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Jämlikt Sällskapets beslut må tävlingsskrift avhandla valfritt &.-nne 
inoJll Sällskapets verksamhetsområde. 

Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad namnsedel upptagande för
tattarens namn 0ch adress 10ller ock ett valspråk, vara ingiven till Kungl. 
örlogsmannasällskapPts sekreterare, Karlskrona, senast den l nästkom

mande sPptember. 
Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris, tilldelas 

författaren Sällskapets medalj i silver eller -- om skriften är av syn
nerligen utmärkt förtjänst - i guld. 

Tävlingsskrift, scm icke kan belönas med Sällskapets medalj, men 
likväl anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på högtids
dagen hedrande omniimnande. 

Utöver medalj eller hedrande omnämnande enligt ovan kan förfat
tare tilldelas pcnningpris, vars belopp är beroende på tävlingsskriftens 
förtjänster och värde samt till förfogande stående medel. 

I<ARLSI<RONA Skulle den förseglade sedel, vilken åtföljer skrift, som blivit pris
belönad eller erhållit hedrande omnämnande, endast innehålla ett val-

1--~---------~~~~~~-~=~~-~~--- språk, tillkännagives detta under första hälften av november månad i 
lämpliga dagliga tidningar med anhållan, att författaren ville till Säll-

Karl E. Lindwall 
KARLSKRONA 

Entreprenörfirma för 

V äg- och V altenbyggnader 

Telefon 934, 940. Linjeväljare 

skapet uppgiva namn och adress. 
Kuni';L örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift 

offentli ggöra inFimnad tävlingsskrift. 

Till Försvarets forskningsanstalts disposition har Kungl. Maj :t ställt 
~t t b elopp av högst 10 .000:-- kronor för helt budgetår räknat för ut
givande, efter prövning i samråd med Krigsvetenskapsakademien resp. 
Örlogsmannasällskapet i varje särskilt fall, av penningbelöningar till 
författare av slcriftcr av påtagligt värde i ämnen av betydelse för 
~aturvetem-;kaplig och telmisk-vetenslmplig forskningsverksamhet för 
lnilitära syften. Prisbeloppens storlek äro icke fixerade på förhand utan 
bliva beroende av <le insända flkrifternas förtjänster ueh ,värde. Ämne 
f" 
or skrift, som här avses, kan författare antingen själv bestämma eller 

\:älja av Krigsvctenskapsa.kadcmien uppställda ämnen eller sådana inom 
OJ . 
r ogsmannasii.ll slmpets arbetsområde berörande ämnen, som falla inom 

DllJ.rädet för naturvetenskaplig e!Icr teknislc-vetenskaplig forskning för 
lnt]J't " .ara syften. 
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örlogsmannasällskapet avhöll sitt ordinarie stockholms
sammanträde för år 1957 på Kungl Sjökrigsskolan, Näsby 
slott den 11 mars i närvaro av Sällskapets. förste hede,rsleda
mot H.K.H. Prins Bertil samt 20 hedersledamöter, 66 arbe
tande och 5 korresponderande ledamöter. 

Utdrag ur protokoll. 

1. Valdes till föredragande föL· år 1956-57 i vetenskaps
grenen hälso- och sjukvård ledamoten C. M. O. V. J-le::;ser 
med ledamoten F. l . .!. Naeslund som suppleant. 

2. Föredrog ledamoten T. Norinder utdrag ur årsberåttel
le i vetenskapsgrenen organisation och förvaltning, belysan
de s.törre organisationsändringar inom marinen under fem
årsperioden 1952--1957 . 

. , 3. Höll hedersledamoten E. Höuberg föredrag över ämnet 
Handelssjöfartens betydelse för vårt land i fred och oros
tider". 

Vid föredragen voro ett antal särskilt inbjudna officerare 
Kch vederlikar samt äldsta årskursen kadette1· närvarande. 
Ungt Flottans nmsikkår i Stockholm medverkade under 

lannnanträdet, som avslutades med supc och samkväm. 
Karl skrona den 9 mars 1957. 

B. LIND af HAGEBY. 
sekreterare. 
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Kriget som politiskt medel 

Några reflexioner med aktuell anknytn ing 

Av löjtnant L. FOR S)IA\ 

Inställningen till kt·igel som sådm~t och som o medel a lt lösa 
politiska tvister har varierat avsevart und.cr arhundr adenas 
lopp och bland olika folk. Det har funmts de som. ansett 
kriget sont en logisk följd av eller fortsättni~1g på en viss 
politik, de som har ansett det vara ett naturligt uttrycl~ for 
en "livskr·aftig" nation samt de som överhuvud taget ' agrat 
räkna med ett kommande krig som en realitet. Våra d agars 
västerländska uppfattning om kriget som. ett icke tillalet 
medel för att lösa politiska tvis ter är av relativt sent datUJll. 
Det är exempelvis inte länge sedan kolonialkrig fördes mål
medvetet utan att väcka större indignation i Västeurop a och 
utan att nåcron här försökte stämpla kolonialmakern a som 
ang.rlpare o~h få dem ställda inför någon forn: av .intern,~
tionell domstoL Att så inte skedde berodde giVetvis deh 15 

på a tt det inte fanns någon effek tiv internationell o~·ganisa· 
tian sam t även på att vår egen a ttilyd till dessa kng ,n_tan· 

· l o -- l ·· · l g l· n gen 
~ör knsten 1etens ramar ~en var en an"?an an ~ (a . : . de 
1 Europa betraklades pa el t annat satt. Antmgen ' d l. 

religionskrig och som sådana givetvis tillåtn~ för alt 1nt~ 
säga lovvärda ell er också var dc "försvarskng". De lta se 
• o . . . r~ 

nare behändiga uttryck har rätt utnyttjat kunnat m oL1ve ;
1 

varje krig för den breda massan. Uttrycket har d essutoJ 
' ·· l b o d ·d · saJ1l' 

den förd elen att det kunnat anvanc as av a a Sl or ~ ' i 
ma krig. Från tiden för första världskriget kan Yl ~d 

' - f " " dl~ 
varje fall i Västerlandet - .l~onstatera en _ aran __ ·st ~ 

inst~illning till l~~:lget som J?Ohhs~~t .. me.de~. l_)e~ f o~cJel 
tydliga ullryck e t for denna attrtydsforandrmg var b ildal 
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nv Na tionernas. Förbund. Den~w organsration blev av väl 
~ii Jld a or~aker 1cl~e den effekllva fredsgarant, som tanken 

1
rspr unghgen vant. Dess bestående resultat är emellertid 

1 
tt tanken p å en internationell överstatlig och fredsbcva

~ande organisation hade väckts och slagit r'ot i det allmänna 

1nedvetandet. .. Denn~ tanke_. har sedan under inflytande av 
oe t andra ~arldsknge ls handelser burit frukt i form av 
f örenta Natwnerna. Att det under dessa årtionden skett en 
reeJil attitydsförändring visas galt genom att påpeka, alt det 
aldrig fördes n l'1gra diskussioner om en internationell orga-
1Jisation skulle bildas uta1i endast hur den skulle utformas. 
(Och den diskussionen pågår f ö fortfarande). 

Vad är det då, som orsakat denna västerländska åsiktsför
iin~ .ring? lV~ån~a skäl kan framföras och jag skall hi-1r in
skranka nug till at t b ehandla fyra, som jag tror vara vä
sentliga. 

Krigels efj'ekt och därmed dess resultat har förbindrats 
i mycket hög grad m ed dc nya massf6r störclsevapn ens till
komst. Det går därför inte hingre att vara indifferent. Chan
sen att överleva ett kommande totalt krig har blivit så liten 
at t redan detta är en fredsbevarande. faktor. (Mitt resone~ 
mang är givetvis endast tillämpbart på dc länder och folk, 
som kan ans~s som presumpliva krigsdeltagare i clt kom
n~ ande .storkng och som samtidigt idag ~ir de som på olika 
satt har möjlighet att påverka det politiska läge t) . De mo
der~a massförstörelsevapnen har bivcn skap~t en krigs
skrack, som verksam t biclragi t till att ge de olika fredsrÖ·· 
relsern a en god jordm:"tn att arbeta i. 

Med. ö,]~ ad ,hil?ning och standard följ er som regel en hu
man _lwsmstallnzng, som i sig själv bör vara frcdshcvarande. 
~en mnehållcr i varj e fall inge t aggr essivt element men ute
linter som bekant .icke försvarskrig (med eller utan cita
i~on.stec~ccn): Att .detta sln~Jlc bidragit till alt förändra vår 

stallnmg tdl knget motsagcs skenbarlicren av d et faktum 
att kr· J l ' · t h · '=' ' h Igen ) 1v1 mer oc m er effektiva och således mindre 
e Ulllan a ... De lt a har .emellertid med den tekniska utveckling-· 
gn att gara. Om kngct kommer, är det effektivare än tidi
~,are. n & har emellertid r ed an det första "kricre L" m ellan de 
11 ~'afte ·1 t ·· l · "'· lilJb -r, som. __ crar mo vapnad confhkt och de. som håller 
det ak.a slutforts med d e senares ned erlag och det är i just 
lli ta mledandc "krig", som en allmänt human livsinställ
e))~,~ parad m:d styrka oc~~. wundad p å .internati~me1l a över-

Ommelser kan ha moJhghet att hmdra kl'lgsutbrott. I 
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detta sammanhang vill jag även framhåll a kvinnm:n~s iika(j 

politiska inflytande, som sannolikt påverkat odh 1 an höar: 

o ' · ·t d ' ll l · t 1· t> e 
arad kommer att I)averka var ath y tJ {nge som p o ttisl· • 
n 

't 

medel. 
En medvei/en /'redspropaganda har all t sedan första v ärld ~ . 

kriget bedrivits med alltmer ökad intensitet oc.h ~len na ha
1
• 

säkerligen påverkat vår åsiktsbildning, även om fredsrö reJ. 

sen under tiden efter andra världskriget politiserats. ti ll den 

grad, att allmänheten förlorat förtroendet för den . Meli 

fredspropagandan oc.h fredsarbetet har även tagi_t sig prak. 

tiska uttrvck i form av aktioner genom FN, s-peCiellt såso 111 

tekniskt ~konomiskt oc.h kult ure llt bistånd till underutvcck. 

lade lät;der samt genom olika staters eller grupper av sta. 

ters egna åtagand~n för främst ekonomisk .. hjälp inom ra. 

men för Marshallplanen, Colomboplanen, Forenta Sta tern;11 

"Point four programme" m m. Detta är det första hi ttills 

relativt blygsamma försöket i historien att direkt angnpa 

de på lång sikt krigsdrivande ekonomiska faktorerna . Om Yi 

vill nå resultat på denna väg, vilket sannolikt kommer at t 

bli nödvändigt, måste insatserna -~öras betydligt effek ti v ar~, 

i .större skala samt även med h]alp av andra handelspolJ. 

t iska medeL I det sammanhang som här är aktuellt, vill jag 

gärna framhålla betydelsen av den ökade internationella 

upplysning och vana till internationellt tänkande, som de lta 

arbete medför. 

Den fjärde faktorn jag vill framhålla är av teknisk n~ t ar 

och i viss mån grundläggande för de tidigare - komm umka· 

lionsmedlens utveckling. Den bar på olika sätt gett oss _helt 

nya möjligheter att påverka opinionsbildn.ing_en san_1t . ave1_1 

tvingat politikerna att ta hänsyn till befmtl1ga ?PlllJ O ne~. 

Här äi" givetvis masskommunikationsmedlen radiO, televt· 

sion, filn~ oc.h press av elen allra största vikt. Händelse r, soill 

tidigare omf~ttades med ~-ny~ket litet intt:es-~_e på gn~nd :J: 
de stora avstanden, har plotshgt kunnat bh hogaktuella. D 

1 
därför att de numer kan påverka opinionen i vårt eget la tH· 

medan de fortfarande är aktuella samt dels därför a tt stoJ~ 

makterna uppträder ,som intressenter i allt flera konfl iklet. 

-- politiken liksom strategien tenderar till a t t bli a1I IJ1l,e: 

h . . o .J . • 1 ]) j) h 5 

global. - Denna snabba oc 1 v1ss man uingera(te u . · 

i1ingsljänst har emellerti~l.sina sv_agh_et~r. Y ad har moltnga t~e~~ 

fo'" r aaranli för att UJ)]Jgifterna ar nkhga ? Hur kan hn n .. 
1
• 

5 - ... .__ · a u 

döma, hur objektiva nyhe terna är? - Vad ~~an km:. gor 
5
;
1 

givetvis att välja sin nyhetskälla, och det ar en fo rdel, 
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]iii1~~ han kan g?r.a det. Detta val sker dock vanligtvis. p å 

så satt, att han val_J~r den "källa'~, som närmast anslute,r s.ig 

till h~ns egen politiska uppfattnmg, som således sannolikt 

ytt~rh?are kommer at~ fixeras. Men blir han därför mer 

obJ ekti; ' t upplyst? - V1 har ofta en benägenhet att övervär

deraovara nyhetsor~an_s obJektivitet. För att flera tidningar 

påstar ~amma_ sak, a: .JU d~_rmed på intet sätt sakens riktig

]Je t bevi_s~d, vilket n~a_nga forefaller tro. Detta gäller givetvis 

endas t fragor av politisk spekulativ art, där journalister oeh 

skribenter ofta omedvete t kan vara bundna 'av "nuets" eller 

samhä lle ts vedertagna attityd till ett visst problem, som kan 

vara m ycket svår att frigöra sig från. Tidigare har exempel

v!s ,n1.ån?a Jrå~or betraktats f~ån en religiös utgångspunkt, 

v1l~e.t .. da for hd~n var naturligt, trots att frågans verkliga 

rehgwsa anknytnmg ofta har varit mycket ringa eller kan-

ske ingen alls. ~ 

J~? har här ovan sökt visa, att vår attityd till kriget som 

politiskt medel vari_~ f?remål för en förändring. Därmed är 

1cke sagt -::- .o.ch _det ar Jag angelägen understryka - att detta 

skulle. omo.] hggora nya krig. Vi har flera färska exempel, 

som visar motsatsen, men denna åsiktsförskjutning är trofs 

detta ic.ke utan betydelse. ~ ' 

Allmänna opinionens och inrikespolitikens inlfylande. 

Idag kan vi knap1~_ast föreställa oss något läge, där Sverige 

skulle k.:~nna UJ~ptt~ada som en krigsöppnande nation. Men 

eJ~~last for fe~~1t10 ar sedan, var det många, som inte stod 

fra_mmande for_ tanke~. att _med våld tvinga Norge kvar i 

U~IOI~en .. Det ligger nara tillhands att genmäla, att denna 

~orsk}utm_~1g är natur]~~ för små nationer av Sveriges typ, 

om mte ar av storpohhsk betydelse eller på annat sätt en

gagerade i storpolitiken, men att exemplet ej är relevant för 

s.~onnakter. Vi har emellertid två dagsfärska händelser, som 

't_Jsar m otsatsen. Den första är den brittisk-franska interven-

Jonen i Eg · t · . ·1· · o · 
t"d· c )p en, som v1sser Igen 1gangsattes, men som smn-

r~ ~gt ble:. ett e~empel på svårigheterna för en västdemok-

Uh att fora kng utan att ta hänsyn till allmänna OIJini-

0llen · t '"l l · · d 
t s ms a mng 1 et egna landet. Det kan med foa hävdas 

at d b'tt'I · · :s ' 

icke en n l~ {a O]~mw.~en, parlar~l.~nt~voteringarna till trots , 

ni accepter_ ad e 1 ~ge_~mg~ns pohhk 1 detta avseende. Opi

,l 
0

11en var rcke hllraokhgt propagandamässigt förberedd . 

li~F Utesluter hä: m edvetet de övriga faktorer, som bidrog 

au aktwncn mstalldes. Det andra exemplet är president 
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E isenhowers i slu tet av 195G avgivna m ycke t orndcbattcrn(j, 
deklaration, a tt Fören ta staterna endast kornmer all grip~ 

~ill ~ap:n, or~~ dc blir ~1?fallna eller av F~ :mm~·dad e at\ 
mgnpa 1 en vapnad konflikt. Sanuna tankegangar fmn s fort 
farande kvar, fast i något modifierad form, i den senare u,:: 
givna s k Eisenhowerdoktrinen. Denna politik har bl a an. 
gripits mycket kraftigt i en serie ledande artiklar i New YorJ· 
Times under december 1956. Tidningen har där fram hål!j; 

begränsningen i en sådan politik, som på dctla sätt iiver. 
lämnar initiativet till motståndaren samt alt det även f inns 
nndra medel än militära för motståndaren att lillgrip ·t föl' 

att nå sina syften och all Förenta Sla tema :i ett sådan t fal! 
skulle stå maktlös. J ag skall i viss mån återkomma hade 
till detta och den brittisk-franska interventionen och nöje1· 
mig här m.ed att konstatera, aH Eisenhower sannolikt u lfor
mal sin deklaration efter en bedömning av den ameriknnskn 
opinionens inställning. Han har med andra ord grund at sin 
politik just på en sådan bedömning, som Eden underl'il alt 

göra eller gjorde felaktigt. Det förtjänar dock framb allas, 
att Eisenhowers uttalande gjordes i valticler och således tiil 
en del kan ses som ett bidrag i.ill valkampanjen. Men tiven 
det understryker samtidigt den vikt, han fäs.te vid opin ioncm 
slvrka i denna speciella fr i\ ga. Det pekar även p[t in 1 ; kc ~

polilikens alltmer växande inflytande över utrikespoli tiken, 
vilket v-Brit speciellt tydligt i Förenta Slaterna under ef ter
krigstiden. Detta har tagit sig uttryck i att många av F örenta 
Stalernas s.lorDoliliska beslut huvudsakligen varit gru ndade 
på inrikespolitiska ställningstaganden. D~t finns excm pchis 
de .som. anser, att det icke hade blivit något Koreakri,_\ , 01~1 

det ej varit kongressval i Förenta Stalerna 1950 och moll
verar del i korthet med att ett amerikanskt erkännande aY 

Pekingregeringen var väntad uneler 1950, men att maJ~ nvsåg 
dröja till efter valet för alt ej splittra det egna partH l och 
ge republikanerna trumf på hand. Hade delta erkännande 
kommit till stånd, hade förutsättningarna för en uppgin·cbe 

-- enligt dessas uppfattning - varit betydligt större . 

Hänsynen till elen egna opinionen och rena inrikespoli lisl;a 

förhållanden minskar således möjlighe lerna för en sl nl s .l~c:· 
ning att föra en i alla avseenelen "realistisk" utrikespohtJk, 

som renodlat ser till elen egna na tionens intressen. Hur pas.: 
lämplig en sådan "realistisk" politik är i andra avseende: 
skall ej diskuteras här. Dessa fak torer - hänsynen till cgn·1 

opinionen och inrikespolitiken - blir give tvis mest i nfl~· 
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je lseril~a ~ - e~~ clemokr~ti , där de, fr~ tt kan utvecklas, men 
.0nnohkt a r aven en d1ktatur av SovJets typ numer tvuncren 
~ tt ta viss hä nsyn tiJl dessa faklor cr. n 

' Det är em eller tid in te bara dessa fak torer, som fö rsY[n·ar 
peslut om en mili tär intervention. \'i h ar p å sen are tid i allt 
bögre grad vant o~s vid att lägga främst moraliska men även 
rent juridiska synpunkter på kriget. Efter och under det and
ra världskriget infördes begreppet krigsförbrytare i vår voka
pnlär. Kriget ell er snarare angreppskrigel blev med andr a 
ord kriminaliserat. Det har tidigare hänt, att en förlorande 
part i ett krig blivit föremål för olika former av bestraff
ningar, men det nya efter det senaste kriget var att den seg
rand e parlen nu förde de skyldiga inför en formell domstol 
och där under en vanlig rättegångs former slälldc dem tiH 

svars f?r deras _krigsförbrytelser. Syslemels brisler i övrigt 
finns eJ anlednmg att diskutera här, det väsentliga i vårt 
sammanhang är, att angreppskriget uttryckligen blivit kri
minaliserat och att de lta i huvudsak accepterals samt att det 
även införts i FN :s stadga, som i korthet förbjuder den en
skilda slaten alt tillgripa våld eller hot om vMd i sina inter
nationella angelägenheter, utan i stället h ar ulformat ett 

system. för kollek liv handling vid angrepp eller fredshot 

Vem iir (liZgripa r e? 

De m oraliska faktorerna har redan blivit förcm~U för viss 
granskning och skall endast kompletteras vad avser begrep

p~~ ~ngripare och angreppskrig, vilka som regel används som 
chfuncrade begrepp såväl i FX :s stadga som i den politiska 
deb atten. Förenta Staternas nuvarande utrikespolitik grunclas 
t ex enligt Eisenhowers nyss citerade uttalande på tolkningen 
av begreppet "angrepp". Det är vidare "a,ngreppskrigcn", som 
s~all mötas enligt F~ :s stadga. Det borde rent sakligt vara 
la~t att visa vi lken part av två stridande, 'SOm är den an
gnpandc - som "har skjutit det första skottet". En politik, 

h011l är så föga aggressiv som den amerikanska - om Eisen;-
?Wers uttalande får tollqs ordagrant - hör även under 

l'lssa övriga förhållanden obetingat kunna verka fredsbe

~arancle. Men det är ~t~ förenkla pro})lcmcn i hög gra~~, om 
ke endast helraktas fran denna ut~angspunkt. .. Det .. racker 
k a.nsk e med att upprepa alt alla k ng numera ar "forsvars-
tig" och alt som regel den egua opinionen genom propa

;t-n?ans påverka_~l ~r helt över~ygad om den egn~ s~kens 
khgh ct och berathgan de. Angnparbegreppct har 1 sa hög 
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grad gått in i det allmänna medvetand_et som förk~stli gl, Ult fallns det dessutom inte längre någon miinehenöverenskom
det även kommit att påverka statslednn~~arnas at~1tyde r och Jllelse att stödja sig på) . 
i vissa fall tvingat dem se bort ifrån pohhska reahtetetr . Mi!1 Det tyska anfallet på Polen i september 1939 var en tyd
avsikt är självklart inte att försvara angre~)P. son'l sadant )ig aggression. Finns det fog för a t t betrakta den därpå föl
utan endast att påpeka begrepp ets stora relat1v1tet sam t viRn jande engelsk-franska krigsförklaringen mot Tyskland som 
att beslut av den vidd och med de konsekvenser, so;n d et l1i)r ett angrepp ? 
är fråga om, knappast kan fattas enb~rt med utgangspt_tnkt En stat tillgriper sådana ekonomiska eller politiska medel 
från att den angripande är den skyld1ge, o~~ den an gr~Pnc 1not en annan, att denna endast kan värja sin existens 
den som i alla lägen skall hj~"ilpas. De poht~~ka och l' ] dc ~enom att tillgripa vapenmakt, vem är då angripare? (Detta, 
moraliska skälen måste ytterst vara de bestammande. Jag hävdar vissa - Theobald, Kimme! och i viss mån även Ful
vill exemplifiera detta främst med de~. ryska anfallet Pf1 ]er - var fallet vid det japanska anfallet på Förenta Sta:,
Finland 1939. Här förelåg ett klart och oppe t angrep p, men terna). 
e tt angrepp mot ett land, som lmap1?ast var __ av störr_e hety. Om två stater bå da förbereder sig för angrepp på var
delse för England och Frankrike. Fmland~ od~ mollv;rade andra, är då den som skjutit det första skottet alltid att be
således reell t sett icke ett engelskt-franskt mgnpande. f rots trakta som_ angripare och den andra således den överfallne, 
detta begärde dessa stater att fritt få passera ge!1~m ~ver ige vilken därmed är moraliskt berättigad till internationell 
f ö t· att understödja Finland, med andra ord ga l k n g mot hjälp ? (Detta, hävdar vissa, var fallet vid Koreakrigets ut
Sovjet. Denna genommarsch förvägrades och det ~ven ska b~- brott ). 
slutet kan därför med viss rätt betraktas som kngsavgoran- Ingen utav dessa frågor kan tveklöst besvaras med ett 
de. _ Hu_r ~ade utvecklin~e~1 b~ivit om En~land o,~h _F r.a nk; enkelt "ja" _eller "nej", ;11en trots detta a_vser jag inte disl~u
rike samhd1gt hade konumt 1 kng med S_ov]et och l ys~ land, lera dem vidare utan later dem endast Illustrera, hur svart 
Det engelsk-franska beslutet kan antmgen ha va n \ be- det är, att i ett visst läge ange vem som är ang1ripare och 
tinga t av moralisk indignation öv~.r ~e to rylska av tyskar_n a I"ClU som är den angripne. Det framstår då ty enigt, hur tvek
troligtvis accepterade anfallet och .. ar 1 sa fallo k?-app ast llll ~ samt det är, för att inte säga hur omöjligt det är·, att som 
räc.kligt politiskt motiverat. Det racker o att pavi_sa be s_l~t t:ts USA grunda sin verkliga politik på den förutsättningen, att 
troliga konsekvenser. Men det ka_n ocksa ha vant ~notn ~ra t man innan man går till aktion med rätta skall kunna ange en 
av andra skäl och det är det trohgaste. Man var nnnd rc ~nl - av de två s tridande som angripare. Sannolikt är inte heller 
resserad av Finlanels sak än alt få fotfäste p å Norges v_asl; Förenta Staternas politik så stelbent och hårt bunden som 
kust och kontroll över den svenska järnmalmen, och 1 sa det nyssnämnda Eisenhowerska yttrande t vill göra gällande. 
fall har beslutet varit b ä ttre politiskt me~~ ln~_appast _lllon:- T!·oligtvis tillkom det för att inför den ame~rikanska opi
liskt grundat. Ett annat aktuellt exempel at: Forenla_ S la tei: fiJOnen motive ra Förenta staternas Suez-politik. Men även 
nas inställning till den brittisk-frm:-sk_a mt~rve!1lwnct~" ~ om det ligger till p å det sättet, så visar det, hur viktigt "an
Egypten, vilken jag skall å_te rkomma till I forts~t~nmge n. ~o~ g~ip arbegreppel" Lrots alla dess begränsningae har blivit i 
att ytterli~are påvisa ~vångheten. att ~{_!~rt defJ.me~a be~~ ~~k- var tid. __ ~n -~ästeeländsk statsledn~n~ kan i1~tc med gott re
p et "angnpare' skall Jag endast Ietonsl-..t och )tletst fOL 1Ult at (Jamfor resultatet av den bntltska aktwnen mot Suez) 
lat antyda n ågra frågeställning~r. . . . , ·et O(}rts~ f~ån hur den allmänna opinionen m,?.raliskt e.~1gage-

Tvskland marscherade 1938 m 1 delar av TJeckosh~ ak\_ tat s1g 1 detta b egr epp. Ett annat uttt·yck for detta ar den 
enligt avtalet i Miinchen. Var England och Fr~nkr~ke c~ ~!(}r a vikt, som a merikanerna unde r Koreakriget fäste vid 
ävei; att betrakta S01~1 angripar~, eftersom de l lVIu nehel ~t\ få Komi~~un!stk~na förkla~at som oanwipa,~:e . Först sedan 
acceptera t den tyska mmarschen ? . . ri- ~,~ f atta .. t stallmng _1 de1~na_ f raga, ansag sig F m: en ta Statern a 

Polen, som senare kom att bli d: n ytte:s~a kngsanl ed~~~~:~ iU?n.a,for~er:~laviss~ atg~~:~er mot d~n ny ::: f~enden: Fakta 
_ , 1939 med och delade d et da slutg1lhgt styckade LJ r 

1
!\or ea paved ... ades giVetvis Icke av v1Hzen foLJn FN.s utta 

~~,s~~rakiet. Var Polen då att betrakta \om angripare ·; (.~tl ande fiok och det var dock på grundval av dessa fakta, som 
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Förenta Statcrna skulle planera sina åtgärder. Men l rot , 

detta ansåg man av olika skäl det m ycket väsentligt a tt iJ1~ 
för allmänna opinionen få Kinas roll som angripare f a ~tsl n. 

gen. Då först h ade man fått den moraliska sanktionen för 

dc å tgärder på ,det militära och ekonomiska planet, s0111 

man av andra realpoliti ska !-'käl ansåg nödvändiga a l t ge. 

nomför a. 

Politikens målsiiltning. 

Ingen p olitik och självklart heller ingen utrikespolitik , so111 

gör ski:il för n amnet, k an föras utan en hestämd målsätlili ng. 

Det väsentliga ste draget i vår egen, liksom även i dc fle sta 
icke kommunistiska staternas utrikespolitik, är alt bevara 

världsfreden utan att för den skull avstå från de prin l'i per 

för samh~illsordning och demokrati, som vi funnit läm pliga 

för oss och som knappast behöver definieras här. Vi i v ~i-; t er

landet för m.ed andra ord en utrikespolitik, som ytters! bar 

till mål att bevara vår fred och vår form av demoh·a ti. 

Detta äl' en n a turlig politik i dc länder, som i tekniskt, k ul

turellt, ekonomiskt och demokratiskt avseende nått liingst. 

- Vi har fått n~tgo t att försvara, n ågot alt bevara. - \ i är 

dessutom medvetna om en världskonflikts fruktansYiirch 

konsekvenser för just dc d elar av jorden, som vi beho,r. :\len 

samtidigt wm det är en positiv och av dc flesta av fö rn ufts

skäl accepterad po-litik, så innehåller den vissa neg<t tiva 

element. Dess m å l är ytterst att bevara freden och v~'lr de

mokraii. Men om dessa faktorer skulle komma i ko nflikt 

n1.cd varandra - om freden endast kan bevaras gcno1 1 att 

uppge vår demokrati eller att ge avkall p å vissa delar av 

den - hur skulle vi då handla? Den yttersta k onsekvensen 

av detla resonemang är, att freden s'åk,ras bäst genom en 

fullständig kapitulation , men det är inte den freden , v i vill 

bevara. Det finns emellertid m ånga mellanlägen, där f reden 

kanske kan säkras genom smärre eftergifter eller g< nolll 

mindre avkall på demokratin. Det är då som avvägmngen 

kommer att bli svår. I alla populära diskussioner i denna 

fråga hävdas alltid, att det inte kan tänkas någon kom pro

miss mellan freden och demokratin (= friheten) och det 

konuucr kanske inte h eller att bli någon i ett sådanl Hig~. 

