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Av ledamoten SCHOERNER. 

Msberättelsen utnytt ja r stadgarnas fö reskri ft § 29, att el en må 
avhandla en c~ ast en de l av vetenskapsgrenen , före liggande fa ll 

keppsbyggen . 
5 

I årsberättelsen kommer att redogöras för v issa aktuella problem
ställninga r inom skeppsteorin samt för en del pågående prov och 
iörsök av skeppsbyggerinatur inom svenska flottan. 

SKEPPSTEOR f. 

Hydrastatis/w och stabilitetsberiilmingar. 

Ett av skeppsbyggarens största problem vid beräkning av fartyg 
består i att finna lämpliga sätt för att beskriva och be räkna kompl ice
rade ytor och kroppa r , exempelvis vågb ildningen på havsytan eller 
iormen hos ett fa r tygsskrov. Såclana problem ha r man hitt ill s i regel 
löst med hj ä lp av grafiska metoder eller genom förenk lade numeri s
ka beräkninga r . 

Det gäller h ~irvid i allmänhet att bestämma plana och krökta ytor 
och dessas tyngdpunkter och tröghetsmoment, o regelbundna kroppars 
volymer och tyngdpunkter, integr ering av icke matemat iskt bestiim
bara kurvor etc. 

Hittills använda beräkningsmetocler, varav Simpsons forme l to rde 
vara den mest kända, samt in strum ent av olika slag, planimetrar, 
!Otegratorer och integra fer, g iva vid an vänelandet resu ltat med stö r re 
eller mindre fe l, beroende på vissa g jorda approximat ioner vid for
~elns_ uppstä ll an~e resp instru mentets konst rukt ion. Beräkn ingsa r

hetet ar m~cket langsaamt och t1clsodande .och. fo rd rar sto r noggran n
l t Vtd utforanclet. Pa grund av sm omstancl hga natur kan enelast de 

a lra. nödvänd igas te rii kneoperationerna utföras "för hand" och många 
Utvidgade unelersökni ngar och beräkningar ha därför fått anstå. 
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Fig. l. 

I och med tillkom sten av elektriska s;ffe rmasl-.:i"ner har skepps· 
byggaren fått et t hjälpmedel, som öppnar nya beräkn i_ngsmö lighcter 
och lösningen av aktuella och latenta problem ha r darmed Kommit 
inom räckhåll. Härvid gä ll er dock att presente ra problemen m ·neriskt 
i stället för grafiskt ell er att an v;inda t illämpad m~tematil_-: s tall et 
för instrum ent. D et torde f rämst vara inom stabllJtetsberal nmgens 
omdtde, som de nya räknemetoderna ha sitt berättigande. b il 1gt det 
hi tt ill s brukliga förfaringss~ittet äro dessa ber;ikningar synn crllg e:1 

tidsödande. Genom utnytt jande a v elektriska siffermaskm n v_1nnes 
icke blott avsevärd t id utan ytterligare be r~ikninga r kun na Jttoras. 
som för r icke prakt iskt kunde genomföras . 

" 1. l .. KJVIF. I det föl jande ska ll redogöras för et t av byrac 1re do ren 
d 1 . f , 1 . ra kor-Hengt A A ndersson angiv et s;itt att me e st. s1 t ermas 'm 111-

rekt och utförligt ber~ikna ett fa rtygs stabl11tet. .. . 
Vid en å terblick på hittill s vanligen utförda ber~ikni nga 1 tl nne; 

d . ' d .. . tt <nve man, att med utgång~punk t f rån de hy" rostat~~t?a ata tor_ ctel~ lw 
[artyg, kan som en tunk_tJOn a v dj upgaendet to lpnde sto1'h' unkt 
räknas ell er f ramtagas, namhgen dep lacementet och dess t) n. dp 
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'-------L ______ .L _____ ..:__D~?L . 

Fig. 2. 

