan
bas- oc:h operationsmåL De av försvarskommissionen anförda skälen för Karlskronabasens bibehållande o ch utveckling som primär krigsbas äro därför giltiga även i dagens
läge.
\'ad beträffar stockholmsbasen sammanfalla lyckligtvis dc
operativa lu·avcn på hasens bclägcnhct med skärgårdsomr åden, som väl lämpa sig för anordnande av bombsäkra
skyddstunnlar och möjligheter alt sprida fartygen inolll
större områden för att därigenom minska faran från Juften.
Så ~ir visserligen icke i samma grad fallet med Blckingcbascn.
ehuru dc möjligheter till naturligt skydd i berg för örlogsvarvels och andra hasanläggningar samt spridning av lätta
f ar tyg, som förefinnas där, icke få undervärderas. Dc oper ativa kraven måste i varje fall tilllnätas avgörande betydelse då det gäller att taga ställning till frågan om Karlskronab asens behövlighet som krigsbas för alt bringa sjöstridskrafterna till verkan, vilket ju är det väsentliga i sjöförsvaret:-.
u ppgift. Det offensiva syftet måste därvid överväga i förh :Ulandc till det defensiva och vad som brister i naturliga
skyddsmöjligheter måste kompletteras i första hand med
aktiva stridsmedel, jaktflyg och luftvärn , och i andra lwnd
ln c<1 konstbyggnadcr.
Frun del senaste världskrigel kunna flera belysande exemp el bämlas på uthålligheten mot flyganfall hos örlogsbaser
m ed betydligt sämre skyeldsmöjligheter än som. kunna ~'\ stad
kommas i Karlskronabascn. Exemplen kunna hl a hämtas
från örlogsbaserna på Englands ostkust och Frankrikes v~isl
k nst samt i Medelhavet, som fingo fylla sina funktioner trots
ofta förekommande flyganfall och betydande brister i s~
väl aktivt luftförsvar som tillgång till passiva skydd. I Amlral Cunninghams redogörelse för sjökriget i Medelhavet (»A
Sailors Odyssey») skildras bl a hurusom t ex örlogsbasen
p tt Malta kunde överleva trots att den låg på endast 60 mik s avstånd fr å n flygbaserna p:"t Si cilien och under flera
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m å nad er fick utslå e n serie kraftiga flvganfa ll, vilk a ökad L·
i styrka eft er Luflwaffes ankomst, men trots detta aldri o- v ar
b
fullständigt satt ur funkion under någon lä ngr e tid.
Det är alt märka, a lt avståndet från Malta ' till flyabasern a
på Sicilien närmas t är j ämförhart med avs tå ndet l~iio·enb
l
o
sl-:ans
-:a sydkusten, Bornholm- Karlskrona ell er Goilancl\'ästervik.

Xär Generalamiralen \Vachtmeisler en gåna i Liden till kämpade sig seger i dragkampen om var 1C)00~talets m ·a örlogsbas skulle förläggas, var det en i hög grad förutseend l'
plan som segrade, ty fråga är, om vi icke nu åter lwYa kommit i d et läget, att Blekingebasen och Öresund, trots hot et
från .luft en, kun~1a värdesättas på liknande grunder som d:'1.
Blekmgehasen llggcr <'\ter i ett sannolikt operationsområdes
centrala del, flankerad i norr ay stockholmshasen med dess
utgr en ingar, som har sin stora strategiska betYdelse me d
hänsyn till invasionsfö rsvaret i Bottelihavet od~ 1'\orra östcrsjö.~l, oci~ .. i väst av Öresund, clt av dc alltjämt cflel'lral.:: tade Oslers.Joutloppen, som fortfarande har sin bctvdclse s<'tsom flankställning till Blekingebasen och därför h~höver en
sjös~.y~·~~a av för _?J~c.r ationer 'i dessa fm·;•al len lämpat sing.
DarJ amte har Jsfnhcten, som hade så slo ~· Letnlelse 1)a
segelfarlygens tid, åter blivit en fak tor att räkna -med alll eftersom de tyngre, isbrytande örlogsfartygen försvinna u r
vår flotta och ersättas med lätta fartyg.
Med det anförda har jag endast velat påvisa, att ödogsoch opera Lionshasen i Blekingeskärgården även i nnhi(J'et 'f,,.
uöd':~~ndi.g såsom krigsbas för alt J~löj1iggöra effektiv insats
av SJost.~·](l.skrafter i Södra öslersjö tl, samt att som komplc'.nent harltll erfordras basering aY sjöstridskrafter iiYcn i
Öresund, ävensom alt dessa baser av kri(J'scrfarcnhclen atl
döma väl böra knnna airvändas i krigstid ~1ven under nuv arand e luflslrategiska förhållanden därest blott hiirför erforder:~~ga ans~alter bliva Yidt~gna i tid, innan kriget kommer.
for Blekmgebasens del mn eh~ir delta förutom viclmak lll å llancle _ocl~ nwde~·nisering av Lasens redan befintliga för ,;varsanordmngar, tillgodoseend e av hchm·ct av modernlluftv~n~ och tilldeh:.ing av jaktflyg, inflyttning av örlogsvm·ych
nkt1gare verkstader och förråd samt smärre dockor i full lrä~fsäkra be~·gnun ävensom fortsalt utbyggnad av för c11
spndd basermg erforderliga försva rs- och serviccanm d·
ningar.
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Mi nnesteckningar
l ' ppläsl vi el 1\wzr;f. örloysnwruwsi.illskupe!s
h öylidsswnrnunlriirl e den J(j rwucrnber JD .).'!.

D aniel Tiselius*).
Den 9 de ce mb er 1952 avled f. d . kommendören i marin en
Daniel Henrik Tiselins. Han var född i Slockllolm den 27
oktober 1880. Fö r ~ildrarna voro filosofie doldorn Gustaf Ti-selius och lwns 1naka, född B ri thclli.
Efter genomgången kad e ttutbildning vi~l Sjökr.igs~ko lall
1895-1 901 uln i.inmdes T isclius till und e rlöjlnanl v1d flolldi l
den 1 november 1901. Befo rdring arna gingo d~trcfter raskl
un dan i samband med d en utökning av sjöofficersk f1ren, som
på grund av örlogsfiol!~1.ns .llybyggnad;p rogrmn.. iigde rum ., i
början av 1900-Lalet. l1sclms blev s~1lunda lo.Jlnant HJO.),
kaplen 1910, kommendörkapten av 2. graden 1 U19, av 1. graden 192-± och kommendör i m a rin e n 1931. Ar 1932 erhi'>!l
Tisclius m\ digl aYsked och ägnade sig därefter åt civil verksam h et.
Bland dc tal rika sjökommende ring ar Tisel ius e rhöll m<"t
n ~imnas: Chefskap på lorp edbåtar och jagare under 1 . vtirldskrincl avdelningschef för sker)psgosseavdelningen 1922,
.
J s
'
'
b
p ~t pansarskeppen \\rasa, Gustav Y o c 1 , ' :c nge aren
chefskap
1923-2;) sanll avdelningschef för spaningsavdclnlllgen 192~
m ed befälstecken på minkryssaren Clas Fleming. Under vintern HJ2G- 27 vtu· Tisel ius farlygscl!cf på ]Wll':i<lrl-:ry"snrc n
Fvl oia un(lcr d ess lånuresa till utrikesfarvaltcn, vtHYid bl a
V~islindi e n, l\Iexico och l'Sr\.. besöktes.
Av Tisclius' kommenderingar och förordnanden i land må
nämnas följande: Kadettofficer vid Sjökrigsskola11 HJ08- 12,
m arinatlach6 i London 1~H7-21, chef för Skcppsgosseld1ren
1921- 23, chef för Sjömanskå r ens skolor l \!23- 20, chef fö r
ekipagedepartementet i Karlsk ron a 1927- 28, tjänstgöring i
n1 ari nstaben 1928-30, d ä ra v under Hl29- 30 som avdelnin gschef för ulrikesavdelningen . Sin sisla befattning som
o

v

~

'')

~

~
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nktiv officer inneh a de Tiscl ins Hl30- 32 som cl1cf för l'n dcrofficers- och Sjöman skå r erna i Stockholm.
Av del ovan anförda framgå r, all Tisclius und e r sin ak tiva tjänst b es tr ed m å nga viktiga och ansvarsfulla befallningar såv~ll till sjöss som till la n ds. Genom sitt vönsä ll: 1
Yäsen, sin id eella läggning och d en omtanke och förståel se.
Ynrm ed han b cmöll c sina underl y dand e, tillv a nn han si !.!
all m bi n aktning, fört ro end e och r esp ekt. Genom dessa egen'sknper ulöYadc Tisclius c ll gott inflytand e p å personalen ~
fostran lill go da oc lt dugliga l.;.rigsmån och m edborga r e, vare sig d e l gälide d c yngsta kat egorierna , sjökaeleller ocli
skeppsgossar, dl cr d c inom tjänste n mera a van cerad e.
I dctla Si.illskap invaldes Tisel ius 1!)21 och höll 1!)22 el t
anfönmd c om »Del brilli:;ka A miralil elei», e ll ämne, som h a1 1
ptt grund a v sin tidigare tjänstgöring som marinaltache i
London till fullo bel1ärsknd e. Sannua i"tr föredrog l1an si n
~nsberältclse i Sjökrigskonsl och sjökrigshistoria '» En k or!
iiuersikt au d et s k S lillaha/sprobleme l».
År 1\131 invalrlcs Tiselius i Krigsvcienskapsa kademi en. J-Ian
va1· d bi rjäml c ledamol av Institution of Naval Arcbilccts ocl 1
li.oval Aeronauticnl Socictv i London.
i\y cn efter avsk cdstaga;Hlct togs Tiscliils' tjänst er i au spd ll.;. för försvarels räkning, 11ämligen som ledamot oc h
ordförand e i försvarsväsendels cen trala civilanställningsb yra aren 193 1- 37, en befattning som han p å grund av tid igare tjänstgöring had e speciella fö rutsätlni n gm· att sköta .
E ft er avslutand e l av d en a ktiva tj ä nscn inom m ar inen in trädd e Tis elius som1 . kamre r i Xob clstiftcls c n, en bcfattnin !.!
·;om han upprätth öll under 15 år. I Tiselius' å liggand en p i\
d enna post ingick även alt ombesörja place ringarna och d e l
pra ktiska anorduandel vid ::Sobelfcslen, e ll nog så könsli gt
nppdrag, som lwn skötte m e d takl och urskiljning. Gcno1 11
sina goda spr:'\kkunskapcr och repr esentativa sätt var Ti sclius s~ir skilt lämplig atl moltaga dc utländ ska g~islcr, so11 1
besökte Sliflclsen och var rHirvid e n god hjälp för v erks iiii land e dir ek tören.
Tisclins var med sitt ä lskv är da och kultiv erade väsen, si n
glada och Yiinliga natur livli g t uppsk a ttad inom vida kr et sar. \'id sina kamrater fr å n sjökadett- och sjöofficerstid en
höll h zm troget fast även efter övergå ngen till civil verksall lh et och utövade jämte sin maka s tor gästfrihet.
Som närmast sörjande efterlämnar Tisclius mal;:a , fö d d
F n lek, derU e r av grosshandlaren C. Falck och h ans mak :J.
född Bayard , samt tv å söner, Erik, kapt en i Luftv ~irn cls l T-
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sc rv och anst ä lld vid SAS, Carl-Gustaf, kapl e n Yirl Svc ~ 1
l-i vgard e samt dottern Anna (1\losin) , g ift m ed k o!ll mini stcm
i Hedvig Elconora förs a mling i StocU10lm, l1 ovp re dikantc11
f rih err e l-Ians Akcrhi elm.

Eli Filip Heckscher*)·
D en 2:1 d ece mber 1952 avled i Stocl;:l10lm professor em erit us Eli Filip Heckscher, född där d en 2-1 n ovember 187~J.
Föräldrarna voro danska generalkonsuln i S lackholm !sidor H e ck sc h c r och lwn s maka Hosa, född Meyer, p rt möd er net h~irsl n mmand e fd1n den känd a släkten Rubcnson.
H. ;:..,aiflc sin·
::'\ärmasl sörjand('
;:-, 1\)07 med Ebba \Ves lb crg.
..__
~i ro, förutom ~inkan , sonen, professor Gunnar llcckscher.
sonhus tru, barnbarn, samt sys tern E lla.
Herlan und e r Uppsa latiden omkrin g sekelskiftet fick H.
d en inriktning, som skulle p rägla lwns bana. L iccn lialcx amen omfattade b ~Hlc l1istoria och nati o nal ekonomi , som sturlcrad es j~imsidcs fö r Harald Hjärne och David D.avi d sm1,
nY vilka särskilt den förstnämnde k om att utöva e tt avgörand e inflYtande. Man kan S~tlnnda a priori awl en viss kloc k arki.irl ek -bos licentiaten för Clio. Det bl ev em ellertid Mc rkm ·ius som i fortsättningen först kom a lt dominera.
År 1907 bl ev H. docent på en avhandling, som närmast kan
1Jetccknas som en n a tionalekonomisk utHl ersök11ing av järn,·bigarnas h c lyd clse för Sveriges eko nomiska utveckling. H.cdan 190!) k nll a d es han lill professor i nati onalekono m i med
s talislik vid d en d å nvgrund a d c I-Ianrl clsh ögs k ol an i S lo cl;:h olm. De lta sti:1llde li~nom inför omfattande pedagogiska
och organisatoriska Uj)])giftcr. "C nd e r 10- och 20-~alcn a nlitad es H. för m tm ga offe ntli ga uppdrag av prakl1sk el;:onomi sk nrl äYen inern n lion ellt (bl a som ordf. i ?\F kommi lt c fö1: H.h enlrafik cn) och h a n upptr äd d e ofta i elen pol itiska debatt en som talare o ch skribent (1031- 33 skreY
h an 200 artildnr enbart i Dagens ~ Tyhcter). Trots att huvudparl en av hans intresse härunder ägn ades åt national eko n olll iska spörsmål, lå g icke d en histori sl;:~ forskningen nere.
1\118 utkom s ~llunda e 11 s tudi e över kontmentalsystem e t oclJ
':')
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l D22 samling svolyme n »Ekono mi och Historia ». Förs l a ·
1
1~::\:l l~om e_mel!e1:tid H._ alt mer a helt kunna ägna sig åt d en
h_lstorJs ka forskmn gen 1 och med all h an då ulbylte sin n ·. 1
t_wn aleJ(ono mi ~k a ur~ de r v isningsp rofessm · mo t ei1 personli g
f<~_rsk 1~mg7p~of ~ss ur 1 ek~momisk l1ist01_·ia , vi lken h an _upp choll ttll 19-b. Som emc rJlus var han hu·are och examma tor
\·id S tocldwlm s högskol a.
H. Ya 1· ledamo t av e ll slol'L nnlal in- och utländs ka nkaclemi e r. I örlogsm annasäl lskap e t invaldes han HHG och ka n
i.. så llospord grad !'iägas h ava förkrop psligat d ess deYis »i\Ie cl
fo rsl and oc:h styrka» . Han lwr beleck11 ats som »e n av SYeriges H1 märkes män ».
H~i1· kan jcke bli fd1ga om a lt n~imwre skärsLå da d enn a
ly sande kulturpe rsonligh els velensk aplina o~irninn. Det ~tl'
blotl möjligt alt söka antyda Yad denn~ h;t\'lt fJ'r utvec:k·
lingen bl a av sjöväse nd el och riksförs varet ·sa ml alt f å n oa
några glimtar av en OYanligt jntressa n t m~inniska .
t->
. Fulls~~indiga upgift er om H:s m å ngsidiga produkt ion tller[llmas J den H);)O iryckla »E li F. Ilecksc:h ers b ibliogra fi (18\)7
·-Hl I!J) », Yarmed d et ekonom isb.1-hi sloriska seminar iet i
Stocklw lm velat ln·lla sin gruntllä goare och m·\ ng·1 r in"
ledar e.
.
'. t-J
<... (._
u ~..
Av bibliogr afiens 1.1 -IR numme r avse 130 p crson tecknin n~11', _110 recensio ner, 20 offculli ga utrednin ga r, ett 100-lal lti~
lona, cll 100-la l allm~in politik och statsvet enskap, ell .)Ota l kulturf d'1 gor saml reslen national ekonom i, variblan d ett
50-t a l handels politik och lika m å nga krigs- och f örsvars d.onomi , spånnan de över ett vidsträc kt reuisler alltifrån »Flot tans ekonom iska förvalln ing» (HJ11) till »Ato mbomb en och
krigens orsaker» (1H L)).
Följand e arbeten beröran de sjöfarle n m f1 särskilt nämnas :
» \ ' i.trldsha nclelns utve ckling frfm omkring 1500 till nuli c!_em>. (H)-19). »De n svenska expo r tens historia » (1 D W), »Sj öfo rb mdclser na och Yi\ rt cJ.~onomiska liv Ullder äldre Lid » public erad i Sv eriges Fiollas jubi1eum smmJme t· l DIl\ - samt
>> Den svenska handels sjöfarte ns ekonom iska hislm·i n sedan
Gus la f \'asa » ( 19-10). Sjs lnänmcl a ln·ilj anta cxpm;6 ö ve r utveckling en genom tid e rna, hållen vid Sjöl1islo riska Samfun d e ls första t'lrsmöte , jnleder samfu nd e ls skriftser ie, som n u mera kallas Forum Xavale . D el ~ir betecklw nclc alt sam ·llWJJslu tningen jfråga - cll d å länge eftersträ vat gemensamt organ för d c hisloris ka jntresse n, som äro knutn a ti ll
sjöv ~isendel - valde just Hecksch er som först e föredrag
sh {lllare. En bättre start kunde Samfun det aldrig ha f å tt.
L

I mitt e n :w 30-talel bacl e föd'. av dessa rader under kom111 e11dering vid Handels högsl;:o lan, c_lär H. d å f un ge r ad_c SOJll
,·cktor, förmån en a ll komma i å ln]u1and ~ av h ans sllmn lerande stndicrå d. Syftet med kommender1n~cn
hl a alt
stud e r a dc et onom iska faktore rnas s! rat~g1sl~a 1_nfl ytanclen .
\ 'ad som mHkr diskuss ionerna htirom sarskilt Jmpon eracle
' 'ar JI:s överEig sna s~itl all ställa och betrakta problem en,
d en skarpa analvse n och d en därpå bygg(la syntese1 : samt
icke minst den ;kicl::igh cl med viken )1~\11 ll~ivtl a de ~uw Leinl)ränt ande aH »intet iir st1 praktisk t nyll1gl so. Jll
sel.' •sl;l·tlsc
c
•
l L ,...
f t
atl kunna
tänka
- om d elta förenas ·med respe;:
.o~: a 1_, a».
H:s säll all genoma rbeta slali~;!ik pr~iglades av full~La~l(l1ghet
och noggran ;1het, men han handsk ades n~ycl~e,~ fö'_:s:;~(ttg~· n~_c(~
resultate n i m edvela nd e om alt kvantlla tl\ el f.otcllld l mtoar
•;ill kunde undansk YmnJa ulYeckl ingcns karakla r. .
_
.l.c JI. var en prnkli;k tcorelike_ r, vars li;"lig?- fanlas_1, Lyglacl
av ett klar t förnuft, gav en mlevels ? 1_ hanclds~forloppe!1
sonl kunde göra samman hangen begnpl1 ga for vJlke~ auchtorimn som hclsl. D en generös a och modesta p e rsonligh eten
hakom den djupsin nige forskare n och medry_~_kanc~e r~ecla
O'()O'eJl var
i sanning
fännslan de. Hans intresse for manmsk or
~t}
c
(_
._
fö~·enades m ed s'lor redobog enhet att besprm ga <l e~n . .
För H. var arbetet mer än ett nöje; del ; ·ar ett ltvsvJI~kor ,
en moralis k plikt. IIans levnad kom h ~~l'lgen~nn alt f~l en
v' 1· ,,,,
.· ~ "C'Jl'lrl::m
sk ])]'äocl
men han framtra de r andock sasom.
c
c
t'>
'
.
l t
en frigjord , tolerant och långt i!r ~~n Lon eller tr:1o 1~J~
.as(~ ·
I själY:c~ vCl'ket ]Jad e IL allllfran ungdo m~~: ha td.<~t ~~g.
uenom dagbga promen ader och kalla hacl, v1lkel f.mUar_ al
~an s motvilja mot ytte rkl äder, h att och hands~;:a:· , av e n vmterticl l å nat in j ålderdo men . Hans knraklen~t1ska ges lal~,
barln{Yacl ~ch i kavaj , framslå r för förf. särskd l levan_dc d a
d en under en örlogsd ag skymlad e på. hryggan av en Jagare
i l1ö g fart till sjöss.
. ..
.. . .
.. ,
H:s intresse n för sjön yttrade s1g aven <l ~t rulmnaJ
! a tt 11an
var en god sinnnar e och en djärv seglare .. 1 nder 1G _a:· bodde
.. .
(1"?1
19-!0) · Yad seo]mne n bclraffa r hcf anlJ 1J en p ao P[o"
L
~~- .. c
• .. t->
to
· .· +
l
st od djärvhe ten bl a i all H. garna onsl~~Hlc
. empu Js ,t u rö na vådan av att ej följa gällande ntpnckn mgssysl em ,.. e n
forsk nin gsiver som enligt hans makas utsngo stundom lamilade kännba ra resultat .
.
..
H :s realism har kom mi t till synes icke mm st dao (le t. gall
l
{" . . 'aret Var]· c gånn riket varit i fara under tl et se_nas_lr
OlS\c . .
::">
o
}'l
l , ' l antt tJ1l
halv sekl e t har H. framträ
tt och pa o l (a sa"lt: u1c
r~ o.
.. ·
försY arsv iljans stärkand e. En naturlig förklan ng bartill ar
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dcls.ku~s st[~ rk t fosterländska sin n eslag, dels en dj upgåen< k
1nbl1 ck 1 d~ mternalioncli a smn m a nha ngen m ed h ärav när,1_

nog profellsk kla1.·syn över arlen och vidden av de faror som
hotade, dels slutl.~gen arvet ef ter läromäs taren Harald Hjärne? var paroll »forsvar och reformer» H. fullföljt på ett in;>p ll·erandc sätt, Lili en hörjan som medredaktör i Svens k
l1dskrift 1011 ~1918.
Unde r 1910-tal c ts !örsva~·sl;:mnpanj spelade H. en myck e!
betyd e lsefull roll. I .Januari 1912 tHedirmes H. bland und ertecknarna till Svenska Pansa rb åtsföreningens upprop i egen skap av sn av d~n_n.a f.örenings stif tare. I hörjan av juni 1nu
nlkom ya H:~ mJtJatJv d ~n s k försvarslwndbokcn (»Försvarsfragan. En ]wll(ll edmng. Utgiven av Svensk Tidskrifi s
redakliom), som g ick ut i fem upplagor. Av bokens ~300 si <lor har II. själv författat en tredjedel. Han stod h~inid i
kontakt med bl a amira lerna Hans Ericson och Ollo Lvhec];
saml genera l Jochum Åkerman.
·
. Hö~len 1~H t,Hinstgjordc II. som landstormsman i H.oslagen. Ar 19b b lev lwn ledamot och sekretcrare i statens he r edsJ.::~1 pskommission och förordnades 1917 till dess onlföJ'[11ldc. Pndcr dessa år fung era d e II. som en av rcc1crinaen~
ek?nomiska rådgivare. I salllhand h ä rmed utgav lwn""»Vii~ld s
krJgcls ekonomi ». Sårskilt förordade H. b cr cdskapslagL"in u
son~ ~mcllc:· tid icl.:::c ledde till dc praktiska åtgiirder,' sm{1
vant o!1~kvarda, då avspärrningen blev elt f aktum. K M:l s
v~·oposllwn nr 181 / 1915 ang. inrättandet av rikskommission
tor den . d~o~Jomiska krigsberedskapen är mer eller mindr e
ha ns_ ve r k, hks~nn försl.aget till ny förfogandelag 1916, för ·or.d!1Jng ~m kngsm~tcrJclskt~tt s. å., lag om allmän tj ä nstc f~1s~ 191; samt krJgsber cdslwpskommissioncns bctiinkand e