Men sakligt sett är det säkerligen inte riktigt att ge et t sa 

kategoriskt och entydigt svar på frågan. (I politisk instans 

är det självklart nödvändigt att utåt alllid hävda kow pro: 

misslösheten. Motsatsen vore självuppgivels_c). Vi h elt ö,·el 
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)Jara visa p_å vår _egen. statslednings problem och åtgärder 

11nder det s1sta knget 1 samband med vissa tyska krav fö 1· 

il tt se alt kompr omisser ej är o tänkbara. ' 

I k ombina.!ionen fred ---: demokrati finns ett farligt ele-

111ent, som latt kan leda hll "Miinchenuppgörelser". Orden 

~{i.in chen får_ nuförtiden alltid representera en eftergiftspo

]itik , som nusslyekades i sin m ålsättning att bevara freden 

genom P?litiska ef.tergifter och eftergifter, som dessutom 

skedde pa andra landers bekostnad och utan att dessa ens 
fick närvara vid konferensen. 

För att undvika missförstånd, eftersom j ag i ett visst av

seende avser ta Miinohenuppgörelsen i försvar, vill jag i 

myck~t korta ordalag klarlägga min ställning i denna fråga. 

Uppgorelsen blev en politisk felspekulation i jätteformat av 

England och Frankrike, främst därför att dessa stater så 

totalt felbedömde Hitlers och nazismens avsikter och mål. 

Konferensens främsta resultat blev inte att "säkra freden i 

vår . ti_d", utan tvärtom att skapa förutsättningar för den 

naz1sbska _expansionen. Att Tjcckoslovakiet ej fick deltaga 

var fe lakligt och heldagligt främst ur moralisk synpunkt, 

men det var ett annat uteblivande från konferensen som 

kom att få vida viktigare konsekvenser - Sovjctuni;nens! 

Denna _stat, ehuru intresserad, blev aldrig inbjuden att del

taga, v!Jket kom att bli mycket väsentligt för utfannandel 

a_v SovJ C~s framtida politik. Misstroendet mot västmakterna 

f!ck n y JOrdmån och lVIi.inchen blev det sista incitamentet 

h!l den }Jolitik, som ett år senare resulterade i Molotov

R~b~e~troppaktcn. Mi.inchenuppgörelsen och händelserna 

dankrmg är sannolikt en av d e yttersta orsakerna för våra 

da,?at:~ polit!~ka konflik_tsituation med dess kalla krig. 

b ~unchen blev ~~t m1sslyckand~ och därför betraktas ofta 

1eg: ~ppet. den pohhska kompromissen som suspekt. Att en 

l oh h k nnssl.yckas är inte, som många tycks tro, detsamma 

som att den ar felaktigt förd. Politiker är inga fjärrskådare 

~0111 h ~;. förmåga att se in i fr~mtiden eller riktigt bedöm<.~ 
n polwks alla konsekvenser (Jmf Eden). När vi värderar 

c1n P?litik, J~~åste vi göra det från samma u tgån gsp unk i - un

c.erra ttelselage - som de ansvariga politikerna utgick från 

Y1d tillfället ifråga. Det är då inte ~tillräcklia t att endast föra 
ltJ. f l t . h 'Id · o -- o c 

Iis a c a ~ - l . en, ulan Vl m~1s_te aven la hänsyn till de poli-

b k~ . . storannungar och opuuoner, som då var förhanden. 

,1et arsaledes m.· denna synpunkt - värderingen - felaktigt 
' t h ·t l t "M.. l " l 19 - ~ ' 
v· e ra c a une 1en mec . 4~ eller 1956 års perspekliv 
1 skall använda oss av 1938 års. ' 
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Hur hade vi idag betraktat den politiska komprom issen 
om Chamberlains bedömning av Hit ler visat sig vara r ik tig ·) 
Tjeckoslovakiet hade varit tillspillogivet, men det hade s a~1 ~ 
nolikt varit glömt idag (utom bland tjeckerna) och Ch a111 _ 

herlain hade betraktats som en stor statsman. Vi bör ha . 
minnet, att Chamberlain även i Mi.inchen representerade e1: 

majoritet av ,sitt folk . Han va r sålunda i september 1938 inga. 
lunda ensam om sin övertyge lse om politikens riktighe t. I 
England representerades oppositionen mot honom oeh den 
utrikespolitik han förde fdimst av två politiska vild ar, df1 

fortfarand e tämligen inflytelselösa - \Vinston Church ill och 
Duff Cooper. I övrigt var nationen i huvudsak enig lllec.l 
Chambe.rlain. 

Vi utgå r ofta ft-ån som n ågot självklart, alt våra egna 
ideal - fred, frihet och demokrati - skall vara bes täm. 
mande även för andra staters, i varje fall icke komm unis
tiska staters, politik och åtgärder. Sannolikt är de i re ali
teten bestämmande endast för ett begränsat an tal nordväst
europeiska, nordame rikanska och australiska stater. Alt se
dan övriga länder alltid utnyttjar dem i sin politiska vok~·:

bulär, är elt h elt annat förhållande, som harined dessa ords 
politiska affektionsvärde att göra. Mi tt resonemang är givet
vis y tterst förenklat , men jag understryker, att jag använ det· 
termen "beslärnmande för". 

Fred är givetvis väsentlig för de flesta människor ; men 
det är uppenbart, att ett storkrigs fasor och konsekvenser 
m åste betraktas på olika sätt i Manhattans j äktade, affä rs
drivande myrstack och bland Kalku ttas myllrande, mnng
millionhövdade, svältande proletariat. 

FriVIet är en realitet för oss, som vi är redo att försyarn. 
Frihet är däremot ingen realitet för många sydafrik aner, 
koreane r eller egyptier föt· att ta några exempel bland 
m.ånga. 

Demokrati är den statsform, som är bäst lämpad för ett 
samhälle av vår typ och den är num er allmänt acceptetrad 
inom. väste rl andet. ·Men hur många av de sta ter, som har en 
demokratisk författning, är verkliga denwkratie,r i vår me · 
ning? Man blir snart besviken, om man gör en granskning. 
Vi delar ofta upp världen i en demokratisk och en kom lll ~~ 

nistisk del , som. slår i ideologiskt motsalsförhållande ttJ l 
varandra. Sanningen kommer vi troligtvi s närmare, olll , ·t 

delar den i en kommunisti sk och en icke komm.unistisk del. 
• 
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\'ill vi gt_"UI~da. vår ~eke l~ommtmistiska allians enbart pi't 
deJ110kr:.ah, ar: J a~ radd VI k ommer bli besvikna. Därmed 

11,tderkanner Jag mgalunda demokratin som sådan u tan en
dast ~-:.om enda föreningsband mellan exempelvis Förenta 
state~n a och Irak. ~emokrat_~ saknar förutsättningar i ett 
samha~l e_ utan allmant skolvasende samt utan m.öjligheter 
[ör opmw~~smedl~n ~tt fritt få verka. Att söka knyta out
vecklade lander hll s1g genom att förespegla dem demokra li 
är .att b~gå e_tt ~iknan?e 1'?isstag, som UNESCO gjorde strax 
efter knget 1 sm utblldnmgs- och skolverksamhet, då de i 
stort uppl agda kampanjer lärde indianerna på Andernas 
högpl atå~r och andra hildningsmässigt sett lika lågt stående 
folk att lasa och_ skriv~. När de avslu tade ~>itt arbete, gjorclc 
de den beklagliga erfarenheten, alt det varit bortkastad 
t ~töd~. Del f anns nämli~en ej en bok eller en tidning a 1 t 
!asa 1.? en pe~na att sknva med eller ett p apper att skriva 
på, nar UNESCO dr~g sig tillbaka! D et förelåg inget behov 
av dessa kunskaper 1 folk ets dåvarande utvecklingsstadium. 
)fan h ade gått för op_~imistiskt __ och brådstörtat tillväga. P t1 

grundval av dessa lardomar andrades verksamheten till 
''Fund am ental education", som p å bred front arbetade på lång 
sikt och då fi ck man större möjligheter att n å beståcnd~ 
result at. Ma n utbildade inhemska lärare i "Educalional cen
lres", som .s~da!1 vän_de tillhaka til} sin~ länder fö_r att bygga 
upp unde1 v1smngsvasendet. Dc atervande nu hUsammans 
med läkare, som införde hygien och .sjukvård, med ekono
mer, son~- r~tsta~e upp ortens naturliga resurser och byggde 
ut d~ss _nanngshv och kommunikationer samt folk , som för
ile hdnmgar' och böcker till orten. Grunden blev förändrad 
~u förelåg behov av skolutbildning! Bilden är i flera av~ 
leenden r elevant även för behovet av demokrati i vissa un 
aerutvecklade länder. Ä ven demokratin m åste k omma till
~anun~ns m~d de ~vriga funkt~oner, som är integrerand e 

1 el~r 1 en livskraftig demokrati. Att exempelvi s vädja titl 
~~dlens l:nassor aott slå vakt om demokratin i _kampen m ot 
~ tnmu_ms~nen ma~te uppenbart vara e~t felaktigt a rgument. 
~n sydmd1er har mte den blekaste amncr om regeringen i 
~~~\V Delhi styr landet på demok ratisk ell:~. på am{a11 g~·und. /II. m an knyta länder av denna typ till det icke kommu
~ :kh~k a ~1?cket, m åste a_ndra .?ch fr~mst ek onomiska och 

1
. lllska argument utnyttJas. For att fmna exempel p å ou t-
1ickJ.~d ~ demokrati_er är _det f ö ej_ nödvändigt a lt avlägsna 
i~g sa lfu~gt som hll ~st_en, det finns goda exempel även 
0111 det 1cke kommumshska Europas gränser . 
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Vi har en benägenhet att ~.vervärder~ d~1~1okratins he tv. 

delse som argument bland framst de aswafnkanska folke; 

Min egen erfarenhet från en fjortondagars FN-konferens 01~· 
de underutvecklade ländernas problem, son1.maren 1955, Jne] 
deltagare från bl a nio s k underutvecklade länder i Asne~ 

och Afrika, visade mig att de två mest bes tämmande f akta: 

rerna för deras h ållning är nationalism, som är av en sl:Yt"ku 

och ?kritisk, en'.'is koi~tp~·omisslöshet, s?m v.i har svar t att 

första, samt anilkolonwbsm. Det kolomala mflytandd och 

rädslan alt påny lt komma i beroendeställning fruktar de llle;· 

än något annal. Della r esulterar givetvis i en mycket miss. 

tänksam attityd mot de f . d koloniala makternas åtg:ir de r 

Kommunismen utgör för dem i deras ögon ett mind re pro: 

hlem och även hot än kolonialismen. 

Utav denna anledning konuner den brittisk-franska inter. 

ventionen i Egypten sannolikt att f å mycket större seku 11• 

dära konsekvenser bland dessa stater, än vad vi i d agsläget 

kan överblicka. Det ger mig dessutom anledning att aYsluta 

och illustrera denna artikel med några synpunkter p å denna 

moderna tillämpning av kriget som politiskt medel. 

Intervenlz'onen i Suez. 

Syfte t med interventionen var enligt britterna att begränsa 

konflikten mellan Israel och Egypten, trygga olj etillf i) rseln 

iill Europa samt stoppa den ryska infiltrationen i Mellersta 

östern. Sannolik t var det även, trots att de t inte är offic iellt 

utsagt, att få till stånd ett regimskifte i Egypten. För frans· 

m~)nnen var troligtvis dessa faktorer sekundära. Fö r dem 

var operationen sn ara re att se som en del av kriget i Alge· 

riet samt som ett s lag mot panarabismen. 

Yilket resultat har man uppnått? Oljan kan inte a.lls 

lransportc.ras genom Suez p å n tskilliga m ånader ännu OljC· 

ledningarna i Syrien är sprängda*). N assers ställning sy~,es 

vara stad;:are än tidigare. Sovjet och kommunismen h ar fa t! 

ett politi~kt argument mot västmakterna, som i dessa delat 

av världen undanskymmer verkan av händelserna i l1 ngern~ 

Det ryska inflylnndet har ej begränsats utan snarare ökab 

genom Sovjets å tgärd att bl a hota England med rob oh apen, 

vilket klingat j)O]mlärt bland upphetsade f d brilti skdoJJll' 
c . 

aii" 

nerande nyvaknade nationalstater. Många komrneutatorcr _ 

ser, att d.et brittisk-franska inflytande t i Mellerst a ()stet il 

*) Artikeln in!:än.d i j:lr:uari 1957. Red. ar.m. 
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efter ~l e ~.enaste händelserna reducerats till noll, vilken be-

101nnmg aven. styrkts av den nya Eisenhowerdoktrinen. Eng

;8uds, Frank.~·1kes ocl~ Isra~ls förha.ndlingsläge har vidare i 

d runde~1 .forsamrals. \ad bntterna heligare genom klok kolo

~ialpolihk lyckat~ bygga ~PP av förtroende, som väl kan 

·j]ustreras av Inchens, Pakistans och Ceylons inträde i sam

:.ä]det 19-17, har nu sannolikt raserats. Konsekvenserna för 

samväldet i övrigt är idag svåra att överblicka. Det som j 

dagsläget kanske va ri t den allvarligaste och mest beklagans

yärda ko~1sekvensen ur. västdemokratisk synpunkt är, att 

demokratierna stod splittrade vid det tillfälle då de om 

någonsin borde varit eniga - vid den ryska interventionen 

i Ungern -:- ~ch att. de ~iessutom i inledningsskedet, innan 

de .~v~ruht sm a~twn.' ll~te k~mde vända sig med samma 

berathgade morallska 111d1gna twn mot ryssarna, då de sam

tidigt u tnyttjade sig av liknande metoder i Egypten. Det 

räcker att med denna bakgrund konstatera att företaget 

blev ett fiasko. ' c 

Vad hade hänt om det visat sig möjligt att genomföra före

taget ? De moraliska skadorna och rea k tio n en inom samväi

det h ade sannolikt blivit desamma. Indiens utträde ur sam

väldet hade inte varit u teslutet. Nasserregimen hade kanske 

kunnat störlats och någon form av kontroll över kanalen 

upprättats. - Men därmed hade problemen inte lösts utan 

b~r~ skjytits n ågot p å framtiden. Araberna hade på nytt fått 

bo~·J a, dar de stod 1!)50 och med nya nålsticksaktioner "pina" 

lmtterna ut ur Suez. - Sovjetilsk infiltration i länder som 

\'~sar sig mottagliga för sådana, kan aldrig stoppas g~nom 

raid mot de folk, där infiltrationen sker. Resultatet blir det 

111o~s a~ta. J ordmånen för den sovjetiska propagandan och dc 

sovJ etiska å tgärderna förbättras. 

.. Exemplet har tydligt visat, att ensidig interventionspolitik 

a.r både farlig och ändamålslös. Det har även påvisat svå

rtgheten för en modern demokrati att använda vapenmald 
801U politiskt argument i aggressivt syfte, om inte den egna 

och ? en allierade opinionen förberetts i tilleäcklig grad. Det 

r~r mte helle.r att betrakta problem av denna kar~ldär so~n 

1 kala eller mterna, flom kan behandlas utan hansyn hll 

\ess övriga internationella konsekvenser. 

In terventionspolitikens missl yckande bör givetvis. jåmfö

~:s l?ed de möjlighe~.er, som förelåg att med hjälp av FN:s 

1 
8

Ll t ser och organ Jos a problemet. Den akuta kris si tu a tio

ten u tlöstes genom Isarels angrepp på Egypten. Det finn s 

12 
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inget so!n s~gcr, att inte_ detta an~repp had_c kunnat s topPat 
g~nom mgnpande av sak e rhctsradet, om m_te d~ _tta _hnns)a~ 
g1ts genom ett ~ngelskt-fr?nskt _ velo. 

0

Forutsattmngar11 D 
fanns. Israel var mtc ute pa errovrarslrat utan hade 801 
mål att nå ett _modus vivendi n:~d ar~astoatema. Både Sovj~; 
och Förenta Statcrna var pos1tiva hll atgm·dcr genol1l P\' 
och Egypten var allvarligt hotat och därför sannolikt icl:· 
obenäget för ett FN-ingripande, som kunde hejda i'> raeJ\: 
tiska aggressionen och återställa status quo. Det är i n te rik. 
tigt, att som Eden hävda, att den brittisk-franska ak tionen 
tillkom för att möjliggöra ett _FN-ingr~pa~1de. Tvä1:tom Eng. 
land hindrade detta genom s1tt veto 1 sakcrhetsradci 

Det invänds ofta, att FN är maktlöst och ingen l i ng kan 
uträtta och därvidlag är det lätt att peka på Ungernr h;inde]. 
serna, där FN uppenbarligen inte lyckats hejda h lods\l i
gjutelscn. Det är emellertid orätt att säga, att FN m isslyc. 
kats, det innebär i stället i verkligheten, att statema ingen. 
ting kan uppnå genom samarbete och samråd, efter:-; om P:\ 
just är en stående organisation för samarbete och samråd, 
D.ct är därför oriktigt alt påstå, alt FN är maktlöst fii r at\ 
organisationen inte kan lösa alla konflikter. Det är s<~ lcdes 
endast under vissa förutsättningar, som FN i dessa stmpo· 
litiska sammanhang kan arbeta effektivt och dess a k an med 
fog påstås ha varit förhanden före det brittisk--franska vetot 
i säkerhetsrådet, medan dc däremot p g a Sovjets h tlllning 
saknades i Ungernfallct. 

Dc svårigheter för en stat alt tillgripa militära mak tm edel 
som politiskt argument mot en annan, som jag tidiga re pil
visat och även exemplifierat, är självklart endast giltiga !or 
utvecklade demokratiska stater med någorlunda fri opll1l· 
onsbildning, vilket är en mycket väsentlig inskränkning. Del 
innebär, att risken för en västdemokratisk militär aggres· 
sion, hur sakligt motiverad en sådan än i ett visst läge k unde 
vara måste, den brittisk-franska interventionen till t rots, be· 
döm~s som _mycket liten. Dett~ unde~strykes ävc~1. a__v Eis~\1; 
howerdoktrmen, som uttryckligen sager, att m1htar hJa-1_ 
skall lämnas först sedan sådan begärts . Beträffande de k onl 
munistiska staterna är läget ett ~nnat. Här är man i förstn 
ha~ul inte be~v~rad av någoi~-- fri op~nion_sbil ?nil~~ u tan ~~~~ 
tvårtom en dingerad nyhetsformedlmg h ll Sll1 ' t]anst. Def, 
styrker det _all_mänt acceJ?tcr~_de antag_andet_? a1:t __ risk cn . cl~~ 
en kommumsilsk aggressiOn ar betydligt storre an en 1 , .• 

kommunistisk. Vissa tecken under senare år pekar cJilcJle
1 
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jjd på; att äv~n. ryssarna ~livil t~~11~gna att la_ hän.syn -~ill den 
611 a mrc opnuonens yttrmgar 1 hogre ulstracknmg an man 

~i"digarc ansett i västerlan det. 

Jag har sökt visa, 

att storkriget i sin egenskap av tota lt krig innehåller vissa 
cleJ1lent, som utgör en bromsande faktor på ett krigsutbrott 
och som ~{anske är av sådan styrka, att dc helt kan förhindr<.l 
et storkng och 

att de t begränsade kriget fortfarande har st or aktualitet, 
nten att möjligheterna för Väst att börja ett sådant är rela
tivt små, medan däremot öst synes ha dessa möjligheter men 
troligtvis hålles tillbaka av den risk lill storkonflikt, som 
\'arj e begränsa t krig utgör. Dessa risker och dänned svårig
heten att börja ett krig synes öka med tiden. 

Detta kan med rätt sägas vara en optimistisk prognos och 
det förefaller, som om det skulle finnas mvcket litet av verk
lighetsunderlag för en sådan, om man bctraldar vär oroliga 
\'ärld med ett anlal småkrig pyrande i det hotande storkri
gets slagskugga. Konfliktanledningarna , som obestridligen, 
finns, kan emellertid få utlopp på andra och kanske effekti
rare sätt. Det är alltid målet inte rnedlen, som är det väsent
ligaste. Vad är det som säger, att det varma kriget i a(lla 
situationer är den effektivaste metoden för att nå målen'! 
Kanske är det utopiskt att tro, alt det varma kriget kommer 
att visa sig för effektivt för att vara effektivt och i stället 
e:sättas av dess nyare varianter de ekonomiska, psykolo
giska och politiska krigen, som kanske snabbare och på ctl 
vettigare sätt k an för a fram mot målet. 

Kanske är det utopiskt -
kanske inte? 

(17 / l 1957) . 
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Principer vid beräkning av resverdelslager 

Inträdesan förande ( i KöMS) den 7 n ovember 1956 
av lwmmendörli:apten YNGVE ROLLOF . 

"Fo1· the want of a nail the shoe was lost ; 
for want of a shoe the horse was lost; 
and for want of a ho1·se the 1'iclcr was lost." 

Benjamin Frank lin. 

Då vikingaskeppen lämnade d~n ~.venska knste~: p å sina 
Plundrincrståg n1åste de helt naturligt aven ha medfort svard. 

~ ' l sköldar, bågar 1ned strängar, åror och kanske sege saml 
roder i reserv. Skulle hövdingen ha tagit till i underkant :;,1 
var det troligen in te något större problen1 att komplettera 
materielen. Träd till åror och roder f anns efter kuslernn. 
och det tog väl några dagar a lt hugga till ett roder m ed då
tidens verktyg. Vad som framför allt skiljer ett långre,.:;efar
tygs. utrustande i dag från ett vikingaskepps är,_ att mat~· 
rielen har blivit mer differentierad och komplicerad ocn 
därför krävs längre tid för tillverkning och anskaffning trots 
aJla lekpikens f~· am.steg. För a tt utrusta ett långresefartyg 
har man nu så stor erfarenhet av dc gångna årens många ex· 
peditioner att man med relativt stor sannolikhet k an be· 
räkna vad' som behövs, särskilt då man skickar ut elt fartyg 
som "Älvsnabben", med en maskinutrustning av vanlig han~ 
delsfartygstyp. Gäller det däremot atto be_~·älu~a rescrnl~l~~ 
för konventionella örlogsfartyg och da sarsktlt under kl ;• 
h/lir problemet avsevärt mer komplicerat. 

Marinförvaltningens j'öreskrij'ier angåen de reservdelar . 

I "Föreskrifter ~ch anvisninga~· f~r orga~1isa tim~ av ,?ch ~~~: 
dovisnina m m vtd reservdelsforraden v1d marmen , fa 

"' 

183 

ställd av marinförvallningen den 3 m aj 19-!6 återfinns be 
stänHnelser för förrådshå lln ing. I 2 § .J :e mom sägs sålunda: 

"Re.servdelsföuåd.ens. omfattning både i vad avser sorti
J11ent och myck enhet av artiklat· beräknas på grundval nv 
dels fastställda satsförteckninga r, dels reservdelsförrådens 
förbrulmingsstati.s tik och fastställes av marinförvaltningen 
efte.r förslag av förvaltningschef , eller av förvaltn ingschef 
enlig t marinför\'altningens direktiv". Hur beräkningen av 
reservd.elsbehoven skall utföras anges dock in le. närmare. 

Problemet behandlas vanligen erfarenhetsmässigt till e~~
empel p å så sätt, att en undersökning utföres. över antalet 
uttag under tre beredskapsår; medeltalet härav ökas med 
50 'Jio . För vapen, vilka icke varit så länge. i bruk att tillräck
lig erfarenhet fö·refinnes, ökas medeltalet med 100 7o. 

Ovanpå delta fördtdsbehov lägges en "buffert" avsedd att 
(i fred) hålla min imihehovet intakt. Minimikvant.iteten finns 
angiven i för va.rjc vapen o<.:h instnunent utarbetad sorti·· 
ments! i sta. 

Enligt nyligen utfärdad.e direktiv från KATF bör :inger
hållning av reservdelar vid lokalmyndighet icke vid någon 
tidpunkt ha slörre omfattning än vad som svarar mot l Jj~ 
års fr edsförbrukning. 

.1Witära layerproblem. 

Mili tära lagerp roblem är vanligen svårare, att lösa än de 
flest a andra organ isationers. Den stora osäkerheten beträffan
de dc situationer, som kan uppsli't med hänsyn till tid och 
varaktighet av ett krig, är utan motstycke i andra företag 
o.ch institutioner. Beslut, som fattas beträffande strategi, tak
ltk och teknik och deras inbördes sammanhang, kommer helt 
natur ligt att i hög grad påverka reservdelsbehovet Militära 
l~gerpeohlem kan ii1tc lösas gencrel'lt , men problemen skall 
~ar di sku teras ur olika synvinklar för att lämna ett bidrag 
ltll en realistisk lösning av dc komplicerade problemen. · 

För det första så finns det i det militära ett oerhört stort 
antal föremål. Det rör sig om hundratusentals olika reserv
delar, som man måslc h ålla i lager. Så till exempel upptar 
~~rtim entslistorna för flottans arlillerimatericl (innefattan
\ e eldledningsmateriel med optik) inte mindre än 9591 re
~ e,t"vdelsrubriker och S<.:ania Yabis reservdelskatalog inne
.!aller c:a 1000 olika delar för en militär motortvp. Då har 
~lldå ej beaktats, att leverantören av startmotorn· eller gene
llatorn i sin tur har en reservdelskvan titet om några hundra 
\elar etc. 
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Pr i v a ta företag har vins le n som grund f ö,. si1: a bedii;na ;
1
_ 

den av lagrens storlek. .Inom hilbn~~1sche~1, som 1 mycke t 11 ,
1
_ 

minner om militära förhållanden, finns hll excmpe} en Pt'in, 

cip att ett reservdelslager bör omsättas 2,5--1 ~an~er 0 111 

åre t. Särskilt när de t gäller små lager lönar det s1g m te f(i
1
• 

en stöne leverantör .att leverera ett fåtal billiga rese n de] ;11. 

då varje order i företaget ullöser så många administra tiy ~; 

åtgärrler, att ordern i sig själv km: ~<<_">sta ~~-anske ?OO kr v:~r lil\ 

kommer inköpsarbetel i den nuhlara forvaltnmg~n.' VIlket 

kan uppgå till ett belopp av samn~a st~~-leks~rdi_u ng . .. Jtt 

högre kostnad för reset ·vdelen, ju stotTe foren1al, JU slo rr0 

eft'erf rågan och ju snabbare föråldring desto gynnsamm.arr~ 

är det att ha ett litet lager aven om detta .s~<ulle v m::~ fo r

knippat med stora administrativa okostnader VJ~ ansk~ftn i_ng

en. I clet militära finns det inte nagon nwtsva ~·1ghct 'li l_l v tns

ten, och detta medför, att det är svårt att fatta ra lw neHa 

ekonomiska beslut beträffande lagrens storlek. I Yi ss mån 

kan man istället för vinsten i det: militära använ da an. 

gelägcnhetsgradering t ex oundg~ngli~t,. viktig~ eller önsk

värt ur militär synpunkt, men da prwnteten Ibland anges 

samtidigt på olika nivåe~r kan motsägelser lätt upps~n. (se 

U. S. N~av In s L Proc. okt 1956). För närvarande cx t-> terar 

ingen prioritetsteori särskilt f?r det f~ll ?.å pr~odte~ern a ska,ll 

kombi tleras med monetära vanlen pa forcmalen 1 systemet. 

Dessutom kan man i del civila ofta bestämma kostnadf' n f ör 

att stå utan . En civil förelagare kan vanligen jämföru k osi

naderna att stå utan med inköp ·och ' lagerhållnit~ g :~v cll 

eller flera ytterligare föremål. Hur skall mm~ t ex 1 f n.' <~s lt ~l 

kunna bedöma värdet av en övningskryssnmg eller yttet· 

ligare flygtimmar? Dessa värden måste med nuvaran de k,un-

~ • · - J 1· · ·t - 'I'· t l tt ·' ma.stc 
skap vara av relativt godlyc-c 1g na m. 10 s cc n . 

vissa värden an las, och militära beslut m å ste ofta f at tas P:1 

basis av jnsl sådan vacr information. En annan ·svårigh~ l '": 

att eflerfrågan på skfl(la föremål i det militä:a v ~mcr~-~ 
högst avsevärt från fredstid till krigstid __ och bu~tg? tC Jl V 8 '.\

1 

erar också m ed för~indringar i den allmanna OJ~I~noncn °~ir 

med politiska_ omkastningar. -~)~äkcr~Ieten _. betraffmH_Ieå:~gc 

och hur ett kng kanuner att bor.Ja , olika kugsfall, hur l r 
L l .ll t l l ,. ] 'OLJi lliC 

kriget kommee att vara oc_1 vi <.e· s ags <.n_g, som ' . . ·ad 

att utkämpas, reflekteras 1 en utomordentligt komp ll cc\ct 

efterfrågan. För att i någon mån få ett grepp om pro1J ien
1 
.• 

, . . -1 l va 
används inom s.ve.nska armen begreppe1~ slorstn~ s.< ug_ 
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med avses dag med strid av stor omfaltmng t .ex forsv~ll u 
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storanfall eller anfall mot försvarsställning och små'strids

dag varmed ~vses dag med strid ... av liten om.faltning i: ex 

91Jall mot ~ag- o.c_:h knutpun~tsforsvar eller fördröjnings

strid .. De pnvata_ foorelagcn mastc visserligen också ta hån

sVJl t~ll en efl_~rfrag.an, som kan variera avsevärt med ,d e-

1;res:_wn ~c~1 _h<_>gkon.Junkl~I r , men omf~>ttni1~gen av dessa för

ii ttdrmgat a1 mtc alls sa stor som andrmgarna i militär 

efterfr å_ga n. Dess u to m ä r f ö rändringarna från depression till 

]lögkonJunktur av mycket mera gradvis natur än omkast

ningen frå1~ fn~d .till krig. Skador genom fientlig inverkan 

t ex .bombnmg ar en annan möjlig orsak till variation i efter

fi·åg~n i d~t mi!~tär~. Den fi_~ntl~ga strategien kan också gil. 

ut pa a~t .J u~_t forsto~a ~n _ sarskild typ av utrustning, t ex 

Jokomot!"· ~or att f~~ ·hmdra en dylik fientlig strategi alt 

]~'ekas sa maste man oka lagrc,t på denna typ av utrustnincr 

till m ånga gånger större nivåer än som .skulle vara erfm~ 

~erligt uhu_I ;n sådan fientlig strategi. Därför är d e lämp

liga lagcrmvacrna helt naturligt till stor del intflue;rade av 

den sannolika fientliga strategien. Innan rationell~ beslut 

beträffande lagernivåe.rna kan fattas så må,stc alltså ecr.ent

ligen alla mö_jliga fientliga strategier analyseras och ut~eck

Jas m~d ,ang1v~nde. av s-annolikheterna för var och en ay 

den~ ... Se~~an maste en analys ay egna handlingskurser och 

en .J an:forel~_e mellan egna handlingskurser och fiendens 

s!rategJer ulforas. Om denna jämförelse visar att vissa hand

lingskurser h.ar större värde än andra, då först kan ratio

nella beslut fattas b e träffande lämpliga lagcrnivåer. 

, Ä_ven om man skulle känn-a till alla ovanstående faktorer 

~t ar J.H:ohlemet ändå inte på _n ågot sätt enkcJL Vad sknll 

Cl~ m.~htare planeraren egentligen maximera ? Flera alter

nativ finn s. Man kan t ex maximera värdet för operationen 

av lagr~n av mililäe utrustning, som finns. vid en viss. tid .. l\ 

~~~r!l Siclan ]~an n~an säga? ~tt det är viktigare att skapa pro

f" hv k~pac1tet for att muumera den tid, som är nödvändia 

IU~t~tt utoka lagren t~ U ~:n vi~s nivå. 01~1 mm~ -känner den mC 

lid _a budgeten och hllgangllg produktwn v1d slutet av vissa 

lid~Int~_rvaH så k~n den tillgångliga materielen virl slutet av 

111 Peu_oden maxuneras . Beslutet om vad som skall maxi

at ~tas ar ~1v slör~ta vikt i det_ militära. Ibland framhålles 

n a/ll-~1~ bor l~la~uuera sam~ohkheten till s_eger, men detta 

~0 . fogcl Inenmg, om man mte ser detta bUsammans med 

ortnaderna. I detta sammanhang kan framhållas, att man 

a formulerar högst egendomliga målsättningar. Man kan 
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få höra, att målet är alt maxi~ue~:a produktion~n ~ned mi 11 ~l u 

möjliga kostnader eller ocksa sags, att man ons.l{ar e rhå iJ. 

maximal användning och effek tivitet med minimal m ate riell 

Om .man tänker efter så är dessa formuleringar matem a tisk[ 

om ö j liga. 
~är ett föremål inte finns i lager i krig så är detta avse. 

värt allvarligare än fö1· ett civilt företag i fred. Om viktj, 

utrustning inte är tillgänglig när den behövs, kan h ela na~ 

tianens öde stå på spel. "A horse, a horse, my kingdom f 01, 

a horse" ropade såltmeJa den besegrade Richard III. Ett an. 

nat svårt problem är hur förråden skall planeras. Skall man 

t ex ha stora förråd på centrala platser eller små förr a<l lt le 

i periferien? Beslut om lagerhållning innefattar alltså slrn. 

tegiska avväganden av utomordentligt komplicerad nat ur, 

som måste baseras på en lång lista av antaganden om n:1• 

turen i framtida händelser. Men trots dessa svårigheter bn 

vissa förbä ltringar i det militära lagerkontrollsystemel e~·

hållas genom att anlägga matematiska och statistiska prin. 