];\nO'skepps och i höjd led, f lytyta n och dess tyngdpunk t och trögh ets-
1;10~1ent kring långskepps- och tvärskeppsaxeln samt slu tligen lång
skepps- och tvärskepps metacentrum s b gen. 

Vid ber~ikningen av tvärskcppsstabi/itctcn har för ett antal kräng
ningsvinklar s k pantokarener beräknats och uppritats. Med utgångs
punkt bärifrån ha r seel an hävarmskurvorn a iör olika deplacement 
bestämts . Gemensamt för a ll a dessa ber;ikningar ii r , att de utföras 
iör trim = O. 

Den grafi ska framshlllningcn av de hyd rostatiska data blir enkel 
genom att dessa data är funktioner av en va ri abel, nämligen djup
~åend et. 

Beträ ffande tvärskeppsstabili tetens graf iska frams tii llning anger 
pantokarenema deplacementets hävarm kr ing en fix referenspunkt 
iör olika deplacement och kriingningsvinklar. Hävarmen ä r så ledes en 
iunktion a v två va ri able r. Denna funktion kan dädör åskåd liggö ras 
med en yta i ett trea:--; ligt koordinatsystem. F ig. l. 

Det är em ell ert id enkla re att rita "niv ttkur vo rna" för en av stor
heterna i ett axelsystem med dc tv å öv riga sto rh ete rna som koonli
nater. 

.. Fig 2 visar så ledes häva rmen som funktio n av dep lacementet fö r 
hxa värden på kri'mgn ingsvinkeln . 
.. Den största bri sten med de hitt ill s anv;incla be räkni ngsmetoderna 
ar, att dessa icke taga h;in syn till olika t rim hos fartyget. Vid sm;'t 1r1111 

kan man både korrekt och enkelt beriikna fartygets trim (i okl·ängt 
~ge) med hj älp av flytareans tröghetsmoment, som ä r känt. Vid 
re stora trim , som fö rekomma vid t ex bckher;ikningar, ~år cliiremot 
tl detta . '-
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Om trimmet in fö res som variabel kom mer de h·vdrostatzska upp· 
• • . o ' • - o • - ];an 

g1fterna att bh funktJOner a v tva vanabl er. Dessa tva vanabiet . 

välj as på olika s ~itt , t ex djupgående för och akter. Man fnmställel 

då lämpligen (en! fö regåend e resonemang) de hydrostat' -;ka upP' 

tiG3 

Fig . 4. 

i iterna som nivåkurvor i et t tvåaxligt koordinatsystem . L ämpligt är 

"t\ rita depl acementet och dess tyngpunkt vid olika djupgående för 
a 
(t f) och akter (t al på ett kurvblad. ( Se fi gur 3.) Övriga storheter 

av intresse kan seelan ritas på et t ell er f lera kurvblad, t ex meta

centrums läge över köl vid olika djupgående för och akter. (Se f ig 3 a.) 

Det är för dessa be räkninga r som siffermaskinen kommer till an

vändning. R ent teo retiskt skull e man kunna beräkna hydrostati ska 

data för vilket godtyckligt trim som helst, lika v~i l som för det van li

gaste trimmet , d v s = O, men enbart denna operation är synnerligen 

tidskrävande och siffermaskinen ger således en praktisk mö jlighet 

att beräkna dessa data för a lla t illämpliga trim. Från en viss god

tyeldig punkt t ex akterut b gger man ett strålknippe med vattenlinj er 

så, att de täcker högsta resp lägsta praktiskt tänkba ra dju pgående 

förut, fig 4. Därefte r få r maskinen beräkna erforderliga deplacement 

och hydrostatiska data. Med far tygets "form" inslaget i maskin en, 

fö rf lyttas därpå vattenlinj eknippet uppåt eller nedåt och nya vä rden 

beräknas. Dessa kan , se elan de framtagits av maskinen, direkt prickas 

in i diagram form enligt ovannämn da f igurer. Med utgångspunkt från 

fa rtygets el j upgående för och akter kan man omedelbart ur fig 3 

erhålla fartygets deplacement och dettas tyngdpunkt långskepps ell er 

Vtce versa. Efte rsom fartyge t ligger i vi lobge, ä r viktstyngdpunktens 

Iage långskepps given. 
Dr fig 3a kan på motsvarande s~itt metacentrums läge besbmmas . 