19~3 ---'. .1-~itlers genombrolls[u· ~ skrev H. »D iktalu1· och
lckmk », folJd_ av flera artiklar i samma aktiva motståndsanda: Ehuru wgalunda kritiklöst understödde II. varmt den
nord1ska smnarbetspolitikcn.
. Den 17/ 3 1036 ~_IölJ H. l~.[t inbjudan av Sjöofficerssällskapet
t Sto~l~holm ett for cch·ag over ~imnct »Försvare ts ekonomisbl
nppg1~ leJ?, till vilket regeringsmedlemmar och riksdagsmän
Yo.ro. 111h.JtHlna, bl a medlemmarna i HJ30 å rs försvm:Skom~~:usswn ... Förcclraget utmynnad? i en skarp kritik av maj olite ts be l~nkandct~ bctr.ak.telscsal t av försörj ningsprobl c m en
och _elen l anslutnmg hart1ll framdeducerade n cclvärclc rino·cn
av ±lollans uppgifter i rik sfö rsvaret, samtidigt som fÖ~· e-
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dr agsh å llare n s tä lld e sig bakom den marina rcserYanlcns
upplägg nin g och förslag, vilka h an fann mera verklighc lsbelon ad c. II. tvekade aldrig att i föe honom väs e ntliga ting
offentligt uttala sin m ening. Han var obenägen för komproJll isse r. Opportuni s1n var honom främman d e.
H:s syn p å gångna tiders ekonom iska politik och föehå llandcn framgår bl a av atl han har p ~nr isat att det svcnskn
produktplakatet var en mer renodlad ekonomisk å lg~ird än
d ess förebi ld , dc engelska navi ga lionsaklcrna, vilka belingades av militärpolitikcn , clt fö rh tlllandc som lill o ch med
kom frihande ln s f6imslc banbrytare , Adam Sm ill1 , alt ge
d em si l t orcserYcraclc gillande m ed moliveringen al t )>försnu· är myck et viktigare än vä lstånd ». Detta H:s cilal av
sin s tor e föregångare inom den ekonomiska vetenskap en, till
vilk e n han ofta å tcn·ändc i olika sammanhang, är intressant
även så till vida som han själv tillämp ade det, då l1an våren
1939 å ny o framträdde i 1\"alionalckonomiska förening e n ocl1
vägrade diskule r a konjunkturfrågor, förebär a nd e al l. »vi
f n i försla hand ha att inrikta oss på c l.t försvar som komm er a ll få djupgå ende verkningar i dc mest olil;:a riktni ngar». Han påvisade alt situationen kr~ivdc omedelbarn
åtgård e r oavsett utredningar o ch ntl det framför allt g~ill<lc
att väcka sv enska folkets medvelande om higcts allvar. 1-I:s
förslag till omedelbara åtgärder räknade med mycket större
utgifter än dc d å äskade men s tannade i själva vcrkcl lå ngt
und er dc b elopp som redan mot slutet av året v isade sig
nödvändi ga.
Samma rea li stiska uppfattning präglade hans nitdanden
på höslen 193H »vad vi skola gö r a om Sverige blir Jsolcral ,
en fr åga av den mest vitala be tydelse, som bör tagas upp till
behandling h ell re i morgon än i övermorgon». :-\r 19JO och
d ärefter manade han sina landsmän att ställa in ~- ig på e tt
långt krig, alt envist väma sin hotade frihet och alt hålla ut.
Sch !'nw liskt kan H:s verksamhet - Yid siclan av ständigt
p:igåcnd e forskningar ~ indelas i olika perioder, av vilka
tid en 1900~1929 kom att domineras av nationalekonomi,
un d ervisningar och utredningar.
H. har som nationelckonom lämnat hesl[tcmlc bi(hng till
ll trikcshanclc lns och kostnadsanalysens teori sam t till analysen aY penningvärdets problem. Dc mest påtagliga rcsullalcn av Il:s offentliga ulrcclnings arbctc anses ligga inom han(lclspoli liken.
I och för sig ntgöra redan Il:s nationalekonomiska insats cT elt liYsvcrk, men h an har äYcn ~ dclYis ta ck v8rc dcttn
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första - fullgjmt etl andra och om möjligt än mer bety dande på del hisloriska områdeL N~istan h ela den produktion, som snnbllt gav J-L värJelsrykte publicerades sedan ha n
fyllt 50 :1r. Jusl i delta all H. samtidigt var en stor national ekonom och en skarpsinnig historiker ligger ytterst föridaringen till bredden och djupet av hans forskning. H. kund e
härigenom på en gång analyser a historien ekonomiskt och
inplacera dc ekonomiska problemen i historiskt perspektiv.
Det ~ir förvisso icke allom givet att kunna kombiner a
tvenne srl i och för sig artskilda i:imnen ulan alt studierna i
bägge bliva lidande, än mindre all kunna omfatta dem bi1da i en »matnyttig» symbios, som omsider ledde frmn till
en allel eJes ny l1i slorisk forskningsriktning på den ekonomiska vclensknpeus g rundval. Alt Hecl,scher så vi1l lyckades applicera ett vidsyntare betraktelsesätt på händelser ocb
Ltlvccklingsförlopp gör alt han i dubbel bemärkelse gåll till
historien. Om en parallell må tillålas kan hans insatser h ~ir 
vidlag jiimföras med tl en av honom väl kände 1\{ahans visavi
sjökrigshislorien. För båda framstod som det visentligasi c
att arbeta på bred bas med allsidigt belraktack orsakssammanll an g.
Att dragkampen för Hcd::schcrs del mellnn naliona]c];:onOincn och historikern icke förlöpte utan vissa friktioner
lordc vara säkert, men så småningom kom hau till en för
honom niillvbindig synles mellan b:\da: d et v ar nödvändigt
alt kunna skiirsldda nutidens ekonomiska problem mot bakgrunden av deras historiska uppkomst och utveckling. D et
histori ska perspeklivet linderlätlade varningar mot ett upp repande av gängna lid ers misslag och gav dc:,sntom en vi dare blick på f<)rulsägelser om en särskilt i krigs- och kri stider li:"inkbar utveckling.
Man frapperas av den sällsynta enhe tligheten i H:s velenskapliga g~irning, d~1r han förstod alt successivt tillgodogör a
sig erfarenhe lerna från varje yttring av sin må~lgomspä n
nandc Ycrksamhet. Så t ex hade han även stor nvtta av d c
konkr eta praktis];:a snmhällsproblem, som han leot:etiskl ficl;:
behandla i dc stalliga utredningarna, (1910- 30) för sitl senare rent vetenskapliga arbete. Dc olika bidragen - st~r a
som sm{t - till hans flödande produktion kunna d~irför lll ordnas som lysand e Jänkar i en kedja.
:-\on propter vitnm vivendi p erclere causas - offra icke
det som ger livet dess 'lä rde bara för alt H1 leva Yidarc
ym· del valspråk H. tagit som ex Jibris - en ledstjärna som
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!Ian också lyckades följa i det systematiska studium av de
många sidor av den mänskliga tillvarons sammanhang, varå l ban vigl sitt liv.

Gustaf Samuel Nimrod de Broen*).
Den -1 januari 1953, dagen efter sin 79 :e födelsedag slutade
:\imrocl clc Broen sin växlingsrika levnad efter längre tids
sj u k dom. Ila n föddes den 3/ 1 187;:) i Stafsjö bruk i Södc rtnanla nd, d~ir fadern Gustaf dc Brocn var jägn.1äslarc.
\'id 1-1 ;'\ rs åld er börjad e dc Brocn sin sjömannautbildning
som kadell Yid Kungl. sjökrigsskolan och efter genomg~mg
av den då sex[lriga skolan utnämndes lHw som undcrlöj tnant
vid flottan 1805, befordrades till löj Lnunl 1899 och efter endast ~1tta års subalternlid till kaplen HlO:).
Aren 1898- 99 var de Broen med p å korvetlen Frejas långresa och p [t detta fartyg ulerfinna vi honom undet· sommaren lH03 samt under vinterlångresan 1\101-190G, denna senare gång wm wwigeringsofficcr, vilken hcfutlniug han
fullgjord e med stor skicklighet.
1906 tjänstgjorde dc Brocn som kadettofficer t't korvetten
Sagas sommarcxpcdition.
~1cllan nämnda sjökommenderingar genomgick de Broen
Kun gl. sjökrigshögskolans allmänna kurs, vistades ?n lid
ut rikes för språkstudier och tjänstgjorde under ett år 1 Flotlan s stab. 1907 övergick ~imrod de Brocn till d e n tjäns tegr en, där han sedermera skulle göra stora insatse r, nämligen
artillcritj änslen. Mellan åren 1907- 1913 återfinna vi sålundc dc B~·ocn vid Marinförvaltningens artilleriawlclning uch
även en tid som mm·incns kontrollofficer vid Bofors. LTndet· slutet av denna period pågick inom marinförvaltnin:~cn
konstruktionsarbetet av den s k F -hå Len, sedcrmen1 pans:trskcpp et Sverige, Yarvid de Broens praktiska sit~n c utnyllj~1~
des för planläggning av d~nna farlygstvps arl1l~cnbestyc1~ 
nin g. Som kontrollofficer g_Jorde han betydandc __ 111sals~r saväl vid Marinförvaltningens egen kontr oll som aven for utvc clding av AB Bofors kontrollverksamhet. Dc Brocn ledde
därjämte Marinförvaltningens und erhandlingar med. bolagel
angående a nläggning av det nya_ skjutf~ltet, varsö tillkomst
\'ar en av förutsättningarna för t1llvcrknmg av svart marinartill eri inom landet.
''')
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D e Broens artillerisliska verksamhet inskränkte sig icke
enbart till arbete i land . Uneler sommar- och höstm å na d er
tjänstgjord e han även som arti lleriflaggadju tant p å k u stflottan och höstskjulskol orna bl a på flaggsk epp en Är an,
Oden och Göta . Hi:irunclcr fi ck d e Broen tillfälle a tt utv eckla sitt brinnande intresse för uppdrivand e av eldl ednin gsoch skjulskickli gh eten ombor d, va rj ~imt e han fic k a nvän dning av sin vetenskapli ga läggning bl a genom a tt ta ga in itiativ till många givand e sti·ids- och inslruktionss kjulnin gar,
varibland må nämnas in direkta skjutningar över skärgårdsområden samt skjutningar för utrönande av projektilers u ndervattcnsban a, de första i sitt slag för att unel ersöka kanonens användbarh et mot ub å tar i und e rv a tt en släge.
Under sommaren och höst e n 1913 var d e Brocn ch ef p a
torpedkryssa ren Claes Uggla och j aga ren Munin.
D c Broens kapacitet utnyttjades uneler marinförvaltn in gstiden j ämvä l dels som sakkunnig vid utarbetandet av försl ag
till b es tänun elser angående befordran inom office rsk åre n,
dels som lärare i va p enlära v id KS S.
1918 utnämndes dc Broen till k om m endörk aplen och i nträ dd e sa mtidigt i flotta n s r eserv.
Yid tid en för pansarskeppe t Sveriges byggn a <l ansåg m arinförvaltnin gen d e t vara av vikt att hava en marin repr esentant närmare anknuten till AB Bofors för atl där öve rvaka tillv erkningen av detta fartygs · artilleri. 1914 bcvilj ncles därför de Broen tj änstl edighet och anställ des vid dett a
bolags krigsmateriel avdelning, där han i första hand fi ck
taga hand om den slutliga utformningen och fä rdigställ a ndet av Sverigeskepp ens artill eriutrus tning. P å grund av p {l gåendc världskrig had e stora svårigheter upp s tå tt att från
u tl and et erhålla de maskiner och den materiel, som erfo r drades för fra mställning av Sverigeskepp ens artilleri och p a nsar. Härvid fick de Broen god a nvän dning för sin okuvliga
energi, rika fantasi och stora op timi sm, allt verksamt bidragande till att det första pansarskeppe t av Sverigetyp ku nd e
färdigställas mitt under brinnande världskrig.
P å grund av den växande faran från luften måste d ä r jämte fl ottans luftvärnsprob lem skyndsamt lösas, i vilket
arbete de Broen tog verksam del, dels ifråga om tillkomst en
av våra f örsta 75 m / m luftvi.irnskan oner, dels vid orobyggn aden av ä ld r e fl ackbanepjäse r till luftvärnsvape n. D c nwd crna trotylladdade projektilerna med sina komplicerade bra udrör tillkom även under kriget-, varvid särskilt d c pansarbr ytande projektilerna blcvo föremål för omfattande för sö];. .
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\ ' id d essa och liksom vid all övrig under kri ge t r å <landc
int ensiv för söksv erksamhet p å artilleriområd e t tog d c Broen
livlig del. Genom d enn a ve1~k samh e t fick icke blott våra fartyg e n n1od cm , förstklassig artilleriutrus tnin g, utan AB Bofor s vann äve n d c stora erfa r enh e ter, som sedermera medverkade till detta förelags stora uppsving som kri gsma teri elleverantör på världsmarkna den.
Om edelba rt ef ter f örsta vårloskriget fick AB Bofors genom d e Broens förmedling öve rla ga en del av Krupps krigslcveransaYlal till Holland och Danmark, och und er d c för s ta
e ft crkrigs ~1r e n h ade han bolagets uppdr ag alt r eda upp fr å n
krigcl kv ars tående eko nomi ska fr å gor mellan sven!:ika staten och bolaget , vilket uppdrag utförd es på så dant sätt a lt
arb e te t rönte uppskattning från båda parte rs sida.
Und er förs ta världskriget gjord e dc Hroen e n afhirsrcsa
till Spanien, vilken r esa medförde s lora beställningar av ammunit io n till spa nsL:.a marin en ot.:h armen. Dc1m'a resa var
upptakte n till fortsatta afhirsresor efter krige t d els in om
Europa, d els i Sydamcrika.
Som cll slutonidömc om d c Bro en s verksamhet vid Bofors
kan sägas, al t han tillsamm a ns med a rtillcridi rektör ~ils
Hessle Jad e grunden till del 1mvarnnde expor terand e AB Bofor s, viikel ick e b!olt haft b e tydels e för d e lta företag ulan
även varit och ~ir av oersättligt värd e för vårt l a nd , del s gen om förbättrad handelsbalan s, d els, och icke minst, för d en
ökade beredskap, som l a nd et vunnit genom bolagets ökad e
resurser och tillv erknin gsk ap acitet. Vid andra väddskrigets
utbrott kunde h ärigenom vår krigsma kt snabbt fylla betänkliga brister av kri gsmaterielutr ustningen genom att övertaga
fö r utl andet l everansklar eller und er tillYerkning varande
m a te ri el.
Ximrod dc Broe n s v erksamhet vid AB Bofors upphörde
1!126, varefter h an efter en tids vcrksamhd vid AB Sveaexport återbördad es till sin h embygd, Slafsjö Bruk, där upp dra g aY olika slag vänta d e honom.
::\'är andra världskriget bröl ut, ställde sig d e Brocn onl.edelbart till Marinförvaltn ingens förfogande. Marinens upprustning inför d en h otande krigsfaran var i fu ll gång och
m ån ga krafter erfordrades för kontr oll av den beställda
krigsnwtcriel cn. D e Broens tidigare v erksamh e t som k ontrollofficer gjord e honom särskilt lämpad härför. Mm·inför~alt ningcns ar tilleriavd elning placerade honom dädör vid
Svenska Stå lpressningsak tiebolagct vid Olofström såsom lm\'udk ontrol lan t för den mångskiftand e tillverkning av krigs-
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materiel, som där ~igde rum. Scdan Stal~~1s Am!nunilion:"nämnd (sedermera Krigsmatcriclverket) ovcrtag1t den Y Jcl
Olofström påaåendc krigsmatcricltillverlmingen, fortsatt e. dc
Brocn konlro'llvcrksamhetcn för detta ämbetsverk, vangcnom m·bctct utvidgades till alt omfatta materiel för he la
krigsmaklen bl a patronhylsor, projektiler, pansanagnar
och transporlfonlon.
För detta omfattande arbete organiserade dc Brocn en
kontrollavdclning, vilken snart kunde övertaga km:Lrollvc.rksamhctcn även vid andra Olofström n~irliggandc mdustn cr.
Hans oc(!iana kunskaper och rika erfarenhet från tidig are
v e rksa~nhclsfälL kom honom härvid väl till pass. Som sj iiofficcr hade han lärt att t aga ansYar ocl1 i den pressade til lverkningstakten fick han ständigt användning härför, då d e t
gällde att snabbt träffa viktiga avgöranden.
· Dc Broens stora noggrannl1ct och fr{nl första början si.;~U'
pa kontroll åstadkom snart ökad an.sYm:skänsla ho s <~ e n ti ll verkande personalen , son1 salte en ara 1 alt enda:t tillv e r ka
fullgod materiel. Den härigenom åst~dkomna vaxclv~r~za.11
mellan tillverkare och kontroll gav l1ll resultat en pahtl tg
och funklionssäker leverans.
Dc Brocn utövade cmcllcrlid icke bara kontrollverksamhet ut an hans strävan var att genom beräkningar, prov och
experiment utveckla matericlen och göra den lmndraproc cntigt funk tionssäker. Särskilt må här n~in~nas ~l.~ns. msatser
vid l~ndcrsökning .av patronhylsors .fu.nktwn.ssad v~d s.l~.~:~~
Jo ssmnacn. Dc erfarenheter, son1 g]oHlcs v1d dessel fo, seJ,,
kom m ~~ till god användning vid experiment och försöksli llvcrkninu av· palronbvlsor tlV stål, då dessa på grund av l cveranss;~\righetcr av· mässingsrondeller från ulhmdct hkvo
aktuella.
1 samband med kontrollen av projektilh ylso r llllpfann eller vidarentvecklade dc Broen en del intressanta provnin g"mclodcr, varibland må nämnas klang- och hejarprov. H ans
efterlämnade utredningar och rapporter över dessa pr oY
borde med fördel kunna läggas lill grund for en forts al t
försöks- och forskningsverksamhet inom området.
..
~imrod dc Brocn var mångsidigt begåvad och en lw gs l
intressant personl ighet. Han var or.ädd, ..\"ttcrst noggrann ocl1
fordrande samt energisk_ och kunmg. Sttt gamla vapen, fl ?llan, var han varmt tillgiYcn och det var en lycka och stor tt.l.l ~
frcdsställelsc för honm att på äldre dagar ~tlcr få arbeta io l
flottan. KontroBverksamheten vid Olofström gav ho n c_1111
många tillfällen alt uppsöka Karlskrona, där han fick tdl-

hlll c 8 terknY ta förbind els en med f o ma kam ra ter. Under
d essa besök ·försummade han aldrig att bevista KungL örlogsmannasällskapcts sanunnkomster. I delta Sällskap invaldes han som ledamot år 1913.
Bakom Nimrod de Broens sträva yttre dolde sig ctL varmt
!Jj ärla, vilket särskilt framträdde på hans äldre år. Han ville
alla människor väl; hans största lycka var att glädja andra,
och l1ans gästfria hem stod öppet för alla. I kamrat- och vänkretsen Yillc han gärna giva del av sina erfarenheter eller
frilzostigt ös~1 ur sin rika fond av minnen fr[m en växlingsrik och lång levnad.
).Timrod d c Brocn efterlämnade maka, Ebba dc Brocn,
född Lindroth, smnl en son och fyra döttrar n~i.mligcn Jan
Hub ert, affärsman i Göteborg, E lly, heminredningsexpert i
Lond on, Irene, gift med ingcjöt· A. Härdner, Maj, tidigare
gi ft Björkström och Erna, gift med operasångare Gösta
Kjellertz.

Al lan Georg Fredrik Vougt*).
Den 23 januari 1953 avled i Malmö landshövdingen i Malm öhus län Allan Georg Fredrik Yougt. Han var född i Stocl.;.h olm elen 28 april 1895 och var son till kanslirådet i ccklcsiastikdcparlmcn t el Carl Fredrik Yougt ocb hans maka
Ell en, född Clarcns.
Efter studentexamen blev Allan Vougt fil. kand. i Uppsala
1919. Seclan han under två års tid tjänstgjort i studiesyfte på
k onsulat i utlandet och företagit en studieresa till England,
anst älldes han [u· 1921 som utrikesredaktör i tidningen Arbetet i Malmö. Chefredaktör föl· tidningen var då Arthur Engb crg. Df1 denne <'lr 192{ utsågs till lmvudrcdaklör för Sociald emokraten blev Allan Yougt hans cflcrlrädarc. I denna
up pgift verl~adc han till år 1~){~1.
Ar 1928 insattes Allan Yougt som socialdemokratisk representant för fvrstadsl.;:rctsen i ; ·iksdagcns a11<lra kammare, vilken han tillliörde till 1918 års utgå~1g. Fr8n [Jr 1951 Yat· han
ledamol av första kammaren. År 19cl1 blev lum riksdagens
d eputerad i riksb~mkcn , Yilkcl uppdrag han lämnade påfölj and e ~1r , då han ble v statsråd och chef för försvarsdcpartcm cnlct. I denna befattning kvarstod han till höslen 1951, d;'t
''')
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han uln~imndes till landshövding i Malmöhus län från oc h
med den l januari 1952.
Tidigt intresserad för internationella frågor utsågs Alla n
Vougt år 1932 till delegat vid ncdrustningskonferensen. Ha n
var vidare delegat vid Nationernas förbunds försan1lina åren
1933-35. Ä ven efter det andra världskrigel deltog ha~ som
sYensk delegat i skilda internationella organ. Han intog äve n
en framträdande plats i Interparlamentariska nnioneLJl.
Till h edersledamot i Kungl. ödogsmannasällskapet kall ades han år 1947.
l\'ärmast sörjande äro hans maka Sonja, född Arnell, e n
brm!er Losat~ i Ame.rika samt två systrar, den ena gift m ed
professor Ene Hulten och den andra med konstnären J crk
\\' cri.::m~istcr.
Allan Vougt tog redan på 1930-talet aktiv del i den parl a .
mentariska behandlingen av försvarsfrågorna, och hans intresse för dessa frågor befästes yllerligare under det andr a
världskriget. När han kort efter krigshandlingarnas upph önmde kallades till chef för försvarsdepartementet, var de t
därför icke e tt för honom obekant arbetsfält som väntad e.
I-lans förmåga att snabbt sätta sig in i nya spöelsmål och ha ns
goda minne bidrogo därjämte till att han efter mycket kor t
tid hade hunnit förskaffa sig en beundransvärd insikt i förvarets olika problem.
När Allan Vougt trädde till ledningen av det svenska för svaret skedde detta vid en tidpunkt, då man på månu-a hå ll
i_ värld~n ~estämt_räknade med en internationell avspftnning
aven pa langrc s1kt. Dc stora västdemokratierna minskad e
snabbt sina rustningar och skrotade ned eller realisera d e
sin krigsmateriel. Allan Yougt lä t sig emellertid icke ryck ns
med av den allmänna frcdsoptimismen . Väl strävade ha n
efter alt anpassa försvarskostnaderna efter en lägre nivå å n
under krigsåren, men härvid sökte han i görligast'e m å n un dvika tltgärdcr som kund e på längre sikt äventyra d en und er
krigs å_rcn. med så stora uppoffringar uppbyggda försvar sorgmnsa b on en.
På hösten 19±7 avlämnade 19-!5 års försvarsl.::ommitlc sill
betänkande med förslag till ny förvarsorganisalion. I d etta
för cslogos lå ngtgående inskränkningar i clc tre försvarsg renarnas organisation . Vid ärendets b ered ning inom försva rsd epartementet förklarade sig Allan Yougt icke kunna tillstyrka n ågon minskning av försvarsorganisationen. Med öp])en blick för flygvapnets ökade betydelse i modern kri gföring förordade han i stället elt av chefen för flygvap net
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framlagt förslag om förstärkning med femtio procent av
jaktflyget. För flottans del anslöt han sig till etl av kommitten framlagt förslag om nybyggnad av främst jaaare och
andra lättare fartyg.
"'
Allan Vougts ställningstagande till försvarskommi tt ens
förslag, vilket ~igde rum redan före Tjeekoslovakienkriscn i
februari 1948, visar ånyo den realism, med vilken han bedömde de internationella frågorna. Under den fortsatta
skärpningen av det internationella läget - kulminerande i
Koreakrigets utbrott ·- sökte han att inom den finansiella
ram som ansågs kunna tmd elas försvaret konsolid era och
förbättra organisationen. Då han efter något mer än sex års
verksamhet som försvarsminist er frånträdde denna befattning, hade han hunnit uträtta myeket i detta syfte. Hans insatser som det svenska försvarets högste målsman äro av
bestående värde.
Allan Vougt spelade en framträdande roll i svensk publieilet under mer än två årtionden, och hans inlägg i aktuella
frågor rönte stor uppmärksamhet. Väl kunde hans uttalanden ofta uppkalla till polemik och diskussioner, men hans
utomord entliga stilistiska begåvning och hans skieklighct i
argumentationen berikade i många fall den politiska diskussion en. I-lans stora lojalitet mot den svenska regeringspolititiken und e r det andra världskriget förledde honom stundom till uttalanden, som väekte kritik även inom d e egna
partileden, men om hans rättrådiga avsikter kan ingen tvekan råda. När h an tillträtt befattningen som försvarsminister
togo vissa av hans kritiker uttalandena under krigsåren till
intäkt för att redan från hörjan inleda hetsiga, i vissa fall
rent av infama, angrepp mot honom. Dessa voro i huvudsak
kon centrerade till några pressorgan, men även i riksdagen
uttal ades vid å tskilli ga tillfällen skarp kritik nwt honom.
För dem som hade tillfälle att p å nära håll följa Allan
Vougts verksamhet som chef för försvarsd epartementet stod
d et klart att den mol honom i press och riksdag förda J.campanj en sköt långt över målet. Det skall icke förnekas att
Allan Vougts uttalanden stundom kunde medföra missför~tånd , men den personliga förföljelse som han blev föremå l
fö r var i högsta grad oberättigad.
Utmärkande för Allan Vougt var hans djupa humanism
med stor tolerans och vidsynthet. På det internationella planet, där hans sällsynt gedigna språkkunskaper kommo till
sin r ~itt, visade sig dessa hans egenskaper i en sträYan att
l) å olika områden nå bättre samförstånd mellan folken .
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Som chef var Allan \'ougl idealisk. Han var en god led ar e.
som lill~it sina medarb e la1·e största möjliga frihel inom d en
principiella ram som han bestämt. Själv föregick han i arb etet med goll exempel genom en utomordentlig arbetsförm aga, som ofta väckte hans underordnades b eundran.
Det blev Allan \'ougt förunnat alt under allenast ell ar
uppehålla landshövdingeämbctel i 1\Ialmöhus Hin. l'nd er
denna 1'-orla hd had e han emellertid redan hnnnil göra t'n
bestående insats. Hedan vid tillträdet väl insalt i länets för hållanden tog han flera betydelsefulla initiativ. Han gjor de
sig omtyckt och uppskallad av alla som han kom i kont ak t
med, och saknaden efter honom är stor.
:Wycket av Allan Vougls livsgärning kanuner all gå till eftervärlden, och hans minne kommer därför :lll bliva b estående.