Liper för förrådsh å llning. 

Militärt värde. 

Ett av de svåraste problemen i militär lagerkontroll ii r al l 

ange "värdet" på militär utrustning eller operationer. Bris

ten på en tillfredsställande lösning av detta problem har 

varit en av de största stötestenarna för rationell lösning HY 

lagerpolitiken. 
Bcs·tämningen av den optimala säkerhetsmarginal en för 

varje särskHt föremål i utrustningen, vars framtida anY änli· 

ning är osäkert känd, är elt problem, som lämpar sig vnl 

för sannolikhetsanalys. Det gäller att avväga kostnaden for 

att vara skvddad mot att stå utan (som erhålles genont 

säkerhetsma;·ginalen) mot kostnaden att hålla dessa m argina· 

ler. Men allt eftersom marginalen ökas, erhå lles oc.kså ökade 

kostnader såsom ränta, ko~tnader för förvaring, värdcm insl.'· 

ning, föråldring av materielen o s v. Vid någon p unk t ar 

I~_?sh~aderna för ö~ning av säkerhetsmarginalen li!ca med dc~ 
forvanlade besparmgarna genom skydd mot att sta utan. D.

0 

är ju inte lämpligt att låta säkerhetsmarrginalcn yare 51~ 

ligga över eller t~nder odctta bclop.p. Men det är å and ra ;i:
1 

dan ulomordenthgt svart att bestamma kostnadern a nlt .. , 

utan. Vissa kostnader för att stå utan kan dock upp ska tta,·; 

när det gäller militär utrustning. Man k~t~ ot ex _upp ~Jn:~ ;1 
dc transportkostnader, som. kan komma 1fraga, lik as<~ l 
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j{os tn adcrna för förutsägbar skada på utrustning som åt

följ er hristand_e t_illgång p å någon av dessa delat~,' uppskat

tas. Men den v1ktJgaste kostnaden att stå utan, när det gäli r~ r 

Jllilitär utrustning, är effekt en på planer och kostnad~r för 

att personalen st år sysslolös på grund av brist på viss mate

rial . Det är i a ll a fall fullt klart, att ett intimt ocili intrikat 

förhållande mellan militär strategi och militärt värde existe

rar. I själva verket kan militärt värde icke diskuteras sepa

rat från den strategiska situationen. Det relativa värdet aY 

vissa föremål kombinerat med en omsorgsfull anah•s av deu 

Jämpliga strategien behövs för att få en fast grund f'ör lager

problemen i stort. Beslut om militära lager har visserligen 

alltid tagit hänsyn till strategien, men de komplicerade för

hållanden, som. ex isterar mellan strategi och lager medför, alt 

det inte längre räcker med hugskott och intuitiva föreställ.

ningar. E tt intuitivt grepp p å till och med en enkel strategi5k 

situation ligger utom räckhåll för dc flesta mänskliga hjär

noL En formell matematisk statistisk analys avslöjar också 

ofta förhållaJ~d cn, som aldrig har dykt upp för militära pla

nerare. De 1~ formella analy·s, som är Himplig för dessa pro-

blem, har framlagts av John von Nemnann oc.h Oskar Mor,

genstern i "Theory of Games and Economic Bchavi1or", och 

deras sp.elteori tillåter en analys långt undet· ytan på proh

lemen (Jfr t ex J of th e Am Stat Ass 1U53 (.18) sid 731). 

Lagerprinciper i amerikans/w j'lotlan och flygel. 

Den amerikanska flottan har vid George \Vashington- och 

vid Pri!1ceton-universitcten utfört omfattande unde~·sökning

ar angacndc lagerproblemen (se Thomson M. \Vhilin: Th e 

Them·y of In ventory Management, Princeton 195:3). 

Normnit kontrolleras lage rsituationen varje kvartal. Fiir 

att bedöma efterfrågan upps·katlar man dels: 

l. Dc tillgångar, som erfordras för alt uppfvlla cftcrfdt

g~n .a~ normalt återkommande natur. Dessa l~gcr grundas 

r.~ h?1gare behov, g.~orda ~ttfäslelser och en bedömning av de 

o:hallanden, som ar lrohga under kommande period. JVIan 

}~a;~le a_lltså la ~·e~la P!t tcnde_nsen på ~flerfrågan, personal

L' ran.?nngm:. forandnngar 1 operalwnsplancr, konslruk

Ionsforandrmgar, produktionens stalus och säsongcflerfrä-
gan, dels ' 

lo ~- . En säk; rhetsmarg,inalJör alt gardera för okända fak

l ct, som paverkar ovannamnda hehov. 
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::'-Juvarande bestämmelser för amerikanska flottans lager, 
politik ålerfinnes i "N a vy Policy and Standards for In ven, 
tory Management" (N av~xo~ P - 1500) -~v de1~ Hi.H. l \)~ 3 
med bindringar av den 2.~.19;)6. Dessa allmanna for esk rif tel' 
innehåller dock ingen matematisk härledning eller n ort i·, 01, 

för reservdelar. 
United States Air :Material Command har t ill uppgi ft alt 

anskaffa, förrådshålla och underhåll a flygv;apnets u ln tst
ning (j fr Krigsvet .A k. Tidskrift 1957:1) . Värdet av den t~ln
teriel, som det ansvarar för, belöper sig till omkrin g 180 
miljarder kronor. Under 1955 anskaffades materiel fö r när. 
m are 60 miljarder. C tom de 15 huvudmaterielförraden i F ö. 
renta staterna finnas sådana vid flygbaserna i 7 andra län. 
der, och personalen uppgår till omkring 250.000 militä r a och 
civila. Under 1955 utfördes 42 miljoner materieltransaktioner 
av olika slag. Detta organ har ibland kallats för "the b iggest 
business in the world". 

Under andra världskriget kunde reservdelsproblemet en
das t lösas genom en mycket omfattande förrådshålln ing pi"t 
olika platser runt jordklotet. Det visade sig exempelv is, :1lt 
rekvisitionsliden för en reservdel, som behövdes v id en 
transocean has, var 5 :Y2 n1.ånader. Själva transporttiden var 
endast 20 /r härav, medan tiden för papperstransaktioner 
och annat kontorsarbete var 80 '/<. 

År 1948 sammanslöt sig flygvapnet med några andra stat
liga organ för att under Bureau of Standards ledning bi
draoa till utv ecklingen av n1.atematikmaskiner. En fi .) rsla 

'"' maskin .installerades 1951, vilken från början användes bl a 
för det jättelika beräkningsarbetet i samband med uppgi.")r an
cle av b eställningsplaner för 1,2 miljoner olika varuslag. 

Elt av huvudändamålen är att med tillhjälp av statistiska 
metoder, baserade på flygtider m m, förutse leveranser a': 
viktiga delar till de olika flybaserna runt jordklotet för att 
heredskapen skall vara fullgod. 350 rapporter av olika slvg, 
som täcker hela området från industriell mobiliserin g och 
till utrangering av onödiga reservdelar, ställs regelb undet 
till ledningens förfogande. . 

I Dayton har .man sedan två år en stor Univac-anläggntng 
och en stor lEM-maskin. Vid de 15 större materielförrå den 
i Förenta Staterna har man börjat genomföra en 5-årsp Lan 
för elektronmaskiner. Hittills finns sex av dessa. Som e:\.
em~~el p_å de hesparil~gar man redan uppnått · g.~nom Dayt?.~~~ 
anlaggmngen kan namnas, att Inan nu behover bc lydll, 
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fä rre antal reservmotorer ?n ti~igar·~· Bara genom _dett~ an
ser man, att elektronmaslunanlagg11.mgen betalar sig Inanga 
o·ånger om. 
" 
st(lfistiska principer vid beräkning au reservdelslager . 

Beroende på sådana faktorer som lagrets storlek och be
räknad förbrukning under viss tidsperiod måste den erfor
derliga säkerhetsmarginalen variera. Ofta antas att efter
frågan kan representeras av en Poisson-fördelning. För att 
ta ett enkelt exempel: 

Om medeHörbrukningen per vecka av en viss vara är 2 t 
enheter och om man vill gardera sig för att lagret är slui. mer 
sällan än en vecka på 100 veckor, så behövs det en säkerhets
marginal på 12 enheter, om förrådet kompletteras varje 
veck a. Alltså bör lagret vid veckans början innehålla 36 en
heter. Är däremot efterfrågan 100 enheter per vecka blir 
den erforderliga säkeirhetsmarginalen 24. Alltså åtföljes en 
fyrdu bbling av förbrukningen endast av en tördubbling a v 
säkerhetsmarginalen. (jfr Churchill Eisenhart "Some luven
tory Problems", 1948.) Vid slumpvist zzrval varierar sålede.s 
den optimala säkerhetsmarginalen proportionellt mot kvad
ratroten au medelvärdet på törväntad ef'ierfrågan. 

Ofta bedöms säkerhetsmarginalerna i termer av ett givet 
antal dagars anskaffning för alla föremål. Denna princip 
är ick e riktig. Säkexhetsmarginalen måste sålunda ökas med: 

högr e kostnader för att stå utan, 
ökad osäkerhet på efledrågan och 
längre leveranstid. 
Under de senaste åren har man alltmer börjat använda 

statistiska principer för att beräkna erforrderliga lager, och 
I~an har härigenom lyckats göra stora ekonomiska bespa
nngar. Sambandet mellan ekonomisk orderstorlek och sil
l~erhe tsmarginaler har sålunda undersökts i fle!ra avhand
lingar (se t ex Econome,trica 1951 sid 250, 1952 sid 187 och 
~50 smnt framför allt 1953 sid 586). Man kan nu ta hänsyn 
hll bl and annat sådana faktorer som leveransförseningar 
jsom en . sannolikhetsfördelning), samtidig efterfrågan p ä 

1
lera artiklar, ömsesidigt beroende meUan efterfrågan un
~er ~kilda tidsperioder och även i fall, där sannolikhetsför-
ebungen inte är fulls.tändigt känd. 
Det är av slörsta vikt att försöka skära ned order- och 

skeppningstiden för reservdelar. Som exempel kan nämnas. 
att 0 111. den månatliga förbrukningen av ett föremål är 0,182 
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och säkerhetsnivån ~ir tre månader blir sannolikheten r01, 
att stå utan vid olika order- och skeppningstider: 

Order~ och skeppningstid 

0,5 månader 

1,0 

1,5 

2,0 

Sannolikhet att stå utan 

3,5 °/0 

10,0 "lo 
14,9 "lo 
18,3 "lo 

Fastän ovanstående differenser i sannolikheten att s\ :"1 

utan bli särskilt markanta på grund av den ringa förb ruk
ningen, visar dc dock vikten av att reducera tiden mellan 
beställning och mottagning av reservdelax. . . 

Om man strävar efter att uppnå en enhetl1g sann ohkhc t 
att stå u t an av säg 10 7~, så erhålles följ ande värden : 

\ Månaders order~ och skeppningstid Månaders säkerhetsnivå 

---------l--------- - 1 
0,5 

1,5 

2,0 

2,1 

3,7 

4,2 

(jfr ~aval Research Logistics Quarterly 195-!:2) 

Man kan också ta hänsvn till riskerna, att en maskin cllcl' 
ett instrument havererar·. Detta problem har långt gil end~ 
konsekvenser. då det finns ett samband mellan tillgån g pa 

1Jersonal och 'tillgång }Jå materiel. En stor tillgång p ä r epn; ' ' ~ . . l 11 '1 
ratörer sänker sålunda nivån på säkerhetsmargma en r ' 

materielllagret . . . . .. .. 1, .• Det kan inte anses ekononuskt nkhgt att gom sakcrh:c' 
lagret så stort, att man alltid bar artikeln på laget'. (_) m 1.118 :~ 
är villig att låta vi,ssa artiklar vara utgangna varJ e, ' 81 

1 
annat, ~art tredje, vart fjärde år etc., behövs ett b~_ty dl:g1 
mindre ,1,ager än som är nödvändigt, med ett system, dar ll1

'
1

1
'c 

räknar m'ed att alltid vara försedd med alla cfterf raga' 
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.rtiklar. De!l111a ,synpunkt kan illustreras med följande be
·~~J\ningar, som gjorts vid Bell Telephone Laboratories i USA 
J(;Jf Thomson M. \Vhitin: The Theory of Inventory Mana
aement) , 
" 
Genomsnittligt antal år under vilket 
~arje artikel kommer att vara utgången 

~gång 

l 

2 

5 

lO 
"aldrig" 

Erforderligt lager i dollar 

76 000 

100 000 

134 000 

167 o:o 
276 000 

Ett område, där sedan en längre, tid matematiska oc~1 sta
tis tisk a modeHer har förekommit, omfattar de s k utbyiPs 
kalkylerna, som behandlar de problem, vilka uppstår i sam
band med prognoser för ersättnings- och underhållskostna
der och berstämmandet av den mest ekonomiska utbytes- oeh 
underhållspolitiken (jfr Affärsekonomi 1956:11). 

Man kan inom detta problemkomplex skilja på åtminstone 
två delområden. Det f'örsta av dessa avser s~1dana produkter, 
som inte försämras märkbart under den tid de är i brul,: 
men 'som "går sönder" och slutar att vara funktionsdugliga 
e;fter en tid. Exempel på sådana produkter är g:lödlampor, 
radiorör etc. Perioden mellan installation och "misslyckan
de" ä r inte konstant för en viss typ av utrustning utan har 
en viss fördelning, som kan erhållas på empirisk väg. Vi kan 
betrakta längden av denna period som el1' slumpvariabel, 
8?m antar olika värden med vi,ssa sannolikheter. Vi får på 
sa sätt fram "dödlighetskurvor" oeh "livslängdskurvor" för 
de aktuella produkterna och kan, sedan vi tagit reda på 
k?stnaderna för byte, före och efter "misslyckandet", jäm· 
fo~·a ·ekonomin med olika slag av utbytespolitik. Problem· 
s~allningen har som synes många berö-ringspunkter med för
hakringsmatematiken, och en rad försäkringsmatetmatiker 
ar också sedan länge ägnat dessa problem stor uppmärk

satnhet. 
l Som exempel på den industriella til~ämpningen ~-v d~ssa 
an anges problemet med lampbyten 1 en stor anlaggmng. 
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~!(an kan här j~imföra kostnaden för lampbytc erflcr v ntj 

"misslyckande" och s k gruppbylen, di:ir man byter all a h:n)1~ 
por på en gång med viss.a mellanrum, och man kan sök a ll: 

fram till det tidsintervall mellan bytena, som medfö r· ch~ t: 

lägsta kombinerade kostnaden för gruppbyte och by te u
1 

trasiga lampor mellan gruppbytena. 

Ctbvles.sYsle)n brnkar i al!mi:i.nhet baseras på tid (d r·ift. 

timmar) . l-"ör dc flesta materielslag är detta en m ed" cte 11 

grov approximation. I verkligheten be~ ·or slitage, h aw rier 

och u tbv tesbehov ofta av andra faktorer s u som uniale t b n i. 

ningar i en strömbrytare, anlctlet manövrar med ett ba e.;: siau 

etc.c Alt man likv~il v~iljcr liclen beror på att den ~ir hit tar~ 
mätbar och aU behovet av alt få någon stadga i syslem12 t 

(målet = utbyte /öre haveri) är så starkt, att man l\·i ngas 

m:ceplera denna grova approximation . 

Som clt e·xcmpel på stalistikens och då särskilt Hol ma/. 

j'ördelninqslwruans användning kan nämnas följande (n r i\!. 

J. Moroney: Facts from Figures, .s id 11,1) : 

Man har 2000 elektriska glödlampor, och dessa lampor h~r 

en medellivslängd av 1000 driftlimmar med en standn ·da\· 

vikelse på 200 timmar. Man kan då fö·rst fråga hu e mang.r 

lampor, som kan förvänlas haverera under dc först a 700 

brinnlimmarna och ur normalfördelningskurvan er l w llcs, 

att antalet kommer att bli 135. Orn man sedan v1ill vet a hur 

många lampor, som kan förvåntas havexera mellan \JO~ -

1300 timmar erhöllcs siffran 1250. Om man önskar vel a d ter 

hur många timmar, som n1an kan förvänta, a tt 10 '' av 

lamporna har havererat, erhåll es svaret 750 limmar . l)ettn 

enkla problem i.ir ett ntm~irkt exempel på ·statistikens an

värulning. Man kan här med hjälp av 1sådana överväga nden 

uäija ut en lämplig lid j'ör översyn au majlPrielen, innan (~e n 

upphör alt fungera. ]\r det billigarCi att ersätta lamporn a Ill

dividuellt allt eftersom de brinner ut eller att ersält a alla 

lamporna n1cd regelbundna Jnollanrum, ersättande endast 

dc som brunnit u t mellan dessa m ellanrum och däri gcnol ~ 1 

spara arbete men offra några lampor, som endast b rull111t 

en kod tid '? (jfr TeUmi;sk Tidskrift 1956:22 :sid 518). F ö r att 

kunna göra d~tta så måste man dock känna till mater ic leJJS 

driftsfö~·hållanden och liv slängdsfördelningar, och ch~rfLll; 

måste observations- och hauerijournaler o el bearbetas sa .. at 

man erhållet· de data, som fordraJs, för att kunna uppgor~ 

fördelningskurvor över mate-rielhaveriert). 

J) Enligt uppgift lär för 'WTje elektronrör till ett a merikansk t a ll~~: 
dersflygpla n behövas nio rör i reserv i olika stadier av underhå!ISP1 

cessen. 
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Mc~! . h j ~lP av den s k fömycls eleorin (1se t ex Feller: 

probablhly Iheory and i ts Applications, :\Tew York 1950 sid 

z72-~77) kan man beräkna~ nä t' elektriska glödlampor, ~lek
tronror e!Jer ·anodra _ _utrnstnmgsartiklar behöver ersättas. Sfl 

snart Jampan ga r. s~ndcr, ersätts den m erd en ny lampa av 

sam~na -~yp, soJ~~ 1 ,sm lur ersätts med en tredj e. Man antnr 

rrft Jrvs]angd e~1 ar en slumpvis variabel, som endast •sträcker 

sig över multiplar av enhetslidsintervall (år dacrar eller se·-
d ) \ T • 'l J ' :o. 

kUD er . ar.Jc LH sen 1et representerar då ett försök mc'l 

J]löjlig~ värde~~ p~ "cl'lsätlning" och "ingen msättning". D~ 

5uccess1va c r sa ltmngarna kan behandlas som rcaclbundet 

återkommande h~indelscr. "' · 

.. Det m:dra .. stOI:a de_lo_mrådet, n~ir det gäller utbyLcskalkyler, 

ar de fall , dar effektivileten av en produkt avtar med åldern 

vilket gäller de flesta maskiner, fordon, torrhattcribr blY~ 

ackm?1ulatorcr _etc. Batterier äro inom parentes ett i~tre.s

s~mt am1:e, t_y c~ar kan_m_an, ~äkna med dels en viss. l agrings

tl.d t ex. ett star tb~tten hll mlar c :a tre år, dels en viss livs

la!lgd vJCl h~lastm~g. ~vårigheter i detta ;sammanhang upp

~tar bl a_ .vul bcdomnmgen av de faktorer, som påverkHr 

okade driftskostnader, stillestånd, ökade reparationskostna
der etc. 

Försäkrinr;reserudelw·. 

1 ~ flott a~1 fi1~ns det i många fall mycket dyrbara reservdc

a.r, som l"an kosta ett par hundra tusen krono'l· vardera som 

lllan skull e. kunna kalla "försäkringsrcservdelar" till ~xem
J~el propelleraxlar, ubåtsperiskop, ansättare och ladelvagna r 
1

1
lllmedelsvåra pjäser, kondensa tpumpar, eller dieselae~er~~ 
orer Dessa dela b.. l" l · ·11 k :o. 
f · . · c r or am p Jgen h ver as samtidigt som 
artygen byggs. c 

lit~el arna ~nskaffas trots o att man vet, att det är relativt 

t 11 sannohJ~het, att dc nagon.sin kommer att behövas och 

a:~~~ at,t d: mte~ kan anvä1~das på någo_~ a~m~t fartyg av 

st . n .. !'-Iass. De anskaffas for att ge en forsakl~mg mot den 

t il~1 : foi:Just, ~-om man ~:kulle lida, om dessa d elar 1nte fann s 

ligg nghga , nar de behovdes. D enna anskaffn.ina avses va,
1

-

en bli de d k f"f · b ' 

lid d" , .. n en ~-ans ·a -~ungen under fa rtygsklassens livs-

Vid atfor a~t d_et ar avsevart d_Yrare att tillverka dessa delar 

....___~senare hdpunkt. I amenkanska flottan beställs dylika 

het
1

) Inom flygvapnet har utförts en systematisl;: studie av utbytesen-
er v·ct 

l underh å llsarbeten på flygplan typ J 29. 
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reservdelar enligt nedanstående plan (ur J. of the Am . Slat 

Ass. 1953 ( -18) sid 717). 

Totalt antal ombord installerade 

föremål av samma typ 

1-4 

5 - 50 

51 -- 100 

över 100 

Antal beställda reservdelar 

2 

3 

± 

Denna orderpolitik är baserad på omdömet ~os c~en per .. 

son al, som är bekant med den förväntade anvandm_ngshas

tigheten av sådana tekniska res.ervdelar. J?ess~. amenk anska 

spedalister har erkänt, att ?enna tab e_ll till storre del. ar en 

ren gis<Sning, och att de m?grv~1a kvai?h~eterna, sonr ~ka ll be: 

s tällas, inte kan vara ob.Jekhvt Lc;;ratllgade. :vran l,._ an nu 1 

stället uppgöra en sådan plan pa matemat1sk gr:un :l ?ch 

härigenom kan de totala kostl~?derna under en .. J m~g t_I~I~

period bli lägre än om man an vander en annan or deJ p o h lik. 

Som illustration skall ett exempel framläggas: 

Antag att N fartyg skall konstrueras av en viss ]~ lass 

och att dessa har en anordning av den ovan b eskn vna 

lypen, för vilken reservdelarna kostar V kronor va_rd e rn . An

tag att p ; representerar sannoli~het~n att exakt_ z res~rv.~e: 

lar kanuner att behövas som ersattmag under fartygens lt\s 

längd d v s att 1)~ är sm1nolikheten att exakt 2 resen delat 

~ ' ' o l 1'1 l l 1 alf 
:o::k all behövas etc. Låt oss ocksa anta, a t sanna 1 { 1e e! . 

5 eller flera reser.vdelar skall behövas är O. Antag vtd:llct 
. Il .. '1-. t .. veke 

att K k ron or ä r den för l u s t (som 1 a man~_~e · .. ar m_ 

d or)'. som .~nan l~ der:. för_ va~· j e .. r~~ervdi~' _som ar <_msk a<~ ~~~~:~ 

som m te fmns tJ llganghg 1 fon ad. N ar ~n an ~or up J l h 

'len över förlusterna, försummas alla smarre forlu st er, _oc 
1 

' d f"· d l r (~on 
man inkluderar endast kostna erna or reserv c a -onl 

blir värdelösa, om de, aldrig ut~~yltjas) o~h ko_~tna_d e~!H1 ~ 6~1 . 

inträffar, när reservdelar behovs, men mte ar hllgc~ngl ~o

Om man nu antar att Y = 100.000 kronor, K = 10.000.000
1
k at t 

nor, p,_ = 0,0-1, P~,..= 0,01 , P.3 = O,??l, PJ, = ~:ooo:_o8 \Jir 

sannolikheten al.t ;) eller fl e t a r ese l\ deloat behoys - .: ·JL!S' 

(enligt ber·äkningar som anges i ovanstaende kalla ) fot 

terna för 
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-----------~----------------------------
-----. 

/Jlgen reservdel 

tJl reservdel 

Två reservdelar 

Tre reservdelar 

fyra reservdelar 

(0,04+0,02+0,003+0,0008) · (10.000.000) = 638.000 kr. 

100.000+(0,01+0,002+0,0006) · (10.000000) = 226.000kr. 

200.000+(0,001 +0,0004) . (10.000.000) = 214.000 kr. 

300.000+ (0,0002) · ( 10.000.000) = 302.000 kr. 

400.000 kr. 

Under ovan an tagna förhåJJanden blir de.n förväntade för

Justen minst, när två reservdelar beställs. 

Helt na t~1rJigt är det ibland utomordentligt svart att bed<:"·

ma sannolikheten a l l rese rvdelarna behövs och förlusten alt 

stå utan en reservdel, men i vissa fall t ex om en ubåt endast 

skulle ha elt periskop st1 kan förl uslen vara lika med ubå

tens hela v~ir·de. Även om uppskattningen skulle vara unge

färlig, är det ·dock en vinst, om man får veta, alt de-t snarare 

behövs 1--2 reservdelar än 3- 4. Del är en slor fördel med 

dylika teoretiska resonemang, att man verkligen tvingas pe

netrera problemet i detalj i st~illet för att enbart låta in

tuitionen få göra -sig :gällande. 

Man ~an alltså me.d ledning av ovanstående principer 

t ex b eralma hur många reservperiskop, som bör anskaffas 

till en .. ny ld::~s~ u~åtar cllcy hur m~nga dieselgeneratorer, 

som bor be.stalws 1 reserv till en ny J agar klass. 

Optimal reserudelsanskaffning. 

, Hur man skail beställa reservdelar för att ekonomiskt scH 

fa det optimala utbytet har behandlats i några artiklar un

d_er s_enare år. I N a val Research Logistics Quarterly 1955:3 

std b7 och Operations Research 1956:5 sid 572 finns en mc

lod a?given för beräkning av optimala lagernivåer och le.vc.

r~nstider. Det har också bi a föreslagits, att man skall an·

'?nda en "förlustfunktion" för alt bestämma både beställ 

ll!ngspunktcn och den ekonomiska orderkvantiteten. 

Man gör t. ex följande antaganden: 

80 l. Va,rjc del har en . ~peciell ~konomisk order:kvantitct, 

eknt het~ aktas som spe~Jfrcer~? vid den aktuella liden. Den 

so 
0
llotmska orderkvanlJteten ar det ~ntal enheter och delar, 

at~ ~ormaH ~k~ll beordras (~xkhtsi~e de som behövs för 

kv 1
l1<;>1a el t l~ am he~~ov. eller for alt fora upp den befintliga 

antrt eten till hestallmngspunkten). 

13 
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2. Kompletteringsperioden (ordertid till lever~ns t id elJe. 
också den tid det tar för att a~1vända den ekonannska O rde 1~ 
kvantiteten) är känd för vaqe del. 

3. Depån från vilken hasen rekvirerar sina resen lielat 
har alltid delarna på lager. 

-1. En medclefte1frågan under lcvcrans~idcn kan UJ_J}l sl;.nt. 
tas för varje del tillsammans med s_anno_llkhetcn att ll_c,hö\'~ 
en del inom en liten enhet av opcratwnstJden, t e1x en ll n1 n1a. 

5. Brisl på en av dc vitala delarna b~clöms kcm.ml~i U\i 
medföra att vapne-t (eller motsvarande) mlc kan f ungera. 

6. Efterfrågan på någon av delarna är obet·ocn~c av ef ter. 
fråcran för vilken annan del som helst. Om det fmns e tt in. 
timt samband kan dc, innefatlade delarna behandlas so m en 
förpackning (kolli). 