~~ed kännedom om fartygets deplacement och tyngdpunkt får man 

saledes direkt f ram flytläge och initialstabilitet 

Fler uppg ifte r om fartygets stab ili tetsegenskaper kan ej erhållas 

ur de hydrostatiska uppg ifterna . Man måste för att avgö ra far tygets 

Stabtli tet vid stora krängningsvinklar stuelera hiivarm skurvorna. Om 

ett fartyg genom skador få tt ett stör re trim, kan de pantokarener, 
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Fig. 5. 

som beräknats för trimmet = O ej användas. Vie! hänsyn sta.~an cl e till 
trim blev cle hydrostatiska uppgifterna funktioner av tv å ' ariabier 
och man kunde då framställa dessa relativt enkelt i form av nivåku r
vor. Denna möjlighet finnes tyvärr ej med pantokarenema ly h:iv. 
armen (kring en fix referenspunkt ) blir en funktion av tre \ ari ab ier 
om trimmet införes. En sådan funktion kan ej ~tskåd li ggö ra s '.!,Ta iiskt 
Om man som variabler väljer djupgående för ( tf), djupgåer dc: akter 

(tal samt krängningsvinkeln (e~. ) , få r man h = f (tf , t
3 

, 1). 

Man ser således att mot varje punkt i tf - ta -planet ( f ig 3) sva· 

rar en vanlig h ii varms kurva. ( Se f ig 5. ) Att försöka rita upp så· 

dana diagram i så stort antal, att de täcker tf -- ta -p l. lll ct nå· 

gorluncla väl, iir ett nästan oöverkomligt arbete . D et skul e vidare 
inn ebära att man ej enkelt kan se t ex trimmets inverkan ptt hiiv· 
armskurvorna. 

Av ovanstående framgår, att man vid bedömning a v e t skadat 
fartygs tvärskeppsstabilitet ej kan begära att få se en hel :r ävarms
kurva för fartyget i det skadade belastninrsfallet el v s bådl i krängt 
läge och med trim. U r hydrostati ska cla~a kan 'man få et ' korrekt 
värde på metacenterhöjclen, men enbart detta viircle måste h etraktas 

som otill r~ickligt för bedömning av stabilitetsvärdet czk 

Införandet av det dynamiska stabilitetsvärdet \!'l _
0
) • ]Jdcz in· 

n e bär, att hela hävarm skurvan ersättes av en enda sk ab r storh et. 
(Se fig 6.) 

055 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Värdet på vV beror emellertid ä ven av viktstyngdpunktens läge 

i höjdled (t ol- Ivian har således Vv = f ( t f' ta , t 0 ) och kan ändå 

ej representera denna funktion i diagramform på ett enkelt sätt. N u 
skulle man emellertid kunna föra in ett minimivärde på vV, som man 
bedömer som erforderligt för att fartyget skall vara sjödugligt. Kalla 

detta värde för vV o Man får då vV o = f(tf ' ta ' to)vV O' som kan 

skrivas · t - f (t t ) 
· G - f ' a· 

Denna sista funktion anger v iktstyngdpunktens läge, då dynamiska 
~tabi liteten uppfyller ett givet minimivillkor. Som övre gräns kan man 
aven taga t ex den krängningsvinkel, över vilken fartyget praktiskt 
sett ej_ kan anses kränga. Man kan nu rita in nivåkurvor för denna 
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vikts tyngdpunkt i ett koordinatsystem med t f och ta som kor rdi1 later. 
Pig 7. 