Alarik Wachtmeister*).
Även i v{lra dagar går ej sällan e lt visst yrke i arv ino m
samma familj från generation till generation. Ett sådan !
arv är säkerligen en bra grund att bygga silt liv p;'\, särski l t
om goda mänskliga egenskaper följa med.
Sjöofficerens yrke och clärjämle goda egenskaper fick Ala rik \Ya chtmeister i arv, då han en högsommardag 1890 sa g
dagens ljus i den gamla \Vachtmeisterska gfn·den i Karlskrona, den s k Grevagården. Namnet \Vachtmeislet· Yar sedan lå ng tid tillLaka förknippat m ed vår örlogsflotta. Fa dern, nybliven kaplen sedermera vicemniral, var vid sonen s
födelse på långresa i främmande farvatten och i Knngslm :>e l
residerade morföräldrarna, aminden sedermera statsmini stern von Olter med sin maka.
Under barnaåren blev dc olika sjöofficersfamiljemas -clll gdomar i Karlskrona Alariks kamrater, och somrarna t iiibringades mest på Tromtö, där segelbåten, till vilken h a1 1
egenhänd igt sylt seglen, blev unge Alariks uppehållsplah .
Det va r l1 clt naturligt, att han som fjortonåring sökt e in i
Sjökrigsslwlan och då medförde omedvetet det hiisla av örlogsflottans traditioner i sitt unga sinne.
Hans fallenhet för organisation och systematiskt arLel v
kom honom a tl tidigt inrikta sig på vissa delar av tjänsten
inom flottan, närmast artilleriet och elen viktiga allmänn a
''') Minnesteckningen författad av hedersledamoten \Vetter.
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tj äns ten ombord. Ej långl efler bans sjöofficersexamen 1\:HO
började d e t första världskriget med sina 1-evolulioncrande
impulser ej minsl p [t dessa områden . l den stora omdaning,
som vå r flotta under denna Lidsepok genomgick i tekniskt
o:::h taktiskt :nseendc, blev \Yachtmc islc r en av d c främslil.
pådrivand e krafterna. Hans stora intresse och kunskap er
även p å d el tekniska plancl gjorde l10nom väl skickad alt
ick e enbart kasta fram nya uppslag på dc m esl skilda omr åden utan också med sin otroliga arbetsförmåga genomföra
dem till nya konstruktioner och till fullt ularh elade förslag
till instruktion er och reglementen för lj~instcn o111bord och
för stridsmedlens användning.
"Cndet· \\' aclllmcisters yngre sjöofficcrs ~u· börjad e elt allt
1ner intensifierat uppl)'sningsarbcte om flottan och dess betvdelse för landets försvar i avsikt all Ht en förnYelse av
flottans materiel till st tulll. \Vachlmeister h~i.Ydadc därvid
starkt, atl sjöoffice rstjänsten icke var någonting speciellt förbehå llet vissa kategorier. Sjöoffice rsyrkel skulle sl [t på samm a plan som alla andra yrl ·en och flolians män bord e bedömas i likhel med andra yrkesmän: kunnighet, plikllro h el och
till givenhet för uppgiften borde fälla utslaget. Med d en na inst ~i llning och sina fackliga och m~inskliga egenskaper bl cY
\Vachtmeisler en värdefull flottans talesman i slora kretsar.
Särskilt v ände han sig lill ungdom en och intresse rad e sig
gärna för d eras problem. Ombord eller i lancl log han gärna han d om d c unga av olika åldrar, som m ed respekt ocl1
tillgiv enhe t spontant fylkade sig kring l10nom.
Alarik \Yac!Jtmeister hndc inget behov alt h~i. vd:1 sig eller
synas. Med sin generösa natur sl~illde han sinfl. Hppslag och
idcc 1· till förfogande för envar som ville della11a i arbet e t.
För honom var clet vildigasle att dessa kund e komma till
nylta. :\1cn för den som kunde följa hans m~llm e dvelna h~in
givna arbete står det klart, vilken ulomordenllig insats som
i sji.ilva verket denn e hängivne sjöofficer utförde.
\\Tac htmeisters tjänstgöring ombord förde honom s1nbhl
till ledande artillerioffi ce rsbefattningar p å jagare och pansarskepp med ett mellanstick såsom kaeleliofficer vid Sjöl . . rigsskolan ocl1 ~<'l som artill eriofficer på l.::ad e!lfartygen. U tnamnd
till kaplen 19Hl fick \\' achlme ister ef ter ge nom.~öngen sjökri gshögskola tillfälle all under ci rk a c ll ii r följa frunska marin ens artilleriskola i Tmllon, där lHln hämtade nya Ul)pslag
s ~ir-skill beträffande eldledningen. Sina erfare nlicler o::h kunskaper kunde ]Jan på c lt utomordenligt säll direkt tJ!lgodogöra v~'l r flo lin , då han 192l in t rädde st1som flnggadj ulan l
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höostc befälhavarens över kustflottan stab, i vilken bcfattn i J~g han verkade under fem år till stor del såsorn artilleriflaggadjutant
.
En av de största svårigheterna som den sJÖgående flotta n
under denna tid hade att kämpa 1ned var de täta besättningsomlJYlena , som måste ske på grund av sl.;:olor för staman släll(la samt värnpliktsskiftena. Tidigt tog vVac h lmeistcr ini tiativ till införandet av systematiskt uppställda erfarenhelsJiggarc för olika tjänster ombord, som blev. till ~t or 1,1ytta
för nyp~unönstrad personaL Hl17 kas lade han stg p~ cl l
svi'trt arbete, nämligen fullständig omändring uv fördclmngs böckerna ombord, dillills starkt influerade av segelfartygens
behov. Med ledning av från utlandet inkomna uppgifter och
egna erfarenheter följde så viktiga initiativ på andra omr~tdcn, särskilt beträffande skyddstjänsten och luftvärnshe rcdskapen. Den första skyddstjänstinstruktionen utarbeta des 1917 med "'\Vachtmeister som sel;:reterare, så följd e
skyddstjänstliggare, föreskrifter om gaslarm och gas- och
Juftvärnsbercdskap, stridsmässiga nonnalövningar, utarbetande av stridssjukvårclsinstruktioner, maskin- och elektrostr idstjänslinstruktioner m m. Hand i hand härme d
hans tekniska fundcrinaar. Redan 1916 konstruerad e
buick
han det förs ta karbinluftsiktet Så följde rökblusar och an siktsmasker för skyddstjänsten, gasbomber och andra mede l
tillhörande gastjänsten, tårgasbombcr, fosforbomber, elimbojar och ldangmålstavlor samJ många olika hjälpmcd::l fö_r
artilleriels ledning liksom för träffbestämning vHl arllllenskjutningar. Längre fram nedlade vVachtmeister stor möd a
på utarbetandet av en ny hi.robok i sjömanskap för Kungl.
Sjökrigsskolnn. Allt detta är endast ett a.xplock.
. ..
Det var ganska naturligt, ait "'\Vachtme1ster blev en sJalvskriven modlem av dc olika kommi ttcer som under denn a
tidsepok arbetade med instruktioner för eldledning, skyd~l s 
tjänst, ja snart sagt allt vad berörde tjänsten ombord. ?\og
o]addc det månoa av l1ans v~inner, alt han under deuna arbetsamma pcrio~l ändå hann alt bilda familj, då lwn 1~1 n
ingick giftermål med Margit. Stockenberg, ~om blev Alanks
trogna följeslagare genom livet och en dJupt uppoffra.nd e
maka under hans sista svåra sjukdom. Några år efter gift ermålet föddes sonen Alarik till sina föräldrars stora glädj e.
Under de första tjugo officersåren hade \Vachtmciste.~·s
huvudsakliga tjänstgöring varit förlagd mnbord, m~n n ar
han 1929 lämnade flaggadjutantstjänstcn, blev han till stor
lillfredställelse för mången kommenderad till Marinförvalt~

niugcn för att ~ tjänstgörande i artilleri- och ingenjörsavdelningarna ~ få tillfälle att lämna sina erfarenheter när
man skulle konstruera de nya fartyg, som statsmakterna eft er många utredningar äntligen beslutat. D et gällde alt komm a bort från de ],;.onventionella konstruktionerna och helt
inrikta sig på de nya krav som uppkommit beträffande
stridsmedel och skydd. Närmast koncentrerade sig \Yachtm eister på kryssaren Gotland och uppgiften fullföljdes såsom kontrollant för bygget och såsom fartygets först e sck ol1(l. Hans tekniska kunnande sträckte sig till och m ed så
Jånnt att ban ritade sin egen lilla motorbåt »Aycsha», som
cft~~· tjugo års trogen tjänst sedermera såldes Wl Turkiet
och nu trafikerar Dardanellcrna.
1930 utnämndes \Vachtmeisler till adjuta n t hos dåvarande
Kronprinsen, för vilken tjänstgöring han med sin sällsynta
takt och si t t vänliga uppträdande var alldeles särskilt
lämpa(L
När man ser tillbaka på denna för "'\Yachtmcistcr så arbetsamma tid, skulle man lätt kunna få den uppfattningen,
a tt här hade man en man som endast tänkte på »tjänsten».
Alarik "'\Vachtmcistcr hade emellertid en utpräglad känsla
för det histm·iska samanhanget och särskilt för flottans historia och tradition, som tidigt tog hans fritid i anspråk. Hedan
som liten köpte han för sina sparslantar i stället för sötsaker sin första karlbok »Ortelius atlas» för 5 kronor, vilken
bildade början till den samling av gamla kartor, som så
småningom blev en av dc största privata samlingarna i Eur opa. Hans känsla för traditionernas betydelse kom honom
att redan på 1920-talet laga initiativ till dc »minnesalbum»,
som utgåvos efter höstskjutskolornas slut till personalens
stora crlädj e. Flottans övningar voro vid denna tid till stol·
d el fö~lag~la till minnesrika platser , vilkas historia intress erade \Va~c htmcister nwckct. Han utforskad e och lät kartläooa Älvsnabben mc(( alla dess minnen och tog sedermera
initiativ till uppförande av Älvsnabbsmonumentet s~ följd e
uppslaget att skriva Hårsf:järdens historia, och u_~· s1t~. fullt aliga och förnämliga arkiv plockade ban generost for alt
hjälpa författare till olika verk, excmpelvi;; Sven~]~.? Flotta1:s
historia, Sveriges sjökarta, Skcppsbolmsblldcr, SJomansumform en genom tidc~·na, .:\'ya \' arvsboken m fl. 19-!7 gav han
Göteborgs Sjöfartsmuseum ett verkligt stöd vid u~slällning en
av aamla kartor och mycket tack vare \Vachlme1sl ee kunde
Imt~o Mundi utkomma med sina förnämliga publikationer.
1950 restes på "'\Yachtmeislers initiativ minnesstenen p å l\ya
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\'an·ct Yid dess 230<1rsjubilcum. Självklarl blev \Vachtmcis-.
ter under olika perioder n1edlen1 av de nä n mdcr och kommilteer som hade att verka för marinens mnseiärendcn.
1935 flyttade \Vachlmeislet· till Karlskrona som cl~cf f ö1 ·
femte malroskompanicl, och ~1rct d ä rp å, efter alt ha bliYi t
utnämnd till kom endörkaptcn av anZlra graden, bl eY han
chef för sjömanskfn·ens skolor. Under Karlskronavistelsen
~ignadc han sin tid även till detta sällskaps tj äns t och ordnad e och kompl etterad e de ss bibliotek, bl a m ed E hrc nsYärdssamling~lrna, samt genomförde förslag till bl a n va
diplom, nya förtjänstmedaljer, brevp ap]1Cr och emblem, v~r 
vid lwn alltid sö kte å te rinföra hist orisk t gamla form er.
1938 såsom k~) Jn m cndörk aptcn av fö rsta graden började
en av \V ac htmcJslcrs lyckligare tidsp erio d e r, d å sösom chd
för Drottning Victoria und er cirka tre år. ~u kunde han p ~1
sitt fartyg oms~i lla m å nga av sina crfarcnhclcr och älsklingstankar. Han fo rdrade mycket av andra- liksom av sig sj ~ilY
- men ville g~irna se si n a undcrlvdand e triv as . Farlvo-e t
skulle vara allas h em men alla skulle ge sig helt n~ir det. behönl es för f artygets väl och anseende. Införandet av skeppshund och fartygstidning var lyckliga dr ag från chefens sida .
Men intresserad av d et gamla var lwn även mån mn al t
tradition er och gamla ceremonier skulle h å llas i h elg(!.
Det sis ta dec enniet av \Vachtmcistcrs aktiva tjänst var
lmvuds okl igcn förlagt till lands med ett tvåtnigt avb rott s[J som chef för Stoc kholms eskadcrn 1942- 19~13, där hans sist a
b efälstecken blåste från gamJa pansarskeppet l\.ran . Chefsskapet för sjömanskårens skolor i Stod::holm följd es av
chcfsska11 et för S tockholms örlo,gsstation. De sista <"lren v ~ll'
\Vachtmeiste r chef fö r Västkustens marindislrikt, va t·virl lHl ll
i den stora sjöfartsstaden förv ~i rvad c allmän respeld för flol lan och d ess Ycrksamhct o ch djup tillgivenhel fn'l n sk ild a
kretsar därstädes.
Kommendör 1942 utnämndes \Yachlmcistcr 1950 till k on teramind i am irali te tet s reserv.
Sina chefska p i land fullgjorde \Y achlm eis lcr m ed ut präglad r~il tr[Hlighct och slor välvilja gcnl emot sina und erly(.l ande . I-lans djup a intresse fö1· det m~inskliga tog sig si1rskilt uttryck i försök att reformer a bestraffningsprincipern a
och i främ sta rummet Yiidja till individens känsla för hcd c1 ·
och god vandel, ofta med fr amgå ng. Den goda glimten i
hans v b1n liga ögon hade mycket större verkan än stora ord
och stränga lagparagrafer.

Trots d c si sta tn·cns sYtJra sjukdom forls~1lte \Yacl1Lmcister
så långt krafterna räckte sitt systematiska arbete på d c
m ånga områden, som intresse rad e honom. Han ägnade exempelvis sina studier oc h arbete n ~~ t skil da delar av Stockholms
skärg~\nh historia och o rdna de sin slora brevsamling, som
när den en gtmg bli1· tillgänglig för forskare k ommer at t bli
e n u lmnordcntlig ki:illa beträffande flottans inre h islm·ia unrlcr HJOO-talels första halvsekel.
Den 11 mars 193:3 avled lwsligt Alarik \\Tachtmcislcr: en
ärans man och en ädel m~innis].;:a, i ordens vc;·k li ga bemärke lse Y~infast och l1ji.irtegod, slutade sin ver ksamma levnad.
Det tillkomme1· i hög grad svenska örlogsflottan att i tacksa mhel bevara och vårcb hans minne .

Rudolf Gunnar Liepe'').
Gunnar Liepc förlrles i Slackholm i Hedvig Eleonora församling den 7 september 1863. Föräldrarna voro köpman
H.udolf Eugen Licpc och hans maka född \Vallöf.
Efter gcnomg[muna fem klasser i Ladugårdslands Elementarskola' blev Lic p~ hösten 1878 elev v id kungl. sjökrigsskolan och utnämndes efter avlagd sjöofficersexamen till und erlöjtnant 188-1. Gfmgcn av lwns befordran var: löjtnant
1889, kapten 1896 och kommendörkapten av 2 graden H)07 .
Gt n ämning till komcndörkapten av l graden följde l9B
va rd tcr han erhöll avsked 1921.
Dc första officersåren tillbringades, som vanligt den tiden ,
m ed genomgående av föreskrivna befälskurser och tjänstgöring å Karlsk rona örlogsstatio n och varv. Den sedvanliga
vi nl erexpeditionen till främma nd e Luvatlen (långresa) för
vlt crligarc förkovran i sj ömansyrkct ägde rum å korvetten
Balder 1887-88. För Licpc följde ett ytterligare nthildningsår i det a lt h an genomgick instruktörskursen å Gymnastiska
Ccntralins titutct. Härefter följde tjänst göring vid stationens
och fästn ingens utbildningsanstalter med sjötjänst under
somrarna , till stor del å segelfa rtyg, varav en sommar såsom fartygsc hef fl skeppsgossebriggen Snappopp .
1895 fö rflyttad es Licpc till Slackholm med tjänstgöring till
en bör.ian å d ess örlogsstation och varv varunder han genom gick en kurs i elektroteknik som extraelev vid Tel'nisk a Högskolan. Åren 1897- 99 var Licpc a djutant i Sjö")
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försvars <lcparle menlcts Komma ndoexpe dition. Un d er en d el
av sommar en 1898 var han medlem av en kommis sion för u tl?:rÖ:'nin g av 1:1alerie l för avstånd ssignale ring. Hösten 18H!J
forflytla des L1epe till tjänstgö ring i Flottans stab där h an
pl~1ccrades på utrikcsa vdelnin gcn, en tjänstgö ring som
sku ll e
bl1 hans verksam hetsfält und e r den återslåe nde tjänst e tid en
med undanla g endast av åren 1908- Jl, under vilken Lid l1an
var chef för skeppsg ossekår en i Karlskr ona. \'id ~~ Lerkom sLen till J\1ari 11 staben, som Flolans stab numera b e nä1Imd es
inträdd e Liepc som avdelnin gschef för dess ulrikesa vdelnin n.
Efter krigsutb rottet 191-1 föll~ på hans loll alt organise ra d c~;
särskild a informa tionstjä nst som av världsk rigel betingad es.
Oaktat malcriclfr åg~r ~ck~ lågo inom om rådet för Liep cs
verksam het var han l1vb gt Intresse rad av fartvasb vgona dsfrågor varom bland ann~l uppsats er i delta ;ällsi~;J~S tid skrift bära vittne. Under flera fiL· fångade s lwn s intress L'
ay kon_st1y kti onen utav_ ett flyttbar t toqJcdb atteri -- en origmell Jdc, som dock eJ vann anklang inom vår marin. Sedan gjord hembju dan till svenska staten asböjis, såld es
uppfinn ingen till utlandet .
Fö1_·utom Li~ligar e a:1förda sjöl;:omm enderin gar m å följa n dc namnas : l.Janstgö nng som sekond å pansarb å ten Tapp nI_lclen och ~t okorvetlc n Freja (1~~5-06) samt i egenska p a \'
f arlygsch cf a torpedk ryssa ren Ornen och ~l pansarb åta rn a
Jl!hn .Eri~s-~_on och Dristigh eten samt slutligen såsom avdel mngsch ef for skeppsg ossefart ygen m ed befälste cknet blås mi dc på korvetle n Saga - samma fartyo· varå han under d e
sex sjökrigs skolcårc n erhållit sin sjöm~'1nsulbildning.
P!·ån den nys~nämn~la expedit ionen med korvctt' en Frej a
190;)- 06 lJar pnns Vhlhclm , vilken då gjorde sin långres a
som underlö j lnant i sin bok »Episod er» l~ttalat det omdÖm et
om sin sekond och sin fartygsc hef (dåvara nde komme ndörkaptene n A'rllmr Ekström ) att de båda voro » hed c rsm ~in
av prima sorl». Beträffa nde sekonde n säger Prinsen dessutom att ha1: var kamratl ig och mån om besältni ngens bästa.
Gunnar L1 cpc var av natur en i många avseend en rikt ut rustad. Han hade en ståtlig figur, bevarad ännu på ålderdo men, och vackra 01~1 än n ågot hårt skurna drag. Till sitt v~i
scn var han frynthg och gladlyn t m ed e tt friskt klingan de
skratt.
I sin tjänst var Licpc driftig, uppslag srik och ambitiös .
Med e n begå v ni ng lå ngt över mcdclm å llan och med a o dn
sjömann aanlag skulle han säkerlig en hava avancer at"' och
nått högr e poster om icke försvag ad syn mellank ommiL
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?\äsl efter levn adskalle t var musiken Licpcs stora intresse .
Han spelade själv piano och besökte ofla operan, där han
sällan saknad es vid premiär er. l huvtHis ladens sällskap sliv
delt oo han livligt och var där en gärna sedd gäst.
A v~vcnska utmärke lsetecke n innehad e Licpe förutom riddart ecknet av Svärds- och ~ordstjärnc.ordnarna guldme da lj
för berömli ga gärning ar, erhållen 1890.
Ledamo t av Kungl. örlogsm annasäl lskapet bl ev han 1910.
Liep c. var tvenne gånger gift, först med Mary Stephcn s
oLll andra gången med Ellen Hassclb lad.
Efter avskeds tagande l begav sig Liepc först till \Yien m e n
bosatte sig sedan i Meran, varifrån han år 1\J39 å lervänd e
till hiden~cslandct od1 slog sig n ed i Sallsjöb adcn. Hans redan ti(liot försvao·ade svn ~ avtog alltmer med å ren. \' id sin
bortgå ng vid nä,; \lO &rs å lder den 15 juli 1\)53 var han
näslan blind.