7. Delar som. behövs för preven liv t underhåll beh nnd la1 
utom. systemet, eftersom deras efterfrågan kan uppsk alla~ 
på e1tt noggrant sätt. 

Problemet är att bestämma den lägsta "rutinanskaffn ings. 
kostnaden" för bcställningspunktcrna. Med rutinanskaff. 
ningskostnader menas kostnade r för delarna, lagerhyru, för· 
åld~·ing (inkurans), orderrutin och lagerränta. 

Morris J. Salomon (Office of Assistant for Progrnnllnin;! 
U.S. Air Force) har i Operations Research 195-l:Ll si d ,JJ !l 
anaett riktlinjerna för att bestämma minimirutin anskaff· 
ni1~gskostnaclerna för en speciell sannolikhe,tsfördelni n_g . Om 
ma~1 t ex anlar, att en bas erfordrar e1: enhet av en '1.ss del 
för varje 10000 flvgtimme så iir sannohkhetcn 0,0001 . Snnno· 
likhctei1 beslämn1cs nted ledning av erfarenheten för ni'lg?n 
hasperiod från dcnnaJlygl~rp. Va_nligen är sannolikl~c t~· n In~~: 
i de flesta fall avsevart nundrc an 0,01. Antalet fl~ gt1t11111 

1 på basen under leveranstiden antages _vara . mycke,l slor l or~ 
överskrider vanligen 1000. Här skall .. clo?k mt~ d,er: uw lc!lla 
tiska härledningen relateras ulan hanvisas b 11 Kall alL 

En kostnadskurva för minimirutinanskaffning k nn j{o;
1
\ 

trueras som ger oss den minsta rutinanskaffningskost n<lc ,e;1 
med viiken hasen skall köpa etl visst skydd. Man k nn '~ 'e6_ 
beräkna sådana kostnader såsom kostnader fö·r ext ra fl~f. 
plan som ersältning för dem som kan förväntas b li ob r.Ll1;. 
bara på grund aY brist på delar, kostnade_r för sna.hha 

1 1~il · 
visitioncr och alla relevanta icke ekonOlmska hedo Pl<l 11

< 
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i\{an k an sålunda med ledning av e l l visst flygprogram hc-
1~111m a en tabell, som ger en optimal beställningspunkt för 

5,-wla flygplansdelar. 
'
1 ])å delarna är oberoende av varandra är en sak, men d~1. 

det fir:r1 s ett samLan~l mellan tvf1 delar ~lir prohl:mct sv_å
. re. l' o r att kunna ]osa detla prob lem masle1 rnan na rcahs

; j~ka k ostnadsparame trar för del aktuella proble_met, annars 
blir probl~met om samband snart etl slags mtell ekludl 
·kuggboxmng. 
) Den ekonomiska avvägningen mellan hasen och den öv
ri <~a organisationen är också av intresse . Vad soJn kan var<l 
ntlnimikos lnad för hasen är inte nödvändigtvis minimikosi
nad för organisationen som helhet. Modellen, som sätts upp, 
tar inte hänsyn till kostnaderna för organisationen i stort. 
Det gä lle r· därför all utföra kostnadskalkylerna sä, alt man 
undviker s k "suboptimering". Det är särskill dc administra
tiva kos tnaderna, som försvårar det hela. 

Frågan hur man skall ta hi:insyn till etl uppdrags. vikt kan 
besvaras på två sätt. För det första kan värdet på flygtim
marna sättas på en hög nivå, eller också kan man avväga 
sannolikheten, atl en del behövs, på lämpligt sätt. 

En milit~ir organisation måsle nödvändigtvis planera mc<l 
ett ö_g~ p~ fredskos~nader och med det an'dra på tillgi.inglig 
mob1hscrmgspotenhral. Man kan vi.ilja en dyrare kostnad p l'1 
fredb~s ! s för att ha en m~r. ti~lft"cd sställande mobilisering~;
bas. Sl~_lll nade~l mclla!1. mm1m1koslnaden och den som v~iljs 
m~d h ansyn trll mobJhseringshchov blir en försäkringsprc
ll~Je. Man kan också välj a en högre kostnad för den stratc
"Jska fördelen atl vara mindre beroende av en central depi\. 

Det ä r holt naturligt mycket sv~'ht att beräkna den opii
~lal~ lö.sningen på ~vanståendc prohle.m. Ofta kan n~an dock 
la1a srg med ett fatal enkla tu mregler son1 .Q"er nara opli

::lal lösni_ng och som är n~sl_an li~<.a' län; p liga ~om dc t cor~·
t ska ~p~una ut0~lll dc adnumstralJva nackdelarna. Man kan 
ex valJa en sadan regel som alt en bas m~lste behöva irc 

le~heter i en sexmån adcrs-pcriod, innan d en själv hör Ja ger-
lana f" . . o I ) . , s orcma et ( m clt enkelt svslem skummar av del v:i-
;1~.11tl~ga av den t!llgi.i1: ~tiga gräd~ l cn kan. deL vara att för e-

aga lotall sett framfor ett mera komplrcera l system. 

Stc!l d . .. . 1 ardj orpackmngar av reserude lar . 

flj~ tt. i~1l.r essa nt IH'Ob~eu~ är. rescrvdclsplane;ingen, pä•· en 
gdiviswn kommer m 1 stndszoncn eller da en ubal sk:1ll 
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gå ut l? å ett uppdrag. Den. operaliva enheten kan. endas t t 
med .~Jg en JJegr~msa<l mangel . rese.:vdelar, som. 1~1t c \'ågQ~ 
m er an en v1ss v1kt eller som. 1nle far uppta Jner an c' n ,.-.t s~ccifil~ v?lym. Denna . reser:delsf?rpackning 1~1 iistc 11l~t~ 
hallia s1g t1ll under en g1ven hdspenod. Man hehovc r då e 

1 

metod ~tl bedöma, hur många enheter av varje d el, 80/
1 

;skall inkluderas i för11ackning·cn så att skvddet mo_t a lt s•
1
-
1 

~ ~ lq 
utan en eller flera d~lar bli.~~ maximalt.' om man i d etta fan 
antar att kostnaden ar en forsumb ar faktor. 

Alt göra upp en förteckning över en standardiörp acknin cr 
av res~rvdcla:.~ som Lill!red sstä~lcr ,<;lessa villkor, ä~: e1l h.ögst 
komphccrat forelag, da det ofla fmns tusentals onskvarcla 
delar a lt överväga. Tidigare har man tagit hänsyn li ll er. 
farenheter från konsumtionen under en viss period, siig eli 
år, och d å beräknat förbrukningen för varje del och a nvänt 
en lämplig aktiviletshas såsom. flygtimmar, gängtimmar 
eller färdtimmar. Principen har då helt enkelt varit att mu\. 
liplicera konsumlionshastigheten ;för en viss dd med en 
given aktivitetsnivå. Om det sannnanlagda resultate t är 
större ~in den begränsade faktorn vik t, volym etc, sa skärs 
kvantiteten för varje del vanligen ned med en viss procent. 

Faslän den traditionell a proccduren tycks vara lii mplig 
så ger den dock inte vanligen den "bästa" tahe.ll, som kan 
konstrueras. För det f6r sta så fönmmmar denna p rocedur 
det f aktum, att efterfrågan efter delar inte är exakt propor· 
tionell mot aktivitetsnivån utan snarare varierar enlig t nå· 
gon sannolikhelsfördclning. Dessa s>annolikhetsfördeln ingar 
har, som tidigare n ämnts, den allmänna karakteristiken atl 
j u lägre efterfrågan för delen är, desto slörre blir den rela· 
tiva variationen på efterfrågan . lVIånga flygl)lansdel nr tycks 
sålunda ha ett efterfrågemönster som kan beskrivas 111 ed en 
Poissonfönlelning. S[t t ex hade 25 % av de 15.000 re,seJ'\" 
delarna för det amerikanska bombplanet B 47, som s tud~
rades under en tid av 1300 flygplansmån ader, ingen efl~ rfra· 
gan, 20 j { hade. endast en efterfrågad enhet och 10 ~r tvn· 

För det andra: enhelss lorleken , d v s viklen eller volymei\ 
(beroende på wul ,wm nu begränsar t abellen) varicr ·1 r J1l.~(. 
den individuella _del en och denna fa~~tor skall heak~n: - .. t~t 
~~.npcl: om man mkluderar en del vaga.~1de 100 kg ~ staådU 
for 100 enheter av en del som endast vager 1 kg, o ch )J , ·n 
har samma efterfrågan, skulle detta otvivelaktigt r cs uJtei• 
i mycket mindre totalt skyd(l. ,, 11 

Det är möjligt att utveckla en matematisk teknik, son1. 1,' ':1. 
ge en bätlre förteckning än med den traditionella tekn1J-e 
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oeJl mat~ollla .l!~ka h.ärlednin~en av den ovan föreslagna pro
ceduren .å~e1~1m~s 1 Operall?ns Research, augusti 1956 sid 
!33. En f<?ltecknmg, som erhalles med en matemalisk teknik 
behöv~r . m te __ vara -~n 1sl_utlig version, men den kan ge en 
60

d banan for anvandnmg av ylledigare omdöme. 
~ Yissa antaganden är nödvändiga för att utveckla denn a 
telmik : 

1. Yi ll k?re~ f?r val.av kvantiteterna och slagen av delar, 
solll sk all mga 1 en g1ven storlek av en reservdelsförsänd
J) ing är alt minim era det förvänlade anlalet brister inom 
den ~ivna _storleken })å tabellen . Om varje brist förorsaknr 
en nll~1s.kmn~ av prestanda i det militära systemet, då synes 
en nm u menng av del förväntade antalet brisler inom en 
given storl~k:o av l a bellen vara ett lämpligt villkor. 

2. Efterfragan på en del är oberoende av de lacrrade kvan-
titetern a. "" 

3:_ ~et fi~~ns ingen möjlighet alt använda ett föremål som 
ersattnmg for ett annal. 

..J.. Det anses möjligt att lagra bråkdelen av en enhet i 
stället för endast hela enheter. -

Man ta r ä~'en l~änsyn till ~len l~riliska faktorn för varje 
del. De1:na faktor ger ett matt pa behovet eller värdet av 
d e.l~t~. for far_t?rget, flygp lanet etc vid utförandet av dess 
nuhta_ra uppg1ft. Det ä r helt naturligt mycket svart att ma
temahsk t ange della värde . Det finns dessulom ett saimna•1 -
h ~~l~ m el_lan delar:. så alt brist på en del kan förändra d~n 
kubsk a faktorn for en annan del. 
ar~lär sk~_!l it:!e närmare in~ås på det matemaliska de lalj

etet. l ,l g1 m~dval av heralnungarna uppgöres en tabell 
av t ex nedanstaende utseende· -

Ordning Delnummer 
(avtagande och enhets' Kritiskt Reservdelens Sammanlagd l 

värde) nummer faktorvärde enhetsvikt vikt -
l 3- 1 5.6 l. O l. O 
2 3- 2 4.8 l. O 2.0 
3 2- 1 3.0 0.5 2.5 
4 1-1 2.2 5.0 7.5 

l 5 2- 2 1.9 0.5 8.0 

l 
6 1-2 1.6 5.0 13 .0 
7 3-3 l. O l. O --

14.0 
8 2- 3 0.8 0.5 14.5 

"-- l 
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I detta exempel antas, a tt det finns tre . delar, d;l l 1lle j 
en enhe tsvikt av 5,0 de l 2 med en enh ?tsv1kt ~'.' 0,~ ~)(: h d ~J 
~; med en enhe,tsvikt av 1,0. Ovan anglVna knt~ska _f ak tor~
värdc visar efter en v iss beräkning den ordmng, 1 v ilke1 

varje enhet av varje. reservdel bör in_gå i C,? v_~ss rese _rv dets~ 
försändning. Om den totala vikten mtc far oversknda tl 
skall försändn ingen sålunda hestå av två enhe ter av varder~ 

del l, 2 och 3. 

Mått på "kritiskftl:'l" eller umbärl ighet. 

"Kritiskhet" är en väsen tlig fak tor, men det är sva l'[ all 
crc den ett numeriskt värde. Det finns i allmänhet ha säll 
~ll behand la "kri tiskheten". Ett sätt är att antaga al l alla 
de lar ~ir li ka "kritiska" . Därefter fullbordas tabellen och 
senare modifieras innehåHel i tabellen på basis av om döme 
för atl kompensera delta antagande. Del andra sättel ör all 
svstematiskt bedöma den relativa "kri tiskheten" fö r varje 
fÖremål i kvantitativa termer och sedan introduce ra detta 
vid tabell räkningen. Som exempel kan nämnas tändspolen. 
tändstift och stråtkastarlampor i en bil. Av dessa delar är 

tändspolen absolut nödvändig för motorns funktion , m edan 

ett tändstift i en flc rcvlindrig motor ej behöver byt as ome
delbart och strålkasta~lamporna är nödvändiga under mör· 

k er m en ej under dager. 
Den systematiska i1~lroduklionen av "kritiskhet" är säker

ligen att föredraga. N~i.r det gäller ett slort antal delar, som 

måste överviieras i bå da fallen, konuner den resultera nde 
tabellen dclvi~ alt bli Laserad på subjektivt omdöm e. De~ ta 
bchöve1· dock inlc minska användbarheten av denna lc l_o1_1k: 
Dvlika problem kan också lösas med användning av ltnJ~) 

lH:ogrammcrino- (se L ex Management Science, H)7 (19J8
, 

c "' • ., T r . ·L . t ") M l ocl:sd 
"Linear Programnnng Un< er L-nccr mn Y .· an <:an ·11. 
använda teorin för dvnamisk programmermg (se t ex Bn r 
Am. lVIathcmatics So~. GO G0:1- 51G (195-l) "The ThcorY 0

' 

Dynam.ic Programming"). 

Praktis/w iilliimpninyar. 
. f -~dl 

Efter ovansHtcndc learetiska utredmngar kan m an ~,~i-
' l!" j t t' l ] l l'lJlC sig, hur man skall kunna 11 amp a c e ma ema 1s .;. a 

perna i praktiken. .1• 
. f l l . \' 111 ' 

Först och främsl m ås te man ha en v1ss er aren 1e ,t f. J;-

terielen för att kunna bedöma den ungefärliga behovs 1e 
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·ensen av rescr~?el ~_r. Man .. kan t e~ son~ utg~ngspunk~ 
0

hl 
}o 1nn~ akan m_!~· 6, dar det finns en nk kngserfarenhet fran 

de alllerades s1da. 
)V!ed ledning av dcssn crfarenhc tet" kan nwn bedöma de 

·eserv delar, som hör finnas vid pjäsen, troppen eller hatte-
1·et. Detta är primärbehovet och kan kallas .grupp I. Däri 

~~all fin!1a? st1dana detaljer: som . !<a~l h~tas_ av den pers_?nal, 
olll inga r 1 t1·oppen. Detta limebar 1 prmc1p, att den hogsla 

~ekniska sakkunskapen för e tt sådant arbete är en pjäsme
kaniker , som i regel ~ie vämp•liktig. De detaljer som bör 
finnas i grupp I är sådana, som har relativt hög behovsfrck
vens. Härmed menas delalj er som går sönder rela liv t ofta 
eller som fort blir utslitna, t ex slaghammare och ansättar
fjädrar (inom bilbranschen skiljer man mellan "slow-mo
ving" och "fast-moving parts"). Därjämte bör även vissa 
lätt utbyt bara d elar ingå, vars behovsfrekvens ej är så stor, 
t ex ulkastarc. Man bör dock begränsa antalet av senare 
typer så 1nycket som möjligt. 

Intimt förknippade med reservdelar är även verktygen. 
I detta avseende har under tidigare år säkerligen alltför 
många specialverktyg ingått i pjäsernas lådor. 

Nästa .instans är i armen den s k lv-gruppstaben, som ~ir 

avsedd a tt leda 3 a 4 lv-kompanier. I denna stab ingår hl a 
pjäsrep a rationsavdelningen med verkstadsbilar jämte sak
kunnig teknisk personal med en vapeningenjör som chef. 
I denna avdelning skall finnas tyngre reservdelar samt re
servdelar av sådan typ, att man kan räkna m ed atl utbyte 
kan utföras av den personal , som finns vid etl lv-kompani. 
Reservdelar, som skall ing~'l i d enna grupp, kan rubriceras 
som grupp II. Till denna grupp kan hänföras reservdelar av 
den högsl skilda bchovsfrckvens. Ett allmänt villkor bör 
dock vara all reparationerna får ta högst 24 lirmuar i an-
språk. ' 

_övriga rese rvdelar d v s sådana som mycket sällan går 
sonder , slora detaljer (grupper) och sådana som kräver mol
s.varande verksladsutrustning kan kallas grupp III. Häri hör 
aven ingå ulbytesdelaljcr för reparation och juste ring av 
t~ thytta gruppel'. Även detalj er för påfyllning av förbrukade 
teservdelar i grupp I och I~ bör ingå häri. 

Indelning av reservdelarna i grupp I - III var uppgjord 
;lied l_edning av organisationen. Det gäller nn att välja et! 
,a11lphgt antal reservdelar av varje typ, som. kan sägas mot
'"ata det förväntade behovet. För all underlätta detta kan 
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man l~i mpligen indela res~rvdelarna i elt ant?l klasser , föl', 

slagsvis fem ell~r sex. VarJe k~ass an~_er ~~1 viss,..behovsfl'c:j;_ 

vens., exempelvis k l ass 5 = 1:J %. Har sager b '/(· , all d·~ 

taljen med 15 % säkerhet behöver utbytas under en viss a,~· 

given tid som pjäsen är i tjänst under krigsförhåll an de,~· 
d v s elt visst antal fastställda månader, där faktorn na tt11.: 

ligtvis blir mycket svår att fastställa. Den måsle under al!::~ 

förhållanden bestämmas i förväg, annars har man ej n :tgo,;_ 

ting alls att gå efter. Det finns detaljer, om vilka man lned 

säkerhet vet, att d e kommer alt kräva utbyle eflcr el t Y'is~t 

antal skott, t ex eldrör eller stötbottenfoder .i en akan . Andra 

detaljer behöver hylas efter en viss gå ngtid på gru n <l av 

förslitning, andra återigen är särskilt utsatta för yitrc Jlå

känningar, slag eller liknande, som gör att delarna går sön. 

der. Till dessa detaljer kommer alla som genom skotlsk ador 

och liknande våldsamma påkänningar blir kassabla . Den 

sista gruppen utgör den mest svårberäknade. 

Vid beräkning av dessa detaljers behovsfrekvens IH<Is lc 

man överväga, om det är lämpligt alt utbyta en hel grupp 

oavsett om vissa detaljer är fullt användbara eller om man 

konsekvent skall gå in för att utby la de skadade detal je rna. 

Det är givetvis mest rationellt att byta ut hela gruppen , men 

därvid måste Inan också ta hänsyn till dc ekonomiska kon

sekvenserna. D-et blir dyrare att ha hela gruppen l r esen 

men å andra sidan tjänar man så myoket tid på ett dylikt 

förfarande, att en sådan form av utbyte vanligen ä r fullt 

motiverad. Frågan är dock hur långt man skall gå i f råga 

om utbytesgruppernas storlek. Man halanserar här m ellan 

en bel pjäs till sådana små grupper som exempeh is ett 

manöverhus. Man mås.te göra en avvägning i varje särskilt 

fall med hänsyn till kostnaderna. Man hör dock ha som en 

princip, att en detalj, som kan bytas på mindre än 2~1 t in11nm: 

i praktiken ej bör utbytas gemensam t med hela gru ppen, J 

Yilken den ingår. Undantag kan n a turligtvis fim1as. Om man 

t ex har en detalj som_ pjäsens fullgoda funktion är h el l b?

roende av och vars utbyte kräver uppå t 24 timmar, m en dar 

ulbylet av den grupp, i vilken denna delalj ingår, endasl tat· 

några Ininuter, bör gruppen ingå i främre reservdelsu trust

ningen (grupp I eller II). 

Det antal detaljer av olika slag, som måste finn as, biit 

bestämmas med hänsyn till den tid~ det tar aH tillverka nYH 

detaljer. När förrådet av en viss detalj är slut skall siiJ cd .~S 

nytillverkade detaljer komma från denna nytillverkning, " 1
-
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1,en 01:1 möj lig~ bör ig_ångsätlas vid krigstillsländs inträdan

de, en?r man e.J kan. _sitta . ~ned obegränsade förrf1d fd'tn bör

' nJJ vilket skulle bh alltfor dvrbart 
] " ' 

" o 

omm_an l_yckas erhålla en lämplig indelning av b ehovsfrek

vensen -~ ohka klasser, skall d~t sedan ej vara så besvärligt 

att bedoma reservdelsbehovet 1 stort, samt framför allt för

delningen av reservdelar på olika underhållsförband. 1 en 

j{rigsor~ani.~_ation är redan från början bestämt, vilket antal 

underhallsfOJ:ban~l som skall finn as. Man vet så J und a a t l e t t 

visst_. underhallsf~J~band skall betjäna ett visst , ungefärligt 

bestam t, antal pjase·r. Antalet kan variera nedåt men en 

maximigräns bör finnas som riktlinje. ' 

01~1 ~~~-an k~_llnr behovsfrekvensen för en viss detalj p' 

(varJ e forut namnd klass karakteriseras av en viss behov~

frel~_vens), så är sannolikheten (~0 ) , att ingen detalj skall 

beho~a utbytas . (1- pt)n, d~ir n anger antalet }Jjäser eller 

detalJ er. Sannolikheten all en detalj skall behöYa utbytas är 

S 
n-1 n l 

l = p 1 (1- pl) o ____ • __ 

1!-(n-1)! 

Sannolikheten alt lvå detaljer skall behöva u tbytas är 

s2 = (p1)2 {1- pl) n:-2 o. n! 
2! · (n-2)! 

Man .e rh:'\ Il er :härav en binomialserie, där varje term anger 

s~nnohkheten för alt just ett visst antal detaljer .<:1-::e.ll be

hava t~ tbytas. Summan av termerna från S 0 
till Sv anger 

h~nnohkheten CStod för at.~ v __ detalj~~· eller J~indre skall bc-

?Va utbytas. Stot. skall darfor bestammas hll ett lämplig! 

~grde . . Om man fas~ställer S to~ ti.ll 0.9, innebär detta, att' j 

b rt% f all V st. __ deta~}er _eller mmdre kanuner alt behöva u l-

t_) as, under forulsatlnmg att behovsfrekvensen (pl) är rik
Igt bestämd. 

Ett exempel visar bätlre vad detta innebär: 

v Man fastställer, att "Fjäder till dragögla" har hebovsfrek

ensen 15 % eL 0,15 (p1). Stot är fasls tä:llt till 0,\). 

h ~~n b ehovet för en tropp med luå pjäser skall bestämmas 
el'ak S S l S n as o, 1 oc 1 , z 
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s2 = 0,152 = o,o225 
')l 

s1 = 0,15(1~0,15) ~ = o,255o 
1.·1. 

S0 = (1--0,15)2 = 0,7225 

Summan av S 0 och St = 0,9775 
vilket innebär alt l fjäder behövs. 

Behovet för en lvgrpstab, som är avsedd för 3 ä -! lvkomp. 
d v s ,1 X 6 = 2:1 pj, blir: 

So = (1- -0,15 )24 
:24! 

0,15(1~0,15) 23 • l! . 23! 

-G 18 24 l 
SG = 0,1::> (1~0,15) . G! ·18! 

G 4 
Z S = 0,927 och Z S = 0,706. 

o o 

Detta innebär att för Stot = 0,9 blir behovet 6 fjädr a r . För 
Stot = 0,7 blir behovet 4 st. 

Värde på S tot bör ej fixeras till ett visst värde, __ ~l~an bör 
varieras med hänsyn till detaljens betydelse och moJ llgh c t~n 
alt snabbt tillverka nya. 

Reservdelar och konstruktion. 

I amerikanska flottan har utförts en undersöknin g över 
hur milnga tvper av reservdelar, som det verkligen är olll~ 
sättning 1;å (~c J. of A.S.N .E. Hl55 "Improved in ventory mana~ 
gement"). Det visade sig, att av c:a 306.000 reservde_l ar v::1 

det endast 150.000 delar, som rekvirerades inom en tu fsper J
od av 21 månader. Man beslöt därför att sällan erfordr ade de
l.~r endast skt~lle ra~~por~er~s, . när de behöovdes och i?~ ~' so~; 
for delarna p a den a kb va hstan, fyra ganger om a lE l. ~ , 
visade sig också, ull av de aktiva delarna utgjorde 11 ',, znle 
mindre än 90 % av värdet. Detta överensstämmer m ed deJ! 
framstående ekonomen Vilfredo Paretos (1848~1923 ) erf~
renhel, som kan formuleras på följande sätt: "I varj e ser{J 
av element, som kontrolleras, svarar alltid en liten u tva · 
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del i termer av antal elem.~nt, för en stor del.~ termer av 
ffekt". I de flesta lager galler regeln att ett fatal procent 

evarar för c:a 80 % av lagrets totala värde (se även Affärs
skanomi 1955:1 sid !1~10). Som exempel kan nämnas, att 
! v de 436 reservdelarna för 15,2 cm pjäs m / 42 kostar 2-18 
st mindre än 1?. kr p;r styck och för -10 n~m apjäs m /48 är 
n1otsvarande s1ffror 125 och 538. A v de 1;:>0.000 delarna pä 
den amerikanska aktiva listan var det endast verklig efter
frågan på 14,-1 '/c. För dessa fanns det efterfrågan av minst 
5 st p er månad. Det framgick också, att den viktigaste re
servdelen var packningar. I amerikanska flottan fanns 2083 
ol ika typer och storlekar på packningar, som användes 'lm
der en tvåårsperiod. Sammanlagt förbrukades på 2-! milno
der inte mindre ~in 5 miljoner packningar, d v s 7000 pack
ningar per dag. Även hos oss är packningar och tätningar ett 
stort problem. 

Vid en analys av reservdelsbehov finner man vanligen, att 
reservdelarna kan delas upp i vissa karakteristiska efter
frågan mönster. Man kan t ex börja med en uppdelning i 
följande grupper: 

a) delar med stor eflerfrågan och högt enhetspris 
b) delar med stor efterfrågan och ringa enhetspris 
c) delar med liten efterfrågan och högt enhetspris, men 

med så stort militärt värde, att de måste lagerhållas .. 

Hur bör konstruktionen av materiel för flottan nu läggas 
upp ? En konstruldör av en teknisk komponent slits alllid 
mellan minst tre divergerande synpunkter. Som ingenjör vill 
han ha bästa möjliga prestanda. Han måste emellertid tänka 
På produktionsproblemen och att konstruktionen passar 
förelagets metoder och mö jlighetcr. Men framför allt måst e 
konstruktionen vara så billig som möjlig för att kunna kon
kurrera med andra företags konstruktioner. Konstruktören 
är också påverkad av andra faktorer såsom 

lä tthe t atl underhålla matericlen 
tillgång till ma lerial och 
patenträttigheter samt 
önskan att göra företagets produkt speciell. 

Som ett resultat av alla dessa synpukter blir varje kons
trllktion en kompromiss. Om det finns tillgång till utprovad 
1ll.ateriel sft anv~inds denna om möjligt. Räcker det till exem-
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pcl med en bill ig papperspackning anvåndes den därfii 1• <r 
(

o • l ·t" l[ man sparar pengar atmmston~ ur everan ~)re1~s synp unkt) 
Ofta binner konstruktörerna m le heller till f lotlans stap · 
dard. Xär det gåller mera komplicerade deta1ljer bli r P roL~ 
lemet allt sv~u·are. Allt detta betyde r, alt fiollans m ate 1·ie) 
blir mycket speciell och mångskiftande. 

Före andra världskriget var materielen ombord r ela tivt 
enkel jämförd med i dag. Man lyckades också i all miinhe t 
reparera malericlen ombord. Underhållet stod på h ög nivt

1 framför allt därför alt det fanns tillg~mg till kunni g ]Wrso
nal , som låg länge ombord. Man ans trängde s.ig därför att 
reparera malericlen i stället för att rekvirera ny. 

Efler andra världskriget har komponenterna blivi t In et·a 
komplicerade. Med tillkomsten av radar, maskiner m ed hög 
temperatur och högt tryck, ny eldledningsmateriel och kornp
licerat elekt riskt maskineri har underhållsproblemen steg
rats väsentligt. Utrymmet ombord är också all lid begriin sr.t 
och därför har möj ligheten att komma åt malericlen för un
derhåll ofta måst efter sättas. Dessutom har tillgången till 
utbildad underhållspersonal minskat. 

N ä r det gäller reservdelar så rekommenderar en t illver
kare vanligen vilka delar som behövs och of ta har en ti ll
verkare ingen riklig uppfattning om vad flottan kan kl ara 
ut i fd1ga om underh~\JL Leverantören rekommendernr en 
lis.la pt1 delar, som han själv anser, att h an skulle behöva 
för alt hell ersätta utrustningen. Delta har medfört, alt lis tan 
även innefaltar delar, som kan köpas i detaljhandeln eller 
som med Hitthet kan tillverkas ombord eller på ett ö rlogs
varv och även dela t·, som lämpligen kan repareras ombord. 
Som' exempel kan nämnas, att en leverantöt· av motorer vid 
sin rekommendation av lämpligt reservdelsbehov helt enkelt 
räknade upp motorns alla delar och multiplicerade m ed 35) 
Priserna p å reservdelarna brukar också vara högre ~i n p:1 
or din ar i e dela r trots att leveran t ören slipper montagekost
nadcr. 

Ofta framhålles , när man diskuterar behovet av ma teriel 
att "det är ben att ha". I t.;SA användes uttrycket "Christmas· 
tree-planning", julgransplanering, för tendensen att för~ökH 
få med så mvcket materiel som möjligt. Alla vill h angu 
något i grane1~ och resultatet blir, att fartygen bara växer 
genom shindiga krav på vikt och utrymme. "Bra-a tt-ha· 
mentaliteten" är minst sagt farlig och i stället skulle n~an 
för julgransplanering snarare vi l j a införa begrepp e l JLII-
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ransplundrii~g, d v s man ~ör plundra fartyg~n på ?llt, ~om 
~te ]lar relat1;t sto.:: sannolrl~het att k<;nnma hl.l anvandmng. 111 tta gäller framfor allt v1d p lanermg av fartygen. Man 
~~ste försöka s~cilja mellan en sannoli!chet a~ säg_ ö 7o och 
~,05 %, att en v1ss reservf~el kanuner t1ll anvandm.ng .... 