De s~dunda uppgjorda kurvcl iagrammen kunn a nu an vi ncl . 
fö lj ande sä tt : as På 

A ntag att man kän ne1· deplacementet och viktstyngdpunktc 1 i 1 ... 

1 l o · lOJ d-
ec och langskepps led. 

a. 

b. 

c. 

Man går då först in 1 11g 3 och avläser fartygets d j·l,Jl rr:'1_ 
· ·· 1 1 · O l o "' ende 
to r oc 1 a ;:ter. m cc el bart erhall cs således fartyget s J:ig·e ,. 
1 .. . o o . c \l e] -:: ra ngn m gen = 

lVIecl hj älp av i punkt a avlästa v ~ird en på tf och ta gå man in 

i fig 3a och av läse r metacentrum s läge och en subtrak ion 1111 
den kända viktstyngdpunkten (skenba ra viktstyngdpun 1 ten ec 
f

. .. . ~ 

n a vatskeytor fmnas ) ger metacenterhöj den, med andr;i ord ini-
ti a lstabiliteten. 

Man fortsätter ti ll figur 7 och av läser viktstyngd] unktens 
b ge, om dynamiska stabiliteten skall vara just så stor , ~;om man 
angivit som minimum. Denna viktstyngdpunkt j ~imföres 111ed elen 
verkliga, varvid man omedelba r t få r fast stä llt, vilken ·<ikerhet 
man ha r vad avse r tvärskeppsstabi li teten. 

Det torde vara fullt klart, att det ur prakti skt a rbetssmpunkt 
ir nä ra nog omöjligt att manuellt framsti illa dessa tre cliagr atn. 

En enkel överslagsbe räkning ger vid handen, a tt ca ] () 000 cl e
placementsbe räkningar och ca 400.000 in terpolationer på 40 ~ Jant ger 
tillräckligt många punkter för att upprita dessa ku rvor. Dc.,sa vär
den framtager en räknemaskin på ca l timme. Som jämfö1 lse kan 
nämnas, att enbart en deplacementsberäkning enligt den gan' l L meto

den på 40 spant beräknas ta omkring l timme, d v s enbart cl1· 10 000 
erforderliga deplacementsberäkningarna tager 10.000 timma1 ! Om 2 
a 3.000 timmar kan uttagas per å r , betyder detta, att 3-.t år er
fo rdras för dessa beräk ningar. Det är således uppenbart . 1tt med 
utnyttjandet av elektroni ska räknemaskiner kan nu beräkni 1gar ut· 
föras på kort tid , vilka fö ru t icke praktiskt varit genom förbara. Det
ta Öppnar vägar till nya och u tvidgade studier av skepp::teoriens 
olika fält . 

Beträffande beräkningarnas noggrannhet kan man uppsbttnings· 
vis säga, at t v id en dep lacementsberäkn ing på 40 spant och )O halv-
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. dder uppmätta fr ån utslag i ska la l: 10 bör ett fel på högst ca 
[lie?, 0;

0 
påräknas , el v s ca 5 ggr mindre än vid normal manuell be-

0.0" -11 0· ö vrie·a beräknin g-ar, där abso luta storheter ingåt·, bli givet-
"J·nl ,. u 

ra ' fu llt korrekta utan fe l. 
r tS 

pF-OV OCH FöRSöK. 

För att kontrollera g jorda beräkningar ell er färd iga detaljkonst

ru ktioner har skep_psbyggaren sedan gan~malt använt sig av modell
· ·rsök eller prov t full skala med detalJ er eller t o m hela fartyg . 
~-ovmetoderna ha a ll tmer fullkomnats i synnerh et vad det gäll er 
modell försö k, som i f råga om kostnad givet ligger un ele r motsvarande 

iörsök i f u Il skala. 