Prins Oscar Bernado tte*).
Söndags morgon en den -1 oktober Hl?3 g~ck p~·ins \)sc ar
Carl August Bernado tte stilla in i det ev1ga l1vcl vid en alder
av i d e t n~irmaslc 9-l år.
Prins Oscar föddes i Arvfurs te ns palats i Sockhol m dc!l
15 novemb er 1859 som andre son till Hertige n och Hci"ligin nan av Östergö tland, sederme ra Konung Oscar II och Drottnin g Sofia.
.
Den första und ervisnin gen fick prins Oscar lllJsamm
a ns
med sin ~i.lch·e brod er, kronpri ns Gustaf och sin närmas t yngr e broder, prins Carl, i h emmet under lektor Bogberg s lcdnin o·. När Beskow ska skolan kom till sattes dc tre prinsarn a
son~ elever i denna läroanst alt, där prins Oscar åtnjöt undervisning åre n 1869- 1874 med skolans grundar e, hovpr edik anten Gustaf Emanue l Bcskovv, son1 rcklor.
Redan 1873 deltog prins Oscar som extra. kadett i en exp edition med korv e tten Balder till England , Portuga l och
Trondh jem, varest besöket samman föll med konun_g aparcls
k röning därstäde s, och sonunar en 187-l seglade pnnsen en
k napp månad på korvette n Thor.
Yårcn 1875 blev prins Oscar elev vid Sjökrigs skolan ocl1
delto a somrarn a 1875- 1878 i korvette n Norrköp ings, år 1878
korv~"'t ten Sagas, expediti oner, av vilka elen år 187G gick tilL
*)
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Förenta Stalcrna för alt celebrera 100-ärsminnct ay frilJe tsförklaringcn.
\'åren 1879 Log prins Oscar studentexamen och läste Ulld er sommaren ute på Tullgarns slott på sjöofficerscxam cn.
vilken han avlade den 13 november samma år. Hans sammanlagda sjötid som kadett var då 17 m ~tnader.
Efter avlagd sjöofficersexamen vislades prinsen för språkstudier i Frankrike, där ban våren 1880 i Paris var heder"gäst Yid de n feslbankett, som staden gav för den hemYändand e Vegaexpeditionens ledare. En el månaders somnn rexpedition som underlöjtnant med korvetten Eugenie föl jdes vinlem 1880- 1881 av en långresa med fregaHcn Vanadis 'ti Il Medeilla vet, va r u n der prinsen a Ylad c el t besök i J crusa lem . Sommaren 1882 seglade prinsen ttLer på korvetle n
Eugen ie och var 188:~ som löj lnant chef på kanonbtllc n
\'idar.
Yinlcrhalvårct 1881 - 82 och hösllermin cn 1882 låg prin s
Oscar vid universilctcl i Uppsala och studerade histori a,
fysik och matematik och vårterminen 1883 i Kristiania oel·
studerade hl a meteorologi.
Den 5 december 1883 anträdde freg·attcn Vanadis me d
prinsen som en av dc vakthavande officerarna sin världsomsegling, som avslutades i Karlskrona den 5 maj 1885. 1
februari detta år, då Vanadis på hemväg ankom till 1\dcn .
fick fartygschefen, konuuendör Otto Lagerberg, order att avgå till Massana för att skvdda svenska missionär e r i Os tafrika mot våldshandlingar som befarades cflcr I\art1mms
fall och Gon1ons död under Mahdistupproret. En del svcnsk1
missionärer mötte i Massana och meddelade, alt dc då ansåga sig utom all fara och inbjödo prinsen och det övri g ~1
bcf~i le t till ett b esök på d en svenska missionsskolan Ma k u l lo.
ett slyeke in i landet. »Ya(! prinsen där såg av självuppoffring och sann allvarlig kristendom hos dc svenska mission sarbetarna, gjorde ett starkt intryck på honom. Själv anser
han att just denna erfarenhet i hög grad bidrog till lw n-;
relig iö sa avgörelse», s~igs i en bildberättelse om Oscar Bernadotte som utkom till hans 90-å rsdag.
Efter världsomseglingen med Vanadis tjänstgjord e pri ns
Oscar - sedan han en lid vistats i Amste rdam för all h o,.;
en berömd läkare söka bot för en hjärt~d~onmw - i flott ans
stab till nvår 1888 och var härunder, sommaren 1886 oc h
sommaren ·1887, chef på kanonbåten Edda. I januari 18SX
utn~imnd cs prinsen till kommendörkaplen av 2. gr .
Våren 1888 kommenderades prins Bernadotte till Kar1sk ru-
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na som chef för skeppsgossekåren, seglade 1889 som avdelningschef för skeppsgossebriggarna och vintern 1890- 91 _
efter avgång från chefsskapet för skeppsgossekåren - som
f artygschef och kommendörkapten av l. gr. på korvetten
Frej a under dess långresa till Medelhavet. 1891-92 var prinsen ordförande i förvaltningsdirektionen och sommaren 1892
chef och avdelningschef p å skolfartyget Stockholm.
År en 1892- 1897 tjänstgjorde prins Oscar åter i flottans
stab , det sis la året som chef för kommunikationsavdclningcn, oc h dellog härunder i rekognosceringarna av hela den
svenska kusten för upprätlande t av ett n1odei·niscrat kustsignalYäsendc. Åren 1895-96 deltog prinsen i utarb etandet
av ny taktik och ny signalbok fö r flottan. Bland sjökommenderingarna under dessa år må nämnas fartygschef p~1
pansarbåten Göta ;)r 1893, flaggkaplen 18!)5 och efter utnämning till konteramiral, i maj 1897, högste befälhavare över
l.;.usteskad crn med flaggen blåsan de från pansarbåten Oden.
Eftct· 1897 var prins Bernadotte ej i tjänst annat än 1899
som överstridsdomare vid kusteskadern under 11 dagar och
1900 för att granska e tt organisalionsförslag, baserat på ut.s träckt värnpliktstid, och kustartillerikommittens betänkande.
Prinsen utnämndes till viceam.iral den 27 nov. 1903 och
inlrädde i reserven den 1l dec. 1904.
Med tjäns tgöringen i flottans stab avslutades ett första
skede i prins Oscars liv, sjöofficerens, under vilk e t konungasonen med andr a sjöofficerare delat ljuvt och lett i sjömann ens yrke. De tidigar e och långa sjötjänstgöringarna fostrade
prinsen till en god y rkesman och kamrat och hade säkerligen även sin stora betydelse för den daning av sinne och
karaktär, som så fullödigt kom till uttryck under det senare
skedet av prins Bcrnadottes liv. D et är som om prinsen und er sin sjömansbana inom sig fått renodlat a1ll det b ~ist a
sjölivet ger ifrå ga om fostran : vidgad blick p å tillvaron, känslan av litenh et inför nalunnakterna med därav följande
vördn ad för Skapnrens ve rk och förtröstan p å att en gudomlig makt hjälper, när de egna krafterna ej räcka till;
den stillhet och frid und er tindrande stjärncvalv vid segling
n å dc stora vidderna som renar och 1vfler människans sinne
och tankar från allt småskuret, den- känsla av ansvar för
m edmänniskorna och den vänskap, som medföljer livet om1)ord, där samma faror och svårigheter delas av alla och
d en hj~ilpsamhet, som därför blie det goda kamratskapets.
k ännemärke. För en man som tillägnat sig det bästa av denn a fostran blir helh eten --- Yare sig del i.ir fartyget , landd
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eller mänsklighete n - det väsentliga och han finner det
naturligt att av fri vilja och belhjärtat arbeta för Yad h n11
anser vara till gemenskapen s nytta. Prins Bcrnadollc val <l v
redan under sin aktiva officerstid förkunnarens väg.
Det var efter återkomsten fr å n värJdsoms eglingen solli
prinsens rcligiositct - grundlagd av en from moder oc h
ulvcddad genom personliga intryck under besöken i J en!salcm och Makulla -- började bli alltmer framträdand e.
Härtill bidrog icke minst sammantrbiff andct under vislelsC'l
i Amslerdam å r 1885 med d en religiöst inlrcsscradc frök en
Ebba Munck, hovdam hos kronprinsessa n \'icloria, vilk en
också för hälsans vårdande befann sig d~ir. llndcr denna li d
i Ams lerdam bl ev prins Oscar varml hislad vid fröken Mun cl,
men först efter 2 å r hade alla d c sY å righclcr övervunn its.
som d å la de binder i vägen för en förening i äktenskap m el lan dc lvå . I januari 1888 tillki.innagavs förlcrvningcn mcl b1 1
H. K. H. Hertigen av Gotland, prins Osca r, och hovfrök c11
hos II. K. H. Kronprins essan Yicloria, Ebba Nlunck af Fu lkila, datler till framlidne översten Karl 1\funck och ha m
maka, född frih errinna Ceclcrström. D et meddelad es sam tidigt att prinsen i och med giftermålet konune att gå fö rtuslig arvsrälten till Sveriges och ~orgc s kronor samt di.irmed sina kungliga titlar och värdigheter. Titeln skulle bli
prins Bernadotte. År 1892 förliinaclcs prinsen av sin morbr oder, storhertigen av Luxemburg, för sig och sin gemål saml
sina efterkomm.an de luxemburgst adelsskap med titel gn'Y'-'
av Visborg.
Efter bröllopet, som stod i Bourncmouth i England de n
15 mars 1888 och ett par veckors vistelse på Islc of \Yi gll l.
flyttade de nygifta direkt till Karlskrona och del nyinköpt n
hemmet vid Kungsbrokaje n.
Under vistelsen i England hela förlovningsti den til lbringades där - hade prinsen kommit i kontakt m ed olik u
kristna kretsar icke minst så dana, där den cnskilclc , ej blol l
predikanten, trädde upp för att vittna om Gud och vinn n
människor för kristendomen . I Karlskrona kom prinsp ar et
med i en krets av tro ende kristna, vilka dels d eltogo i sl a<lens religiösa liv, dels samlades till inbördes uppbyggelse.
Bland dessa märktes främst kommendörk apten Gyllcnskiöld ,
beyakningsbe fälhavaren vid Karlskrona fängelse kaplen Oscar von Malmborg och fr o m år 1889 kommC!Hlörk aptcn el l,
sedermera konuncndöre n, frih erre Edvard Barnekow. Den ne
senare startade tillsammans m ed prinsen e tt hem för örl ogsfolk e t, där prinsen började sin långa och av så stora cl cl nr
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v å rt f olk högl skattade aktiva kristna tj ~insl. Av Barn ckow fördes prinsen även in som lärare i söndagsskola n i
Karlskron a.
Efter å lerkomst en till Stockholm hö s ten 18\32 kom prin spar e t snart i kontakt m ed d e n grupp kristna off ic erare , som
fortsalt familjemöten a m ed bibelstudi e r och di skussio n er,
stadade 13 år tidigare av l ord Radstock. Hit hör de främst
gcn c ral cl'Jia Rappe oc h Ugg la, öv e rstarna Dilln er och Tollic
samt Herman Lagercrantz. Dessas erfarenhet och aJ.::liYa insatser i kristen verksamhel inom KF lll\'f, sohlatmission cn,
evangeliska fosl c rlandsstiftclsc n m m ryckte m ed sig prins
13 crnadolle lillmissionsa rbclct inom dc religiösa folkrörels erna, till d eJ tagand e i k onfer en se r, sammanlr~i.dcn och prcclikorcsor. Ända fr ån 1890-talct till sill sista lcvnad s[n · H)!)~ kom
så prinsen att äg na sitt liv tlt att vittna om sin tro på Gud
och att a ndlige n hjälp a sina medmännisk or i livet, icke minst
d c unga , utan hänsyn till konfess ionella skrankor. Bland dc
l edande plats er prinsen häruneler beklädde m å särskilt nämnas förbundsordf örande i KFUM åren 1892-19~13 och ordförand e i Förbundet soldalcrn<ts vänner.
Prins Bernadotte impon erade aldrig i sin förkunnels e genom granna ord och v~1ltalighet. Lugnt och flänlfrilt frambar han sina budskap och övertygade genom äkth e ten och
del logiska i sin framställning . Hättframhcl, anspd1kslösh ct
och en god och vänlig humor var vid sidan av fromh eten
och viljan att ge av dc värden, som fyllde hans inre, clc
utmärkand e dragen i hans personligheL
Prins Oscar Bernadotte efterlämnar sonen, greve Carl Bern adotte av VislJorg, Frötuna, samt döttrarna Maria och Elsa,
den senare gift med fil. mag. Hugo Cedergren.

Kn ut Hjalm ar Leonard Hammarskjöld*).
En person måste vara i besittning av m ycket rika, inre
gåvor för att under sitt liv hinna göra en så mångsidig insats som framlidn e f d stalsministern Hjalmetr Hammarskjöld. Inom lagstiftning, universitctsvä rld, svensk adminislL·ation och den internation c!Ja folkrätt ens områden utförd e
han ett arbete av stor betydelse. Han m edverkade framgå ngsrikt vid unionskrisens lÖsning år 1905, medverkade till a t t
lyfta försvarsfråga n i Sverige ovan partilarmet och att ge''')

Minnesteckninge n förfa ttad av h ed er sledamoten Biörklund.
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nomföra _19~ L1 års försYnrsonln ing samt ledde Sveriges öde n
LLJHicro kngsa~·.c n 19H- 17. Såsom lanelshövding i Uppsala lä n
oc.h sa?oin »aldre sta_tsman» .medlem av en mängd akaden:Ier ~Jo~·d~ lwn. slullJge.n en msats som vunnit allmän uppsl:atln ln.g. Arkcb1skop E1den sade med all rätt vid jordfästnmg e l~ 1 Uppsala d.omkyrka: »En hövding har lagt silt lmv.ud 1Jll v1la, en fosterlandels hän givne tjän are har o:'llt
n
l dl ro.»
emcllcl'lirl
1.'
w
l
~Ij almar II a mm arskj öl els c unicul u m vi tre
skddrals så ytförljgt i dagsyressen att del må vara mcdgiv c.t
a~l har a:'v1ka fran den gangse formen för en minn csleckn.lll~ och 1 ställe~ skildra i vnd mån Hammarskjö ld l1nft h cro.rmg med d~ .. Jnlrcsscn, som ligga örlogsmanna sällskap e t
narmast om lJ]nrtat.
För försvarsfråga ns lösning år 191-1 spelade Hmnmarskjö ld
en led ~ 1~dc roll , varvid han förde enighelens talan . S~1 som
slalsnnmslc r slriivade han även efter skandinavisk samm~ln
l~ållning omkring den neulralitclslin jc, lill vilken ju iivc 11
:'\.orgc o~h Danmark nnslöto sig och som de under försl:1
:rarlds!;:rJBcl lyckndcs faslhå1la. Hammarsskjö ld följde med
n!tensJ'.'t mlrcssc a_lla dc problem, som upprullade sig und er
var fl.oLt~s ncutr~1lrtctsvakt och dc sycnska åtgärderna had e
ett m~.kl1~t slod J hans erkända, internationel la sakku1 1skap .
~)et for~1alland ct t:tt hans minislär år HH7 Hinmade plats
a.t :len _Sch\Y~rtz-I~lndman.s.ka ~·cgcringc1: för en hancl elspoli lisl... or1.cnlcl.'~.ng vastcrut formmskaclc CJ Hammarskjö lds intresse for S.JOproblcm cn. Hans son Åke (sedermera :wliden
som gcneralsckrcl c.rarc vid internationel la domstolen i Haa g)
Ilade medverkat till skapandet år Hl19 av en blå bok om
>> Flottans neutralilctsva kl», men det var fadern som läste
korrekturet innan boken oick till tr\'cl·ct .l
D en in~crnationclla sjörållcn, Sveriges gräns er till s.1oss
och spcc1cllt den sekelgaml a tvislcn om gränsen mella n
svenskt och danskt vallen i Öresund intresserade honom
m::ckcl. ~-Ian l.wdc som svensk minister i Köpenhamn efte r
u!uonsknscJ~ agna t ten i lorialval tenfrågan i Öresund c tt i ngacndc stucllum, dock ulan alt kunna ernå en lösnino. D el
""
1 ()')')
o
l) l ev f"'ors t ar
~'v"' ~om en uppgörels e med danskarna gjordes
t\v prof?ssor T. G1hl uneler utrikesminist er Fredrik Hamels
Lid, vangenom Flintrännan blev h elt svensk. Den fria o·enon~!artsrällcn i ()rcsnnd had e i Hamnwrskjö ld en va ~n1
an hangare.
Y~.~l en serie a\: ko_ngresser och skiljedomsav tal kåmpa dc
II. for en lmmamsermg av folkrätten såväl i krig som vid
~
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nculrali lct och krig. Liksom Hugo Grolins ansåg han att en
u tvecklad, internationel l folkrätt var icke blott allmänt önskvärd utan äv en cll tillskott i skyddet för mindre länder. Men
lwn ins ~1g också denna folkrätts bristande bärkraft inför
politiska kris er och hävelad e konsekv ent bchoYct av e tt krigsdugligt försvarsväsen de för vårt land.
Dc första krigsåren 1911- 17 voro ju fyllda av stark oro
även för Sveriges d el och Hammarskjö ld sparade sig aldrig
i arbclcl. Att särskilt vid krigsulbrotl c t hålla rätt kurs va1·
icke Jäll. Professor Gihl p åpekar också i »Den svenska
utrikespolitik en s historia» (19111- 19) alt d åvarande utrikesministern K. A. \Yall cnberg den 2 aug. 19H gjort ullalanden
om Euglands inlr ~idc i kriget, som gav n~iring åt tron alt
Sverige beredde sig alt sluta upp på Tysklands sida och a lt
Hysslands misstro mot Sverige vid krigsutbrotte t tog siU uttrv ck bl a i d en framstöt av rYska flottan mot n oua Gotla'iHl, som förfallaren av d essa ·rader skildrat i Svensk T iclskrift år 1936. Innan denna arUlccl try cktes hade jag docl;:
visat den för både Hammarskjö ld och \Vallenbcrg. I-Iam.m nrskjöld sade mig alt d c skriftliga noterna lill fri.immande
m akter förfatlade han själv, men att muntliga t~llalanden av
\Vallenberg finge denne själv stå för. \Vallcnbcrg å ter vidh öll alt man miss tolkat hans yttranden och att han endast
velat påpeka alt en utvidgning av en krigisk konflikt är oförd elaktig för dem som vilja förbli nentrala. Men d å regeringen åvcn i april och juni 1915 använde sig av en liknandc sl,;.rämscllakt ik i vad angår Italien och Hum~inien m åste
m an fråga sig om taktiken ej avsåge all framh:alla en känsla
av oro hos dc allierade, som skulle föranl ed a dem att ange
f örklaringnr alt dc voro villiga att respektera Sveriges fortsatta neutralitet. Sista ordet i denna inlJ·cssanla fråga är nog
ännu ej sngt.
Då Hammarskjö ld år 1932 deltog under en längre tid i dc
s k nedrustnings förhandlinga rna , frågade jng honom privat,
varför }Jan ej skrev s in a memoirer, som borde inn ehåll a så
mycket av högt intresse. »?\ej», svarade han med vänlig men
allvarlig min »Sveriges intressen skulle på intet sätt vara
b etjänta härav! » Man må sedan tolka delta yttrande som
mnn vill.
Säkcrt är att man måste tillr~ikna d en Hammarskjö ldska
regeringen och dess primus molor som en betydande förtjänst att dess politik kon slan t vnr inriktad p å att h ålla SYcrigc utanför kriget.
Hedersledam ot aY örlogsmanna sällsknpct seelan i'tr 19H,
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hade IL:mmarsk jöld en förvånansv ärt god insikt i sjömaktens betlllgcJscr och natur. lVIilitärt sett ]Jade han _ alltsedan arbetet med 1901 å rs härordning - acnom brodern sc<Icrmcr~l generalstab schefen Hammarsk jölds mcdvcrk·m
agna~. s1g mest åt annens problem, m en dc talrika ullä;1dska
Jolkr~tt;-;ko nfc rcns ~ma Jwdc öppnat hans ögon för sjöhandclsvdgdrWJS ocrhorcia bctvdclsc.
Hammarsk jöld vm· en bo.rcn intelligens aris tokr at och fo rdr~ld c av alla alt (~C skulle fatta snabbt, vilket n on försY å raclc
for olJOnom all v.~nna gehör hos de djupa ledrr~1a. Sällsvnt
b~?a ,·a~l ~ch helast s~~nt bchärsl~acl av en osläcklig arb e tsår
loJ s~ gJ?tdc han en ovcrmansk lJg insats under m å naa
5
av sm langa levnad.
Han va1· en stor svensk, e n märkesma n utan fruktan och
tad el. »Foster]?n dcls välgång» Yar han s ledande princip och
~lllt annat --:- ~lven hans personliga iniressen - kommo för
.lonon: ~lll1d l ?ndra rummet. Han var på sin tid en stor
m.an l m ten ~alwncl!t l1änscc nd e, m en d e lta intresse för
Yarldsulv ecklJngcn var fotat på e n solid n ntion ell bas.
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Strafegi och matemat ik
Av Löjtnant J. C

DANCKW :,RDT .