Det ligger i den mänskliga naturen att gardera s1g 1 ove!·
k nt men med nutidens komplicerade krigsmateriel m~tsle 3

311 ' fastställa realis tiska säkerhclsmarginaler. Tänk bara 11~1'1, a konsekvens.cr det kan H1 på en modern kryssare eller 
vi • f . . "S f f'· t" ''11 ·agare om alla handl~r e ler .. prmcw.en .a et~: 1rs ~~~ 
~arj e ,pris. Nej, lna~ om~ste heslamt sl~llJ~ Inellan oNSl~.~IVIAL 
och BEHOV. Man far mte gardera s1g m absurdum for vad 
engelsmännen kallar "lhe Derby dog" o~h vetenskal?Sm~n 
benämner "Lenz lag" eller lagen om maxanal deinom (vil
ket på ren svenska heter något helt annat). 

Som exempel kan nåmnas, att till ;10,5 cm lv-pj äs m /42 
(som har lvå kompletta rekylfjädrar vardera hestäende av 
en högervriden och en vänstervriden f j ä der) l evererades en 
komplett rekylfjäder till varje pjäs d v s för varje jagare 
tr·e ,f jädrar i reserv, vilket bör vara två för mycket, särskilt 
som det fanns fyra jagare i denna klass. Till jagarna öland 
och Uppland levererades två rekylfjädrar i reserv till varj e 
kanon .alltså sammanlagt 8 fjädrar per fartyg, varav nu 6 st 
är ilandtagna, vägande tillsammans c:a 270 kg. Liknande 
exempel på alltför s tora säkerhelsmatrginaler finns det 
gott om l). 

Det är betydligt trevligare a l t syssla med nya spännan.de 
proj ekt ~1n med så tråkiga saker som reservdelar, bcsknv
ningar och sköt~elfötrcskrifter , men dessa frågor är nog så 
viktiga för alt uppnå slridsulhållighet. 

Reservdelar hör, särskilt för en liten krigsmakt med sm:"t 
~er i er om möjligt hes lällas sam tidig l med den nya mate ci
e~.en oc.h då om möjligt beräknas för materielens hela lius
langd, som med nulidens ulvedding är relativt kort. Flyg
vapnet följer denna princip. För marinen ~ir problemet svå
rare. Livslängden för fartyg r esp maskiner är längre än föt· 
f~ygvapne.ts materiel bl a på grund av lågre prestanda. Lika
sa ,är livslängden mycket varierande beroende på bl a olik
het i driftlider och utnyttjningsgrad. Genom en forcerad ut......__ 

1
) Man har inte fyra reservdäck på varje miiitärbil. De stora tank

fartygen på 40:000 ton har endast en propeiler, villcet med militärt r e 
~ervtänkande förefaller väl riskabelt . 
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provning av en prototyp },an man få en relativt god np pfal[. 
ning om behovet av reservdelar. Som exempel kan na mnas 
·1tt "armens nva terränobil "Mvrslok" körs i skift för att sn8 ' 
~-as t möjligt tlvverka 500 mil (terräng och -1500 mil på land~~ 
väg. Trots att det finns stor risk att räkna fel p [t resende \~. 
kv'antiteter beroende på bristande driftserfarenheter S <l böt· 
dock reservdelshes tällningen ske samtidigt med huvu1hna. 
terielens beställning. Ofla är en leverantör myck et. oinlres. 
serad av små reservde lsbeställningar, sedan maten elen en 
gång leve rerats. Från leveranlör:ns sida . är .t ex l~l asl~in. 
typen "död", då sista reservdelen 1 t!en ordm~ne best alhn~1g
e n levererats. Det finns exempel pa att en liten bestalln mt\ 
av vitala delar tagit fem år för leverans. 

Att beställa ett fåtal detaljer, som bara koslar några kro
nor vardera är inte ekonomiskt. Prisskillnadc;n m ell a n G 
och 50 detaljer är relativt obetydlig. Den stöesta kostna drn 
är ofta uppsättningskostnaderna1

). 

Yid beräkning av optimal inköpskvantitet vid känd k ons· 
Lan t cfle rfd1gan, kan man använda följ ande uttryck: 

O _ j2Y-----:-s
'" - ~ l· u 

där Q = inköpskvan titet per gång 
Y = ;\rlig förbruk ning, kvantilet 
S = fast kostnad per enhet 
I = lagerhållningskostnad i '1i av inneliggande lu gCL" 
C = inköpspris/ enhet. 

Stwulardiscring och ändringar. 
::-.,rär förhandlingar tas upp med en leverantör, bör h an in

formeras om, att del slnlliga kontraidel kommer att innchå. lln 
en ldausnl, som specificerar slörsta möjliga slandardiscrlllg 
av delar inom .sjä lva komponenlen eller syslemet, t c'.: ?ll 
packningar av samma slag skall vara av identiskt m alc.n::d 
- material, som erfordras i den mest ansträngda pad::ni nf!· 
en. Skruvar, muttrar, fjädrar, kullager m m skall s[J 1ftngt 
som möjligt vara identiska och utförda enligt allmänl gul
lande slan~lard t ex SIS när så är möjligt, och )nan b ör aw 
vända som standard den del, som är utsatt för den svnrus lC 
påfre~tningen. Oftc~ ger tillverkar~ stand~~ddetal j er e~n:t. ?~f~ 
lecln1m!!ar aven nar dc l ex anvander Sl~F slandarcllsci•1 

- <.._ l • 

J) Omställningskostnaden för en fjäder till 21 cm kan m / 98 ä r c:D 

720 kr, m.edan varje fjäder endast Jwstar 8 kr. 
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1,uUager . Sm~1 e:-.: emp.?l .kan .nämnas att c:a -toO 'lr· av alla 
·eservdelar hH bilar a r Hlent1ska men har ända oftast olik~i 
~etecJ.mi.~1~a~·· EJ? av orsake~·na till d.~tta lär .. vara a.tt reserv
ael sfor~alJ n m/? ar en ostor mkomslkalla! N ar en hllverkare 
vet vad som onskas sa har dock erfarenhet(\n visat, att han 
i allmänhet är samarbetsvillig. 

Yid konstruktion bör en konstruktör inte bara se på vad 
50m är billigast. Han får inte bara tänka på de ursprung
liga kostnaderna, utan han måste även ta hänsyn till Jcosi-
11~derna /~r o und~rlu'i.ll , lillför!itlighet och tillgång på mate
rial. Om v1 atergar l1ll packnmgarna så måsle man i m.ot(1-
rer 1ofta byta packningar, och det blir då inte bara frrtga 
om kostnaden för själva packningen, utan man maste va~1-
Jigen montera isät· motorn för att komma åt packningen, 
vilket blir dyrbart i längden. Byte av en packning i en äng
ledning kostar sålunda c:a :wo kr plus förluslen för dritt
stopp . Vidare måste det prevenliva underhå ll e t utökas. Och 
sedan kan man inte nog {ramh ålla vikten au standardise
ring. Man måste uppfostra potentiella leverantörer till stau
dardisering och till dem. översända alla kalaloger och datD , 
som tillåter den1 att utnyttja materiel, som. är identisk med 
den som redan används i flottan. Om till exempel elt före
~nå l ~1ppc~elas i L.vå ISkildao klasser, 11är ~!et i själva verket 
I~le ar nagon . slullnac!, mas te man ha sakerhetsmarginaler 
fo r vardera klassen. storleken på säkerhetsmaruinalen för 
l o d ö ce tva un erklas.serna ,måste v a ra avsevärt större än för 
den kombinerade klassen faslän den totala efterfråoan för l . , b l 
r en ~oombme~'ade ld~ssen bör vara lika med summan på 
efterfragan for de tva underklasserna. Om t e.1.· en uiss ly]J 
av elektronrör i förlccl-mingen anges som de fyra rören o, 
~· . c _och d i :~.tiille t /Dr som rör l , så kommer om c{ler/ågan 
~1 fordelad llka mPllan klasserna a, b, c och d, sumnwn ao 
lnköpslwonlitetcn för a, b, c och de att uara appro.Timatiul 
tu?~elt sä -'~?r, som htge~~hd~ln inp~n o~h in.köpskvant~leten 
01 klass t. \Hl en undersoknmg 1 Svenge visade det s1g a tt 
~tt och samma elektronrör hade inte mindre än 27 olika bc
eckningar! 

O 
Redan för c:a 5000 år sedan tillverkade e!IV]1lern a bå"'·ar Ch '[ . ~'" ,., d P'. ar av vis.s.t s~.~ ndaa'"(ltt~fö~rande. Indu.stri?llt tillämpa-

e~ ~deJ.~ emel~.erhd f~r.st ar 1t81 och un!-(efar v1d samma tid 
fl Istravade oversleloJtnant Ca rl Freclnk Aschling i armcus 
.\k~~ ~ (tidi~are ~.csiktningsman för kanon~illverkningen vid 

rs oc:h SlavS.JO bruk och sedermera amtral och landshöv-
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ding) en systema tisk standardlill~erk~1ing a_v pjäser o.~h an1• 

munition (se Svenska Flottans 1-hstm:w I~ siCl .383) · ~~~r n1u11 
nu t ex studera t· flottans och kustarhllencts m~ununJ lto nsre. 
aislcr och den rika floran av typer verkar det Ibland so n1 v· 
'försökt få med alla .sorte r som om man s.kulle befolka a rken

1 

Som ett annat exempel kan nämnas, att Jnotorvcrk st ad011 
Yid Karlskrona örlogsvarv år H)53 översåg 5-1 olika type r a1, 
motorer! 

I Sto rhrit annien och USA har man efter andra vi.irldskl'i. 
gets dys tra erfarenheter av brist.andc stanclardi.sering fii rsökt 
.:opa ren l. Smn exempel kan nanm~s,. att enhg~ D~~lsk A1·• 

ti llcrilidskrift 1935:-f, har man i hntllska armen fo rst Och 
fri.imst gått in för enbar t. bcnsinmotore~· för att få S'l l1ln1a 

bri:inslc. Rolls-Rovcc-fabnkcrna har vidare utvcck ln l en 
~;cric standardmotorer s k B-range-m otorer. Dc tre m insta 
motorerna som kallas B 40, B 60 och B 80 har en slagvoly1n 
av 2,8cl, 1,25 och 5,7G liter och antalet cylindrar i.ir resp. ~. 
G och 8. Dc kan alla användas för bensin med oklan lal ned 
till G8. De delar som är u tsatta för förslitning är till no '/c 
desan1ma. Man riiknar m ed atl under fältförhållan d en kom· 
ma ner till att blott medlära mellan 10- 20 % av del anti!/ 
molorreservdelar, som medf"ördP-s i andra världskriget. s tan
danlisering gör de t ocksil möjligt, att i kriti~ka s~lu al i ~mer 
avmonlcrn delar i en uts liten motor for anvandnmg pa en 
annan. 

I CSA har man oclcsn gi'dt in för störs~a utbytbarhel mcl; 
l a n motorer t ex: för .stridsvagnar. F n finns det cnd ns t l 'H 

m otore r för den amerikanska stridsvngnsparkcn. Under 
andra världskriget anv~indcs fem olika typer av m oto rer 1 

~;amma stridsvagnstyp! lVIan har även gått in föro ~<~lli11la 
il"tmsmissionsväxlar oc..:h elektriska system. För tio a r sedan 
hade sju slridsvagnstypct· femlon olika gcncratore 1:. M.a:I 
··tr;,ivar nu efter 100 '/r• utlwlbarhet mellan delar som fo rslltJt, 
'' · c • · All l · l f·· · f. .. ' n kl a 
~: åsom cylindrar och vcntilc~·· t (e \.ta me( .~r o o re es~-
underhåll och framfö.ra]Jt 0 ll1IJ1Sk~c\e r.es~r\de~sfor~·a_d: ]!~led· 
utom kan mrm utnytlJ a manga olika hlher,{ate, vi ll-.ll 
fö1· konkunens, vilkel i si n tnr nedbringar prisern a 

Som ett överdrivet men illustrativt exempel p å viklen n~" 
s tandardisering kan följande nämnas : . 

of l . l"J f.. J O ·cc'r/CI' Om man har ett f"öre~na . mec tw o z \"Cl ange r r, l ' ·ir 
f jorkle!wr och j"ärqer så skufle elt laqer innelu'iiland e v:' 1 ~Ji 
kombirwlion bestå' av 10 1 eller 10000 j"örem~ll . Om en d ns t ' 

211 

p ·g fanns behövdes 103 eller 1000 föremål. Om därjämte 
e~d asto en tj ocklek behövdes sjönk lagret till 102 eller 100 

föremaL. .. o . . 
I rättvisans nanm bor papekas, att starka standardJscnngs-

trävandcn för närv:Jrande gör sig gällande i svenska mari
sen och stora framteg har gjorts under de senaste åren. Som 
1
\empel kan nämnas. standardisering av småbåtsmotorer 
(jämför t ex: Marinförvallningens relwnuncndationslista f(ir 

1110torcr). \'id planering av rekommendationslistan fanns c :a 
1000 m otorer av c:n 220 olika typer och fabrikat. Listan ned
bringade typantalet till storleksordningen 25- 30. Motorer 
till m otortorpedbålar torde vara elt gott exempel på långt 
driven standardisering. Alla motorer passar i alla båttyper 
(18,7 m, 20 m och 23 m båtarna). Som ett annat exempel 
kan n ämnas, alt genom övergång från likström till växel
ström h ar tekniken själv så att säga framtvingat standardi
sering av de elektriska motorernas varvantaL Antalet poler 
bestämmer sålunda den multipel av 3000 som. kan komma 
ifråga. Dessa s tandardiseringssträvanden är dock inte till
räckliga utan måste accelereras. Framför allt måste mer eller 
mindre onödiga ändringar undvikas. V ä! menande och am
bitiösa tjänstemän j"öreslår gärna ändringar men på gnznd 
av bristande industriell erfarenhet förslår de ofta inte vilken 
lavin de sätter igång ända ned till sortimentslistor och ut
bildning. 

När det gäller ändringar är en konstruktör ofta stolt, om 
han kan höja prestandan med två procent, men han måste 
se det i stort, vad man behöver det är minst 25- 50 % j för
bättring av prestandan. Man måste i alla fall räkna med att 
vid införandet av nya vapen får man på grund av bristande 
kunskap och utbildning en sänkning med kanske 20 %, dess
utom tillkommer dc tekniska barnsjukclomarna. Det gamla 
littrycket s li·llestånd är tillbakagång är en sann'ing med mo
~ifik ation. Det är bara så, att man ser icke tillbakagången vid 
Införandet av en ny modell och den lägre prestandan, som 
erhålles under de första åren. D et gamla kravet, att man 
s~all införa de nya vapnen och absolut nödvändiga änd
l'lUgarna trapps.tcgsvis blir alltmer accentuerat, och trapp 
stegen får inte vara för små. 

Siutord. 

Strategi, taktik och underhållstjänst utgör dc tre viktigaste 
elementen i krigsplaneringen. Av dessa tre element får den 

14 
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tredje, underhållstjänsten, c!1 allt större rela tiv vii~L _Tic\i_ 
gare har i historien slralcgiCn mer och mer vuonml_ .-' vi], l 
Över taktiken och nu verkar det som om under~nll st.] a nstc 11 
håller p tl att bli den alltmer dominct:an~le. Och 1 nndcrhi\. ]l ~ 
tjänslcn spelar lagerkontrollen en v1kl1g roll.. Ilto,dem t kriu 
är knapphetens krig . Med en allt knap1~are tdlga!1 g J>n r,1_ 

materiel , personal och transp_?rtmet~e] ar plm~e_n.~l~en och 
fördelningen av materiel av storsta v1kt. I de_ lllllllard ~age;· _ 
kontrollproblemen finns del ell ulomordcnth~t komp lH:eJ·a[ 
sammanhang mellan lagerkontroll och strateg1. En god llli\i. 
tär plan må~te ha en viss flexibilitet. Planen?a J~~astc k_u nnn 
gardera för stort antal situationer, som ka~ mtr~ffa , na r e!t 
Juig utbryter. Man måste ~a_lansera mel~an ons~v_a~dh et (: n all 
red ucera lager och samtld1gt ha en v1ss f_lexibl~It~l. L I: dcr 
andra världskriget rådde t ex slor och oft~ o~1oc1I g hnst i 
Tyskland på av oförmåga att fördela befu:tllga ln g~r ay 
kritiska råmateriaL Sålunda var stålproduktiOnen en ll ask. 
hals till följd av incffekliv!tct i prioritetssystemet snarar0 
än ot'illräcklig tillgång på stal. 

Del finns många som är kritiskt ins tällda mot att nm·~! nda 
matematik och statistik i problem som lagerkontroll. l\l a 1~g;l 
förstår helt enkelt inte förhå ll andel mellan en matema lisK 
och en verbal formulering av ett problem. ~c tr~r, alt mate. 
matik endast kan användas i högst enkla s1tuat~onc~:- l\Ia_t e· 
maliska formuleringar ~ir i stället utomor_denthgt l~-~n p hg<1 

just för att belysa antaganden, som ligger ti~l gru!Hl for .. ana· 
lvs av komplicerade problem, oc.h man crhaller 1 alh!wnhel 
e'n bättre förståelse av problemen genom en matema ll sk och 
statistisk analys. . 

Beslut fattas ofta på basis av erfarenhet, omdi'n~1 e _o ch Ji1· 

tuilion. Detta behöver inte ulls inneb~ira, aott de bllr fel 1 ~ 1-~ 1; 
crenom formulering av beslutsprocessen pa ett Jnal ema llS·l 
~ätt får man ofta en ny syn p[t prolJlemen. Argumoenlen m_1

:: 

anv~indning av matematik beror många gånger pn, al l ~na • 
inte förstår, vad det är man vill nå. Matematiska_ li llvag:. 
gångssätt är inte en ersättning för omdöme. Det ar c_n s ~ '. 
tematisk metod att beräkna effekterna av flera ~·<HJa bl~. :: 
Matematiken leder till mera exakta vägar atl beslamm a ,.n 

·· ·· ·1· l tt o o l h";·lj) av baJ< uernivncrna än som ar moJ 1g a na pa mec Ja . , . .1 "' . bl .. .. l l et intuition. Så snart som fl e ra vana er ar narvarmH _ _L' ," 'l 
problem kan de flesta mänskliga hjärnor inte på rall 5

1 ~.~-. bl . l o "11"1 11( 1' uppskalla resullalet av vana ernas 1nver can p<_l ' ' ' 11c 
Det finns visserligen många faktorer, som man mle k an " 
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1
.,.antitativa m å ll, men genom anv~indning av matematiska 
'1etoder kan man då iso1era res terande faktorer, som få r 
~edömas på andra grundee. 

0111 det ~ir en s lor felmarginal i den matematis.ka model
lens para m etra r s[l framh[llles ofta, alt modellen är värdelös. 
pet är dock icke riktigt. I m[mga fall blir modellen värdelös 
till exempel då alla faldorer är könd'a. D å man exakt ve t 
efterfrågan blir m ånga lagerproblem triviala. Det är ju~t 
osäkerheten, som medför, att en relativt komplicerad mo
dell är både nödvändig och önskvärd. Formella modeller 
är på inlel säll någon "Ersatz" för mänskligt omdöme. Del 
bästa omdöm c och i u tu i l i on skall i s li:i Il e l inkorporeras i 
1nodellen. 

Ett an nat argumcnl mol användning av male1natik i lager
kontroll ä1· atl om inte formlern a i:ir utomordentligt komp
licerade är de vanligen baserade på antaganden som. inte 
är i överens,slämmelse med verkligheten. Mot detta kan häY
das , att mycket enkla matemaliska hjälpmedel har använts 
i flera fall med framgång. Om man kan ange k1ara mate
matiska direktiv för reservdelslagren så k an sortimentslistor 
uppgöras av li:igrc tjänstemän med mindre erfarenhet. Som 
tidigare framhållils representerar ofta c:a 10 '/r, av delarn a 
80 'lo av värdet varför man i försla hand bör koncentrera 
sig på dessa del al". Det går som amiral Halscy framhöll "inle 
att ordn a stridsplanen så att den siste fienden skjuts med 
den sist a kulan", men del är inget tvivel om, att man kan få 
högst avsevärda vinster i lagerpolitiken genom användning 
av rel ativt enkel statistisk analys. Ovanstående principce 
gäller i många avseenden inte endast reservdelar utan även 
mnmun'ition, intendentur- och sjukv;'\rdsnwtcricl, halvfaiJ
rikat saml hränslclager. 

Det finns alllid käcka individer som , nör man till exem
ll~l vill införskaffa statistik om malerielhaverier, säger "al t 
Vt skall slåss m ed vapen oc.h inte med papper". Nu är det 
ty~ärr så att för att 'kunna få vapen, som fungerar i strid, 
111?ste man skaffa sig kännedom om deras prestanda under 
0hka förhå llanden och under relalivl lång tid och därför 

f
illåste man ,skaffa data. Det är inflation / åsikter, ont ont 
(l/rta och åsikter ko:;lur stora pl'ngar. 
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S UJHI11Wl j'atlniitg. 

För att kunna lösn re servdelsproblemen p å ett r at io nellt 
s~di krävs: 

1) ökad standardisering. 

2) Systematisk och forcerad utprovning av proto ty per. 
;3) Reservdelar fiir malcrielr~ns brr~ilmade totala li vs länuti 

anskaf{as helst samtidigt med malcrze len, sedan man gjot! 
en .~a/dig analys cw j'örviintacl [örslit~1ing, "krWskl~rt", be. 
housj'rekvens, ekon omisk ink ö pskvanlLlet, leverems hd i krig 
och säkerhetsmarginaler. 

;1) Koncentration på de väsentliga delarna (enlig t P ar e. 
t os princip). 

5) Inrättande av centrala buffertlager i berg. 
6) Effektiv distributionsapparat innefattande bl a r eserv. 

delskataloger, och maskinell bearbetning. 
7) ökad användning av u tbytesenheter (byggklossprin

cipen) . 
8) Färre ändringar på materie.len genom ett klarliiggan

de av ändringarnas alla konsekvenser. 
9) Rapporterino· av alla haverier, systematisk analys av 

haverierna och utfärdande av anvisningar på f örebyggande 
underhåll. 
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rruppregistrering med hålkort 

Av konunendÖl'kaptenen LAES LUNDBERG. 

Förber edelsearbete t för övergång från registreringsplåtar 
till hålkor t i örlogsflottans truppr egis ler har nu pågått ont
kring 1% år och därmed sammanhängande praktiska prov 
har m era allmänt börja t märkas. vid förbanden. Måhända 
kan de l därför vara av intresse för tidskriftens läsare att er
hålla en orienter ing om det nya systemets för- och nackde
lar, hur det k ommer att fungera och dess utvecklingsmöjlig
heter . 

X uvarande registreringssystem . 
Truppregistrering tillhör inte dc problem som sjöoffice

rare i a llmänhet sysslar med. Utan överdrift kan man säga 
~tt de son1 in te tjänstgjort vid ett truppregister har föga mer 
an vaga b egrepp om vad som händer i e tt sådant. Vi vet att 
~et r egis trerar den personal, som skall fylla krigsorganisa
II.?nen , att det skall kalla in värnpliktiga både för fredstjänst
g?ring och vid mobilisering, men hur detta arbete egentl:igen 
gar till, h ar som regel endast hastigt och summariskt bc
s~rivits på sjökrigsskolan. Det bedöms därför vara nödvän
digt att bättra på läsekretsens minnesbild av hur ett trupp
~·:gister fungerar i dag, varigenom möjligheter erhålles till 
Jan1förelser med det nya sys temet. 

.. De två grundhiggande truppregistreringshandlingarna ut
f~res av re~istr~rin.gsplå.~en och stamk?rtet.. Båda fr.amst~l
ti s. av den .. I~sknvnmgsnamnd, so1n sknver m d~n va~·npl~k

ge, och folJer honom sedan under hela hans varnphk.tshcl. 
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plåten bildar den "tryckande" delen av truppregistret. 

pen innehåller den värnpliktiges nummer, namn och adress, 

]J al15 yrkesgren (eller mots va rand e uppgift), grad och speci

eJia användbarhet i krigsorganisationen. Ur plå te n kan man 

·idare hisa ul vitsord, språkkunskaper, 1.elegrafistkompelen :;. 

~~amina och yrke. Längst ned till väns ter anges eventuell 

j{rigsplaccring i kodform. Pl å ten bestå r av en stomme med 

f\'ra Josstagbara sektioner. Seklionerna präglas i en maskin 

åch fästes till plåten för hand. Att ändra en uppgift i regist

reringsplåten är visserligen tekniskt ganska enkelt men tids

ödande och petigt. 

~är plåten skall användas för tryck, begagnar man an· 

tingen en liten handmaskin eller en större eldriven trycl.:.

Jl[ask in. I den senare kan man stapla plåtar i ett magasin nr 

yilket de matas fram mekaniskt i samband med tryckningeu. 

~'fan k an i stort sett göra avtryck p å vnken form av papper 

som helst och förhindra avtryck av en eller flera positioner. 

stamkortet innehåller grunduppgifterna för registrerings

plåten och ge•· dessutom en komprimerad historik av den 

värnp liktiges tjänstgöringsförhållanden. Det förs för hand 

eller med hjälp av skrivmaskin. Då stamkortet avses bibe

hållas i varje fall tills vidare även efter övergång till hålkort, 

diskuteras det in te i fortsättningen av denna artikel. 

Första gången plåten används i truppregistret är van ligen 

för att kalla in den värnpliktige till hans fredstjänstgöring. 

Förutom inkallelseorder trycks då ett 15-tal olika inmönst

ri~gshandlingar såsom tjänstgöringskort, identiletskorl, tax

~nngskort, utrustningshandlingar, sjukvårdshandlingar och 

llllllönstringsrulla. Fiollans stora fredsinkallelser omfatta 

900-1000 man ·och det tar omkring 8- 10 arbetsdagar att 

fram ställa inmönstringshandlingarna för en sådan kontin

gen t. 
Plå.tsystemcts stora svaghet ~ir dess bristande möjlighet för 

111askmell bearbetning. Elt truppregister blir ofta anmodat 

att .redovisa antalet registererade, som tillhör en viss kate

g~ri , som har en viss användbarhet i krigsorganisationen 

k ler som är bosatta inom en viss del av landet. Det behöver 

f'nappast förklaras hur mvcket tid och arbete som. behövs 

)l~; att för h~nd plocl~a. i~ eJ; om d~.t tiotusen tals re~istrering,s
l '1ta r, de t da kan bh fraga om. Aven om. plockmngsarbetel 

~?n begränsas därför att plåtarna är uppställda enligt ett 

)
88! sys tem. och personalen har erfarenheter, var p låtar för 

188 Personal i förstfl hand skall efterforskas, så måste dock 
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allt arbete ske för hand. Ett annat vanligt exempel är be 
hovet att sor tera ett givet antal plåtar i nummerordning cl l e-~ 
alfabetisk ordning för att sedan trycka en lista. Att p å s~ 
sätt sortera 1000 plåtar tar 1--2 arbetsdagar. 

starkast framträder emellertid plåtsystemets brisland(: 
överskådlighet i krig,splaceringsarbetet. Att krigsplacera in
nebär att finna den person, som bedömes bäst kunna fylla 
den aktuella krigsbefattningen med hänsyn till sådan a fö r
hållanden hos personen som bl a användbarhet (utbildnina) 
å lder, fysiska och psykiska egenskaper (besiktningsgrnp~}), 
och bostadsort. Det är i praktiken inte möjligt att ställ a upp 
plåtarna för okrigsplacerad personal - - den s k personal
reserven - på ett sådant sätt att de blir överskådliga med 
hänsyn till alla de nyss uppräknade faktorerna. Man får ditr
för nöja sig med att beakta en elle.t· elt par av dessa. \' id 
krigsplacering med plåtsystem måste därför "rätt m an" l1\
väljas ur ett mycket begränsat underlag. 

Sedan beslut väl fattats att slå samman flottans tid igare 
fyra olika truppregister till ett, växte tanken på att pröva 
ett helt nytt registreringssystem fram ganska snabbt. Gnder 
ledning av expeditionschefen Linden i försvarsdepartemen
tet hade då redan pågått diskussioner om hålkortsregis tre
ring i stället för plåtregistrering och även gjorts en del ut
kast till arbetsprinciper. Beslut fattades att låta flottan pröva 
hålkortsregistrering och för ändamålet beställdes om kring 
nyår 1955 nya och modernare hålkortsmaskiner till centrala 
värnpliktsbyrån, där viss för hela försvaret gemensam sta
listikbearbetning skett med hjälp av hålkort sedan HH2. 

Hålkortsmetodens principer. 

Hålkortet uppfanns i slutet av 1800-talet av amerikanen 
Hollerith. Principen har sedan utvecklats av olika f irmor 
och de i dag mest kända är International Business Machi1~cs 
(IMB), Bull samt Power-Samas. Då CVB redan utny ll]ar 
IBM:s system, ansågs delta höra användas även av fJ o ltalL 
Den fortsatta beskrivningen hänför sig därför till ifr ågava
rande svstem. 

I ett hålkort representeras där registrerade uppgift er av 
stanshåL Kortet har 80 stanskolumner och i varje k olu]lln 
finns 12 platser för stanshåL De 10 undre platserna m otsv8• 

rar siffrorna 0- 9, de två övre motsvarar särskilda tcckeJl· 
Då kortet passerar genom en hålkortsmaskin, släpar en koJ:· 
taktborste över varje stanskolumn. Varje gång en borste glt-
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Bild 2 . Standardhålkort. 
överst a raden: läge för öYersättninrr. Rad två och tre: läge för överstan:;

ninga r. R a den n1.el1an de lodrätc. s t recken: läge för sifferstansningar. 

de r över ett stansat htd, sluts en manövers tröm, som varierat· 
i tid med hålets avstånd från kortets underkant. Maskinen 
får p å så sätt arbe tsimpulser, som motsvarar lullens siffer
värden. 