1. Undersök ta roderarrangemang och utförda [ö1·sök. 

Som en a v de för sta uppclragsgi varna har marin förva ltningen låtit 
utföra modellförsök i vågor och rod erp rov i el en fö r elylika försö k 
nyligen anordnade modelltanken vid s keppsprovningsanstalten i \Na
geningen i Holland. U nelersökningen avsåg dels a tt ge en uppfatt
ning om ett nyproj ekterat fartygs uppförande i vågor, dels att ge 
erfarenhet av nyttan av försök i elen nya anläggningen för modell 
försök i vågor. I jäm fö relse med ett äldre fartyg av samma typ 
visade det sig, att man har an ledning förvä nta, att det nya proj ektet 
kommer att uppföra sig bätt re vad rullning och stampning beträffar 
än det äldre. V id körn ingen vi sade det sig emellertid att modellen 
av det nya projektet ( i fortsättningen benämnt typ A) var mycket 

svår att styra. D etta syntes delvi s bero på att de använda clubbel
rodren voro för grunda, varigenom ena sidans roder kom ur vattnet 
VId rullning . Då även i övrigt vissa redan utförda dubbelrodera rran
gemang i verk ligheten g ivit en del anledningar t ill erinran såsom 

t ex. ökad taktisk sv~i.ngningscl iameter i förhå llande till liknande fa r
tyg med enkelrocler, beslöts att rullningsförsöken i Wageningen skul
le, utökas med en roderstudie, som skull e bidraga till att giva svar 
Pa frågan om dubbelrodrens fördela r jämfört med enkelrocler. 

d 1're olika roderarrangemang tillverkades och utprovades på mo
el! typ k ( Se fig 8.) Rode rarrangemangen vor o ett enkelroder av 
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Fig. 8. 

~vensk jaga rtyp (III ), ett do clubbelroder (I) samt ett dul>ilelrocler 

av amerik ansk typ (U) (se fig) . Med samt liga rodcra rr<' gemang 
utfördes fö rsök bl a a v seend e 

kurshå llning i vågor, 
in iti a lmoment på fa1·tyget i släp ränna och 
g irdiameter i manöve rbassäng . 

Ku?s!tå!!ning V el g O T. 

Modell en kördes i lå ringssjö m ed en hastighet motsva··a nde .26 

kn op i vågo r med våglängele r motsvarande 50, GO och 80 mete r. V 1~1~ 
keln mellan fartygets rörelseriktning och vågorna va r a = !10° . lOD 
och 120°, el v s med vågorna in t vä rs samt 15 ° och 30° , kter onl 
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. V 1ci fo rsoken styreles modell en med en speciell t konstruerad 
,·;11 5 ,r . 1 . l . 1 
r ilot. lV.tomenten 1 1prtstoc ,a rna rcg1st rerac es under försök en. 
,utoP .. · · 1 1 l l 1 1 11 l l •·. xima la momentet ar mm st v re en ;:e roc er, m e c an c u J Je roc er av 

);~·a typerna förmå r upptaga större moment. 
b"Vidare und ersökles bl a hu r rorvinkeln va r ierade i de olika fa ll en, 

·vid man studerade medelv inkeln hos rodren ( rodret ), dels ä ven 
,a~rets utslag kring denna medelvinkeL Medelvinkeln i grader, fram -

1~ . av nedanstående tabel l (- : D Il rod er och + : S Il roder). 
<ra l 

" -- l l 
l våglängd 40 m 60 111 80 m 

1----

l l III l l l l l 
rodertyp I II I II III I II III 

vågor 30 ° e.kt om tvärs - 4 - 2 o - 11 o + 7 - 7 - 5 +B 
)) 15 ° )) )) )) - 8 + l - 5 - 3 o o - 7 o - l 

)) tvärs - lO -3 - 6 - 6 - 3 - 3 - 6 - 5 - 3 

I samtliga fall ha v[tgorna kommit från SB. Rode r (J) ligger hela 

ticlen med relativt sto r medelvinke l medan roder ( Il ) i stort sett a r 

betar kring midskeppsbget. 