Stratcgi och matematik kunna vid en första a nbli ck inlc
synas Im så m [mga beröringsp unkter. Så var väl inte heller
fallet före \'K 2, men und e r och efter della krig h ar strategie n tn g it den matematis ka v etensk apen till hj ä lp i betydligt
större omfa ttnin g, än man förr trodd e vara möjligt. Här n ed an skall denna mat ematikens anvä ndning inom strategie11
m'lgot .belysas oc:h exemplifie ras.
Stralcgiens stormän såsom Clauscwitz , l\1ahan m fl ha alla
sökt analys e ra krigshistor iens hi:lndclscr och ha m ed ledning
kirav uppst~illt regler och dragit upp riktlinjer för del strate giska handlande t. Dc ha alla i m er eller mindr e hög grad
analvs era t de faktor er, som kunna länkas påverka etl strat egisi :t beslut samt anvisat vägar för hur dessa faktorer kunn a bcshimmas och ~ivcn angivit vilken inbördes vikt och b e1Hlclsc dc böra tillmätas.
· Dessa anvisninga r b1ro i allmänhet mycket allmänt formul erade. Att s[t är fallet när det gäller m era abs trakta faktor er är ganska naturligt, m en många gånger efterl yser man
n og en m era exakt b ehandling av dc materi ella faktor ernas
b es tämmand c.
I dett a sammanha ng kan Clauscwitz teorier, vara av intresse att s tudera ni.irmar c. Med tysk n oggrannh e t har han
sy nnerli gen systematis kt uppdelat och analyserat de olika
faktor er, "c•m p åverka det strategiska handland et. Visserligen
behandlar han nästan uteslutand e lantstratcg iska förh ålland en men i vissa aYscenden kunna hans tankar överföras p l1
clt ~ridare områ de utan större olägenhet. I andra och tredje
b oken i »Vom Kri egc» b ehandlas strategiens teori och d e l
är speciellt delta avsnitt, som här är av intresse.
CJn us ewi tz nänmer bl a dc försök , som för e hans tid gjord es att systematis era och analysera kri gskonsten samt uppslöila teor etiska lagar för kri~föringcn. Man finn er här all
man redan tidigt sÖkt e grund"U sina~ t eorier på en materiell
grund. »Över lägsenhet i antal» var därvid den faktor, som
mnn tillmätte den största betydelsen , enär d enna faktor gcll Olll kombinatio n m ed faktorerna »tid » och »rum» kundv
llrhan<ll as ren t matematisk t. Uttrycket att »Gud mars cherar
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med dc slörsta bataljon erna», kan tagas som ett ullryck fiit·
dessa tankar.
Dessa försök v oro i och för sig rikliga ansåg Clanscwi lz.
men alla försök att sammanfatta krigskonslen i en enda r egel såsom t ex »In gewisscr Zeit auf gcwissc Punktc cinl'
thcrlcgenhcil hinzubringcn », ansåg han dömda att misslyckas. Den främsta orsaken härtill var, all m~m borlsttg fr [lll
dc moriallska och psykologiska faldorernas inverkan, Yilka
han ansåg vara av slörsta betydelse. Undcrstryl.;:aildct av
dessa faktorers inverkan på strategi och taldile är ett karal;:teristiskt drag hos CJausewi lz. I detta avseende var han en
ny<lanart::, men han gick i en del fall näslan för lå ngt p <~
detta område.
Clauscwilz indelar strategien i fem g rupper av element.
nämligen dc moraliska, dc fysiska, dc matematiska, dc geografiska och de statistiska. Att ban nämner de moraliska
först är nog typiskt för hans säll att se problemen . Dessa
fem grupper av element äro intimt sammanknutna och
Clausewitz anser, att man gör ett s tort fel om man söker
skilja dem från varandra och behandla dem frist ående.
Till de fysiska faktorerna hänför han bl a styrkornas storlek, beväpning och sammansättning. Faktorn »Över lägsenhet
i an tal» diskuteras i detta sammanhang ingåend e. Om. mall
avkläder striden alla dess variationer samt tar bort trupp ernas värde (utbildning, moral o s v), som antages vara kon stant, så återstår endast en formlös strid, där endast antal et
kämpande enhe ter bestämmer utgången. Detta antal skull e
då bli avgörande för stridens utgång. Genom de abstraktioner och antaganden, som man i d etta fall gör, kommer emellertid detta förfaringssätt enligt Clauscwilz alt leda till hell
felaktiga resultat och faldorn »Överlägsenbct i antal », kom mer endast att vara en av dc mtmga faktorer, som bestäm ma s tridens utgång. Han bevisar emellertid efter diverse <;p cknlationer att faktorn fortfarand e är av stor hctwlclse, bar n
den behandlas på rätt sätt och man är m cdvcte1i om de an taganden, som ligga bakom. överlägsenbet är således in te
nttgon förutsättning för seger, men om man gör s ina styrkor så stora som omständigheterna medgiva, så har ma n
tagit hänsyn till överlägsenhetsfak torn i tillräcklig grad och
således följt en av strategiens grundregler.
Till gruppen matematiska faktorer hänför C. några rent
lanltaktiska begrepp såsom frontlinjens vinklar och en d el
andra figurer på slagfältet. Dessa begrepp ha ingen större
aktualitet i våra dagar, varför man här hm himna d c111
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ås ido. Till den statistiska gruppen hänförs den viktiga faktorn »truppernas underhåll».
I många fall har C. varit inne på samma tankegånga r som
d en moderna operationsanalyse ns män, Jncn lwn anser att en
matematisk behandling av krigskonstens problem är farlig
och oftast leeler till f elaktiga slutsatser, enär man thi.rvicl
endast räknar med dc rent m alericila faldorernus inverkan.
Denna slutledning är ganska naturlig, när man betänker att
den drogs mcc11800-talct.s krig och Clauscwitz helt l::lntmilitära inriktning som bakgrund. Med våra dagars teknik blir
emellertid läget ett annal. Det allt mer mekaniserade kriget
Ilar ökat möjligheterna all analysera d c militära operationerna och i vissa fall även föruls~iga dessas sannolikaste föl'lopj)
med hjälp av den högr e matematikens lagar och regler. Dc
moralisl;:a och psykiska faktorerna ha dock i cke minskat i
betydel se, kanske snarare tvärlom, men en logisk analys aY
dc materiella m:1s te öka en krigsledares möjligheter :1lt fatta
riktiga beslut och välja lämpligaste strategiska och taktiska
förfaringssätt.
D en velenskapliga analysen av dc militära operationerna,
som kom att få stor b etydelse under \'K 2 och kan härl edas
från engelsmannen Lancheslcrs studier under VK 1, har benämnt s »operationsanalys » eller »ope rativ forskning >> . Dess
teori och praktik han eftet· VK 2 utförligt bcl)'Sts av två a,.
förgrundsfigur erna på delta område på den allierade sidan,
professorerna Morse och Kimball, i ett 1951 utkommet verk
med LitcJn »lVIc lhocls of Operations Hesearch ». I elen inhemska
facklitt eratur en ha många redogörelser för opcndionsanalysens metoder länmals under senare år. Härvid lHu emellertid främst dess användning vid lösning av taktiska probl em. belysts. Även lösningen av många strategiska problem
kan emeller tid und erlättas med hjälp av operationsanalysens metoder och det är främst denna användning, som bär
något skall belysas. Exempel och sifferuppgifter ~iro främst
hämtad e från ovan angiven bok av Morse och KimbalL
Straf egi o c h stalislik.
En strategisk studie har i alla ticl er innefallat ett studium
av fakta och e lt uppskattande av faktorer, som. man kan
antaga };:omma alt inverka på resultatet av en planerad operati on. Man mäter t c distanser, man räk11ar tonnage och
mäl er kajlängder samtidigt som man uppskallar storleken
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av motstå ndarens stridskrafter. Detta m·b c lc ~)r ett insalll ·
Jand e a v slutisbskl material, som sedan utnyttjas så alt n un1
därur kan draga olika slutsatser om det lä mpligaste sätt el
för det egna handlandet och i vissa fall äv en om motslån dar ens sannolika Ctlgärder.
Slatistik kan användas p å många olika sätt. »Stalistik CJ l
ljuge r» å r ju ett nlllligt talcsåll. I själva v erket ä r <lct v ~ll
eme ll ertid så att man ur ett givet siffermaterial kan ta gu
fram olika önskad e resultat genom att uppställa del och b eh a ndla d c p å olika sätt. Genom alt välja ut viss a för d c11
önskade lösningen lämpliga siffror, kan man bokstavligt talat göra svart till vill och vic e versa. En var statistiker lf1 lcr
cmcllcrlicl inte lura sig av dylik b evisföring, men för d c11
i d e n statistiska mat ematiken ob e vandrade kan del erh åll na resullalet synas nog så riktigt.
Gå ngna tiders strateger ha nog m å nga gå nger han<lska h
mycket lättvindigt med insamlat siffermaterial och stahspc rsonalcn, som utnyttjade det, behär skade säkert inte hell er
matematike n tillräckligt för att kunna inse d et felaktiga i
en slutledning. Värdet av erhå llna sifferuppgifter var säkerli ge n ocks~1 många gånger diskutabelt. Med den dåtida un derrältelscl.iänstc ns resurser voro möjlighelerna alt införskaffa rikliga sifferuppgifter dessutom. mycket begränsade.
Med dc medel, som den moderna underrältclsetjäns lcn di sponerar, finns det nu emellertid goda möjligheter att få rik tiga uppgifter om motståndaren och med hjälp av den st atistiska matematik en kan man nu också få en riklig behand ling av insamlade uppgifter, där det subjektiva tänkandet i
möjligaste m ftn är bortkopplat. Det år emeller tid inte allti d
möjligt att direkt utnyttja statistikens resultat, utan som d c
flesta nog kunnat konstatera , spelar chansen en framträda n dc roll vid all krigföring. Förr hänsköt man denna del av
den strategiska förutsägelsekonst en till dc gudomliga mak lcnw ell er till ödet oc h däråt kunde man intet göra. 1\Tcn .
likav~il som man i ctl spel kan finna vissa la!Wr fö t· utfa ll
av vinst eller förlust, så kan man i krigskm;~ten tillgrip u
mera exakta metoder för att förb ereda sig på chansens i nverkan, nämligen genom utnyttjande av den mulemalisk a
san nolikh ctskalkvl en.
Den op eraliva ·forskningen är en tillämpad vetenskap ocl1
tillämpar sCtsom sådan många olika grenar av vetenskap en
·- dc ovan antydda matematiska disciplinerna äro bara el l
exempel härpå.
~är det gäller strategien utgör den operaliva forskning en ~
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r esultat endast en grund för besluten, men man bör ocksll
komma ihög alt denna grund endast är en d el av alla dc
uppgift er och faktorer, sol~l ~nan behöver ha kännedom om.
fö r all kuna falla ett slutgtlllgl beslut. Problemen kunna saledes inlc enbart belraklas ur matemalisk sy nvink el, utan
d c m t1stc åven skärsk ~Hlas ur m å nga andra synv inklat· st1som
t ex politiska , ekonomiska, moraliska och psykologiska . 1
d etta ays ce nd c ä r det i allmänhet enklare aU lösa ett r en!
takti skt eller vapentaktiskt problem, d ~ir dessn se m;r c m e ra
abstrakta begrepp icke ha lika stor inverkan, ~;o m n ~ir del
gäller strategiska problem.
Styrk ejiimlörels er.

En b e räkning eller uppskattning av motstå nd a rens styrka
och jåmförclscr med d e n egna är mycket vanlig i strategiska sammanhang. :\'Ian finner här ganska sn a rt , att d et är
svnncrligcn sd.rt att göra en så dan jåmförcls c, därför atl
så många ogripbara faktorer sp ela in. Om man jämför tv å
fari ver
~å kan man t c räkna kanoner, bcri."tlzna. vikl e n av
""b'
. .
•
en avlossad salva eller antal kg mmnuml10n per tnuntl
som
kan avlossas. U töver dessa mätbara storheter lillkomm c r besättn ingens utbildning, stridsvana, psykiska motståndskr~1ft
o s v. AH finna ett m å tt p i1 dessa senare storh e te r cil e r lllran acra dem i mätbara enheter är däremot myck et svå rl om "'act över lmvud laget är möjligt. \'i ha här _slött p å _en
av den operaliva forskningens hörnstenar, n~imhge_n att fmna hi m p liga j ä mförhara parametra r f ii r olik a stndsmedels
effektivitet och stuka.
Det gäller ofta ätt jämföra två ]JClt olik~ slri<ls!nedcl, som
kunn a ulnvltjas för alt nå samma stralegtska mal. D e l kan
l c vara ft:åg·a om all jämföra ubåtar ocli fl yg vid bck~_mp
ning av fientligt handelssjöfart. Här ~ir d et ~v å rt alt fmna
gemensamma jämförbara måttenhet er och a ven om n~_ an
skull e lvckas härmed kunna andra omätbara faktorer gora
en jämförelse otillfredsställande . Oavs e l ~ det~a ä_r del cm~l
Ierlid betydelsefullt alt kunna göra c_n sa ~.bJcldn:. o~h matba r jämförelse som möjligt, för att mlc ~zanslomass1~~a ocl1
p ersonliga faktorer skola få för slor mverkan pa slutresullatet.
Som exempel på val av jämförelsemått kan följand e fall
fr ån \'K 2 tjäna.
o
:VIan ville i England undersöka vilka vapen, som asta(lkom
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dc allv a rligast e skadorna på kryssare , för alt sedan lll L'< l
ledning av r esultatet kunna få fra m lämpliga molåtg~ird er
Svå righeten lå g här i att kunna jämföra skador oc J{ sän t. ~
ningar åstadkomn a av olika vapen.
Om e tt fartyg sä nks, tar det en vi ss tid a lt r epa rera d el.
Yian skulle l1 är a lltså kunna b er ä kn a förlorad e m åna d er ll l' r
kryssarenh el och seelan använda denna param et er vid F'l lllförels e mellan d c olika anfallsvap nen.
Xedans tåe nde Labell visar b ehandlinge n av det aktuel la
fall e t. För skadad e f a rtyg har man b er ä knal antalet m ånad e r som fartyget ej var i Lj änslbart skick och vid si:i nkn in n
har man räl.;:nat m ed 3G krvss ar måna<ler för e rsällnin <>.
'""'
'""'
gra nate r

bomber

----Sänkta enheter
Skadade

3

»

Summa
----

18
skador

21

9
56
65

l

min or

l torpeder l Sum ma
11

9

JO

19
30

24
102
126

Förlorade kryssarmånad er
geno m
'
sä nknin g
skador
Totalt
Procent
Kryssarmånad er per skad a

110
30
140
11
7

320
90
410
34
6

40
60

JOO
8

lO

400
180
580
D
19

870
360
1230

JOO
10

Av d e nna statistik finner man att över 50 % av alla ska dor hi:irröra sig fr å n flygbomb er, m en a tt antalet r eparati onsmånader vid de ssa skador i:ir mindre än för andra skadea nlcdningar. Torp edskador visa sig va r a dc, som äro allvarl igast. Man f inner också att mer än hälft en av reparation smånad ern a hänöra sig från undervatte nsskador (framgår in le
direkt av ovanslåend e tab ell). När d e t gä llde bombskado rnn
fann man vidare, atl »nä rm iss nrna» vo ro 1ninsl lika farl iga
som trMfarna och vid träffarna \ 'ar d e l int e den direlda
träffens v erkningar, som voro farligast, ulan ck cldsv{td or
som. den orsakade.
~1an dr og av d enn a und ersöknin g bl a slutsa ls en all ull dervattens skyddet bör ägnas större intresse samt idigt som

vap en som bekämpa torp e db ~irandc slri<lsmede l bö r a förbällras.
. ..
..
Som et t andra exempel p å val av Jamforclsc paramc lr ar
kan en jämföre ls e m ella n ub åtar m:h fly gplan vid hck~imp
niu g av farlygsmål tjäna ..llä~· ka_n man upp ~kall la antale t
f arlYg sänkt a av ett visst lJJlgangllgl an~ ~ ~. ub~:tar o ch sedan
ji:imi'ö ra della antal m~~.l mo~sva.rande slff~·a ~or a.:· fl~·gpl~;l
sänk ta farlyg, under forulsattm ng a~t elL v1sst u1Jgan~l1,l
antal plan ulnylljas på biista satl m?m s~~1nnu:t murade.
Dessa siffror kunna emellertid inlc d1rekl ]~I Ill{ oras, ul~~n
man m ås te här även laga med nnl~lel sikla<lc brlyg pe.~.~ man ad och ungefärlig t antal sänkta farlyg p er upp~a c~·a i?r dc
olika stridsmedl en, för att j iimförelscn sL1ll bh rall.\'lS . .
En ubåt kan t ex anlagns lillbringa 1/; av sin op c ralwnsltd
i spaningsom rådcl, d v ~ 10 dagar per månad. endcr ,de_ss~
daga r kan ub[ttcn avpnlru.lle ra ..en yta av co:a_l~O.~O~ .l~m
(1;).000 km~ per dilg) , om 1J1tC fJCn dens u:otalgaLC1CI odl clilt
för slörande. Enligl stalislik sänkte amcl'lk.ansl~a ybalar ett
aY [tlla siklade fartyg. Med denna sänknmgsfr~Kvcns oc}t
med en farlvgstälh el av cil farlyg per 2.500 km- skulle saledes en ubå"t'lmnn a sänka omkring åtta (8) fartyg per opcr alion smånacl.
·
1
Långdislan splan, lämpliga för fartygsbcld- i.n1pnmg,
.;:.an
v ara i luften t ex 80 ti1mnar per m tmad . Om ll a l::_a dcn.~u~
t id kan utnyttjas inom operations området och 1.2::l0. km- J
timmen kan genomsöka s, så kan elt plan genomsoka ~:a
50.000 km 2 varje operations månact Med ett fnrty~ p~r 2 .~J00
km" kan planet beräknas upj)h\cka c :a 20 farl\•g 1 nwna(~cn.
Engelska Coastal Commands flygplan sänkte under kngct
c:a' elt av fvrtio siklade fartyg med bomber och raketer. II;om jämförelse områ det gör dclla v~ fartyg per plm~. och !nanad. Om denna siffra jämföres med molsvaram le for ~~b~1tar
finn er man, att en ubiH i detta exempel molsvarar lG langdistansplan .
. __ ..
Ku räcker d et naturligtvi s inte m ed en Jamforclse av d_; lla
slao· när del aällcr att bestämma om man skall bygga ubatar
~u;:. flygplm~. Kostnad erna för byggand?t av ...en .~lbf1t, und erhållskost nader, baskostnad er In m maslc Jan~.foras med
motsvaran de för sexlon flygplan. Ma n måste ocksa tag~ med
1 beräknin gen, atl b å de ub[ttar och flygplan kunna . anvand~1s
fö r andra 'änd amål i:in alt sänka h a nd elsfar tyg. ])et slutg iltiga beslutet influeras således av många faktore~·, n: en man
h ar den ovanståen d e beri:ikning en som en kvantllahv grund
alt bygga på n är det gi:i ll er a lt disponera stridst.rafl crna.
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Della Yur Lv å exempel på hur olik a problem kunna an nripas och hur man kan ji.imföra oli ka lype1· av stridskraft er
Ett annal säll alt mäla cffeldiYilc ten vid krig ~ir alt rii kn ··
förluster på elen eg nu och fiendens sida. Förh ållandel ilii 1 :~
eme llan k~m man sedan utnyttja, när man skall bedöma 0111
en operat1o1~ . lönar sig eller ej. Sannolika förluster p {t ena
oclt andra sHian kan i allmtinhcl erl1fdlas ur slalislik.
I ovanståen.d c exempel .lwr man kunnat lösa probl emen
ulan att anvanda mera mvccldadi:: nwlemat isl.;.a unalvs crmgsmelocl .cr: Problem~ t har här inskränkt sig till att· in s~mlao s latislJ s].;t. matenoal och a lt ordna delta på Eimpli gl
satt sa all d c stallda fragol'lla kunnat besvaras. :\Inn finn L'I'
oc!'så ~ e n. s:tor del fap, atl det ofta räcker med all jämför;t
L':~~ cf:fe~d lvit e tslal , nar man skall besvara en fråga. De ss~t
e~fckl lYJ! c ls!al kan del alltså vara av storl viinlc atl känn a
vHl strntcgisk planläggni ng. I en del fall kan d<'l emellert id
vara ganska svårt alt skaffa fram dc erforderlig a j ä mf:)r clse~nhctcrnu, och dö m [tslc mera ].;ompliser~Hlc metoder til !gnpas.
I dc l1är anförda exemplen har man l1afl tillriån rr till stalistik fdm inträffade händelser, men så är inte"a lltid fall et.
För vår ad el får vi 1.10g oftaräkna med att anv~1nda pö. ann al
salt crlull lna uppg1flcr, vilkcl ylledigare kan försvt1ra problemens behandling .

!Jij'j'rrrntiu l ekvalian ers anulindnin g.
I allmänhet. äro de krigföringe ns konstanler (cffektlale n),
?om man enl1gt ovan har lyckals få fram , i själva verk et
mga konstanter . A v denna anledning bli dc erhållna resultaten oftast endasl approxima tiva resultat. Om man inl c
känner dessa konslanler tillräckligt noga, kan man inte hcll~r mwända dem i mera komplicera de matemalis ka ekv ~l
lwner. Emella nåt kan det emc1lcrti d vara av intresse a l l
sälta in dem i differentia lekvatione r, för att se vad son 1
kommer a tt hända , om dc förhålland en, som konst::tlltcr n a
represente ra inte ändras . Dessa differentia lekvatione r kom ma alt represente ra mvckct förenklade former av kri••förin .''
oc!! deras användnin gsområde är därför i regel ganJz:a be,:
gransat. Ibland kan man emellertid f:1 en del intrcss:tnL I
upplysning ar om effek tivit etsmåttens inbördes relationer genom att studera dem i cliffcrenlia lckvationer .
'
Hedan under YK 1 studerade engelsman nen Lanchestcr
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1wgra av dc enklaste, men ocksC
1 viktigaste, av dessa diff el· cntialekva! ioner. I allm~inhet studerade man två nwtsU'tcndc stvrkor, d essas förlusler oclt möjlighele rna at! vinna Cil
-;l rid.'
Sluclicl av den enklnstc formen av strid ger som r es u! ta t
l'll syslem av linjära diff ekv as n cdans!iicnd c uh ec nd c :
dm=
dt

I

l+ K

ldn
dl -

-

K
l+K

chir

och n ~1 r antalet stridande i dc tvil s tyrkorn a,
K förh [tllandet mellan stvrkornas förluster (cll m rtlt p:1
den enas överlägsen het), och
111

t i <lsvariable n.

Lösningen av dessa ekvationer utgör del E't~nno lik a utfall et av 'en strid mellan dc lvå styrkorna. Del verkliga rcsull alel kommer alt avvika från del bcr~iknade enligt san-nolikbelshi rans lagar. Om t ex de två s l yrkorn~'S styrkeförhållande är det samma som förlustkvot en »K» , blir striden
oavgjord och det medför inga fördelar alt koncentre ra styrkorna.
Dessa linjära ekv. kunna endast tillämpas på en strid i äldre bemärkelse , d är nwn kan tänka sig en kmnp man n10t nwn
och där vapnen endast ha begränsad r äckvidd. Vid en strid
med moderna vapen, kan man emeller tid (i varje fall tcorcliskl) tänka sig att varje enhet kan bebimpa vilken som
hels t av molståend e enheter.
Om vi då antaga att en enhet från den ena s\dan (A) kan
K

sälla - - -· G (t) enheter fr:"m den a ndra siclan (B) ur stridl --i- K
bart skick och
l

aH en enhet från B kan sälla l~- K G (t) enheter från A
m· stridbart skick, där G betyder stridens intensitet vid tid en l, så får diff ek v följ ande utseende:
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d 111

Il

j dt

= - l + K G (l)

·1 dn

_
-

(l l

_ .!2_1 K
. . G (l)
1-;... 1\.

, dt1r K fortfarande är förlu slkoefficienten och m och 11
styrkornas slyrkctal.

Divideras ckv. får man
dm

n

dn

m ·K

K· m· dm
n 02 -

n-"

=

:.=

n· dn som lösl ger

I.'- ( m 2 0

m-")

Denna ekvation brukar kallas Lancheslers kvadmliska !ar;.
Här framträder tydligt fördelen av koncentration. Del iir
således fördelaktigare att öka anlalcl cnhcler, än alt förbättra faktorn K (t ex genom alt öka vapnens individuella
effektivitet). Man kan naturligtvis inte använda denna lag
som argument mol förbättringar på det vapentekniska området, men den visar alt strategisk koncentration av styrkor
kan molverka molpartens överlägsenhet i kvalitet. Om man
vill, så kan man säga att detta är cll matematiskt bevis m ol
teserna om elt elitförsvar med elt f<Hal goda enheter.
Ett exempel kan belysa lagens användning.
A har 10 torpedbåtar oc:h B har 10 med samma stridsvärde d v s K = 1. Om nu A koncentrerar sina 10 h:\lar m ol
,) av B :s få vi följande resultat

= 8,7

n

=

9

A :s förlust blir h~ir s[llcdes 1- 2 enheter. Reslerande l\
kontentreras nu mot B :s å terståe nde 5.
82

-

n2 =
Il

Lanchcstcrs kvadratiska lag gäller i praktiken. Finner man
att den är tillämpbar i stor utsträckning, bör man således
i strategiska sammanbang i första hand söka att koncentrera sina styrkor.
Som ett konkret exempel på lagens giltighet kan man
nämna luftstrider mellan amerikanska och japanska flygplan i Stilla Havet under VK 2. De amerikanska framgångarna torde här till stor del bero på att de amerikanska planen vid jaktstrid uppträdde i grupper om 2--3 plan medan
japanerna i allmänh et kämpade ensamma.
Den kva<lratiska lagen kan mnskrivas genom al t lidsvariabeln t ersättes rned en annan variabel

l (fi 2

= 6)l

=

--

O)

6

D v s alt c :a sex bittar fr:.'\ n A troligen komma att överleva s friden.
Man shiller sig h ~ir osökt frågan i vilken ulslrä cknin t-!

T

=

v'K /,
l +F... J G (t)

dt

Diff ekv få då följande utseende

r~~:=-

l~~:= -

;lK
m l/ K

Jm= m 0 cosh

T

, som ger lösnin gen
--

(n 0 /VK) sinh

\n= n 0 cosh r -- (m 0 yT{) sinh

T

T

Av dessa hyperboliska lösningar kan man se alt striden
med ökad hastighet går mot slutet. Detta kan förklaras med
att elden från den allt n1er och mer överlägsna styrkan
koncentreras allt mer och mer mot den förlorande styrkan.
Man kan finna många exempel på delta acccllererade sammanbrott från VK 2. Den tvska afrikak årens sammanbrott
i Tunis kan vara ett sådant exempel från strategiens område.

Sannolikhelskalk yl ens tillämpning.
Dc ovan framtagna diff ckv grunda sig på uppskattade
eller uppmäLta medelvärden på enheter på dc båda sidorna.
Här kommer emellertid sannolikheten in i bilden och dc
ur ekvationerna crhöllna resultaten kunna d~ir endast säö3
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aas vara det 1nest sannolika resultatet. Det av ekvationern a

~kisserade förloppet kan till en början ofta överenss~ämm a
med verkligheten, medan man nwt slutet av en stnd kan
få stora avvikelser härifrån.
Laneliesters ekvationer förutsäga att det återslår ctl visst
antal enheter på den ena sidan, när alla enheter på den
andra eliminerts. Troliga avvikkelser från dctla resultat ku nna emellertid uppskattas med hjälp av sannolikhetskalkyl ,
om man förutsätter att varje resultat regleras av dess:1 lagm·.
Det torde vara onödigt omständligt att här redogöra fullständigt för sannolikhetslagarnas tilläm1~_ning på Laychcste rs
lagar. Det rent matemabska underlaget arocmcllertHl gansk H
enkelt och lättbegripligt. Som exempel pa hur ett probl em
angripes kan följ ande uppställning tjäna: Antag a t L A :s enheter träffa i medeltal r

y· r~

n

enheter

fr~u•

B och att B:s en-

heter träffa i medeltal - ____!____=- enhclcr från A där r ~i. r
.
m·VK
varaktigheten av striden enligt ovau.
Sannolikheten för att en given enhet frftn A inte träffns
blir då
(1- r /mYI()n
Sannolikheten för att :z A-enheter av m och
fi B-enheter av n tri:iffas under.~ triden bUr då:

p A(:z)--~ -!~---(1- __r_ __
· -cd (m-:z) !
m · VK
p

B ({))

n!
(
fi! (n-fi)!