Innan en uppgift slansas i hålkort måste den kodifieras . 
Maskinerna arbetar snabbast med sifferkoder men behärskar 
också alfabetiska koder. Vi:-.sa alfabetiska uppgifter som 
namn och adresser kodas inte utan stansas bokstav för jJok
stav. En bokstavsstansning bildas av h:å stanshål i samm a 
kolumn. 

~-Iålkortcn stansas vanligen i handmanövrerade stansma
skmer, vilkas langenthord mycket liknar en skrivmaskins. 
Korten matas in och ut p:\ maskinell väg. Man kan vidare 
styra stansningen med ett progra m, som automatiskt kanuner 
mask in en alt hoppa över kolumner, som inte skall stansas, 
oc~ som skiftar från numerisk till alfabetisk s tansning eller 
lvartom. Skall man delvis stansa om ett kort, kan man fii 
~varståen1~ stansvärden öve~för?a från det gamla kortet. till :t nya. l ack vare m ekamsenngen kan stansoperalnsen 
falla en jämförelsevis hög takt oeh beroende på stansunder-
1?gets svårighetsgrad kan man räkna med en dagsproduk
lon av 500- 1000 !kort per operatris. 

1
. Det är möjligt att stansa kort helt maskinellt i den s k 
.eProdu cern. Vanligen rör det sig då om att överföra gemen
~anuna begrepp i en stor mängd kort eller att i karlbuntar 
~~d olika kortslag överföra stansningen från elt kort till 

a eller till vissa kort i samma bunt. 
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Bild 3. Kortstans (typ 026). 

EtL annat s~ill att få uppgifter maskinellt stansade i cll 

korl ~ir den s k "marksensing"-metoden. Den innebär al l man 

med en grafitrik penna streckar för i kortet de positi oner, 

som skall stansas. Sålunda förstreckade kort malas sedan 

in i den ovannämnda reprodueern, som känner av g rafil· 

strecken och stansar motsvarande hål. Svstemet har bl a den 

fördelen alt uppgifter, som inhämtas viZt exempelvis ett för

b and och som skall re,gistreras i hålkort, kan marker as di

rekt i till förbandet översända hålkort i stället för at t för:-l 

behöva skrivas på en lista och sedan från den överfö n1-; till 

stanshål av en operatris. 

Ett handstansat kort kontrollstansas som regel efter st ans: 

u nderlage l i en maskin, som liknar stansen och som o e ks'~ 

manövreras av en operatris. Kontrollstansen signalerar d;l 

kortets s tansning inte överensstämmer med kontrollst a nser

skans tangentnedslng. 
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Bild 4. Reproducer (typ 519). 

Vissa stansar skriver i klnrtext överst ptl kortet den siffra 

eller. bokstav som samtidigt stansns i kolumnen nedanför. 

Vanh~en anvä nder man dock för denna uppgift en s~irskild 
~la~km -;:-- en s .k översäitare. Den översatta texten behöver 

t å mte aterges 1 sa1: mw ordn.ing, so!11 _den är stansad i kor

ett, .. och man kan fa den sknven pa flera rader. 

.. For att bearbeta hålkort behöver man förutom de redan 
nanmd 'l J'eJJ 'o d· . . l .. .. 
sort < · I uce1 n ?C? oversattaren sortrrare, som kan 

era en kortmassa 1 onskad ordning collaior s·o111 J· a11 
sorte · ·1 · .. o ,, · • • -..c 

k la 1 wp eller Isar lva kartotek eller sortera in rcs11 nt 
ort J d ·· · l ·1 l · ll.p) .1_Ie sa t s u t stansmng, sam t tabulator, som kan lista 

s l g~f~er ur korten p~1 blanketter eller annat papper och 

a~!1d1gt klara,~~: r~k_neop?;-ationer . .. . . 
ino f~esta n~asl...met !{an fas att utfara ohka operatiOner 

Vi 111 s_~tt speciella fack. En reproducer kan så ledes överföra 

et~s:, fa_lt fr ån ett hålkort och :issa fält från ett annat till 

I edJe kort , en colln tor kan 1 en ko rtmassa byta ut kort 
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B ild 5. översättare (typ 552). 

Bild 6. Sorterare (typ 082) . 
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Bild 7. Collator (typ 077). 

med viss stansning mot kort med annan stansning och en 
tabulator kan lista vissa kort och hoppa över vissa utan att 
korte,n behöver ligga i någon viss ordning . 
. En m ask in beor dras utföra önskad operation genom. kopp

lingar i en kopplingsbox. För ofta återkommande operatio
ner använ des van ligen fast uppkopplade boxar, som därige
nom alltid finns till hands. Boxarna är dyra att anskaffa 
.__ tabulatorboxarna kostar omkring 500 kronor stycket 
vfarför återhållsamhet måste iakttagas vid uppkoppling av 
asta boxar. 
Bålkortsmaskinerna hyrs av IBJVI svenska dotterföretag 

hC,h i h yran inkluderas service, som måste .tillfredsställa 
rogt ställda anspråk på snabbhet och kvalitet. Bara några 
1llllnars driftstopp för en viktig maskin kan kom.ma ett 
:~strän.?t lä_ge att bli överansträng~ . . ~rshyran. för hela m<1-
\~1~anl~ggnmgen kommer att uppga b l~ om!umg 115.000: - -
a.1av flottans andel kan uppskattas till 5~ . 000: - kronor. 
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Bild 8. Tabulator (typ '121). 

F lottans /zålko rtstyper. 
Flottans hålkortssystem bygger på fyra korttyper. TYa av 

dem - befattningskortet och utrustningsdepåkortet - inne· 
håller uppgifter om befallningarna i krigsorganisationen och 
de återstående två korten - registreringskortet samt na n_lll· 
och adresskortet - innehåller uppgifter om de t rup p regisl· 
rerade. Det är öns,kemålet att ur korten kunna läsa ut en 
stor mänod bcarc]J}l i klartext, som tvingat ti ll at! båd<l t:) b ... 
huvudb 2greppen - befattningar resp personal - måste re· 
presenleras av vardera lY å kort. 

Befaltningskorl Pt (B-korte t) innehåller uppgifter om för: 
Land och befa ttning. Yida re återfinns kodsiffr or, som angel 
om bcfatlningshav~ren skall tillhöra stammen, vilk en tyP 
av krigspl ace~ringsorder, han skall tilldelas, samt ont ]H~~ 
skall r'örses me(l speciell utrustning, då han rycker in "

11 

mobilisering . 
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Bild 9. Befattningskort . 

. Utrusti~ingsdepåkortc l (U-k_ortet) ange r till vilken u trusl
mngsdep a p ersonalen skall mkallas vid mob iliserino och 
depåns nä rm aste järnvägs- eller busstation. ""' 

Bild 10. Utrustningsdepåkort. 

1 Reqistreringskor lct (H-kor tet) är närmaste motsvarighc-
2~~t hll ~ en gamla rcgistrcringsplålen. Kortet innehålle1~ ett 
ni al ohka koder, som skall medge dels sta tistisk bearbct
fö~gk ~." p erson::tlli llgå ngen, dels bilda edonlerligt underlag 

IIgsplacenngsarbe t et. 
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Bild 11. Registreringskort. 

Pilarna utmärka fält för marksensing. 

Namn- och adresskortet (NA-kortct) innehåller den trupp. 

recristrcrades registreringsnummer-, namn och adress . I kor. 

tet finns också markerat om vederbörande i fredst id skall 

tilldelas periodiska publikat.ioner ~om I~onta~ct !ned kr!gs

malden och Marinnytt sam t mom vilket msknvmngsom radc 

han är bosatt. 

4o • 1 • :; ;> ! 
rtc<t:n.r:c .-

. " " l -(,q :ti~~ui 
,{i1 

;, JH "'"" ~, 

1 1 1 l L 

p . l l 
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Bild 12. Namn- och adresskort. 

I överensstämmelse med truppregistrets hnvuduppgi: t h.a~ 
l l f. .. t o l . 15 atiO 

hålkorten utforma t s mc c ta n w rams p a {ngsorgan · " i-

n en. Sådana befattningar so m även återfinns i fredsorgan 
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·ationcn h?r e.mellcrtid markerals på särskilt sätt, varjämte 

J,: rigs~~.'gamsah~I:en~ kartotek komplettera~ m ; d befattnings

J~ort .for dc. 1~~:-dttnmgar, son! utc.slutanrl.e mg~~r i fr~dsorga-
·sa tionen . I-Iar1geuom k<~n halko1 ten a vandas aven for fred"-

!11 ' b ") . . ,, 
,nässiga era·mmga.r, VIlket bör bli en väsentlig hjälp för de 

1narin a organ .s.om ±.n sysslar med sådant arbete. 

Några uppgifter ar gemensamma för två eller flera kort 

och ger därm; d möj.lighct ::tt maskinellt para ihop dessa. 

W[an k an ocks~~ ll_Jaskme!ll sara korten genom den k od, som 

finns stansad 1 forta kolumnen på samtliga kort. 

Det så kallaode befattningsnumret utgör ett i alla kortty

perna .~enomgaei~dc ~Jegrcpp .. D~t har visat sig praktiskt att 

inom. forh a!1den 1 kng~o.rgal1Jsatwnen numrera samtliga bc

fa ttmngar 1 lopan dc fol.Jd mellan l och !:lmJ. På så sätt blir 

en befatLI:ing entydigt definierad och man kan på enkelt 

sä tt ma~lnn~orlcra alla hulkorten i ett förband. P rincipen 

med hefattnmgsnummer har sedan länge till~impals ombord 

i form av skeppsnmnmer, och i slörsta utsträckning har num 

också eftersträvat överen~;stämmeJse mellan bcfatl~ingsnum

mer oc.h .. skepps.mn~unc:·· J?·elta. ~ir möjligt utom då skepps

numren ar fyrs1ffnga, 1 vilka fall dc ersatts med udda be

fa ttnin~snumme r in?m jämna hundratal eJlet· med jämna 

befattnmgsnummer m om u d da h undra tal. 

Flottans hålkortskoder. 

J september 195G distribuerades i begränsad omfattning till 

fo, rbanden den första upplagan av de koder som avses an

randas i flottans hålkort. För att tillvarata h å,lkortsmaskiner

;ws kapac~tct med avs_e,cnde på sortering, utsökning och sam

nan~.talh~mg av uppgifter har det varit nödvändigt att j stor 

utstrac.Immg ersätta tidigare registreringsbegrepp med helt 

ny~, De .är på .sitt sätt lika enkla som sina förccrångare I)å 
reglstrer . ' l ol o . d .. b ' 

f .. mgsp .a en men nagra tor c dock bchova en kort-
uttad forkl anng. 

Personalgrupp inrymmer dc tre underbegreppen 

anställn ingsform 

Personalk~ teg01·i' och 

krigsplacerande myndighet. 

st~{~1stäl!.ning~fo~·men ang~r. om ~en registrerade är fast an

f d ' varnp~.1ktig ~~ler ci:II~nstalld. Andra variationer är 

stamanstalld, t]anstephkt1g och krigsfrivillig. 

15 
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Personalkategorien betecknar tillhörighe t till person al]·.' 

eller motsvarai1de eller till statligt verk, som ställer Pcl'~<lJ· 

nal till förfogande för krigsplaceri ng. 
0

' 

Krigsplacerande myndighet har tagits med för a li angQ 

vem som fördelar vederbörande för krigsp lacering. 

Civil utbildning har f~tt ers~tla t.icligare regisl_re~·.at_ c i 'v i lt 

yrke. Det sistnämnda visade s1g ofta vara av hllf alltg art 

eller grundat på lättvindig bedömning. Det anses därfiil' 

mera relevant att registrera genomgången utbildn ing. A\'. 

sikten är dessutom att genom periodiska förfråg11i ngar hos 

de registrerade följa upp sådan utbildning, som de gc no 111• 

går efter fredstjänstgöringens s l u t. 

Bostadsorten har definierats med elt flertal underbcgrcpp. 

Orsaken härtill är dels att man vill kunna katalogisera de 

registrerade inom vissa områden som län, io och fo, dels 

och framför allt att kod en bör underlätta krigsplaceri ngen. 

Hålkortsmaskinen skall med andra ord kunna so rtera ut 

korten för d em som har de kortaste inställelseresorna till 

en viss utruslningsdepå. Alla landets närmare 5000 postan

stalter har därfö~· hänförts var och en till den av flo ttans 

utrustningsdepåer, dit allmänna kommunikationer ger den 

snabbaste och säkraste resan. 

TJänstgöring anger både om den truppregisi~~ r ade_ har 

någon återstående tjänstgöring, när han senast tJanstgJo rcl c 

och när han eventuellt hör inkallas till näsla omg[mg. Olll 

vederhörande är i tjänst, utnyttjas en del av ko!u mnc rn? 1 

stället för att registrera ultryclmingsdag. Metoden ~tl~ _Iatn 

begreppet i en kolumn betyda olika sake r under ol.~k a lFmst

cröringsförhållanden har framtvingats av de hegransadc ut-
:-. ~ 

rymmena i kortet och användas i fl e ra kolumner. 

Gmdkoden har betvdelse bl a vid utrustning, dä den in; 

kallade skall ha gradbeteckningar. Koden hm· ~utfo rm ats_ r: 
att man med tilläg.g av ytterligare en siffra kan ange bncc 

•• , L • 

siJI 

ve~lerbo_ran~es egentllga gr~d och d~n grad h_an ] ~ g n_ ,all 

kngsbefattmng skall konshtueras till. Konshtuen n~. sl ln 

enligt bestämmelserna fastställas p å oL"der. Den ovan tHI I1111 c,_ 

kon~titueringssiffran gör det möjligt att köra h ela k rigsc~ r~;:, 
nisationens kortmassa genom tabulatorn och i ordedf,1nl l 

lista nr och namn på det kanske tusentalet man som ~' 
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konstitu eras. De övriga~ hålkort passe ra maskinen utan atl 

påver!~a de~1. Om ma?_sa vill k_an 1~1an få underbefäl skrivna 

till vans te1, underofficerare 1 mitten och !Office rare med 

vede r·_lik ar till höger, där~_st dessa kategorier skall upptas 

på olika o:der. Exemplet ar ett bevis på hålkortets smidio-

het och pa tabula torns variai:ionsmöjligheter. ,., 

sj r / u är fö~·kor_tn i n~ för stam, reserv, vä rnplik tig. Koden 

förek om mer _1 he!attn_mgskor!et o~h anger, med vilken per

sonalkategon bcfatlnmgen forelradesvis bör besättas. 

Orderkoden finns i befattningskortet och tillhör de be

g~·epp som överför~ till registreringskortet vid krigspiacc

n~g. pen ~n.ger v1ll{_en typ av krigsplacerings- och/ ellet· 

kngstJanstgonngsorder som skall skrivels ut. 

Kon tr:ollkoden anbringas i registreringskortet i samband 

med kr_IgS})la~ering_en o~h utsäger hur väl den krigsplacerade 

anse~ .. ±yUa sm befattnmg --- om han är över- eller under

kv_ahfJcera~, om han saknar någon specialitet eller om hans 

kngsp lacermg bör omprövas vid bättre personallillgång. 

Användbarhets'· och befattningskoderna överensstämmer 

helt. Den förs~nämnd_a koden anger vad den truppregistre

rade k?n anvandas llll och den sistnämnda, vilka krav en 

befatt mng ställer på sin innehavare. Användbarhetskoden 

hör därför hemma i R-kortet och befattningskoden i B-kor

tet. Det ställer sig naturligt alt koderna må~te överensstäm

ma, då man. ju kräver m~pighet att mot en befaltningskod

grul:P maskmellt kunna soka ut personer med motsva rande 
anva ndharhet. 

Då koden konstruerades måste hänsyn Las till fölJ. ande 
faktorer: 

1 a) den m;'lste på e tt enkelt sätt ansluta till flott ans sy-

~ em ___ att dela UJ~P p ersonalkat egori erna i yrkesgrenar, va-
IentJanster och liknande; 

f b). den måste vara så varialionsrik att personal och be

i~tnmff~r differeJ~ lierasJ erfo:derlig grad men får återigen 

e SpJalka dem 1 allt tor sma undergrupper; 

Pe~) den måste medge utsortering p:'\ enkelt sätt av olika 

lson alkategorier eller av personalmed viss Hnvändbarheti 
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d) den m ås te m edge maskinell sammanställning av krig. 

organisa tio n ens krav på olika personalkategorier; ~ ~-

e) den H\.r inte kräva oproportionerligt slort utry mm e i 

h~tlkorle n. 

Resnitatel blev en fy rs lällig kod, som kan utökas ~in dn lil] 

sju positioner i de fall även specialtjänster behöver anges. 

Olika hålkorisreyisler. 

Befallningskorten med tillhörande utrustningsdepåkort ay_ 

ses ställas upp i ett krigsplaceringsregister sorterade p :.l. för

hand och därunder på hefatlningsnummer. En omgång B

kort förvaras separat för alt användas för statistikbearhet

ning, för utskrift av mobiliseringstaheller m m. I och med 

att en truppregistrerad krigsplaceras, st~ills hans r egistre

rings- samt namn- och adresskort upp 1nellan de aktuella 

B- och U-korten. Ett komplett krigsplaceringsregister kom

mer dädör att bestå av kortset som vardera innehåller ett 

B-, e lt R-, ett NA- och ett U-kort. 
R- och NA-kort för disponibel men inte krigsplacerad peJ .. 

sonal - den s k personalreserven - förvaras i ett perso

nalregister I sorterade p ft användbarhet, därunder pa bo

stadsortens utrustningsdepå1 ) och slutligen på registrerings

nummer. R-korten avses liksom B-korten dubbleras i ett säJ

skilt register för statis tikändamåL 
Personalregister II bildas av ett flertal småregistC'r alla 

innehållande R- och NA-kort i registreringsnum.meronlning. 

Där kommer bl a alt finnas särskilda regis.ter för outbildade 

värnpliktiga, för personal med uppskov, för dem som vistas 

utrikes, för obefintliga och för efterspanade. 

Det vanligaste ingångsvärdet, då man vill finna en trupp

r egistrerad, är vederbörandes registreringsnummer. Ibland 

känn er man inte det utan endast namnet. Truppr egislre.t 

måste för den skull disponera ett sökregister, sortera t P_H 

registreringsnummer och ett sorterat i bokstavsordning. B,a

da registren h estår av NA-kort. Namnregistrets kort herors 

endast av namnändringar samt av av- o~h nyrcgistreri1~gn r. 
NmnmctTcgistrets kort m t'tstc däremot ge upplysning i \'!]kel 

huvudrcgis ter, - krigsplacerings- eller personalregi stct~ -

den truppregistrerades övriga kort befinner sig, och Ul nste 

J) D v s den utrustningo:depå, som ligger närmast den registrerades 

bostadsort. 
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fördensl~ull ."rällas" efte r omfly llningarna i hu v udregistren . 

sädan 1:attm~1g sker genom a ll ett nytt ~A-kort crsi:itlcr det 
oamla fel aktiga. 
"' 

[{egislreringshandlingar hos myndiyheler u tanj"<)r trupprc

gislret. 

En deJ i örlo~sflo~tans truppreg ister registrerade pcrsonal

kategoner bokfors aven hos andra myndigheter. Så är fallet 

med all personal i tjänst och med dem son't fördelas för 

k_:igsp~acc!:ing a.~ pe1;~onalkårchefcr. Med uttrycket "fördela 

~or. kngstjanstg?rm~ ,menas alt truppregistret får uppgift 

1 vill~cnhefattm~1g Jf.ragav~lrandc personal skall krigsplace

ra~. Atganl ?rna 1 l' C f') s lrct m skrän k er sig då till att om sätta 

l.n·I~splace_rmgsb~skedct i. order lill den krigsplacerade och 
ovnga erforderliga handlmgar. 

I-~os personalkårchef kanuner att finnas krigsplacerinus

regtsler som t.eslår av befattningskort för dc hefatlning~r, 
som skall besattas genom personalkårchefens försorg. Per

sonalen r egistreras dels på registreringskort med tillhÖrande 

n~nm_- och adresskort fö r placering tillsammans. med hcfatt

nmgs~.ortcn.' dels på separata namn- och adresskort ordnade 
som sokreg1sler. 

Bild 13. Samarbete mella n personall,årchef och truppregistret 

vid krigsplacering. 
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Den marina personal, som krig~placer~s av ann~n 111y11• 

dighel än örl~gsflottan~- truppreg1ster, .. fmns uppra,l~nad i 
Inarinarder 87::> av år 1\:b::>. I korthet utgors den av ofhcer·are 
och vederlikar, fast anställda underofficerare, marin lo ttor 
och kryptotelmiker. 

~ • t:t'ft*pl.o~o~.f~~i~buU( n~ dt R -+ td .u, .. k:or'\ 

4HI~! lO .. hi,f»p:t.~tl~~ait«U. t"'ff' ~~wtb® ~~tg@i~k<Jr't ·W 

,U-1'\ia'f'U't~•.---~ 

T_ 
___:__-~=::L 

r.====:!~~··· ........... 1 ••~S 

. 
aw$1l; Nr 
t,J.~\\~1.$' ~ 

4cw~$t{l~"" 

«, ~* 
ra ~; .d~ 

1- . 

Bild 14. Samarbete mellan truppregistret och myndigheter 
scn1. fördelar personal för krigsplacering. 
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1 flot.~ans . ~rigsorg~nisation ingår .. också personal. som för
delas for kngspl~ce~mg a~ an~an an mann mynd~~het. ~.et 
bedöms e1!1e~~ erhdo Icke lamphgt att under ~en forsta for-
"kstiden mfora halkort hos andra personalkarchefer än dc 

:,~arina, var.för rapportering oom ifrågavarand.e persol~~l tills 
,idare heraknas ske med plattryckta handlmgar. For elen \ull m åste denna personals registreringsplåtar ställas upp 

~ en sä rskild samling och hållas aktuella. 
Vid omregistrering från örlogsflottans truppregisler till ell 

31111at register, måste återgång ske från hålkort till registre
ringsplåt Eftersom plåtens koder och förkortningar skiljf~ l' 
sig från hålkortets, översätts hålkortsbegreppen då till "plåt
språk". Om mnregistreringen är av tillfällig art, spars hål
korten och ställs upp i ett särskilt register för att finnas till 
hands, när vederhörande återförs till flottan. 

övergången till hålkortsregistrering kommer att skapa sär
skilda p roblen1 kring samarbetet mellan örlogsflottans trupp
register och inskrivningsområden. Alla landets värnpliktiga 
är lokalregistrerade vid det inskrivningsområde, inom vilket 
de är bosatta, hl a därför att meddelanden från folkbokfö
ringen om ändrad adress via io skall kunna nå berört trupp
register . Truppregistret meddelar i sin tur adressändringen 
till det nya io, dit den värnpliktige flyttat. 

På ett io står den registrerade personalen uppställd dels 
i ett nummerregister, dels i ett namnregister. Registrerings
ändringa r som berör io bör därför meddelas detta på två 
blanketter och härför konliner namn- och adresskort att an
vändas. 

Den rapporteringsverksamhet, som kan bli erforderlig 
e,fter en adressändring illustreras av nedanstående skiss. Det 
ar som svnes ett stort antal kort och blanketter som skall 
skick as ti.ll olika myndigheter, och alla möjligheter till stan
dardisering måste därför eftersträvas. 

Vid mobilisering stannar en del av den i tjänst varande 
rers~.nal~n kvar. i sina be_fattningar, a~dr_a återi~en .överg:\r ;n sarskilda kngsbefattmngar. Orgamsatwnen forstarks v1-
care m ed nyinkallade reservister och värnpliktiga. 

Pör alt personalen redan i fredstid skall veta vart den 
~~all ta vägen vid mobilisering tillställes den krigsplace
tngsorde r. 
k .~ör personlig inkallelse till krigstjänstgöring användes 
ttgstj äns tgöringsordcr. 
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f--------1• 1 ----- -.. 

--

Bild 15. Orientering från t ruppregistret till andra myndigheter 

då värnpliktig ändrar adr ess. 

Den värnpliktige förutsättes ändra manta lEsk rivningsadress från O-län tiil 
.. ~l 

A-län . Han ä r registrerad i specialregister, har uppskov och ti llhor •" 

driftvärn. Uppskovet skall fo r tsätta att gälla efter fly ttningen. 

Både IuigSJ)l acerings- och kriQSlJ. änstgöringsorder ti l]\·er·· 
' ' u • L ' • dS-

kas av truppregistret i samband med att en r egistrerad k rit>·._ 
placeras. Krigsplace ringsordern tillställes omgå ende vedel_ 
hörande per ' post m edan krigstj~instgöringso1:-dern förYarD~ 
i JJ eredskap hos marin myndighet. · övriga handlingar, so;.\. 
hålls i beredskap för den som inkallas vid mobilisering, 3 
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Bild 16. Krigsplaceringsorder. 

1i.änstgörin~sko.rt , iden lilets~ricka och och inmönstringsöver
sikt Den s1s lm1mnd.a hancUmgen är e tt slags besättningslista red plats alt fyll~ 1 nmm1:er o_~h namn P.å dem som vid in-
allelse placeras 1 respektive forhands ohka befattningar. 

A.rbetsmeloder m ed hålkort. 

lll~i? arbete ~1?ed h ålkort hör man i möjlig mån utnyttja de 
skmella hJalpmedlen och undvika manuell plockning. 
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Bild 17. Krigstjänstgöringsorder. 

Den senare arbe tsformen är lidsödande och innehåller stora 
felkällor. Eftersom maskinkapaciteten är begränsad oC~1 

eftersom det alltid tar en viss tid att koppla upp de masin
ner son1 styrs av kopplingsboxar, kan man inte operera m.ed 
enslaka kort ~~t gången. Man måste istället ackumulera lik
artade operationer antingen tills den aktuella kortmassan 
blivit så stor att det är rationellt att koppla upp b erö rda 
maskiner eller tills maskinerna är lediga. Detta kräver ar~ 

hetsplanering i långt större utsträckning än vad fall ci at 

med ett plå t register. 
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Bild 18. Inmönstringsöversikt. 

Fö r varje arbetsoperation görs först upp en kortfallad be
skrivning - en s k rutin - vanligen kompletterad med en 
skiss. Rutinen kompletteras sedan med promemorior, som 
i detalj beskriver hur korlen skall behandlas i de olika 
maskinerna och hur dessa skall kopplas. örlogsflottans hål
~ortsregistcr torde till en början komma all arbeta med cll 
,JO-tal shmdardrulincr. Ulö?er dessa m~·blc man sedan räkna 
Jnecl en m~ingd specialrutiner alllcflcrsom crfnrcnhclcrna aY 

d? olika kol'llypcrn~ls användbarhet växer. Som ett exempel 
]la en arbetsrutin skall hiir beskrivas hur krigsplacering 
konuner all ~kc. 

. l. Vakanta befallnings- och ulrustningsdcptdwrl ulploc
~as ur k rigsplaceringsregistrct. Korten jämföras maskincUl 
le~L r egistrerings- samt namn- och adresskorten i pcrsona!
~egl~l er I. Ur detta regisler utsorteras därvid de korlsel, vars 
~llvå?db arhel och utrustningsdepå överensstämmer med iJc
attnlllgskortcn. Korten sorteras i ordning B-, R -, K A- och U-. 

11 ~· Kor ten granskas av krigsplnceraren. Godkända kortset 
klarkas med kodsiffror för kon lro llkod, ordel'lwd och c·,· 
011Sti tucringsk o d. 
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Bild 19. Rutin för Jcrigsplacering. 
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" !{orten körs genom reproducern för att i de nya korten 
, J~1ed B-kortets kodgrupper för befattning, förband och be

fa t:ningsnumm er samt dc i H-korten märk ta kodsiffrorna. 
~e gaml a korlen makuleras. 

-t- 5. Dc nya korten går till tabulatorn för listning av 

1
,rigsplaceringsorder, krigstjänstgöringsorder och tjänstgö-
ringskarL 

6. Efter li stningen sorleras korle n isär. H- och NA-kort 
·eproduceras i erforderligt antal exemplar och samtliga 
~{orttypcr översätts. En bunt ~A-oko~· t sorteras . in i sökreg.~~t
·et och en bunt sorteras och mgar 1 de handlingar som for
~·aras utanför truppregistret För registrerade, som är förda 
i special regisler, framställs ett extra H- och två extra NA
J;:ort. 

7. Åters lående kort sorleras samman i ordning B-, R-, 
~A- och U- och in wrteras i krigsplaceringsregistret 

Ett plåtregister innehålier endast uppgifter om dc trupp
registrerade men ingenting om krigsorgani sationen i övrigt. 
I hålkortsregist ret återfinnes även de mobiliseringstabelicr, 
som berör personalen, vilket är en stor fördel. Det separata 
registret med uteslutande befattningskort ger möjligheter alt 
snabbt sammanställa personalbehov för olika delar av krigs
organisationen, att ställa prognoser för framtiden och alt 
skriva ut mobiliscringstabeller. 

L'ppläggningwrbetet. 