I n i t i a l m o m e n l p [t f a r t y g i s l ii p r ä n n a. 

Modell en framförel es i självdrift med 2G knop p t1 rak kurs med 

rodret (ena rod ret) i v iss vinkel. Tvii rkrafterna SR för- RH akter 

omkring dep lacementets tyngdpunkt uppmättes som funktion av ro

de rv inkeln. Härvid framkom, att roder (II ) gc:r avsevii r t stö rre g ir

moment åt fartyget , vi lket till en viss grad kan t ill skrivas rodrets 

större yta . i'\ven vid en "clim ensionslös" jämförelse framgå r , :t tt 

roder (Il ) ~i r över l ~igse l , även räknat per ytenh et rocle rarea. 

"Dimensions lösa'' i n i lia liTlOm en t på fa rtyget : 

Radatyp I II III 

redervinkel 10° 0,45 0,60 0,40 

» zoo 0,90 1,10 0,85 
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Sambandet mellan initialmoment och roderv inkel är 
te linjärt till ungef~ir 24 °-28°, där rodret (rodren ) 
rat och girmomentet snabbt avtar. 

C i r el i a m e t e r i m a n ö v e r b a s säng. 

i det när 
bl" . .. l11as. 

II overst eg. 

Modellen försågs med en liten bensinmotor och en anor lnin . , 
at t rodret efter en kort elistans på rak kurs plötsligt lades H l eng sa, 
förutbestämd vinkel med vilken fullständiga gircirklar gen(\m för~Iss 
Från punkter på manö.verbassängens kant pejlades banan hos ~~~s~ 
och akterstav (master 1 fartygets for och akter). 

?killnaden. i gir?iame;er mell~n de tre roderarrartgemangl'n ~i r re. 
l.atlvt obetydlig. V1d sm~ roclervmklar <~r rode:· (II) obetydligt bättre 
a1~ enkelrodret (III) . V1d ston·e rodervmklar år enkelrodret hetydli 
battre. Roder (I) är sämst i hela området. Jämför man re su ltatg: 
vi el 35 o rodervinkel, vilket är en vanlig begränsningsvinkel för sty~
maskiner, erhålles en avgjord försämring vid övergång fr i\n enkel
roder (III) till dubbelroder (I). Denna vinkel ligger emelkqic[ nära 
överstegringsvinkeln. Med hänsyn till att strömningsförloppet 0111. 

kring akterskeppet torde vara relativt skalberoencle, kan fr) rhållan
dena i verkligheten tänkas vara helt andra vid just denna rode rvinkel 
Gör man j~imförelsen vid 30° istället, är skillnaden i girdiameter 
relativt obetydlig (5- 10 Ofo ). . 

Som en allmän sammanfattning av de utförda proven k;1 n sägas, 
att dubbelroderarrangemang är a v sevärt bättre än enkel roder vad 
gäller kurshållningsförmågan i låringssjö. När det gäller g iregenska· 
per i lugnt vatten synes däremot enkelrodret vara likv:irrligt eller 
t o m överlägset dubbelrodret Dubbelrodret är däremot iiverlägset 
vid manövrering med låg fart. 

Av de båda dubbelroderarrangemangen är roder (II ) överlägset 
I måttliga vågor ger dock roder (I) lika, i vissa fall biitti·e styr· 
egenskaper. Vidmycket svårt väder i Östersjön kan emellerti d rodret 
komma att uppvisa dålig kurshållningsförmåga på grund av :;itt ringa 
djup. 

Ett dubbelroder bör placeras vid sidan a v propelleraxelus center· 
linje för att rodren skall komma fria från den ojämna strömningen 
efter propellernav, axel och axelbärare. Det svenska dubbelrodret 
ligger emellertid mitt för axlarna. 
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Fig. 9. 