= -·

)n (m-:z)l1 _

_

(1-~)nJ::~.
m

VK

-fi)_ rl~(l-rVK)mJ/i
1 _rVI()m(n
n
L
n

Des s~: ekvationer kunna sedan saunnankoppla s med Lanchesters ekvationer så alt sannolikheten för ett visst resultat av striden kan bcri:iknas . Yärdet av beräkninaar av detta
;;lag bör naturligtvis inte överskattas, men dc to~clc vara en
värdefull hjälp för en hcfälhav~n·c v.icl faltanclct av ett viktigt beslut. Eftersom undersökningar av detta slag äro Lidskrävande och fordra sakkunnig personal kunna dc ej tillgripas i alla situationer, utan endast där tid och operationens art och betydelse det medger.

Lönar sig en o pera/i on?

_I_julim~n~re t (1933) av Proeecdings har en amerikansk sjöoffJcer g1vJt exempel på hur man kan undersöka om en
operation lönar sig eller ej, d v s hur stor risk man tager
vHl ett beslut. Han llar härvid uppställt följande formler,
soJu i detta sammanhang kunna ha elt visst .intresse.
Yi införa följande beteckningar:

A

~ vinst om operationen lyckas .

förlust om operationen inte konuner till utförande.
B
C ~ förlust om operationen inte lyckas.
D ~ förlust (kostnad) vid en lyckad operation .
E ~ sannolikheten för att lyckas.
Kombineras dessa storheter kommer man till följande
r esultat:
A < O Stanna l1är och låt projektet falla .

A> O 'hnst möjlig, undersök vidare.
Dessa ekvationer igenkännes säkert i princip av de, som
studerat sannolikhetsläran. Av m. element skall :z plockas

~ vilket kan ske på c~l)

A
B

sätt eller a! (::' :z) !

A

Sannolikheten för en lyckad händelse (en A-enhet in te
trä ffas) är då:
r
(m-a)
och dito för en misslyckad hä n( 1 - ~VK

c

ut (träffas)

)n

delse ( en A-enhet träffas) är(1 -

( l --

-~;-=i) n)'X

m v h.

Opera lianens angelägenhetsgrad.
Graden av chans

J>
l<

1 uppmuntrande.
1 plats för funderingar.

A

D

Utbyte av operationen (slutlig vinst).

B

c· >

l Man förlorar inte på operationen.
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B

c <
c
n>
A

c

D

: lHi>kfaktorcr.

<

D Ingen vinst även mn operationen lyckas.

<

l Utopi (?) .

A X E < B (1 -

E) Sätt inte igång operationen.

A X E > B(1 -

E) Sätt igång!

Förfallaren säger vidare att faldorerna inte behöver uttry ckas i aritmetiska storheter, vilket onekligen förenklar
deras användning. För alt 1nan skall ha nt~gon större användning av ekvationerna torde man emellcrtJd vara tvung en
att på något sätt uppskatta faktorernas storleksordning, och
detta kanske inte alltid är så lätt som författaren tycks m ena. Faller man här för subjektiva bedömningar, vilket ä r
ganska lätt gjort, så torde resultaten bli ganska värdelös a.
Det har förut påpekats att den stora svårigheten ligger i att
skaffa 1nät- och jämförbara storheter och den :::merikanske
författaren synes ha väl lättsinnigt avfärdat faktor ernas b estämmande. Metoden i och för sig är emellertid intressan t.

sare, flygplan, stridsvagnar, divisioner o s v. Den sanunanlagda styrkan bestäms av dc olika ingående komponenternas enskilda effektivitet. R en t approximativt kan man tänka
sig alt överföra de olika enheterna till en viss vald jämfördseenheL Man kan t ex räkna om alla styrkor i divisioner,
man kan som förut påvisats t e säga att en ubåt motsvarar
16 flygplan o s v. Härvid har man en'lellertid borlsclt från
den kvalitativ a faktorn och endast tagit hänsyn till den kvantitativ a. Vid myck et stora styrkor tar emellertid den kvantitativa faktorn överhanden och man skulle därför utan att
begå allt för stora fel kunna tänka sig att omsätta en nations
styrka i ett tal, här kallat produktionslal, som representerar
dess krigspotential.
D e lla tal ändras med tiden, men vi anta till en början att
detta produktionsta l är konstant.
För styrkan A sätter vi det lika med P och för styrkan B
lika med Q.
Styrketalen (m och n) komma att minskas p g a förluster.
Denna minskning är beroende av dc olika sidornas slagkraft
och skulle kunna uttryckas i form av en funktion. Vi antaga
alt denna har formen [ - a·n ] , därför att A:s förlusler
måste vara proportionella mot B :s styrka. Men detta är inte
tillräckligt för att beskriva A :s minskning i styrka. En term,
proportionell mot den egna styrkan (m) och beroende på
det operativa utnyttjandet, måste tillkomma. Denna term
får då formen (c· m). a och c äro proportionalitetskonstantcr. Den totala minskning av m blir då (- an - cm) . Samma resonemang kan föras för elen andra sidan B (n).

Krigets ekvation.
Del förcgeånde resonemanget har närmast rört sig om ett
enda slag (strid). Det kan emellertid vara av intresse att se
om man 'kan tillämpa ekvationerna på ett helt krig - allls[t
i storstrategiska sammanhang. Det står nog klart för v ar
och en att det måste innebära en långt gående förenkli ng
att söka fånga ett helt k.rigs förlopp i ett ekvationssystem
- bara tanken är svindlande. Resultaten b~\rav komma n aturligt nog att i dc flesta fall avvika från verkligheten, m en
<let kan vara av ett visst intresse all se hur lösningarna te
sig och man kan kanske därur få fram en del synpunkter
på de aktuella problemen.
För det försia måste man skaffa sig en måttenhet p tt dc
olika sidornas sammanlagda styrka. Var och en av clcssn
kan i varje ögonblick av kriget s~itta in ett visst antal krys-

Vi få då lvå ekvationer
dm
. dt

l

=

P -

an -

cm

) dn
dt =

Q -

bm -

dn

l

d~i.r

a, b, c och d är prop konstanter och där a och h > c och d.

Tiden kan nu sältas till ett år och då blir P och Q det antal ekvivalenta enheter (divisioner, slagskepp e d), smn vardera styrkan kan hygga (sätta upp) uneler ett år.
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Ek.valionenw kunna lösas och man f å r
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J
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l
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1

F -
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e

+

(,u-/.) t

,n + /1 · E, . e h

,tt -l-/1
· D ·
a

c

(,u- /.)L

Qa - Pd
· F - ··--'
ab -cd

D=

[n

0

o

c

+

{ [ 111
- - ah
2 p · (,u+/rt) _ 0

d + ,n -t /f
ab- cd

·PJ.

/l

-T- /l

+ ~~>u -:: .Q]}

1

l

(m

T.

a~- c~

p
- -)-(n

a-c

p
a + c)

o

+

Q
)
+
a-c
o

Q )

(n
0 -

a

+c

Även här b es lämmer tecknet p å D vilken av styrkor na.
som går mot noll.
De~sa ekvation e r kunna ges en grafisk avbildning och da
fram går deras innebörd klarare.
Om a = l och c = l och m = n (stvrkorn a lika stora i
utg~mgsl äge t) f å r man följand e resultåt:
l .

- or·J!

c - ,tt - /f
,.
ab- cd

_j_ --

a

Pa - Qc
F =--

c-•

'/ 2 l (m o

1
E -_, 12

P b - Qc
- ab - cd

E = _ _ ab _ _ J ,n +/! i
2 ,u(,n + /f) l -~ --~
Il

+E ·

D--

= 1/2 (c-d)

; /1
,
L=

Qa - Pc
C== al, -

111

o

-'l

<1 - _,n+ //
·P
ab- cd

l+

J l----_.,-.-~-.1':::---

J

1'= 9 =J

1

oL---------~

Eftersom ab här ~ir stör r e än cd, konun e r ,n att var a
större än A. Därför komm e r exponenten i andra termen aY
ekv för m och n alt kontinuerligt öka, m edan exponenten
i tredje le rmen kommer alt minska. Härav följer att Olll
konstanten D, som b esUims av h egynnels evillkore n, blir positiv, så konune r B :s styrkor (n) att så småningom utplånas .
)\r D där emot n egativ konnner A :s styrkor (m) att g:1
mol noll.
Om d e två sidorna ~i ro lika effekt iva, a = b och c = d, för enk:las ekvationerna avsev~1rt:

, }) (a-c) t+ E-.. e - (a --:' c)L
f m= C --;-- . e

ln-= F- D . e (a - c)t

+

E e ·-(a + c) L

;;·r;

Om -;hTkorna ha olika s lvrka
en nnn a;l . N edan är m = 2 11.

0~----~~-

;;~

utgå ngshi get blir bilden

o

Den sista kurvan är särskilt intressant enär den visar hu1·
en stor produktionskapac ite t så sm~lllingom övervinner en
stor styrka med lägre produktionska pacit et, Tankarna falla
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här osökt p å USA och Sovjet, där Sovjets styrka idag överväger USA :s, men di.ir USA kan an tagas ha större produktionskapacitet i krig.

Avvägningar mellan strateuiska och taktiska sLyrkor.
Vi ha hitintills antagit alt produktionskapac iteten är
konstant. Detta förh å llande föreligger aldrig i praktiken
enär motståndarens strategiska styrkor kunna reducera denna kapacitet, samtidigt som dc egna taktiska styrkorna kun-na förhindra denna reduktion . Produktionskapac iteten minskar om fienden ökar sina strategiska styrkor och ökar om
n1.an ökar sina egna defensiva styrkor. Det gäller således
för va1·je sida att göra en avvägning mellan strategiska och
taktiska styrkor. Ä ven denna avvägning kan studeras matemaliskt.
A:s styrkor m = mt + ms
(l= lakliska
s=stralegiska)
B:s styrkor n=n 1 + ns
Vi antaga att de strategiska styrkorn a endast insättas m ol
fiendens produk.lion och de taktiska mot fiendens strategiska och taktiska styrkor. Dc strategiska s tyrkornas verka n
medför en ändring av fiendens produktionskapac itet. Ett
visst antal strategiska enheter behövs för alt hlllla e tt visst
antal av fiendens fabriker borta från produktionen. Ma n
kan därför göra det antagandet att dc strategiska styrkorna
äro proportionella mot minskningen av fiendens produktionskapacitet.
Denna, de strategiska styrkornas verkan, beror emellertid även p å styrkan hos försvarar ens taktiska styrkor.
Med grov approximation kan man antaga att minskningen
i produktionskapac itet även är beroende av förhållan del
mellan den anfallandes strategiska styrkor och försvarar ens
taktiska.
Uttryckt i en ekvation blir detta
.\:s produktion =

.n )
s

P (1 -(J

Q (l -(J - - . 111
lll

dm

clt

= P - P-/3 ·

dn
dt

s

)

= Q

Q ·/3·

z kan här för enkelhelens skull sättas lika i båda fallen,
vilket i nte nämnvärt kon11ner att invcrJ.;a p å resultatet.
Om nu A skall bestämma avvägningen mellan strategiska
och taktiska styrkor bör han sträva efter att göra skillnaden
i minskning av styrkorna enligt ovan så stor som möjligt,

dm
d v s ( -- dt

dn )
skall vara maximum.
dl

B å sin sida strävar naturligtvis efler att göra detta uttrvck så litet som möjligt eller vända det i motsat riktning.
-Genom att sätta in ekvationerna enlig ovan i detla uttryck Hl r man:

dn

dm

dt- =

dt

L (ml, n l) = p - Q

-f]

p

- -Q .
Il t

A :s och B :s strävan att öka resp minska detta ullryck
kan uttryckas med hFilp av partiella derivator på följande sätt:
aL

111s

B:s produktion

fJ är här en effektfaktor för dc strategiska styrkorna. Att
den satts lika för A och B innebär naturligtvis en förenkling
av problemet.
Ekvationerna för ökning och minskning av A:s och B:s
styrkor få då följ ande utseende:

om t

- o

')

il-L < o

aL

rJilll

ont

o

a2 L .

;-- > O
')

iJn t-
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l 'h ?ttarJ1 a l~utHle a1 1fal!as· på i pri1}cip tre olika sii tt ,
1 1~un<1c Jagas oc 11 san 1-:as ute pa Atl a nt en
(e
nwn· kunde anfalla reparationsbaserna p å f1:ansl ··, l · ttstc·,11

Genom att använda dessa r elationer på ovanståend e ut tryck p å L får man:
P · n 1 (n - nt)

2

=

2

')

·Q . m; (m- mt)

ell er
:~

l / Q m--

vp<t

v

1

/x n )

p

3

Denna lösning gåller så länge

111

< 2

och n < 2

111

i'V\.1

!

i>

Av d essa ekva tioner finner man att om fiendens shTk a
ökar, så måste man öka sina taktiska styrkor . Om der~ egna produktionen år stor, så kräver den större defensi va
styrkor (taktiska). Om å andra sidan de egna stridskrafterna ha större stvrka ån fiendens så l.;,an man öka dc sh·a legiska styrkorna-. Dessa resultat är ju gansk:a självklara, k an
det tyckas, men det är onekligen intressant att se hur en
teoretisk lösning stämmer med dc slutsatse r , som man p<t
annat s ~ilt kommit fram till.
Här har endast lånmats n;'lgra enkla exempel på hur m atematiken ]-:an komma till användning vid behandling av st ra tegiska problem. l~cn rent matemaliska lösningen ~lv problemen har kansk e 1 d etta samman han g mindre intresse, d i:iremol är metodiken vid lösningen problemen av s törre intresse. Som exempel härpå skall därför som avslutning li:im nas en r edogörels e för hur man p å allierad sida löst e ett
strategiskt problem under VK 2.

R:rempel på lösninrt av ett strategiskt problem.
Det g~illdc här att bestämma sig för hur man skulle l> cUimpa dc tyska ubåtarna inom. Allantområdet med fly g.

o
lt
. l
o
o
• '-«
'
'
sa a .. t•l. t Jlll_ll<
re an tal ~,hatar
per manad kunde
se s över'
och sandas tillbaka ut pa Atlanten, och
man k; tndc anfalla dc tyska fab1·ikcr (var v), <>om tillverkade ubatar.
Alla dessa m~t~der komma att minska an t:llet uhfltar p i\.
Atlanten , men fragan var hur man skulle fö rdela ti llo·å 11 rrliga flygstridskrafter mclla11 dessa tre b eb-im pninasmetod ~r
f?r all man skulle få s törsta möjliga utbyt e ino1~ e n rim~
ll g tids1~criod . Det teor e tisk~ crh ~llna resullalet ulgjor<l. e
cmcllerl1<l endast en av d c manga faktor er , s om man m ås te
taga hänsyn till vid d e l slutgiltiga beslute t, men de l gav
m:'lnga värdefulla anvisningar.
l\Ian antog all F ubå tar färdigställdes p er m ftnnd ,
S ubi'tlar sänktes per m å n ad,
varför ökninge n av b{ttar var = F - S = ö .
\'arje båt bcriciknadcs vara på uppdrag 2 m ånader, v a refter den översågs i baserna på Atlantkusten. Hal va antaJ e t
båtar på Atlanten antogs därför återvända ti ll s in bas varj e
månad. Tiden i basen berodde på skador p å b ase n och a n talet båtar, som kom in varje månacl. Ant a le t bå t ar son1
lämnade baserna -varje månad hade således s tor h elx dclsc
f ör antal e t bålar på Å,t Jantcn.
Man införde följande beteckningar (med elt al):

A
B

antalet h tllar på Atlanten.
a11talct båtar i baserna.

tid i månader .
L
antal båtar som hin111ar basenw v id repara tion p er
n1-ån ad.
:VI = maximal reparat ionskapacitet för b ase rn a per m å nad.
C· B = antal b å lar som kan repareras i en lugo m b elagd
has (C i allm = 1).
1/ K = antal månader per uppdrag och b å t i A tl a nte n ( = 2).
l

:vian fick då följande samband:

C' B
L = l\1 (1-e

M )

78-±
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Denna el-:vation represente rar basernas kapacitet och visar att L för små värden p å B ungefär = B. ökas antalet
bå tar i hasen blir M utslagsgiva nd e för antalet b å tar, som
kunna lämna hasen varje månad. D etta antal kan inte stiga över M. Värdet på M kan ändras antingen genom a U
skada flera b å tar i Atlanten eller minska baserna s k apacitet genom anfall däremot.
Man k a n nu beg rän sa probleme t till att jämföra verkan av
ändringar i M och ändringar i F (genom anfall mot varv och
fabrik er) .
Ekvatione rna för ändring i A och B skrevs nu i en dim ensionslös fonn:

D essa km·yor ha i sig sjäha mindre intresse, deras ändr ing vid ändringar i M och ö är betydligt intressanta re. Kästa
diagram visnr verkan av ett anfall på varv eller baser.
1\o

t

'

r"or< #lt{c lie 1:
..

<::) .,

.Z 5" v6 !'.,.,.~,

t'f: j-O

l

1

6/T/Ill/,!lof .fa-6n;t'•,..qa:

J

ch _
du _

!

p -

kx

+

(l - e -

följand e ekvation er:

I',:Z,~

~ lr"o ,~s~,f

/Jr;/a/1 'lfof

,......!'· 6ast!',...: lY 111,-,~kfl s
ct:t

~s

D '<•,1~-a,.,._

I l.

6

Hela problemet kunde nu samlas

c,· "''"~K.u
t! t"l'/

-----

l

-"-

Fö r att ännu bättre kunna studera verkan av anfallet avsalte man verknin garn a från dagen för anfallet och fick d:\
följ and e hi l d.

Y)
V#irdeH /''".,

dy du _

kx -

(l -

e -

H

Ö

Y)

Dessa ekvation er löstes nu för olika värden på u, p och k
samt x 0 och y 0 = 0,1,2, m ed hjälp av matematik maskin.
::\ågra av r esullaten å terfinnas h~ir n edan i grafisk form.
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Und er VK 2 var värdet på ö m ellan 12,5 och 25 och p å
M m ellan 50 och 100 b å tar per m å nad. Om inte baser och
fabriker anfalli ts skulle ubåtsantal et i Atlanten ökat enligt
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visar resullalet om fabrikerna an0 s~1mma sak ni_ir del g~illcr an fall

mol baserna.
Kurvorna visa, alt ell anfall p [t basenu1 lwr större verkan än ett anfall mot fabrikerna , 0111 man se r det p [t k o r !
sikt. Problemet har här avsevärt förenklats och generali serats , men man torde ~1ndå få en ganska god bild ay hu r
man angripel· ett problem av delta slag.

trogen med elen moderna strategien~ tanke gru1gar, som till
stor del bvgger på fr å n grunder log1skt uppbyggda reso nemang. Ma.te matik ~ir inte för inte logik i d ess kanske renas l c form.

LITTERATU R:
1.

O peralionsw wlyse H och st rateyi en.
Den moderna operalions analysen har p å s~ilt och vis inneburit ett hell nytt kapitel i den moderna slr ~1legicn. Ma n
har hä1· Hllt cll medel alt på ell mera exakt och logiskt säl l
angripa dc strategiska problemen . Den tid då strategiska
beslut fallades mera på fri hand och efter var och ens eget
huvud ~ir slut.
Denna utveckling ställer ökade krav på stabsoffice nunas
utbildning bl a i matematik . Dc m~1ste nu i större utsträckning än förr i:iga kunskaper eller åtminstone kännedom om
matemalis k statistik och sannolikhc lskalkvl för all kunn a
utnyttja och förstå den operaliva forsknin-ge ns resultat o<.:h
metoder . Man kan naturligtvi s inte kräva all stabsoffi<.:e rarna skola kunna fullständig t lösa dc uppställda problemen
-- härför erfordras specialistee ~ men såsom förut påpekats vi<l flera tillfällen ha de teoretiska lösningarn a sina
begränsnin gar och måste utnyttjas med stor urskiljning --vilket i sin lur kräver att den personal, som skall utnyttj a
resultaten, är väl förtrogen med den metodik som användes
vid dessas framtagan de och förstår de vänlen dc erhåll a
från spc<.:ialiste rna.
Dc staber där vetenskapl ig analys av de operaliva problemen kan bliva nödvändig bör därför, å tminston e i kri g,
hUföras specialiste r med högre akademisk skolning, som äga
tillräckliga kunskaper och äro vana vid statistisk bearbetning av siffermate rial och de matemalis ka teoriernas användning på praktiska problem. Ka11 man redan i fredsli d
fi1. tillgång till sådan sakkunska p är så mycket mera vunne!.
Dessa nya vindar inom strategien förskjuter emellertid
inte de gamla strategerna s arbete .och de hitintills tillämpadc principern a. Man finner i stället att dc gamla kända satserna oftast bestyrkes av den operativa forskninge ns resultat, vilket kanske inte i:ir så förvånande för den som är fö r-

2.
3.

Methods of operations research; Morse Kiml.Ja ll ; MiT , New Yo rk 19~1 .
Operational research; P. M. S. Bl ackett ; Scienca 1948 .
USNI Proceedings ; 1946, 1953.
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Krig och poker
A v Kapten YNG VE ROLLO F.

"Victory will depend on the prcvious attcnti('ll
to minute trifl es, and vietory can be prcviow;lv
organizcd at sea almost with the certainty of ~
game of chess, provided everyone in the Fleet
possesses the rescssary intelligent knowl edg-c et
all that has to be don e" (Lord Fish er) .