Arbetet med övergång till hålkortsregistrering bör j a de i 
april 1955. Därvid togs i arv några utkast till korttyper och 
arbetsprinciper, som gjorts med tanke på armen, men ut
g.ångsmaterieiet i övrigt u tgjordes av plåtregistret och där-
l!ll hörande handlingar. 
h Fö,rsta arbetsuppgift blev att konstruera en användbar-
els- och hefattningskod. Stonunen till denna var klar redan 

tn~der sommaren 1955, men koden var inte klar alt fas t
~lallas förrän i september 1956. Den måste ändock förutsät-
1~s bli ändrad och kompletterad, sedan den tillämpats någon 
td och praktiska erfarenheter vunnits. 

l På hålkort måste personalen registreras med ett enhetligt 
:egrepp. I plåtregistret är så inte fallet. Där registreras per
~1oner föd da 1933 och tidigare med inskrivningsnummer llle-

an Yngre årsklasser registreras med identitetsbeteckmng 
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(folkbokföringsnu mmer). Det senare bes lå r av födels 
1
. 

och födelsenummer. (Ex. födelsetid 37 06 12, föclclscnu 1111~ '.d 
181). Födelselid men inte födelsenummer finns regisl rer:Ct· 
i plåten för p ersonal med inskrivningsnummer. Mycket sn~1 : 1 

sl.od. det d ~irför ~larl a~t en av de först~ åtgärderna i upplä~'.: 
mngsarbetel maste bh alt ta reda pa personalens födelsg 
nummer. Det föreföll därvid enklast att trycka kort med r~
gistreringsplåtar och sedan skicka ut korten lil1 de r egio nal: 
folkbokföringsmyndigheterna. För . att dessa skul le kunn:' 
påla si_g arbetsuppgiften alllämna dc önskade num re n, k riiv~ 
des emellertid att plåtavtrycken v1:1r sorterade i alfabetisl· 
ordning för Stockholms stad och efter födelsetid för iiYr i '''~ 
myndigheter. Eftersom hålkort under alla omsHin digh et~;. 
så småningom m ås te stansas för de registrerade, besliits el;) 

alt göra detta genast. I stället för avtryckskort distri hu era<ics 
därför stansade förfrågningskort, som kunde maski nellt sor
teras antingen alfabetiskt eller numeriskt och so m dessu
lom kunde sorteras i grupper, beroende på till vilken fo lk· 
bokföringsmyndighel kortet skulle sändas. Samtidigt med 
att myndigheten kompletterade kortet med födelscnun~ mer 
råttades i förekommande fall kortets uppgifter och föd cl~ ~? 

tid, namn och adress. I genomsnitt har vart 10:e kort r~it iats, 

varigenom registret blivit tillförlitligare i motsvarande gra d. 
Omkring 85.000 förfrågningskort har distribuerats . AY 

dessa har ·1.000 återkommit utan födelsenummer bl a p g n 
att vederbörande inte anmält ändrad adress. Med polisens 
hjälp och genom andra efterforskningsmetoder har an talc1 
obesvarade kort nu nedbringats till något tiotal. Bct r~iffan· 

de dessa kanuner försök alt göras alt via pastorsämhe tenn 
följa de r eg istrerade till deras. nya vistelseorter. 

Hältade och med födelsenummer kompletterade förf råg
ning:-~lwrt reproduceras nu på namn- och adresskort. För
frågningskorlen släUs sedan upp som register för i)yersa ll· 
ning av inskrivningsnummer till folkbokföringsnum mer. Dc 
kanuner också att användas för att framställa ett uppsl ags
verk för översättning av inskrivningsnummer till folk i.Jolz
föringsnummer och vice versa. Sådana uppsl agsverk har b~
dömts erforderliga hl a på inskrivningsområdenas expe di
tioner. 

Parallellt med förfrågningskorten påbörjades stansning 
av befattningsk~rt under våren 1956. Arbete.t pågi:k i d~;~ 
takt de handsknvna stansunderlagen kunde framst aUns oc 
v ar avslutat vid årsskiftet 1956;57. 
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n egistreringskortens stansunderlag börjad c tillverkas i 

11ars 1956. Arbetet har i genomsnitt sysselsatt 6- 7 personer 
~ch avslutades _under okt<?~er. Det ojä1~1förligt största bc
·väre t har . vant att kodifiera de registrerade med den 
~1y a använ~l~arhetsk?~l:n, vilket f rämst bcr?~.t på __ ~:ms
tande uppg1ftet· om Jfragavarande personal. 1Janslgormgs
kort som. infördes i flottan Hl17, har utnylljats i den u t
sträckn ing de varit Lillgä11gliga. Underlaget för övriga värn
pliktig~ .ha~· endas l utgjorts ~v regis treringspi å len och det 
ur k odifienngssynpunkt vanligen mycket kortfaltacle stam
korte t. Dc tidigare fyra trupp registren i flottan tilEimpade 
dessu tom något olika beteckningar i plåtarna, varigenom 
dessa i vissa fall är svårlästa. För att garantera enhetlig tyd
ning av pUllarna och därigenom enhetlig kodifiering utför'
des ar betet av enelast två man, som med hänsyn till tids
nöden i stor utsträckning måste göra det på fritid. 

Blanketter, som skall fyllas i. med text i tabulatorn måste 
vara anpassade därför. D-et bctvder alt radavstånd ooh blan
kettstorlekar skall vara mulliptar av sjättedels tum, att för
tryckta fält måste passa för maskinens typstänger, all blan
ketterna är försedela med håll för malarvalsarna och aH 
blanketterna är sanuuanfogade i ändlös bana. Ingen av dc 
blanketter som användes i pl å tregisterarbete t passar dårför 
utan vidare för hålkortstrvck. De har måst ritas om eller er
sätt as med helt nya typer." Av kostnadsskäl har antalet blan-
ketter för h tllkortstryck begr~insats så mycket som möjligt 
men det uppgå r trots detta till ett 20-tal. 

, Vissa blanketter behöver framställas i ett flertal kopior. 
1abulatorn kan i så fall förses med ett färgband, som gör 
d~t m öjligt att enligt spritdupliceringsmetoden kopiera on
gmalet upp liU tio gånger. I de fall man önskar ännu fler 
kopi or, räknas med alt ljuskopie ra originalet. 

Under sisla kvartalet 1956 kontrollästes registreringskor
ten mot plåtregistret Härigenom vanns en sista avslämmng 
av_ ~ortmassan i förh ållande till plåtregistret och ytterligare 
1110Jlighet att upptäcka eventuella fel i stansunderlaget. Efter 
kontrolläsningen hålls hålkortsregistret aktuellt parallellt 
11~_ed plåtregistret tills övergång definitivt sker till det först
llamnda. Tiden fram till övergången avses för krigsplacering 
kl~d hålkort samt för framställning av nya order till dc 
tlgsplace, ·ade och av inmönstringshandlinga r. 
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För- och nackdelar m ed hdlkorlsregisi rering. 

Av det föregående framgår att utsortering, Listning ocll 
slalistikhcarbetning av ett hålkortsregister kan ske m aski. 
nellt. Korthastigheten i maskinerna varierar och uppg<'ir fö,t· 
de snabbaste tillmellan 20.000 och 30.000 kort i timmen. Jä 111 _ 

förda med registreringsplåtarna konuner hålkorten att Pre::,. 
tera snabbare och tillförlitligare krigsplacering och tro ts 
delta kräva mindre urlJclskraft. Därtill blir det möjligt al[ 
utnyttja h ålkorten för att beräkna personallJehov under ol ika 
betingelser, vilket kommer flott ans hela personalorgani sa. 
tion till godo. 

Hålkort är lätta alt framställa och kontrollera. Dc k an 
snabbt ändras eller mångfaldigas genom duplicering, mark
sensing och reproduceri ng. I det föregående har cxempch- i..; 
beskrivits hur vissa register avses dubbleras för alt under
lätta statistikbearbetning. 

I talmiatorn kan man lista uppgifter med en hastiglwl nY 
6000 rader i timmen och samtliga maskiner kan kopplas alt 
u tf öra olika operationer för olika ändamål. Kopplingsproce
duren är emellertid också en nackdel. Att ·koppla upp en 
m.askin för clt fåtal kort är som regel dålig ekonomi. Korten 
kan vidare konuna på sned i en maskin och trasas sönder. 
De är känsliga för fukt och måste därför förvaras i en io n 
lokal och pressade så a lt de inte slår sig.. 

Ctrymmc! i hålkorten är begränsat och flertalet upp gif[er 
måste därför ullryckas i kodform. Trots starka önskemål har 
det inte varit n<öjligt att koncentrera erforderliga uppgifter 
om de truppregistrerade till ett k or t utan två kort har måst 
avses härför. Sanuna sak gäller mobiliseringstabellerna, som 
man tvingats dela upp på befattningskort och utrustnings
depåkort 

De eftersträvade, automatiserade bearbetningsmetoderna 
vid hålkortsregistrering medför stor förbrukning av ko r~. 
Korten kostar omkring 9: - kronor per tusen och även kon
kostnaderna måste därför tas med i kalkylerna i en fra m
lida avvägning mellan plåtregister och hålkortsregistcr. 

Som redan framhållits måste bhmketter till hålkor tstabu
lator göras i ändlös b an a. övergång till hålkortsregis trering 
kräver därför en tillfällig merkostnad för framställning .~" 
nya blankclt~rper. På lång sikt kommer dock kostnadern a fo, 1: 

hålkortsblanketter alt obetydligt överstiga kostnaderna fot 
motsvarande äldre blanketter för plåtavtryck. Skillna d?f~ 
blir än mindre, om åven andra försvarsgrenar gå r över ll 
l1ållwr tsregis trcriug. 
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Hålkortsregistreringens ojämförligt största utgiftspost är 

1118sJdn~1yran. _Innan -~·?~·söksverksamheten kanunit igång p å 
allvar a~: det . m te J~JOJhgt att _bedöma om eventuella perso
Jlalinskrankm.I_lg_ar 1 truppregistret kan bli så stora, att dc 
1 11jns~cade avlon_m~skostnaderna kon~penserar maskinhyran. 
pet ar emellertid mgalunda osannolikt att så kan bli fallet. 
I kalkyleringen H1r man då inte bortse från att hålkortsrc-
6istre t kanuner att leverera en mängd arbetsmateriel, som 
~1te k an presteras av ett plåtrcgister. 

Som sammanfattning kan sägas att vad som hittills fram
komm it styrker uppfattningen att hålkortsregistrering är 
överlägsen plåtregistreringen. Ett släncligt aktuellt grepp om 
tillgång och efterfrågan på truppregistrerad personal, möj
ligheter att snabbt effektuera speciella undersökningar och 
ett sannolikt minskat behov av arbetskraft i truppregistret 
är tungt vägande argument. Det är därför att hoppas att det 
nu igångsatta försök e t inom flottan kommer att medföl a 
övergång till hålkortsregistrering även inom övriga försvars
grenar. Först därmed kommer det nya systemets fördelar 
att helt kunna utnyttjas. 

Utvecklingsmöjligheter. 

Hå!_kortcn skall i första hand ersätta regislreringsplåtarna. 
Upplaggningen har därför koncentrerats på att lösa de värn
pliktigas in- och utryckning samt krigsplaceringsarbeteL 
~ålk ortsregistrct kommer visserligen att leverera registre
rmgsh andlingar även till fredsplaceringsregistret, men kom
menderingsarbetet beräknas tills vidare ske manuellt. Det är 
emellertid sannolikt att även denna sektor av personaltjäns
ten kan dr a nytta av h[tlkortens obestridliga fördelar . Sedan 
truppregistret väl kommit förbi startsvårigheterna i sam
~and med övergången till hålkort, torde mera kraft kunna 
agnas åt problemen kring fredskommendcring. En av stöte
s1tenar~a hä1:_vid~ag är dc ständiga småänd~·ingarna mellan 
<_e stor a besattnmgsbytena, som resulterar 1 omkommende
b1~g av en eller elt par man. Sådana ändringar är ofta 
ra_dskandc och måste effektueras på dagen. Vill man då 
h~tlva ut kommenderingsförteckning med hjälp av hålkort, 
b Ockeras tah~llatorn ~proportio.ncllt lång tid_, vilk_ct är -~lyr
i art och orntwncllt. A andra sidan kan rutmen mte vanta 

1 .. avyaktan på flera omkommenderingar. De t är troligt att 
08Umgen ligger i en ytterligare utökad maskinpark. 

16 
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Den snabba u tvecklingen av fartygens vapen och tck nisl· 
utrustning kommer troligen att tvinga till en differentiet· 'Q 

av användbarheterna inom dc olika yrkesgrenarna. Alla ~~1~ 
darmatroser konuner inte att kunna behärska sam tliga 1.'~· 
darapparater och eldledningselektrikerna måste deb1s ll]a, 

i grupper med hänsyn till olika eldledningsanläggn ingar 1~~ 
~U endast nämn~. några .~xempel. ~nvänd~arhets~co(~en kn1~ 
I~te byg~as ut for att tacka en saclan ~:hfferentlermg. Ett 
satt att losa problemet torde vara att registrera en m ans -lJL 

bildning inte bara med hänsyn till vilken kurs eller skol~ 

han genomgått utan ocksåo med hänsyn till vil~{eJ~ materiel 
han studerat. Resultatet far sedan avspegla sig 1 använd. 
barhetskoden så att av den framgår att han är anv~indbar 
på de fartyg eller den fartygstyp, som har jfragavarande 
materiel. 

Marindistriktschefernas krigsplanläggning torde k räva en 

hel del detaljberäkningar beträffande olika personalkateg0. 

rier och bemanningar. Tidigare har dessa beräkningar måst 
ske helt manuellt och arbetet har krävt många dagar. Hål. 
kortsregistret bör kunna överta mycket av detta m·bctc och 
därigenon'l avlasta marindistriktsstaberna. överhuvud bedö

mes truppregistret kunna bli ett serviceorgan åt alla m arina 
myndigheter, som sysslar med personalberäkningar. 

Under det senaste årtiondet har vid sidan av hålkortsma· 
skinerna vuxit fram så kallade databehandlande m askiner. 
De uppgifter som enligt de förras princip lagras i halkort, 
lagras i de senare i olika typer av minnen - på trummor, 
på tråd eller på band. Datamaskinerna arbetar ocrhört 

snabbt och en uppgift kan ofta tas fram ur minnet O(.'h h~· 

arbetas på bråkdelar av sekunder. Maskinkostnadem u ar 

dock betydande -- en standardmaskin betingar en m[ui~ds· 

hyra , på omkring 25.000 kronor. Det är emeller tid wte 
osannolikt att personaladministration och därmed samman· 

hängande problem i en framtid kan motivera anskaff ni.ng 
av en datamaskin. övergången till hålkortsregistre ring 1I1· 

nebär i så fall en etapp på v~igen mot detta mål. 

245 

Meddelanden från främmande mariner 

Meddelade från Marinens pressdetalj. 

Amerikas Förenta Stater. 

Atomdrift. 

Ubåten Sea Wolf, som förmodades skulle bli USA:s andra atomdrivna 

ubåt, har det besvärligt med sin atomreaktor. Sea Wolf utrustades med 

en annan reaktortyp än vad Nautilus har. Det anses inte uteslutet att 

sea Wolf måste få en reaktor av Nautilus-typ innan den kan betraktas 

som användbar. 

Our Navy 15 dec 1956. 

Ett U.~-telegram säger dock att Sea Wolf trätt i tjänst och opererar 

n~ hl! s~oss. Meddelandet därom lwm som en stor överraskning med 

hansyn bil de häftiga dispyterna om framdrivningsmaskineriets konst

ruktion . Vilken reaktortyp som i framtiden skall användas, Nautilus' 

eller Sea Wolfs, får jämförande prov visa, sägs vidare i telegramm•~t. 

Morgon-Tidningen den 22 jan 1957. 

R. Nautilus skall inom kort " bunkra" för första gången uppges i ett 

euter-telegram .från New York. 

Svensk Sjöfartstidning nr 3/ 57 . 

Budgeten 1957-58 

, .. I budgeten som framlades den 16 ja n anslås 45 miljarder dollar till 
forsvarsändaJn "l" d f " b"tt · 

svar t'! a v s or a rmg och underhåll av USA:s eget för-

och ' .. 1 ~ atomprogrammet samt till stärkande av andra länders försva r 

narmgsliv i den kollektiva säkerhetens och världsfredens intresse. 

llli!I)e militära anslagen för finansåret 1957- 58 uppskattades till 38 

vap~arder dollar eller 2 miljarder mer än innevarande år. Alla de tre 

arlb. ngrenarna avses få höjda anslag - flygvapnet 17.4 72 miljoncl·, 

en 9.130 miljoner och marinen 10.34.7 miljoner dollar. 
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Till a tomprogra mmet föres lås 2.300 m iljoner, v ilket är 400 muJ· 
onQr 

dollar mer än hittills . USA skall fortsätta att öka a nta let och urv 
1 

av kärnvapen t ill dess att internationellt avta l om r ustningsbcgr: et 

ning och om effektiv kontroll har sluti t s. 
n s. 

För marinens del kom.mer 1250 flygplan och 19 nya fartyg att an. 

~kaffas. Tolv fartyg byggs om. Bla.nd de nya som skall byggas o111 är 

ett atomdrivet hangarfartyg på 80.000 ton, fyra atomdrivna undcrva,. 

tensbåtar och 13 jagare. 
Sammandrag av uppgifter i pres:;en . 

Hangarfartyg. 

Forresta l och Lake Champlain samt fyra jagare skall tj änstgöra i 

Medelhavet. 
UP-telegram i Morgon-Tidningen den 23 jan 1957 

Jagare. 

Av Forrest Sherman-lda ssens jagare thar nu Du Pont sjösatts. Det 

är den femte i k lassen och den beräknas bli k lar i juli 1957. 

All Hands dec l!J56. 

U-båts-simulator. 

Vid ubåts-skolan i New London , Connecticu t har uppförts en ubåts· 

simulator. Den är utförd i naturlig storlek och så konstruerad att etter 

vissa omställningar kan den representera alla nu förekommande ubåls· 

typer sa mt några som fortfarande befinner sig på konstruktionsstadiet 

Den kan rulla och stampa upp till 45° och vidare uppföra sig som 

en riktig ubåt skulle göra i alla väder från kav lugnt till orkan . Givetvi; 

kan m a n "skjuta torped", få läckor eller maskinhaveri, dyka, intaga 

ytläge o s v. 
Naval Training Bulletin d ec 1956. 

Helikoptrar. 

Amerikanska marindepartementet har nyligen gjort prov n1ed en 

"fick-helikopter", som kan plockas isär av en enda man på tio minuter. 

Maskinen, kallad XRDE-1, väger bara 114 kg. 

Notis i stockholms-Tidningen 11 jan 1957. 

Brasilien. 

Brasilianska regeringens underhandlingar om att få köpa det brit· 

tiska hangarfartyget Vengeance har slutförts. 
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Far tyget skall moderniser as och som brasilianskt fa r tyg bära nam net 

~· J>.e L Minas Gerais. 

Admiralty News Summary l jan 1957. 

Danm ark. 
)fins vepa re. 

Den t red je kustminsveparen i den serie på åtta som byggs i USA 

för dansk a flottan överlämnades den 30 sept 1956. Den heter U lvsund . 

La Revue Maritime jan 1957. 

Frankrike. 
Nybyggnads program. 

Tidigare har beslutats om att årligen skall nybyggas 30 000 ton för 

att flottan 1970 skulle kunna ha storleken 580 000 ton. Förra året byggdes 

dock in te m er än omkring 22 000 ton och även för 1957 har det an"'ivna 

minimitonnaget fått reduceras till 21 000 ton. Nybyggnadsprogra~met 
för 1957 bli r 

l h elikopter-kryssare på 10 000 ton 

2 fregatter på l 650 ton vardera 

2 fregatter på l 250 ton vardera 

3 jaktubåtar på 700 ton vardera 

l dvärgubåt på 30 ton 

2 landsUgningsfartyg på l 500 ton vardera. 

Nybyggnadsprogrammet för 1958 kommer att omfatta 1 hangarfar-

tyg (30 000 ton), l robotkryssare (15 000 ton) och en del andra änni1 

icke bestämda enheter. 

Cols Bleus 8 dec 1956. 

Fregatter. 

Le Lorrain överlämnades från USA i Toulon den 20 dec. 

La Revue Maritime jan 1957. 

L'Escaramouche har bytt namn och heter nu 
l95G ). Ailette (jfr TiS dee 

~lin o 
~vepan•. 

La Revue Maritime jan 1957. 

A.i!ette, Vimy, Yser , Belfort och Laffaux skall utrangeras och säljas. 

La Revue Maritime jan 1957. 
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Nederländerna. 
Jagare. 

Jagaren Van Galen och Bauckert (ex. brittiska) har utr ana-er 
"' ats 

och sålts för nedskrotning. 
La Revue Maritim e jan 1957. 

Storbritannien. 
Flot.tans slagkraft. 

Flottan hade vid slutet av 1956 

11 hangarfartyg, 5 slagskepp, 19 kryssare, 56 jagare, 59 ubåtar Och 

146 eskortfartyg. 

Om der:sa fartyg kan sägas att 

hangarfartygen är förstklassiga, kryssarna däremot till större dcien 

omoderna eller mindre moderna åtminstone vad beträffar deras iv, 

jagarna har ännu bra stridsvärde även om de med undantag av 

Daringklassen har sämre bestyckning än motsvarande fartyg i andra 

flottor. 
ubåtarna är till huvuddelen moderniserade, 

eskortfartygen är många men de fle.sta a lltför långsamma fi)r mo'

dern krigföring. 
La Revue Maritime jan 1957. 

Atomprov. 

Snabba framsteg görs i förberedelserna för en Stilla Havs-bas för 

de p lanerade atomproven nästa år. Basen uppförs på Christma s I sland, 

en U-formad atoll ungefär 80 km lång. 

Admiralty News Summary l jan 1957. 

Ft·egatter. 

Fernie, Holderness, MeJbreak och southdown av Hunt-klass ska!l 

skrotas liksom kanonbåtarna Alacritty och Black Swan. 

The Navy jan 1957. 

Venezu ela. 
Jagare, 

Jagaren A lmirante Jose Garcia sjösattes i mitten av oktober 1956· 

Det är den andra av sex jagare på 1.150 ton. Den kölsträcktes i decerll· 

ber 1954. 
La Revue Maritime jan 1957. 
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Väst-Tyskland. 

~finsvepare . 

.Amerikanerna återlämnade den 30 oktober fyra minsvepare av den 

gamla t~ska R-type~ (Raum Boote). Det var R 130, R 141, R 145 och 

~ 148, vilka skall bara namnen Wega, Deneb, Altair och Algol. Typen 

iil' på 125 t on och kan göra 19 knop. 

La Revue Maritime jan 1957. 
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Världens första hamnradarkedja 

har tagits bruk 

Den 30 novemiber förra året invigde prins Bernhard Rotterdams 
nya hamnradarsystem, som täcker såväl den jättelika hamnen som des~ 
förbindelse med öppna havet - Nieuwe Waterweg. Rotterdam s ham;

1 
är världsberömd för sina goda serviceanordningar, vilka tiilåter snabba 
lastningar och lossningar. Trots dessa anordningar hade dock sjöfarten 
dittills ofta försinkats beroende på tjocka och dåligt väder, varigenom 
mycken värdefull tid gått till spillo. 

Redan 1947, när Rotterdam. som bäst var sysselsatt med att bygga 
upp de krigsskadade dockorna, lät stadsfullmäktige undersöka om något 
av de radio - radar - hjälpmedel, som hade undergått en så 1\raftig 
utveckling under kriget, kunde användas för att öka navigcrin gssäl\Cl'· 
heten på floden och i dockorna under perioder av tjocka och dålig sikt. 
l.\Tan insåg till fullo att pionjärarbete erfordrades. Radar hade n aturligt. 
vis redan börjat användas i en del andra hamnar, t ex Liverpool, men 
situationen där var helt annorlunda än Rotterdams, vars hamn ligger 
mycket längre in i landet och har ett relativt smalt och trångt inlopp. 

Följande år, 1948, beslöt Rotterdams stadsfullmäktige att tillsätta 
en "Nieuwe Waterweg - radarkommitte" med uppgift att umlersölia 
möjligheterna härvidlag. Kommittens arbete underlättades genom en rap· 
port från "nationalkommitten för undersökning av radiohjälpmedel vid 
navigering" till vilken rapport även fanns en ritning över en ''radar· 
lots-service" på Nieuwe Waterweg. Hollands radarforskningsstation åtog 
sig nu att utarbeta detaljerna i denna " lotsservice" på basis av praldisl\a 

försök. 

Sju radarstationer. 

Resultatet av proven gav vid handen att sju stationer skulle erfordras 
och de uppställningsplatser, som slutligen valdes var: signalt ornet på 
Hook van Holland, dräneringskanalen vid Roseniburg, Dirkzwa gerbygg· 
naden vid Maassluis, Petroleumdockorna, hamnen vid Pernis, Lek-doc,; 
korna och dockorna vid Charlois . Anläggningen vid Hook van B oJla!l• 
har dubbel uppsättning indikatorer och är i praktiken två stationer. pen 

Hamn-rdarkedjan längs Nieuwe Waterweg. 
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ena täcker hamninloppet och den andra den första delen av floden 

sju stationerna betjänas av sammalagt '13 personer, av vill-ca 38 är. ;e 
servatörer och 5 trafikledare. De senare, vars uppgift är att leda 

0 
~

samordna, är placerade i centrala lotsstationen i Rotterdam. Där Platt~" 

de rapporterna från radarstationerna i ett kort i stor skala och 1 r 

sålunda få fram en l<Jar bild av trafiken på Waterweg och i dc 01'~n. 

hamnarna i varje ögonblick. Detta system bildar den första k edJ' an 
1 

,q 
<\\' 

radarstationer i världen. Uppenbarligen måste denna uppfylla myck~t 

stora krav på exakthet och den specifikation efter vilken l'adar systemet 

konstruerades kan med rätta betecknas som djärv. Industrien vm· en101_ 

lertid i stånd att ta upp denna "utmaning" och den materiel rom ut. 

nyttjades är så modern att den säl{ert inte blir föråldrad på många 

å r. Som ett exempel på de stora möjligheter hamnradarutrustningen 

erbjuder kan nämnas, att man genom "Raplot system" erhåller kurP.

linjer, som !'an g öras synliga på radarskärmen cch fartygens positioner 

]{an därmed bestlimmas med förbluffande noggrannhet. 

Radiolwmmunikationer. 

Det ä r natc:rligtvis inte tillräckligt att observatörerna kan bestämma 

fartygens läge och kurs; de måste också kunna diskut era situationen 

m ed fartygens befälha.vare och lotsar. För detta ändamål används po!·

tabla radiotelefonianläggningar m ed tolv olika kanaler. Atta av dcEsa 

kanaler behövs redan för förbindelsen med de sju stationerna, av vilka 

JU Hook van Holland betjänar två områden. De resterande fyra lmna

lerna erfordras när systemet enligt planerna ytterligare utvidgats. L:)t. 

sen tar en portabel radiostation med sig ombord på det fartyg han slmll 

lotsa och monterar upp den på brygg·an. Ett ankommar.de eller utgående 

fartyg anmäler Eig till respektive radarstation varje gång det kommer 

in i ett nytt område och skiftar därvid frekvens till den för stationrn 

gällande. Det är uppenbart att observatörerna och trafikledarna måste 

lmnna Waterweg, som s in egen ficka och observatören vid en viss stn,

tion kan t ex tala om att ett visst litet eko härrör från en bonde, som 

håller på att plöja på fälten vid sidan av floden. Må nga a ndra exempel 

kan nämnas för att visa observatörens sideldighet och hur känsliga 

dessa radarstationer är. Observatörerna måste också känna till allt so!11 

rör sjöfarten. Många av dem har tjänstgjort i holländska flottan och 

där finns också ett flertal f d sjökaptener och lotsar. Deras naYigato

riska erfarenhet utgör grunden för den radarutbildning de erhålli t. 

Ansenliga tidsvinster. 

Längs den holländska kusten förekommer tjocka i medeltal 240 ti!11-

mar per år. 1955 var sikten på Waterweg mindre än 1500 meter undef 

tillsammans 350 timmar. 
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Radartornet för Pernis-stationen. 

F örseningar är dyrbara inte bara för sjöfarten utan ofta även för 

handel:l- och industriföretagen och åtg-ärder för att göra fartygen obe

roende av dålig sikt är därför helt naturligt av största betydelse. 

Resultat av samarbete. 

Det nya radarsystemet har möjliggjorts genom ett intimt samar

hete mellan Rotterdam.s stad, hollänska flotta n , lotsverket, kanal- och 

vattenvägsministeriet samt kommunikationsverken m edan Holiands radar

forskningsstation har biträtt Rotterdams stad med rådgivande verksam

het. Rada rinstallationerna levererades av Philips' t elekommunikationsin

<lustri . De portabla radiotelefonianläggningarna har konstruerats och le

v.ererats av firman van der Heem i Haag och godkänts av kommunika

l!onsverken. Materiel- och anläggningskostnaderna uppgick till cirka 

1.270.000 dollars, 6,5 millioner kronor, och bekostades av Rotterdams stad. 

Installationen av denna betydelsefulla radarkedja länder Rotterdam och 

ana som hjälpt till vid dess förverkligande till stor heder. 
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Litteratur 

FEAR GOD AND DREAD NOUGHT. 

The Corresponrlence of A dmiral of the -, 
-•-' leet 

Lord Fish('r, Voltune II. 

Profes::oor Arthur J. Marder - känd sjöhistorisk författare -- har 

sedan en tid varit sysselsatt med att för utgivning samla och sovra Lorrt 

Fishers enorma korrespondens. En förs ta del utkem 1952 under samlings

titeln Fear God and Da·ead Nought. det geniala valspråk ::oom Fisher sat te 

på sin vapensl,öld, när han upphöjdes till pär och blev Baron of K ilvcr

stone. Denna del omfattade tiden 1854-1904, sålunda Fishers bre" från 

och med kaelettåren till cch med åren Ecm C~in-C Portsmouth. Nu har 

den andra delen kommit ut med den betecknande underrubriken ''Years 

of Power". Den omfattar tiden 1904-1914, alltså de sex år Fisher var 

förste sjölord och de fyra åren före första världskriget, då han -- som 

man trodde - slutat sin aktiva tjänst men i bakgrunden utön.de ett 

betydande inflytande genom att vara elen nya sjöministern Winston Chur

chill,~ navala genius . Ursprungligen hade utgivaren tänkt sig att denna 

andra del simile ha täckt äterstcdcn av Fishers liv,. men materialnt var 

för stort och inför en sådan "embarras dc richeEsc" beslöt han :c;ig för 

en tredje del, som väl su ::omåningom skall konu:na ut till glädj e för alla 

läsare av de två första. 

Fisher var förste sjölord från oktober 1904 till janucri 1910; pra!c

tiskt t aget förkroppsligade han the Board cf Admiralty, ja nästa'l hela 

the Navy om blott ej Charles Beresford funnits. H an - F'ishc1· hade 

nått denna position inte genom börd eller förmögenhet eller inflyt81sc

rika beskyddare utan genom egen kraft, kunnighet och karaktär. ''l 

entered the Navy penniless, friendless and forlorn. I have had to fight 

like hell, and fight ing like hell has made me what I am", .Eäger han ol11 

sig själv . 