Spelas det mycket poker i den amer ikanska flotlan? l\Lm
skulle km~na fön~~oda det att döma av de forskningsup ildrag som fhc Offlee of Naval Research givit till Princelon
University att lösa såsom matematiska~ utredningar över
"Förenklat två-pcrsonspokcr" och "E'tt en.ikclt tre-persons
pokerspel". (Jfr Annals of Mathematics Studies, Number 21
och 28, Contributions to the Thcory of Games VoL I och II,
Princeton 1950 och 1953). Ä ven om kortspel har en n1.ycket
ttor betydelse både i fred och krig för krigare, vars haha
lid (m.inst) går åt att vänb, har forskningsuppdragen elt
allvarhgarc syfte än att förbättra pokerstandarden i den
amerikanska flottan.
Orsaken till det milit~ira intresset för poker är, att dell:1
spel med sitt bluffande i hög grad påminner om ett annat
krig·
nämliuen
spel, men med större insats än J)CnQ"ar
....
b
'
..._ ,

Teorin /ör strategiska spel.
Ar 1928 fmmladc den d~t 23-årigc matematikern John yon
sin Huvudteori för Matematiska Sällskapet i Göltingen (jfr "Malh.Annalcn Vol.lOO (1928) sid 293-:~20, John
von ::\eumann: Zur Thcoric der Gesellschaf lsspielc). Under
}(ren 1928- Hl-11 lades grunderna till den matemaliska teori11
för s_Lrategiska spel och som klimax på denna pionjärperiod
publicerades år 19-1-1 del märkliga men svårsm~ilta v erket
"The Theory of Games and Eeonomic Behavior" med Jolm
Yon Neumann och nationalekonmnen Oskar l\Ior<renstcrn
som författare. Redan dessförinnan hade en matcn~al ikcr i

~cumann

den amerikanska flottans organisation för vcteusl·ap' 1·g 11 _
J;åtsjakt A.SWCHlG_ (Anti-Subm~rine \Varfare O~~r~1 tions
~~csei.n·ci: Crr_oup_~ l?1ldad 19-12) fatt lag på von ::\fcumanns
lorclasmng 1 "Go_t tmge1_1 och 1~1ed slo1: framgång tillämpat
denna vHl ubat'sJakt. Speileorm har aven anviints av "Ei~cnho\\·e~· _Ac!yanccd_ St nd): Group" _och av det amerikanska
[~yg~ts. ~nslacude for~l~nmgsorgc.uusati~m "Rand Corporatwn (.]h· J. C. C. Mc Iunscy: Introcluctwn to the Theorv of
·
(;am cs, ~cw York 1952).
Vad menas då med strategiska spel? Ger inte sannolikh,et_sleo rin e_n tillräcklig gntl~d för _analys av alla slags spci'!
:\.~J, smJnol1l~.hetskalkyJcn rackcr mlc alltid till. Visserligen
gor d~n det for spel som krona och klave eller roulctle men
(~?n .gor det inte för t. ex. poker, bridge, bräde och s~hack.
Sa langc resultatet av elt spel, vinst eller förlust för en viss
spelare, endast beror p å denne spelares åtgärder och p<1
slump en, kan spelet behandlas med sannolikhctskalkvl men
beror resultatet även på iivriga spelares ~llgärder, talat: man
om e tt strategiskt svcl. Det karakteristiska för strategiska
spel ~i~·, . alt spelarna inte kan nöja sig med all ri:ik1~a ut
sannolikhe terna för vinst och förlust i olika fall, när dc
l>c~lula.r, hm .dc skall u Iföra el t visst drag. Varje spelar:~
~ll:tSte C\VC'll 1ykna ms~l dc _mol~tgärder, SOJ1l de Övriga spe1:1l"lla kan VHI~aga. C11Yelvu; blir det lätlm·c för dc övriga
spelarna all vidtaga mot{llgtirder, om d c kan finna ul vedcrh iirandcs intentioner. Det m{lslc alltsf1 vara ell intresse
~-öt· vn_rjc spel,arc all hindra dc övriga nit sluta sig lill hm~s
!nlen tHJnc'r. Llt oregelbundet och skenbort irralianelit beleende knn visas vara clt rulioncllt skvddsmcdel i delta nY·
seende.
Ordet strategi nnvändes inte bara i sin militiira hetnlclse
11_t~m kan man även i affärsv~irldcn och i spel anvä1i.da ~l~
\'Jss slr~1tegi för alt nft ell m fd . Som alla ekonomiska teorier
::ir leor_in fiir slraJegiska spel baserad på antagandet, att
man eftersiriisar vinsl. Spclm·en m åste dock b~tänka, ntt
hans ~1tgiirdcr kommer i konl"likt m ed andra människors
lwndlingar och önskningar.
. I mera komplicerade spel hest~immer en spelare vanligen
sma drag allteftersom spelet utvecklas. Detta är dock inle
ni)dY~incligl. .~Tnn ka~1 lika viii ttinka sig att varje spelare
gor upp en falllågsplan, innan spelet börjar. En s~tdan s. k.
J'( n slroteq_i skall angiva vilka drag spelaren skall göra under alla tankbara omständigheter inom spelreglernas ram.
~fan nntagcr l ex att hf1 spelare informerar en domare ont
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sina strategier, och denne kan då utan spel aygöra vem
som har vunnit.
.
Schack- och brädspel är exe1npel p[t spel utan bluff och
med fullständig information om motspelare1~? m.ed~n yoke r
och briclae är exempel på spel med ofullstand1g mformalion. OftSlständig information skapar osäkerhet mellan individerna både i spel och i liYct i aHmiinhet. Man kan bar,l
tänka på relationerna mellan pa~tners i bridge ~ller oppo~
nenter i poker. Där os~ikerhet. fmns, ka:~ en v1s~. ~lrat.eg1
r:1n·ändas för att få jnformalwn eller for alt dolJa sma
~l l aärder.
Karlspel är utmärkta tillämpningar på sannolikJ~elsk.aL
kd , men man har förut jnle Yid beräknjngarna tag1t han s~·n till bluff och andra trevliga element i t ex poke r. Som
,:i~gledning vid pokerspel kan nämnas, att sannolikheten att
erhålla nedanstående händer bir:
Slraighl flush:
fyrta l
full hand
fl u sh
slraight
tretal
två par
ett par

1 gång på 6-1.9/J
»
»
» ;J.165
»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
»
»

»

h~inder

G\H

»

»

»

509

»

»

256
48
21
2%

»

»
»

»

»
»
»

Som en populär och rolig handledning i detta ayscendc
(inle minst Ininst tack vare ~obert Osbon:es tecknin~a r).
kan rekommenderas "Slralegy m Poker, Busmess and \\ar
(tillägnad Our wiwes, po01~ wretches) av journalisten John
:\fe Donald (New York, HbO).
Efter denna praktiska utvikning återgår vi till von Xeumanns teorier. Det är en mycket invecklad procedm at l
lösa ett strategiskt spel, dä det mänskliga beteendet är ~::
mångskiftande. Den enklaste och grundläggande formen for
stratedskt spel är tYåpersons-nollsununespel varmed avse s
ett sp'el mellan tYä personer, där den ene vinner vad. dc 11
andra förlorar. l\Iililära problem såsom dueller mellan J.ak tplan och stridsvacrnar kan hänföras till denna kategon .
Som etl enkelt ~xempcl på tYåpersons-nollsummespel kan
"klunsning" vä[jas d v s då_ tv~ spe~are f?rmar han~l cl~
soJn slen, påse eller sax, varv1d pase vmner over slen, sleJ
över s~1x och sax över pftse.

Spelare B
Sten

---Sten
Spelare L\

o

Sax

-l

o

P ä se
Sax

Påse

- l

-- l

o

Siffran l betyder vinst, O oavgjort samt -1 förlust.

Yid klunsning ~ir del likgiltigt, om man väljer sten, påse
eller sax.
Xär man klunsar mot en ~Hminslone m edelmalligt begetvad molsl{mdare, lönar det sig inle att försöka fundera ul
Yad llWtst{mdarcn kanuner alt göra, ulan man bör själ\'
framför allt koncentrera sig på att undvika all egna avsikterna avslöjas. Detta kan ske genom att ''id flera spel i
följd anyända s k blandade slrateqier d v s omv~ixlandc
v~ilja sten, pftse och sax. Sunt förnuft säger, att en god spe ..
metod bör vara att välja alla tr e alternativen med en sannolikhet :w 11 S. D.e tla kan 1: ex ulföras genom alt kasta en
tärning. l\Ian kan t ex Yälj a sten, om tärningen visar 1 eller
2, påse Yid 3 eller '! och sax Yicl 5 eller G.
(Jfr äYen Teknisk Tidskrift av elen G augusti 191n).

Jiinima.1 ·.
T\'[l fientliga befälhayarc måste, innan de fatta sina beslut ta hänsvn till en mängd faktorer såsom politik, pro··
clu1(tionskapacitet, effektiviteten hos underrältelseväsender,
Yäderlek etc. Båda sidor försöker fördela sina strategiska
och taktiska styrkor så att de egna förlust erna bli s~l. srni1
som möjligt, och fiendens så lora som m<\il!gt. Fö~. v~!ket
draa som helst som röd företar så reagerar bla och forsaker
gör~ röds vinst så liten som möjligt. Röd föru~sättes kunna
räkna ut blås motdrag. Därför bör röd redan mnan spelets
början bland alla möjliga drag välj a det ch~ ag, som ger det
J1ögst a minimum och lägsta maximum på blas mot?rag. Delt a ~ir minima:x~principen. I verkligheten måste varJe genc;·nl
fatta sitt he slut på otillräcklig inform a tion om va~. motstan.
daren beslutar. Det "säkraste." för varje general ar alt antaga, att motståndaren har gjort bästa möjliga val (urodennes
synpunkt) , Detta betyder, att den röde generalen mastc an-
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laga, alt d e n blå generalen försöker hålla n ere egna för luster och öka fiendens, och den blå generalen måste a11-laga all den röde generalen har motsaHa slräYandcn.o Om
den röde generalen fallar silt beslut med denna utgangslHmld, så bör hans resullat bli så bra som möjligt, {öru tsail all den blå generalen gör det antagna draget. Dett a
förutsbiltcr. alt dc Lvå opponenterna ha likvärdig inlclligen <,
Om delta inle är fallet kan den intelligentare få ändå b~illr c
resullat. Om den blå generalen inte fattar det antagna be slutet för fördelning a-v sina strategiska och taktiska styrkor .
d å kan den röde generalen alltid förbällra sin situation genom en himplignrc fönleJning ay sina styrkor.
Teorclisk unolys

(W

medel och malmedel.

Yi 11lgår ifr[m n ll UJH!crrällclse lFinstcn fungerar vi_il, oc h
alt två motslåndare tämligen väl vel, -vad den andra parlen
kan göra. Dessutom fönrlsätles, atl effektivilelen a\' hå dn
parl<o,\ ·s val kan mätas sifferm~issigl. Vi antager -vidare, nll
båda sidor kan registrera resultatet av yarje aktion, och al l
båda parter kan gft över fdtn en iaktik till en annan S<l
fort som man mi_1rker vilken taklik opponenten valt.
I sftdant fall kan man mwlysera spelet i förväg. Fien-den antages ha möjlighel atl anvi:i.nc1a ett stridsmedel (l cs
c lt vapen) eller ~llt inte :1nvi_1nda det. Användninge n av ctr
vapen har v:--tnligen viss::t nackdelar för den egna st~r rbm
t ex om man sFi.lv nnv~indcr radar, kan detta varna m o l-ståndaren. På molwarande sätt kan våra egna styrkor lw
möjlighet alt mwända ell molmedel eller alt inlc mwi_i.nd ~t
del. Det gör fyra möjliga kombinatione r, vilka ..-art och e tt
hat· en viss vinst för ena sidan och en molsvarande skadegorel:se för den andra sidan. Detta kan illustreras i neclansl ~tcndc tabell.
Fiendens val
In gen användning
av medel

Vut va l

In ge n användning
av motmedel
Användning
av motmedel

W

tt

Användning
av medel
\V'12

1
(Siffrorna 11, 12, 21 och 22 anger ej talvärden utan är endast indeX -

Ibland ~ir \Vc 1 mindre kin \Vn , viikel visar att vttrt val alt
;mvända molmedel är till nackdel för oss, om fienden inte
:myftndcr sitt stridsmedel. ..\ andra sidan är \V1 ~ -vanligen
nn·cket mindre i:i.n \V""' om motmedlet öve rhuvudtaget är
effektivt, och \Y11 är mindre än \\rn, om stridsmccliel ~ir
till förd el för fienden (c lt litet \V år bäst för fienden).
Så snart som man vet fiendens taktik, m ås te vi rätta till
vår egen taktik så att värdet 1'! 'l.f' är så stort som möjligt.
På motsvarande sätt försöker fienden söka vLilja den taktik,
som gör \\' sit liten som möjligt. Della är ett c~cmpcl på
en s itu a Li on, som of la förekommer i många spel. En sida
(örsökcr ma~imera \V, och den andra försöker httlla den
s:\ liten som möjligt. DeHa är minimim~nprinc_:iperL
i\Ian kan visa, alt det är möjligt att åstadkomma en lösning
lilU alla spel med clt ändligt antal st!:rateg,i er genom alt
låta spelarna Yälja blandade strategier, Yilket innebär, alt
d c överlåter vnlet ~1l slumpen och endast heslämmer den
snnnolikhct m ed vilken vnrje slrategi blir vald. Exempel
kan häm las från bridge eller poker, el är en spelare med
en viss hand ibland haneliar p~\ ett säll ibland på ett nnnat
för all göra molståndaren osäker.
överste Blolfo's problem.
Som

c~c mpcl

skall relateras c lt problem , som å terfinns

i Caliban's '\\' eeken d Problems Book. X ednnslttcndc diagram

,-isar i elementär grafisk form gruncllankcn av von Neumunns spelteori.
En ÖYcrsle Blolto har Htlt problemet av sin chef som cH
kompetenspro v. Blollo har fyra kompanier mot Yilka en fiende kan ställa tre. l\'Icll:1n opponenterna finns en bergskedja med fyra pas:-:: , och i varje pass finns ett fort. Krig
rörklaras en k\·i:ill och nYgörandct skall ske nästa morgon.
i-iesullatcl beror p{t vem som utmanövrera r den andra i varje
pass. En pobing erhftlles för yarje fort, som erövras, och en
poäng för varje kompani, som besegras. Blotto ska ll grnppcr8 sinn styrkor lillele r antagandet all h8ns opponents styrkor är grupperade enlig l följ ande olika allerna t iv:
ell kompani i vart och ett av tre pass
två kompanier i ett pass och e tt kompani i ett annat eller
;Illa tre kompanierna i cll pass.
Cnder andra världskrig~t fördr ev två matemntiker vid
t>rinccton Unh·ersity Charles P. \Vindsor och John \V. Tu-
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För alt förenkla problemet ur illustrationssynpunkt infö res en s~irskild regel, som förbjuder Blotto att dirigera
alla fyra kompanierna till e tt pass. D etta ger honom tre
möjliga rena strategier. Hans opponent har också tre HlÖjliga rena s trategier att välja på.
Om vi börjar i vänstra kanlen av diagrammet prövas först
Hlotto's rena strategi "Ll-ls" (ett kompani i varje pass) mol
opponentens rena strategi "2 och 1". Kompaniern a är alltså
fördelade i bergspassen på följande sätt:
Pass 1
Pass 2 Pass 3 Pass If
Bl o l lo
l
l
l
l
Fienden
2
l
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key, so m m·belaclc med praktiska militär a problem, lediga
stunder m ed alt lösa överste Blotto's problem. Diagrammet.
som är h ämtat ur Fortune Juni 19-19, visar lösningen (enligt Professor TukeY).
Bl otlo kan anvä1;da fvra olika rena strategier (ren till
skillnad från blandad). Han kan fördela sina fyra kompanier på följande sätt:
c lt i v<lrjc pass
lrc i c lt pass och e lt i ett annat
lv['t kompanier i var d era två pass eller
alla fyra kompaniema i e tt pass.

Q)
Vl
~

Q)

>
:Q

u

I det förs ta passet komm er Blolto att förlora ett fort och
ett kompani , vilket ger 2 poängs förlust, i andra passet är
del ett kompani mot ett kompani, vilket ger oavgjort, i tredj e
passel kommer Blotto att erövra ett fort, vilket ger 1 poång
och i fjärde passet e ll fort till, vilket ger en 2:a poång.
Hesullalet konuner alt bli detsamma oberoende vilken passstrategi, hans motsl åndare använder. I detta fall blir alllsn
resullalet 2 poäng för Blolto och 2 poång för hans mots tån dare , alltsi't oavgjort. D elta visas på diagramme t, där
1·cn s trategi "4--ls" möter ren strategi "2 och 1".
Samma enkla aritme tik Yisar, att när Blotto förd elar sina
styrkor p å samma sålt, e lt kompani i varJe pass, mot hanomolstånda res fördelning aY ett kompani i vardera tre pass
e ll er lrc kompanier i ett pass, kommer medelresultatet att bli
l po~ing för Blotto (i diagrammet visat som. fyra fjårdcdelar.
d i't Blotto's vertikala läge ur praklisk synpunkt år uppstucken i fjärdedelar).
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Den andra yerlikala linjen representerar Blotlo's ren a
strategi "3- 1". En beräkning Yisar, alt Blolto i medclb1 l
Yinncr lj:! poäng (tYå fj~irdcdclar) Yid kontakt med Jno isttmdarcns fördelning av "3--ls" och "3", och han kotnmr :·
alt vinna i medeltal med % poäng i kontakt med motstån dnrens "2 och l". Den tredje vertikala linjen visar Blotto·"
utdelning med ren-strategi "2--2,:;" mot hans opponents tr ·
olika dispositioner. Den fjärde vertikala linjen är en upp .
repning av den första. Av dc tre möjliga strategicrna fö1 ·
Blolto är den bästa "3- 1" med en maximal utdelning a \'
~(, poäng och ett mininHUll av ~ /.l (eller YJ. Men k a n h an
inte lyckas ännu bättre?
Allernalivet enligt YOn -:\cumanns princip ät· alt fdmg <J
ren strategi och ist~illet använda blandad strategi. Bland n ingen kan t ex erh~dlas genom a t t rulla en tärning me d
fem sid<lr med en sida markerad "3 och l" och dc andr '1
markerade "-~ och ls". Om man drar linjer mcll::m medel utdelningspoängen för varje strategikontakt så mötfis alh
tre linjernn i punkten M i diagrammet. Om Blotlo sålun!b
blandar strategicrna för att nå denna punkt, kan han -vimLJ
med ett medeltal av mer än två fj~irdedelar oberoende U \'
den strategi, som hans motståndare använder. Detta ~1r ock s~t det båsta han kan göra under förutsåtlning, all han -;
nt olsUmdare ocks[\. ~nwändcr sin h~ista stratc12·i. Delta ~i , ·
"minimu.1:", Blotto's högsta minimum och lägst~ maximum .
övers!e Blollo's fördelningsproblem är inte bara av teoretiskt intresse utan kan t ex tillämpas -vid fördelning aY rc ~crvclclar.

Krig

~ir

slump, och minimax är dess moderna fj}osof i.

')flcrlock Jlolmes flykt.

Som ett exempel på lv~tpersons-no1lsummcspcl med ofull information kan nämnas en episod ur Sherlock
f[ olmcs äventyr, The Final Problem. Conan Doylc's hjålk
iinskar lämna London för atl över Dm·er resa till kont incnlen, dtt han är förföljd av sin bittre fiende professor
:\[oriarty. Xär tåget säller ig[mg, får Sherlock Holmes S ( '
professorn på plattformen och tar då för givet - vilket
ockstt visar sig vara fallet - att hans motståndare, so1n
sett Sherlock Holmes, kan beställa ett extraH\g fiir att fiir följa detektiven. Sherlock Holmes kan välja lllellan aller ·
nntiven all följa med H\gcl till Dovcr eller alt Jämna del

sl~indig

i c~lll tcrb ury, som ör den enda s lat ion, vid vilken t i\ ur t
s l <m nar på vägen Li !l ku s ten. l-Ians fiende a n tages ki.i 1 ~~1a
till d ~ssa möjligheter. Båda opponenterna mi\stc vi:iljn al- tci'Jla ll\' utnn kunskap om den andres nwtsvarand c åtgärder.
Ont d c b{ula samtidigt skulle befinna sig p~t samma plnl! fonn, kan Sherlock Holmes med s lörsta sannolikhet ~ikna
m ed att bli dödad av Moriarlv. Om Sherlock däremol n<t· ·
Dover, ~it· han tills-vidare rädcfacl.
\'on Nemnann har visat, all 1\Iori::u·t~r med GO procents
sannolikhel till framg~mp bör rc~a till Dovct·, medan Sherlodc 11olmcs bör stiga av i Canterbury med en sannolikheL
a,· (i() procent - de l\.tcrsUl.cnclc .(() procenten för del andrn
allernativcl. Om l\Ioriarty hade använt teorien för slralegiskn
spel, skulle Sherlock Holntcs (ur sannolikhetssynpunkt) hn
varit död till -18 procent, di't han lämnade Yictoria Slalion
i London.
Con:tn Doylc's skildring l nr in te htinsyn till bbncladc strategier ulan rclalcrar bara del vcrklig:1 förloppet. Enligl
delta stiger Sherlock Holmes av t:Jgel i Canterlmry och ser
triumferande Moriarty's ex tr atåg rusa vidare mot Dovcr.
Conun Do.vlc's lösning är allls~l den bäsla med giv1w claln.

Spel, i vilka fler ~in lvå personer deltar, är mer kompliceFn l1elt ny situ:dion erh [lllcs. när tv:\ speinre bilda1·
en koalition och spelar tillsammans mot en cllct· flera del tagare. Genom alt sanwerka med andra spelare i en koali·
lion kan en viss spelare förbättra sin ställning evcnluclH p:'t
bekostnad av dem, som sU1 utanför. Dessa kan d[t fi)rsvara
sig genom all ingå en koalition. Dc~ kan i:i.vcn ti.inkas alL
motkoalitionen genom etl fördelaktigt crhjndande om sam verkan med en mindre grupp inom den ursprungliga koalitionen kan lyckas splittra denna och därigenom komma i
b~i Il re Hi ge. ;\'I an kan i de Il a sammanhang län k n på den
koalition, som bildade-; mellan T\'Skland och So\'jct just
mnan anclra Yärldskrigcls ntbrolt~ Teorin för strategiska
!>-]lcl leder till, alt man snarare hör st6iYn efler ctl oplima]L
:n [ll än e tt maxinwlt.
S(•lll e:'\empcl på rätt strategi med optimal str~ivan i
,;t~illct fi)r maximal kan nämnas den franska ulrikcsminislcrn Talleyranc1s memorandum av den 17 oktober 1805. <Lt
ltnn efter 2\apolcons seger över öslerrikiska armen vid Ulm
J':Hic.
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enträget varnade 1\"apoleon för alltför hårda fredsvillkor.
Tallcyrancl såg i den slagne fienden en potientiell bundsförvant och förstod, att det var möjligt att förvandla en
besegrad och förödmjukad fiende till en trogen och pålitli~
bundsförvant. Napoleon lyssnade ej på Talleyrands r~1d, oclJ
freden i Pressburg slöts med mycket hårda villkor för kej sar Frans .
Bismarck hade samma ldarsvn som Tallevrand efter
Prcussens seger över Österrike vicl Königgrätz (Sadowa) den
3 juli 1866, och i den preliminära freden i Nikolshurg den
2() .i ni i 1R6G fick Österrike mvcket moderata fredsvillkor .
Mnn skulle som exempel på inaximal strävan i stället fö ;·
en riktigare optimal kunna n~imna Roosevelts förslag i
Casablanca om Tysklands ovillkorliga kapitulation i andra
Y~i rldskrigc L
S punings prob lem.

Under andra världskriget eskorterade nära Leyle vid ell
tillfälle en .i agardivision en flottilj LST, varvid en LST utm1
förcg~1endc varning blev torpederad av en japansk ubåt. Di visionschefen kunde inte omedelbart ta upp jaklen på u båten, som föri'wann. Något senare hörjade dock jakten i
enlighet med en fastställd plan och efter 11 timmars till
~;ynes meningslösa girar ptllräffades ubåten, som sänktes.
Stilla Oceanen är s lor! Hur kunde ja,garchefen veta var
ubåten skulle befinna sig? Det visste han inte, men hm 1
visste att faslän chansen att finna ubåten avtov· med vari e
minut, låg hans störsia möjlighet till framgång i att föl ja
spaningsplanen. Jagarchefens framgtmg berodde p å tre sa ker; tm', utldlllighet och en vetenskaplig och praktisk sökplan.
Uthtdlighcten var resultatet av en riklig utbildning. Tm
iir en faktor som alltid finns i krig, även om alla korrck ln
m å tt och steg vidt ages*) . Sökplanen var resultatet av el l
studium av sannolikhet, som gjorts av forska1·e vid Opera
Iions Evaluatian Group (OEG), som nu lyder under Th e·
Office of The Chief of ~aval Operations.
Yiklcn av OEG:s arbete har beskrivils av Fleet Admiral
"') Napoleon skrev följand e ord på St. Helena : "Vad är tur? D et
är omsorgsfull tidigare beräkning, vad man kan lämna åt slumpen: "
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Ernest J. King U. S. N., som i sin slutrapport för andra
världskriget skrev:
"The late war, 1nore than other has invalved the interplay of new ledmical measures and opposing countcrmca~;ures. In this sec-sa\V of techniqucs, the side which countercd
quickly, before the opponent had time to perfeet the n e\\'
lactics and weapons, had a decided advantage. Operations
t·csearch made it possible to speed up ou r rcaction r n le
in scveral critic.al cases".
Philip lVl. Mors e har beskrivit spaningsproblemet i "The
Bulletin of the American Mathematical Socictv, Juli 19-18''
p tt fiilj n n de sätt:
·
"En observatör utr ustad med hjälpmedel, som medg.::r
kontakt med ett mål, förflyttas över ett område efter något
m er eller mindre regelbundet mönster. Problemet är all
finna den metod, som ger störs ta möjlighet till kontakt
under givn~l omsUindighetcr. Medlen för kontakt kan varn
·>p l1ska, medelst radar eller hydrofon, och observatören k:m
fö1'flyltas medelst flygplan, P<l eller tmder vattnet. Observaloren kan också v ur a en robot med avståndsrör (zonrör) .
ocli den önsk:1dc kontakten kan vara förstörelse av ett mål'" .
Spaningsprvblemct kan vanligen uppdelas i ett antal delproblem:

konluklproblemet, som rör relationerna mellan de fysiska
egenskaperna hos den upptäckande utrustningen och sannolikheten för kontakt med målet, när observatören och
m å let har vissa givna relativa lägen
spår- eller mönsterproblem et , som behandlar beslämningen
av det optimala mönstret för sökandet under givna villkor
samt

det /uktisku problemet, som behandlar de ömsesicligG effcklc rna, som inträffar, när även målet är försett med npptiickandc (lägebeslämm a nde) utrustning.
Analysen av dc taktiska problemen kräYcr ofta att den
melodik användes, som von Nenmann utvecklat i sin spelteori. Alla aspekter p å sökandels problem innesluter sanno
likhelslärans fundamenialn teknile Ett flygplan och en uh<11
spclnr "poker", o1n t ex ubåten skall passera genom e t!
sund, som är så långt, alt ubåten und er passagen är tving·:HI
alt då och då gå upp till ytan (eller snorkla). Flygplanet
flyger fram och tillbaka över sundet för att försöka upphicka ubåten, när den tvingas gå npp. Distanserna antages
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'ar~1 s{t sl~lr~~, all fly§.\plnnet p{t grund av sin begriinsad e
nk_lwnsradJc u:te kan flyg~ hur som helst. Yilket spaningsmonster hor flygplanet da använda, och Yilken plan fö 1•
snorkling bör ubåten följa? Denna relation mcllnn takli k
c:ch mottaklik är ofla förekommande i militära problem .
Skall planet t ex passera över sundels bredasie del i färr e
ÖvNflygningar c11er över sundels smalaste del i cll större
antal sYcp? Om piloten Y~iljcr den ena cllcr den andra mcloden, och deltu upptbickcs av fienden kommer han nldrig
alt f:t se ub å ten. Teorin för strategiska spel kan lösa pro'blcmct, _hur pilote_n skall finna en slrnlcgi, som kan ge bäst~ 1
utbyte, a\Tll om fienden avslöjar den, och ubåtschefen sku1 1l'
bli mer försiktig o<.:h ändra taldile Om b i'tclc piloten och
ub {~lsc!lefen är 1: ~dionella s[t frmnlvingas en ömsesidig slr:llcgt , pasamma salt som en pokerspelare m [lste vidlaga {i.tg~ir 
d e t·, d<'l hans molspelare börjar bluffa. En undcrsöknino~ Yi -s~H, att f~ygplancl~ patrullvägar bör varieras dag fr[m ndav;.
~a alt ~lb <~_len ::tld~·tg ],;:an vara säker. Den rikliga miaim a xstr<ltegu~ for spa~1mg ar mycket komplicerad, den ät· i sj~il, ·a
YCI"I~ct s<~ kompbccrad, att en generell lösning inte kan ges.
uch anda hetraklas detta som e ll relativt enkelt milil~ir t
l~roblem. (j f t· Mo r se och Kimball: Mc thods of Opera tio n'
hcsearch s 71 och 102).
Som exe mpel kan nämnas, att spaningen efter tvska bloc~,;:acll~rylar e med vi lala d'tvaror från Asien lades· upp med
tcdnlll.g av en matematisk undersökning. Del gi:illdc att span a
over Syd-Allanlen m ellan Hccife (L->crnambuco) och Dakm ·
och all sLinka : ·m·j c nordg:c-)cndc tyskt brt~·g. Om fly,gplanen
skulle flyg a fram och tillbaka mellan Svd-Amerika och
Afrika, m å,s tc ett mycket stort antal plan itisättas, eller ocJ, _
":l skulle . (arl_ygen. ha stor cha n s alt bli oupptäckta. Opera ltons EYalualJOn~ (~roup konstalcrndc, att om flygplanen flög
efter ett slutet X-format m önster, skulle d et erfordras mvcke:t f:l spaningsflygning ar för all upptäcka alla farl\-g. ~ i1r
plnn?t ~lyg~_r ef~e_r X:els ena ben siklar flygplaneL ,_;Ila Ll rl~·g I Slll vag. ;\ ar det sedan flyger efter X:ets andra b e n
s1ldar del alla farlyg, som var alltför långt sydligt för nll
synas fr tm första benet men som har slvrt ~lon,IJia kur-;.
sedan flygningen började. Det visade sig; alt end a~t fyr <l
patruller p~r dag voro erforderliga för att stoppa den tysk<t
blockadtraftken. Inom tre m ;!nader sedan d e l 1wa SlH1ning~ 
mönstret trätt i kraft, sänkles fyra blockadbn:larc och ~\1
·
·
femt e sik lades m en undkom.
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])ucllproblcm m. m.
\'on ::\cumann har också disku terat, hur man skall b e te
sig i en du ell p~t pistol, som endast är laddad med elt skolt
under Jiiruls~illniny;, all dc du ellerande från början slCtr pa
långt avstånd och sedan kan närma sig varandra. Yar och
en kan v~il.ia mellan all avlossa sitt skott omedelbart eller
att börja gå i riktning mot motslåndarC.i1. Avlossar den c11c
~kollcl och bommar, har den andra vunnit. Samtidigt som
den egna lr ~iffsannohkhelen ökas, allteftersom duellanterna
n~i.rmar ~-ig Y<ll'~mclr~1, så ökas ocks<l. motståndarens. Yurje.
fiirsök av nögon av ducllanlcrna alt 'i denna silnation genom ber~i.kning av trMfsannolikhelc r o s v bestämma ett
''oplitw1ll" nvsU1nd fd'tn v ilket han hör avlossa sitl skolt
är dömt alt misslyckas. Den and re duellanten kan jn utföra
samm:1 herökning och m·los:;a silt skott omedelbart, imwn
den förstas "optimala" avst;)nd uppnås. Men om. duellanten
i fr [1~/t i sl~illct hade nöi t sig med alt bestämma sannolikhel en för alt han skulle avlossa skottet som en funklinn
av avslfmdct mellan 'd uellanterna, ~i.r del inte säkert, all
den ;mdrc duellanten skulle ha någon fördel av alt kännfl
till denna sannolikhclsfunkl ion. Von Kcumann har \ •isat, atl
del alllid existerar en lösning till delta tvåpcrsons-nollsn mmcspel. Denna lösning består av blandade slrategier i form
av sannolikhctsfunld ioner. D:l dueller numera är förb] udna
enligt lag, har detta problem i sig själY ingen större praktisk betydelse, men samma resonemang kan tillämpas p [t
mttilga milil~i.ra problem.
Del i1r elt Yildigt prolJ1em, när eldöppningen m ellan två
jaktplan, lvå stridsyagnar eller tv[t örlogsfartyg bör ske,
lidigl och dörigenom sliisa med amnnmition eller sent och
hli lriiffud först. lVIolslftndarens ammnnitim1sförr åd ~ir en
L1.klor i s trat egin , om vilken informationen ~ir ofullsländig.
B<l.da pilotema måste Y~i.lja sin eldöppning på strategisk bas.
Spellcorin visar det olämp liga i att alllid Dppna eld på dt
uissi avstånd. Beräkningarna Yisat', all flygplan, som har clt
hcgr~insa t antal skot l, skall öppna eld på relativt kort aYsl{md och sedan skjuta i skurar med vissa intervaller, som
'Jcst~1m mas genom slum]Yvisl val. Man kan som cxcmp:.:l
l~inka sig en luf tstrid mellan ett amerikanskt F-86 Sahr·>
plan med 6 st 12,7 nml ksp med en eldhastighet av 1200
skotl/min och ett ammunitionsförrf td av 300 skolt/ksp och cll
rysLt Mig-Li-plan med en 37 mm kan (eldhastighet ~100 skolt)
uch 10 skolt och tv å st 2:1 mm kan (eldhastighet 700 - -SO(J
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skoll j min) och l GO skoltjkan . Samma problem ställs s lricl s,. ~lgn-;chden i en Josef Sta lin III-stridsvagn inför, som end:1sl har 28 skott tiH sin 12,2 cm kanon. Del är knappast
troligt, att en pilot har tillfälle att kasta hi.rning i flygYnpne t, 'innan han öppnar eld, men man kan teore ti skt se tt inCöra en mek:misk nnordning, som väljer eldöppningsavs tå nd
och liim]1liga intervall mellan skurarna. Delta kräver dock
ct l omfattande beräkningsarbele med faktorer som cldöppningsavstånd, projektile-ns ulgtmgshaslighet, eldhas tigh et,
träffsäkerhet och flygplanets hastighet och för att lösa clell::t
problem skulle man behöva en komplicerad matematikmaskin. I så fall kan hela operationen mekaniseras, och del
skulie i il le ens behövas en pilot. Enligt generaHöj tn anl J a mes
If. Dooliltlc har CSA nu under llyggnad ett jaktplan P-10~,
som bara är ett steg frttn det pilotlösa helaniomaliska planet.
fnj" ornwtioll .

Krig, inte ens clt even tuellt framtida lrycka-på-knapp enkdg l~ommer knappnst all helt mekaniseras. Krig är ett slags
e:q;eriment, ctl försök, som inte skulle göras om de stridande
.k rafterna exakt kunde mäta varondras styrka i olla <:n·seenden. l)[, skulle d en underli:igsnc r esoner:1 på följande s~tll
cnliat den framstf1cnde ekonomen John Maynanl Keyncs i
".\. ~i'rcatise on Probabilitv":
"En spelare är i sämre. ulgtmgsläge, om hans kapital är
t ex i poker eller p f1
mindre än hans molståndares börsen. Detta är fullt klart, men vår önskan om moralisk
förhällring bedrar vår logile Dessutom är det paradoxalt ,
att varje ensam individ m~1sle förlora,. och att en samm.~n
slulniug måste vinna. För varje siirslold spclar:c, som for lm·ar, finns det en annan spelare eller ett synd1kat av spe lare, som vinner. Den rikliga moralen av delta är, att fattign
m~inniskor inte skall spela, och att miljonärer inte bör göra
nåuot annaL Men miljonärer vinna inget på att spela med
.• .•
•
t'>
Y:lrnndra utan först n~ir en fattig stackare Jämnar s1Li. .to•·sik tiua leverne, fttr mi lj onärcrna sin chans".
Cl~~u-;ewilz 1aladc fö r clt sekel sedan om "stridens os~i
kerhel", och denna har knappast avtagit. Nog ställdes fältherrarno t ex under ~10-åriga kriget inför stora problem just
p:1 grund :-1\' hrist8.ndc inform:J.tion t ex då ~aiJmarl~ skull e
:-m<rripas fr;"m svd av Torsknsson och over Skane <lV
\Y~:mgcl. I decCI{lber 1GJ3 gick Torstensson över Holstein .~
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gr ~i ns, m en först den 27_ .ia:wm:i 1~-1-1 fit.:k, lllan i Stockholm
reda på, hur det stod tJll 1 Ho1st~m _den 20 d ecember Hi1:).
.\len n ut idens f~ilthcnnr ha ocksa sma p_roblcm. KrigcL i1t·
.
än tidi<rarc
ännu sYårare ooh mer komplicerat
om mÖJ.lint
,..,
l
o
b
\.Yen om elektromagn e tiska Yagor ga mcc en h a stigheL av
:~00.000 km / sek kan man inlc lita på, att information en ii1·
fullsl~indio ' om fienden. Under operationerna i :\orge Hl lO
kund e hrilliska förband endast H förbindelse med vm mH1r,,
över London. Mainbracc, Natoländernas mnrina övn ing under 1D52, visade hl a alt förbindelserna inle fungerad e till -·
fr e dssl~illande, och radar kan störas, vilket bland a nnal vi-;ades ]1<1 ett JJltlngliut säll, då Scharnhorst, Gneisenan och
· . L. <J t·)- ·
l en 1. f e l)l'Uan
'
~ "'
Engelska I \.ana
Prinz Eugen .forcerade
l månaa t'all uteblir dock informationen helt enk elt h e ro eJl d<·
nå all vissa chefer ej har den rälla förstf1elseu fi ir in fo r;1Wlioncns stora helvdclse. (herorganiscrade stab er k a n O\:t.;:,·<1. h <'d \a tillbaka fioden av informationer och h ~irigen o; n
fördröjn order och minska taklen p<'l snabba beslut. Som
cxemp.cl p:"l en överorganiserad stab nämner.. i\ircraft .four11<11 1naj- juni 1D33 gencrnl Eiscnho w_ers hogk_Y::~rter. so m
beslod uv ÖYer 16.000 mnn under kngsopcratwn e ma och
mf'r ~in :sO.OO(l num, <L\ Tvsklands ockupation h ~ d <' JJiir.ial!
CL.wse\vitz s~igcr vidare: "En s lor del ~."- den i11for ma tio_~L
som er'h:'\ lles i krig ~ir ;nolsiigande, en annu __ ston:c del ~1 r
falsk och den utan jämförelse största delen .~n· Lv1v ~ lakl!g.
\'ad sfJm erfordras av en officer i detta fall ar en _-n ss. for ·måga till urskiljning, som endast kunskap om r~utnmskor
od{ materiel samt golt omdöme kan ge. S:mnohkhelskalkylen m:J.slc vara hnns ledstjärna."
t

ö

1\ am p e kuafioncr.

Civilingenjör Bo Sljcmbcrg bar uppsl~Ilt s k kan_Ipckva~
timwr .:.liffcrcntialckntlioner, som besknYcr e1: slnd __ellet
en Hi~·lino mellan h·å pm·Lct·, som yardera ~oker h~nna
Inotpartel~'i aktiYilct (jfr Teknisk Tidskrift H)~3 :-10) ·. b~ssa
ekvationer kan mwändas. Yid operationsanalylrska pro . em
( "f n i\I
1
el G E Kimball· ~'lcthods of Operatwns
1~I .
·· . ' Leeans sur la
'/
r
·- ·
orsc,an
·
, .l r
')
;\cseat·ch, Xew )ork 19;)0 och \. \ olteua.. p .·
1.:..1 1 ) ·
ih coric mathemaliquc de la luttc pour la Yie, ans 19
Sljernher os ekvationer är besläktade med de mat.em.~. lS1~'i.
""'som uppsta··11 Ls a.v opera t·wnsa 11 "'llvsens
·
·formler,
) J ar .c' •
. , - piOn
1916
·
·
London
\Varfare,
111
\\' . Lanches!er (Aircraft
L.
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~[l,t!J'il :,;pe~ ialfall av Sljcrnbergs kampekvationer s{tsum
en boxningsmatch och en slricl mellan två truppslyrkor med
sa mm a skydd och likvärdiga vapen har lösts med hjälp m
den utomordentligt snabba elektriska differcnlialanalysalorn vid Chalmers Tekniska Högskolas Institution för tclcicknik. Analvsatorn, som kallas EDA, innehåller ålla intcgralio;Jcr nd; kan mwändas för lösning av en ordinär differentialekvation av upp till åttonde ordningen, eller viikel
i.ir viidigare lvå kopplade ekvationer av fjärCic ordningen
eller tre av andra o rdningen o s v.

!.inrar programming.
Penningen föl'lorar i krig silt konkreta värde. Problcmcl
al t vinna ctl krig med minsta möjliga förluster och med
cll minimum av skador på cgcnclmn och på ekonomien i
allmi.inhcl. Endasl en bcgr~insad mängd materiel och människor finns till förfogande, och problemet blir alt fördela
dessa på bästa sätt för alt säkra det önskade resultatet.
lV[cdclst teorin för strategiska spel kan man beräkna hur
befintliga stridsmedel skall anv~indas på ett oplimalt sätt.
Som exempel k au niimuns följ ande problem, som US Air
Force har arbetat på. Ett flygvapen kan inte alllid fälb
alla bomber, som det skulle önska. Militära problem ha vanligen optimala inte maximala bakgrunder. Hur mycket bomber skall (Ei fällas med hänsyn till malcriellillgångar, nl])ildning och förrådsulr.Ynnnen. S[tdana problem kallas "linear progL·cunming", varmed avses problem, som berör plat1Cring lill skillnad fdm operationers utförande. Den nya
telmiken har mwänls vid dc mest skilda praktiska problem
s~tsom
förs~ilj ni ng,
lilas b n p roduldion, förd\. dsförvaring.
lr ansporl.cr, pcr'iOJJalull~tgning. arbetsfördelning samt vid
uppgörande a\' mobiliscringsplancr. Ett dylikt tv[tpersonsnollsummeprohlem kan bero på upp mot 500 faktorcl'. En
lösning av ett s;'\d::mt problem skulle kräva flera hil1ioner
multiplikationer, viikel endast är möjligt med modernn
elektriska matematikmaskiner.
The C S. Dep<trtemcn t of Dcfcnsc har efter and ra värlrlskrigel visat slm·t intresse för förbätlrade metoder för plancrinp: av miJiUir krigsproduktion. Den gamla principen al i
bcnh{trt h[dla på militära "krav", som måste innchfdlas Lill
varje pris har fått ge vika för ett bättre hänsynslagande
lill landels industriella resurser.
~i r

8(1;)

I slor ubträckning har tidigare svårigheter alt hålla fasl-s tällda industriella planer berott på otillräckliga hjälpmc d el för alt miila oe:h ta med i beräkningen de kvantiteter
material och tjänster, som indirekt behövdes för atl ulföra
krigsplanerna t ex under perioden 1942-1945. Som exempel
p <t \ådana indirekta behov kan nämnas motorer och generatorer till flygplan, stålgjutgods för stridsvagnsskrov och
elektriska kablar till ubåtar. Dessa behov alstrade i sin tur
ytlcrligarc indirekt a krav såsom kullager till motorcrnu,
l~ol o~h malm lill mciallrndustricn samt transportmedel och
clcklrisk kraft.
Genom s k inlerind u:>f r u st cdislical techniques kan man
p å e tt systematiskt sätl ta hänsyn till dessa direkta och indirekta krav. (jfr Journal of the American Society of Naval
E ngin eers In c. Augusti 1053, sid 581).
Under andra våridskriget försökte man i USA lösa produklion~planer, som redan friln början voro omöjliga att
fullgöra. Olika leverantörer till samma program konkurrerade om knappa råmaterial, komponenter och arbetskraft.
Den iHfölj ande förvirringen medförde en kraftig ökning av
den personal, som_ hade ansvaret för att de statliga pr~d~k
tionsplanerna följde de fastställda pl~nerna. De restnkh?ncr, som härigenom lades på industnens ledare, hade hll
Jöljd att initiativet kvävdes, vilket mcdfö:·dc att produklionskapaciteten sänktes och kostnaderna okades.
En ber~ikning av krigsmaterielproduktionen genom "tri~~~
::m d enor" iir alltfiir dvrbar. Man försöker därför i USA chminera svårigheterna särskilt i flygplansindustrin genom att
j ställe l lösa problemen vid ma~ematiska instit~llioner.: .1\}oderna matematikmaskiner har g.]ort detta prakhskt mo.)hgt.
Dc t ä r emellertid en stor skillnad mellan den komplicerade
industriella aktivileten och dc renodlade problem, som löses
j_ en malcnntikmaskin. :vian ~ir inte närmare "trycka-påknappcn- pro~ramtnct"
i.in man ~ir "trycka-på-knappenkriget". Med hjälp av malematikmaskin.er S~)ln SEAC .. och
l'~IYAC kan man med grova approxunahoner berakn:t
dc matematiska ekvationer, som baseras på tillgängliga industriella data. Dessas gillighcl beror på de förändringar,
som produktionstekniken undergår och de möjligheter, som
finns att förutse kommande problem och som. sedan kan
jnarbctas i de uppställda ekvationerna.
Dc matematiska ekvationerna eller "modeller", son1 nu
tllnylt.ias i t;'SA grundar sig bland annat på de res11ltat, som
11;'\tts av det ~uncrikanska flygvapnet vid användning a\·
55
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linear progrmnming-tckniken (jfr även A. Charnes, ,V. ,V.
Cooper & A. Hendersson: An Introduclion lo Linear Progr::nnming, New York 1n33).

RäknesticksslJ·ategi.
19-!8 års nobelpristagare i fysik P. l\1. S. Blackelt som
var en av operationsanalysens pionjärer; belyser m~d ett
flertal exempel i Brassey's AmHtal 1953 vikten av en förutsättningslös analys av militära problem. Han berältar hl.
a. hur effekten av bombningen av Tyskland överskattades
i1;>land tiof~ldigt genom f_elaktig användning av tillgängligt
siffermalenel. Blackett visade, att ett Liberalarplan tmd er
~;in livstid av c:a 30 stri dsm~issi ga flyguppdrag kunde fälla
c:~ 100 lon bomber och därvicl döda några dussin m~in ,
k_viJmor . och barn samt förstöra några hus och n[l en viss
nnga effekt på luigsprod uktioncn. (Jfr även The Uniled
~Lates. Slr_alegic Bombing Survey 1915 och Hcssler: Opcra-llon Snrvrval. ~ew York 19-!9). Om flygplanet i shillet in sattes i ubåtskriget, skulle det med basering på Irland Jamna eskortera konvojerna till Atlantens mitt och und er sin
livstid 1·ädda åtn~_insto~_1e ett. halvt dussin h:mdelsfarlyg, y j] ..
k et var en ~vs~vart. storre vmst. Blackett hade stora svfn·.igheter alt fa sma siffror trodda, och när han föreslog en
a~~ flygchcfer~~a att överföra fler flygplan till ubåtsjakt f~am 
holl denne: lha t war s are w on b v weapons and no t h v
slide-rules". Men "rälmesticksstrategi" blev i stället ett hc·-·
dersnamn och användes i fortsättningen för att markera d e
framsteg, som erhölls med Yetenskaplig analys av militära
problcm.Blackett berättar, att så fort någon i Air l\Iinislrv
sed aD adderatle 2 och 2 och fick 4 sades det: "H e is not t~)
I1~ trusted, he has been tallöng to Tisard (en annan framstaende vetenskapsman) and Blackett."
Blackett omtalar också en annan matemalisk undersö kning, som gällde bekämpningen av det tyska fjärrspaning splanet ~-ocke vVolf 200, som tog en dryg tull av allierade
fartyg vast Irland. För att hålla fienden stången fanns en~
dast tio Beaufightcr-plan disponibla.
l\Ian antog, att Fockc VVolfplancn opererade i ett områd e,
~om Yar 200 X 200 miles, och alt ett Beaufightcr-plan kunde
nvspana ett område, som var 20 miles br c ~t. Hur skulle
~eauf_ighter-planen häst använd a s? Alla tio planen kund e
mte flyga alla dagar på grund av nödvändiga översyn er
T

och dylik! ._ Sku~le man då flyga Yarjc dag med de plan,
var di~p ombla eller skulle man endast flyga, då alla
l1o kunde flyga?
. När all:.~ tio planen var disponibla, Yar chans en att sikta
fienden v1d god sikt 100 /o . Om d e l var färre än tio si't
Yae ehansen mindre än 100 % d v s fienden kanske inte
skulle siktas alls. Blackett betonar just vikten av att bcräkll a, hur stor minskningen är, då denna lätt underskattas.
__ Della_ kan matemaliskt bc(~Ömas med ledning av Poissons
f~rd~lnmg, och B_lackett ansag denna så viktig, att han bt
d1slnbuera elen l!ll stabe rna. (jfr t ex Bonnier-Tcdin: Biulogisk Yarialionsanalys, Stockholm 19 LO).
.\ven om m an inte, som påven Pius XI har k~inslor föl'
siffrornas poesi så är det som Lord Kelvin framhållit:
"'Vhen you can m easurc what you are spcaking abou t and
ex press il in numbcrs, you know something al)OU t il, hut
whcn you cannot express it in numbcrs Your knowledge is
~
of a mengre and unsatisfaclorv kind." ·
Unde r andra världskriget praktiserade båda sidor en pokcrbluff genom att skjuta blindgångare. Metoden växte fram
genom nnvändning av statistisk kontroll i industrien. Eliminering av felaktiga granaler och bomber i produktionen
är dyrbar .. X:"lgon fick då iden att anv~i.nda blindgångare
och a l t skJ ula dem slumpvist. En militär chef kunde inte
låta tidsfördröjd bomb vara begravd i närheten av sin ställI~ing, och han visste inte vilka fientliga granater, som var
fullguda och vilka som var blindgångare. Bluffen medfördc, alt han måste lägga ned lika mycket arbete på varje
(odcioneracl) grana t eller bomb.

s~Hn

O])(' mlion Lincoln.

Hur skall man bäst skydda en kontin ent mot anfall av
robotar med a lombombet:? Sådana robotar mttslc attackcras med kort varsel på stort avstånd fr:1n sitt mål och över
stora omraden. 1\Ian );::m antaga, all det inte blir alla robotar, som mnehållet· en dyrhar atombon1h - ett stort antal
ko111~1~er ~11 L vara laddade med vanlig sprängladdning. A t l
Jn o bJhscra rc~urser tillräckligt för alt förstöra varje robot
skulle dra ston·c kostnader än de skador, som bomberna
förorsakar. ,\ven i detta fall måste ett optimum eftersträvas:
cll ~plimum för _varning och upptäckt och ett op timum. för
:t\'slacnde av aniallcl, som gör det alltför clyrharl för fien-
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