Under s in tid i spetsen för amiralitetet genomförde Fisher fyra ge· 

nomgripande r eform er: införandet av nyckelbesättningar på varvsför lagd~ 

fartyg, den hänsynslösa m en kostnadsbesparande utrangeringen av äldtC 
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·tyg, Jeancentrationen till Nordsjön av de slagkraftiga flottorna samt 

fiJ.l"randet av en enhetlig huvudbestyckning på slagskepp och -luyssare. 

j)li: kämpade även för oljeeldning på fartygen och upprättandet av ett 

j{aå,tsvapen ; Dreadnought'en hade han .som bekant tidigare konstruerat. 

ub Det är därför förklarligt att Fisher s namn främst är förknippat 

d den m ateriella utvecklingen, m .en i själva verket var han lika myc

n:t sysselsatt med personalproblem och ansåg att sjömall:ten främst 

j{ go·de på officerarnas och m anEkapets m oral, skicklighet och mod. Han 

bYo-:niserade Royal Naval 'vVar College för högre s jöförsvarsstudier och 

~:~okrat som han var - kan ske t o m i själ och hjärta socia1demo

,rat - strävade han efter att göra utbildningen till sjöofficer kostnads

If · Han g jorde Napoleons ord " la carriere ouverte aux talents" till sina 
fl, 

i tanken att ju större fiskevatten desto större chans a tt fä en Nelson 

i nätet. Fishers - och senare Churchills - omsorger U-ven om " the 

lower deck" kom att ge god utdelning i form av hög moral och disciplin 

under de mödosamma krigsåren . 

Dest o mera förvånande är det att denne framsynte amiral, som s!ig 

längre och klarare än flertalet i sin samtid, hade så föga förståelse 

för behovet av en operativ marinstab och operativt stabsarbete över 

huvud taget, ombord och i land. Krigföringen var i stort sett förste 

sjölordens ensak. Därmed basta. Man häpnar, när man läser om kont

roversen med Beresford om flottans krigsplanläggning; det var dock 

nittonhundratalet och inte den stora armadans tid. 

Kontroversen med Beresford är också med våra ögon sedd förvå

nande. Inledningsvis sades, att Fisher var nästan h ela the Navy om 

blott ej Charles Beresford funnits. Denne var en talangfull amiral, char

mör, irländare och ledare för den del av flottan, som bekämpade Fisher 

och inte ville finna sig i hans system cch nymodigheter, d v s ledare 

för den grupp som Fisher kallade "the Syndicate of Discon tent". Beresford 

var dock egentligen mera galjonsbilden och amiralen Custance hjärnan 

och m otorn, men Beresford var inflytelserik med kontal{ter i hovet, par

lamentet och pressen; han räknade själv m ed att bli F ishers eftertr ä

dare och var t o m nära på att bli Admiral of the F leet, men den som 

blev Fishers efterträdare, A. K. Wilson, sjömannen och stöttepelaren 

'I'ug Wilson, motstod alla påtryckningar t o m. från kungen,, och Beres

ford fick aldrig denna flottans högsta grad och en av imperiets stolt aste 

äretitlar. Kampen mellan Fisher och Beresford, mellan de som var "in 

the FiEih.pond" (Bacon, J ellicoe, Scott, Madden bl a) och de som tillhörde 

de missnöjdas syndikat (Sturdee, Milne, May) var en strid på liv och 

döct, som skakade (och skadade) flottan och .gav genljud över de SJU 

haven och hela imperiet. Det är fantastiskt att dylikt över huvud taget 

kunde hända; att en sjögående amiral och f lottchef praktiskt taget kunde 

revoltera mot amiralitetet och driva sin sak så långt som Beresford 
!riorde. 
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Om allt detta och mera därtill får man läsa i den föreliggande 
lymen. Utgivuen ger god vägledning med klara och upplysande inJ:o
ningar, sedan talar breven för sig själva. Fisher skrev ned, som Chr\]. 
chill sagt, allt lika glödhett som det lämnade hans hjärna. Han var ic;:; 
såsom Fridolin och talade med bönder på böndernas sätt c en m ed la··. ,. ' r'-,f'l 
män på latin. Han var hela tiden F isher, genial och "fight\ng like h e])•: 

d v s han tillämpade även vid brevskrivning sin regel för sjöartil lerir.' 
om de tre H:na: hit first, hit hard, kcep en hitting. t 

Och ~å v2.ntar m2n på nästa volym. 
O K d t, 

Norges Sjökrig 1940--1945: Sjöförsvarets kam. 
per og virlw på Vestiandet og i TröndC'lag i 

1940 av E. A. Steen, 
Gyldendal Norsk Förlag 1956. 

Det tredje bandet av "Norges sjölui[; 194,0- 1945" har nu utkommit. 
Verket, som. är författat av örlogskaptein E . A . Steen, behandlar det 

norska sjöförsvarets verksamhet på Vestiandet och i Tröndelag Hl~O ocl1 
är liksom övriga band utgivet av Den krigshistoriske Avdeining i Os:o 

Händelserna i Norge våren 1940 har ofta skildrats och dislmwrat:; 
i svensk n1ilitär fackpreso uneler de gångna åren och mången gång har 
uppgift stått mot uppgift om vad wm verkligen hänt. Liksom i dc 
tidigare banden i denna serie klarläggs även i detta band orsakssamman
hang och händelser på ett förtjänstfullt Eätt och många missuppfatt

ningar och felaktigheter rättas till. 

Först ges en utförlig redogörelse för personal- och materielläget på 
våren 1940 vid den norska marinen inom det aktuella kustavsnittet. För 
neutralitetsval~t hade här delar av 2. sjöförsvarsdistriktet organiserats 
med staben placerad i Bergen. Under distriktet lydde bl a Bergens sjö· 
försvarsav~snitt med Bergens fästning och BergensavC.elningen, Tröndc· 
lags sjöförsvarsa,vsnitt med Agdenes fästning srrmt dessutom vissa sjö
styrkor direkt under distriktschefen. 

Uppgifterna om fästningarnas bestyckning och bemanning är mycl'ct 
detaljerade och härav framgår det bl a att torpedbatteriet Kvarven vtd 

Bergen icke var bemannat, vilket tidigare angivits i svenska källor sam· 
tidigt som ett antal lätta batterier istället vimde sig vara bem annade, 
Av redogörelsen finner man att det både materiellt och personellt selt 
fanns tämligen goda förutsättninga-r för motstånd från fästningarnfl

5 

sida. En allvarlig brist var emellertid att infanteribesättningarna, sonJ 
svarade för befästningarnas ryggförsvar icke voro organ1serade. 
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Det är förvånansvärt att läsa hur dåliga tyskarnas tinderrättelser 
ont fästningarnas bestyckning m m många gånger voro, trots att de 
utnyttj at norska medlöpare. Detta kan för vår egen del tas som ett 
cJ(en1.pel på att alla åtgärder som kan försvåra för en främmande ma1't 
att intlämta underrättelser med hjälp av specialister ger resultat - en 
sädan åtgärd är t ex de på senare tid, åtminstone i B lekingepressen, 
disKuterade skyddsområdena. 

Händelseförloppet inrymmer självfallet många intressanta upplys
ningar, som kastar nytt ljus över händelser, som i många fall förvånat 
ass svenska. Det är emellertid icke här möjligt att närmare redogöra 
tör alla desEa. Några reflektioner över innehållet kan däremot vara 

befogade. 
Den norska marinens kamp 1940 bevisar den åtminstone för en mili

tär fackman självklara, men bland våra egna politiker inte alltid lika 
självklara reglen, att en av förutsättningarna för att ett effektivt mot
stånd skall kunna etableras, är att det finns materiel och ammunition 
och att dessa förnödenheter finns tillgängliga på rätt plats och i rätt 
tid. I många fall uteblev motåtgärder, som allvarligt kunde försvåra 
tyskarnas operationer, just på grund av brister i detta avs0ende. Uncie.r
lydande chefer, särskilt vid kustartilleriförband, måste ha klara och eE
tydiga instruktioner för hur de skola förfara vid överraskande anfall. 
Om ett kustartilleribatteri i ett inloppsförsvar inte tar vara på den 
första chansen att skjuta vid en forcering, så bjuds det kanske inte 
!lem chanser. Bristande initiativ och beredskap vid pjäser m m, trots 
klara, underrättelser om fientliga aktioner inom andra områden, gjorde 
t ex det möjligt för den tyska Trondheimeskadern att oskadd passera 
kampberedda batterier på nära håll - batterier, som om de insatts pil 
rätt sät~ , skulle kunnat förorsaka bakslag för hela anfallet. 

Scm anmärkningsvärt få r man väl också anse att batterierna de 
flesta fall ::nabbt gav upp kampen sedan de tyska fartygen mer elh'r 
mindre oskadda lyckats forcera inloppsförsvaret. Anledningen var i många 
fal! att infanteribe~ättning salmades men kan också hänföras till bris
tande motståndsanda. En delvis annan bild visar här sjöstridskrafterna, 
som i de flesta fall lyckades dra sig undan de överlägsna tyska fartyge< 
Och r eorganisera ett sjöförsvar inom fjordområdena vid sidan om Berg•cm 
cch Trondheim. Här utfördes ett gott arbete och med bättre materiella 
resurser skulle de tyska anfallsstyrkorna kunna hotas allvarligt sär
skilt om dc allierades hjälp hade kunnat komma i rätt tid. Skildrin,garna 
av de olika fartygsenheternas strid visar en helt annan bild av mot
:tåndsvilj a och även materiell beredskap än fästninga.rna. Det är ocks~1 
orv&na d tt l.. h d · · • · ~· n e a. asa ur en hogsLa lednmgen nonchalerade framstäl!-

11ngar från fästningskommendanterna om förstärkningar av den mate
blelJa och personella beredslmpen. Häri ligger mycket av ansvaret fö r 
altslaget 1940. 

J.-C, Danclnvardt. 



258 

Den 39:e årgången av \Veyers Flottentaschen~uch har utkommit, solll 

vanligt redio-erad av Alexander Bredt. De 332 s1dorna utnyttJas till d 
o ~ 

yttersta och innehålla, utom data för fartygen, 930 fartygsskisser och 

foton. I datatabellerna ha ceder och symboler gjort att en mängd up J. 

gifter kunna inrymmas på varje rad . Sålunda finns en speciell code f~, 
fartygss lagen t ex DB = "Grosszerstörer" (bl a Halland-kla!1scn) , bo 
= "Ozeanzerstörer" (bl a ö land-klassen) och DC = "Kleinzerstörer'' 

(bl a Visby:-klassen). 

Symptomatiskt är a tt symboler för utskjutningsapparater fö r robot. 

vapen för första gången införts, r..äm!igen för svåra sjö-, lätta sjö- och 

Lv-robotar. "Fiottentaschenbuch" upptar följande fa rtyg m ed utsl{jUt. 

n ingsapparatcr för Lv-robotar: 
Färdig·a fartyg: USA: tunga kryssarna Boston, Canberra ( 1:;soo t ). 

l Jndcr ombyggnad: USA: slagskeppet Kentucky (45.000 t ). lätta 

kryssarna Galveston, Litt le Rock, Oklahoma City, Pasadena, Providencc, 

Springfield (10000 t). 
Storbritannien: lätta kryssarna Blake, Defencc, Tiger (9550 t) . 

Nybyggnader: USA: 7 fregatter av Farragut-klass (4000 t ), 8 :agarc, 

(3000t) . 
Storl.britannien: 4 jagare (3000 t). 

Frankrike: 1 helikopter-kryssare (13000 t) . 

På samma sätt upptagas utskjutningsapparater för sjö-robotar (lätta 

eller oftast svåra) på följande fartyg: 
Färdiga fartyg: Sverige: jagarna Halland, Småland (2600 t ) . 

Under ombyggnad: USA: hangarfartygen Hancock, Randolph, Kear

sarge (33000 t), slagskeppet Kentucky ( 45000 t), tunga kryssarna He;· 

lena, Macon, Toledo (13600 t), ubåtarna Barbera, Tunny (1525 tJ. 

Storbritannien: depåfartyget Girdie N ess (8580 t). 

Nybyggnader: USA: l atomdriven lätt kryssare (9000 t) , l atom· 

driven ubåt (2900 t), 2 ubåtar (2200, 1840 t). 

Symbolen för helikopter synes bli talrilmre förekomman de. Som 

exempel på helikopter-bärande fartyg m å nämnas de brittiska hangar· 

fartygen m ed 2 a 4 h elikoptrar, den franska kombinerade helikopter - oc~ 

:::kolluyssar en, de under byggnad varande fregatterna av Commanda~lt 

Rivierc-klass (1650 t) och jagaren La Galissonniere (2700 t ). I us. 
Planeras en h elikopterbärare (15000 t) med 30 helikoptrar för landsättning 

. d ~ 
av 2000 soldater och en del eskorthangarfartyg har ombyggts mc •. 

I .. . t f" det nelJ· 
helikoptrar för landcättning av 1000 soldater. ovng mns . 

AKA) t giVetV15 
kopter på många kryssare och attacklastfartyg ( sam 

på isbrytarna. 
3
v 

Fylligheten i detaljerna hos "Flottentasc11enbuch" belyses bl a ., 
V ·cJ•ei· 

att för Storbritannien angives om 40 mm akan är av Bofors eller 1 ' 

(tyvärr redan f öre 1940 föråldrade) konstruktion. 
A . J{. 
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•örlogsboken. SjörnansinstrukUon för flottan. Allmän del (SIF:A) 1956, 

Fastst. gm go 1031/ 1956. 

•fiandbok i :okyddstjiinst fö-r marinen. Del. 5. Skydd mot atomvapen 

(HSM:5). Fasl.st gm mo 176/ 1956. 

•.ArUilcrin:glcm entc för Kustartillerie t. D. 2. Sjöfrontslmnoner. C. Tjäns

ten vid ncd:::.rstaticn. (ARKA 2 C) . Fastst gm kao 76/ 1956. 

•]'Javy training ccurEes. Bureau of naval personnel. Wash. 

Hospital corpsman l. 1955. 

H c:::pital corpsm:m 2. 1955. 

Hospital corpsman 3. 1955. 

Construction clectrician's mate l & C. 1955. 

Construction clectrician's mate 3 & 2 . 1955. 

Fire centroi technician l & C. 1955. 

I<'ir;:; contr ol technician 3. 1955. 

Draft::;man 2. l 955. 

Basic clectronic::; . 1955. 

Molder l & C. 1955. 

Surveyer l & C. 1955 . 

Surveyor 3 & 2. 1955. 

' Bureau of naval pcrsonnel. Wash. 

N aval ordnance and gunnery. Vol. 2. Fire control. 1955. 4:o . 508 

s. III. r eg. 

Elem entary fire control and system maintenance. Trainer's guide. 

1955. 235 s. 4 :o. Il!. 

The gunnery officer. Prepared by Bureau of naval personnel. 1955, 

4 :o. 73 s. III . re g. 

Naval orientation. Preparod by Bureau of na~al personnel. 1955. 

4 :o. 570 s. III. re g. 

' Bur man blir sjöofficer, marinintendent, mariningenjör. 1957. Sthlm 195G. 

~umphries, John, Rackets and guided missiles. Lond. 1956. 229 s. III. r cg. 

Usar, Rudolf, Die deutschen Waffen und Geheimwaffen des 2. Weltkrie

ges und ihre Vv'eiterentwicklung. MUnoh. 1956. 170 s. 

Farago, Ladislas, Det tysta kriget. övers. fr. engelskan av A. Erikson. 

Sthlm 1956. 300 s. Orig :s titel: War of wits 

' aadio a ids t o maritime navigation and hydrography . . Spec. pub!. n o. 39. 

, Monaco 1956. 4.:o. 447 s. Il!. r cg. 

Lloyd's register of shipping. Register book 1956- 57. Vol. l. Register 

' L· c f sh ips. L on d. 1956. 4 :o. 

Jste officielle dec navii·es de mer belges avec leurs lettres signaletiques. 

Brux. 19B6. 
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*H. o. Pub. no. 214. Vol. VI. Tables of computed altitude and azirnutit 
Latitudes 50°-59 ° inclusive. \i\'ash. 1952. 4 :o. 

"H oppu , K. w ., Port of Helsinki - Helsingfors. Sec. ed. Helsinb 1948_ 
112 s. Kart. 

Ostsee-Handbuch III Teil. Kiiste der UdSSR von Nimmersatt bi s P oos:.\
pää und Finnischer Meerbusen. Achte Auflage. Abgeschlossen YlJit 
"Nachrichten fiir Seefahrer" Ausgabe 9 vom 5. März 1955. B arn0 
1955. 

Nachtrag 1954 zum Ostsec-Handbuch Nördlicher Teil 1939. Abgeschlo'ssen 
mit "Nachrichten f iir Seefahrer" Ausgabe 42 vom 23. Oktober 1951. 
Hamb. 1954. 

Nachtrag 1956 zum Ostsee-Handbuch Mittlerer Teil 1942. Band l. Abgc. 
schlossen mit "Nachrichten fiir Seefahrer" Ausgabe 35 vom 1 
September 1956. Hamb. 1956. 

Nachtrag 1954 zum Ost see-Handbu ch Siidlicher Teil 1944. Abgeschlosse1; 
mit "Nachrichten fiir Seefahrer " Ausgabe 32 vom 14. August 195". 
Hamb. 1954. 

Rinman, Ture, Handelsflottan och sjöfart . Sverige på världshaven. Malmö 
1956. 4:o. 6Q.l s. Il!. namnreg . 

Duga.n, James, Man cxplores the sea. The story of undersea explorat ion 
from earliest times to c01nmandant Coust eau. Lond. 1956 . 4 ·o . 36G 

s. III. reg. 

III. Landförsvarsväsende. 

*Soldaten i fält . Tjänst vintertid . (Sold F Vinter) . 1956 års upp!. F astst 
gm ao 696/ 1956 . 

* Trafikinstruktion för armen (Trfl A). Fastst gm ao 485/ 1956. 

IV. Flygväsende . 

Shapiro, Jacob , Principles of h elicopter engineering. Lond. 1955. 4:o . 433 
s . Ill . reg. 

Sefeldt, N . O. , Autogiros och helikopt rar. Historiens och 'vår t ids fl ygande 
matta. Malmö 1948. 4:o . 94 s. Il!. 

Ett år i luften. Flygets årsbok 1956. Malmö 1956. 4 :o. 395 s. Ill . 
*När flyget var ungt. Minnessamling sammanställd av N. Södcrberg. 

Sthlm 1956. 4 :o. 87 s . Ill. 
*Janc 's all the world's aircraft 1956- 1957. Lond. 1956. 4:o . 
'''Bureau of na val personnel. Navy w ings. Wash . 1955. 4:o. 216 s. II I. 

V. Historia och geografi. " 
Nothin, Torsten, Svenskar under ämbet smän och fogdevälde. Sthl!TI 19

5
D-

168 s. 
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Cllurchill , Winston S ., A history of the English-speaking peoples . Vol. 2 
The new world. Lond. 1956. 344 s. reg. 

•All outlin e of American histor y. U. o. 1952. 4 :o. 148 s. III. 
goeder, Bernhard, Der Katorgan. Traktat Uber die moderne Sklaverei. 

EJöln-Berlin 1956. 249 s. 
orloV, Alexander, The secret history of Stalin's crimes. New York 195 s. 

366 s. reg. 
:~o[orskoj atlas. Tom l. Ukazatel' gcograficeskich nazvanij . Moskva 

1952. 4:o 
~ Tom l. Navigacionno-geograficesldj. Moskva 1950. Atl. fol. 
~ Tom 2. Fiziko··geograficeskij. Moslwa 1953. At!. fo l. 

VI. Rätts- och statsvetcnsl<ap. 

Världspolitil{ens dagsfrågor. Sthlm 1956. 
Nr. 7. Möller, P er, N egrerna i Förenta staterna. 
Nr. 8- 9. Skottsberg, Brita. FN och k olonialproblemen. 
Nr. lO . Lorents, Yngve, Suezlwnflikten. 

Joy, C. Turner, How communists negotiate . New York 1955. 178 s. 
Huba t sch, Walter, Unruhe des Nordens. Gött. 1956. 241 s. 
*Nor disk råd . 4 .Session 1956. Kobenhavn . Khvn 1956 . 
Anderson, Iva r , Arvid Lindman och ha n s tid. Sthlm 1956. 400 s . Il!. litt. 

person r e g. 
*Internationella arbetsorganisationen, 1955 - 56. Årsredogörelse av Inter

nationella arbetsbyråns generaldirektör till arbetskonferensens 
sammanträde i Geneve 1956. översättning. Sthlm 1956 . 

Brittin, Burdick H ., Internationa l law for seagoing officers. Annapolis 
Maryland 1956. 4:o. 256 s. III. 

' Navy cstimates 1956- 57. Lond . 1956. (H . M . S. O.) 
' Service pay and pensions 1956. Lond . 1956. (H. M. S. 0.) 
Statement of defence 1956 . Lond. 1956. (H. M . S. 0.) 
' Regeringsrättens årsbok utgiven genom statens försorg. 4. 1955. l. 1956, 

Sthlm 1956. 
' Kammarrättens å rsbok. Avd. l. Avlöningsmå l m. m . Utgiven genom 

statens försorg 1955 . Trettioförsta årgången . H ft 2. Sthlm 1956. 
'Riksgäldskontoret. Budgetåret 1955/ 56. Sthlm 1956. 
' Stockh olms stadsarkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse 1955. Sthlm 

1956. 
' F'oikmängden inom administrativa områden den 31 december 1955. Sthlm 

1956. (S. O. S . Folkmängden och dess förändringar.) 
' F'oikmängden den 31 december 1950. VIII. Urvalsundersökningar. statis

tiken över förmögenhet . Sthlm 1956. (S . O. S. Folkmängden och 
dess förändringar .) 
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*Befollmingsrörelsen år 1953. sthlm 1956. (S. O. s. Folkmängden OCh d 
es8 

förändringar. 

*Historisk statistik för Sverige. l. Befolkning 1720- 1950. Sthlm 1956_ 

78 s. (Även engelsk titel.) 

*Statens va ttenfallsverk 1955. Sthlm 1956. (S. O. S . Industri. ) 

*Statistisk årsbok för Sverige. Arg. 43 . 1956. Sthlm 1956. 

*Statistisk årsbok för Stoc]{holm stad 1955. Publicerad av Stockholn
1

ö 

stads statistiska kontor. Sthlm 1956. 

*Bergshantering. Berättelse för år 1955. 'Stlllm 1956. (S. O. S . Industri 

och bergshantering.) 

VII. Matematik 

Tables of the binominal prohability distribution. National bureau of stan

dards applied mathematics series 6. Wash. 1952. 4:o. 

VIII. NaturYetcnskap. 

Proeecdings of the underwater physiology symposium. Panel on u nder

water swimmers conunittce of undersea warfare. Wash. 1955. 153 

s. III. (National academy of siences national research council.) 

Diole, Phillippe, Havsdjupens erövring. övers. fr . franskan av B. Linde. 

Sthlm 1956. 217 s. III. Orig:s titel: L 'aventure sous-mar inc. 

IX. Språl,vetenslmp. 

Skrifter utgivna av nämnden för svensk språkvård. 

l. Lindstam, C. S., Nordisk rättstavning. En utredning uch ett 

program. sthlm 1946. 105 s. 

2. Bergman, G., Särsvenskt och samnordiskt. Ordlista t ill t jänst 

för svenskar som i skrift och tal vänder sig till nordisk p ublik 

sthlm 1946. 104 s. 

5. Bergman, G., Aktuella språkvårdsfrågor. Sthlm 1948. 19 s. 

6. Uttalsordlista. Sthlm 1950. 52 s. 

8 . Holm, Pelle, Nytt och gammalt i Svenska Akademiens ordlista. 

Sthlm 1951. 71 s. 

9. Wennerberg, John, Telmikens språkvårdsfrågor. Sthlrn 1952. 

28 s. 

14. Sahlgren, Jöran & Ber gman , Gösta, Svenska ortnamn m ed ut· 

talsuppgifter. sthlm 1955. 25 s. 

X. ÖYrig litteratur. 

Svensk biblioteksmatrikel 1955. Uppsala 1956. 262 s. 

*Halmstads stadsbibliotek med Tollska biblioteket . Arsberättelse fö r !J.! 

1955. Halmstad 1956. 
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, gungl. Bibliotekets å rsberättelse 1955. Sthlm 1956. 4 :o. 

•Föresluifter och anvisningar för beställning m m av blanketter jämte 

förtecknin g över av försvarets civilförvaltning lagerhållna blan

ketter. (FA Blank) . Sthlm 1951. (Mimeogr.) 

•Arbet skraftsbehovet inom offentlig verksamhet. Undersökningar och för

slag av 1949 års arbetskraftsundersökning. Sthlm 1955. (S. o. u. 
1955:34 Socialdepartementet.) 

g ändbog for dc under forsvarsministeriet h enlagte korps og institutioner 

m . fl. 1956. Khvn 1956. 

A.n a lmanack 1957. By J. Witaker. L and. 1956. 

Grattidge, Harry, Captain of the Queens. Bristol 1956 . 303 s. III . 

Newby, Eric, The last grain race . L ond. 1956. 243 s. III. 

MacLean, Alis tair, H . M. S. Ulysses. Lond. 1956. 

BIBLIOTEI\:ETS VERKSAMHET UNDER AR 195.6. 

(1955 års siffror inom parentes) 

Accession: Accessionen h ar under året uppgått till 509 (707) voi. med 

en a ccessionslängd av 10.293 (13.686 ) m. , vilket ger en m edelvo

Iymbredd av 20,5 mm. 

Utlånin~: Biblioteket har under året varit öppet 294 (301) dagar och 

darunder haft 2.591 (3 .403) studiebesök, utlånat 2.943 (3.730) vol. 

samt 5.550 (3.891) tidskriftsnummer från det löpande årets tid

skrifter. Av de utlå nade böckerna ha 158 (175) sänts interurbant 

och 59 ( 4.9) till andra bibliotek. Från andra bibliotek har inlånats 
42 (115) vol. 

Läsrummet: Läsrummet har under året haft 975 (997) studiebesök. 

Verksa~et per dag: I m edeltal p er dag har biblioteket erhållit 1.7 (2.3) 

bocker, haft 8.8 (11.3) studiebesök, utlånat 10.8 (12 .6) böcker. 

18.9 (12.6) tidskriftsnummer, varjämte Jäsrummet haft 3.:> (3.3) 

studiebesök. 

FöR'rEOKNING 

över tidskrifter som under år 1957 bera··knas t"Il t 
1 s ällas biblioteket. 

' Betecknar gåva. 

' Arkiv för astronomi 
' Arkiv för fysik . . . 
, Arkiv för geofysik. 

Arkiv för matematik 
' Armenyt t. . 

SVENSKA TIDSHRIFTER. 

Artilleri tidskrift. 

Balans. 
Befäl. 

Biblioteksbladet. 

Borgskum. 
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Civila Försvarstjänstemannen. 

*Den svenska Lottan. 

Den Svenske Underofficeren. 

Den Värnpliktige Underofficeren. 

*Effektivt Försvar. 

*Ekonomisk Revy. 

Flottans Män. 

Flygrevyn. 

*Folkförsvaret. 

*Från Departement och Nämnd(;r. 

*Globen.. 
Hemvärnet. 
Historisk Tidskrift. 

*Intendentur. 

*Kommersiella Meddelanden. 

*Kontakt med Krigsmakten. 

Kungl. Krigsvetenskapsakademi-

ens handlingar och tidskrift. 

*Marin-Nytt. 

*Meddelanden. från Flyg- och Na-

valmedicin.stka Nämnden. 

''Meddelanden från. CKF. 

Militärteknisk tidskrift. 

Nautisk Tidskrift 

*Nordisk kontakt. 

Ny Militär Tidskrift 

* Officersförhunds bladet. 

~På Kryss. 

Reservunderofficeren. 

*SJ-nytt. 
•!; Sjövärnspos.ten. 

*Skottgluggen. 

*Svensk motortidning. 

Svensk Sjöfartstidning. 

Svensk Tidskrift. 

Svensk Underbefälstidning·. 

Sveriges Flotta. 

Telmikens Värld. 

Tiden. 
Tidskrift för Kustartilleriet. 

Tidskrift för Reservofficerare . 

*Tidskrift för Värnpliktiga OfL. 

cerare. 
*Tidskrift i Sjöväsendet. 

Till Rors. 
*Underrättelser från flygled-

ningen. 
Utrikespolitik. 

*Vår lösen. 
Vårt Försvar. 

*Vårt Verk. 
*ör!ogsposten.. 

UTLANDSKA 'I'IDSKRIFTER1. 

CANADA. 

*The Crowsnest. 

DANMARK. 

*Marine-Tidende. 

Militaert Tidsskrift. 

Tidskrift for Sjovaesen. 

FINLAND. 
Finlands Sjöfart . 

Suomi Merellä. 

FRANKRIKE. 

La Revue Maritime. 

*Navigation. 

Revue de Defense Nationale. 

*Revue militaire d'inform ation . 

Revue militaire generale . 

ITALIEN. 

Rivista Marittima. 

MONACO. 
The international hydrographic 

review. 

NEDERLÄNDERNA. 

Onze Vloot. 

NORGE. 
Norsk Militaert Tidsskrift. 

Norsk Tidsskrift for Sjovesen. 

roLEN, 
:Nforze. 

scJIWEIZ. 
f ]ugwehr und - Technik. 

Interavia. 

sfA.NIEN. 
~evista General de Mar~n& . 

s 'fORBRITANNIEN. 

The Aeroplane. 

Globe and Iaurel. 

Belicopter association of Great 

Britain Journal. 

The Illustrated London News . 

An Intelligence Digest. 

' Joint Services Recognition Jour-

nal. 
Marine News. 

The Navy. 

Royal United Services Institution 

J ournal. 

TYSKLAND. 
Flugwelt. 
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Leinen los. 
Marine Rundsc\lau. 

Militärpolitisches Foru~n. 

Wehr-WissenschaftlictJ.e Rund-

schau. 

USl\, 
All Bands. 
American Helicopter. 

Army. 
Aviation Week. 

Foreign affairs. 

Marine Corps Gazette. 

Military Review. 

Naval Aviation News . 

Naval research logistics quarterJ:r. 

Naval Training Bulletin. 

*Orqnance. 
Our Navy. 

Popular mechanics magazine. 

*Proceedings of the Merchant 

Marine Council. 

*Sperryscope. 

U. S. Naval Institute Proceeding.s. 

*U. S. News. & World Report. 
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