2. Försök med rullningsdämpande fenor. 

Det gäller för konstruktören av ett krigsfartyg att åstadkomma 
en så stabil plattform som möjligt för på fartyget uppställda vapen 
och deras hjälpmedel. Om ett fartyg ~ir alltför "oroligt" i sjön, kan 
vapnens anv~inclande äventyras och besättningen tröttas till elen grad, 
att den blir obrukbar för sin normala uppgi ft. Det är därför önskvärt 
att genom Elmplig skrovform eller på annat sätt reducera häftigheten 
~e fartygsrörel~en så långt det ät: praktiskt .eller ekonomi.skt möjligt. 

ssa fartygsrorelser kan med vtss forenklmg uppdelas 1 stampmng 
Och rullning. 
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Fig. 10. 

.. i\ ven om en reducering av stampn ings rörd sen ~i r synnerligt n önsk

.v a rcl , ha r detta hi tt il ls praktis kt sett ej kunn a t ske på an 1at sätt 

an vad s~.m ka n inrymmas i formgivningen av f a rtygs,skrm d t e;-; 

lamphg t to r- och akterskepp elle r genom p lacering a v s:örre 1yngclcr 

jJ<~. så da1: ~ siitt . a tt tröghelsmom entet omk ring en tvärskepps; , d för

Clll clras . Okas trögh etsmomentet frt r man et t fartyg, som med mindre 

~:~ r e l se r gå r " hå rt" genom sjön; m inskas däremot trögbetsm(I JJ1 C:: I1 tet. 

tar man ett to rra re fartyg . som vakar bät tre, n~e n har stora " h::.;j
rö relse r. 
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l ed a vseende p~t rull n ingsrö relsen ii r denna lä tta re att r edu cera 
~· f . . l . l .. Il . . fl era upp mn mgar av pra ..:t1s -:t anvan c )a r natur h a r komm1t 

tlch Genom rela tivt enkla anordn inga r med liten ene rg iuppo ff ring 

p·aJ11;11an fram föra ll t på små fa r tyg av se vä rt d~impa rull n ings rörel

ka n a vi lket ä r a v synnerli gen sto rt värde p~t t ex min~v epa re och 
seln ' 
orpedbåta r. 
r sedan något å r pågå r försök på T 10:) med ru ll ningsdämpande 

. or enligt ett system konstru era t av elen engelsk a f irman V ospe r 
ten 
Ltd 

Installationen bestå r a v 2 st fenor om ca 750 X 900 mm :s s to r lek 

\'ridbart fästad e i s laget ungefär v ie! spant 2-! (st rax för om aktra 

skottet i aktra motorru mmet ) . Se f ig 9. F enorna luta 30 ° mot Joel

planet och vr idningsaxeln går v in kelrät t u t från bo rdss idan . D e ma

növreras hydrau liskt a v en pumpanläggning, (f ig 10 ) , dr iven av en 

!1 .5 hkr elmotor . Fenornas rörelse dir igeras via en ser voanbggn ing 

av två gyroskop så, att dc vrida s ig bngs si n axel å t var s itt h å ll i 

proportion till fa rtygets ru ll ningshast ighet . Genom de så lunda sned

ställda fenorna b il das vicl framfart e tt r~itand e mom ent, som hjii lper 

ti ll att dämpa ru ll ningen . 

Hittil ls utföreJa prov visa r, at t relati vt god rulln ingsdämpande fö r

måga har uppnåtts u tan menlig inverkan på far ten . F artygets kräng

ningar har r eg ist rerats med ett skrivande instrumen t v id olika fa r 

ter och olika ri ktningar m ot sjön. A v bif exempel (fig 11 a , b, c) 

iramgår tydligt fenornas inve rkan på fartygsröre1sen . I f ig 1J c ä r 

måhända krängni ng samp li tu elen s i f fermäss igt icke mycket m indre 

med fenor än u tan, men rö relse rna ä ro lugna re med fenor. D etta 

iall med sjön in ak terifrån bruka r g iva besvä rande sling rings rörel

ser och fenornas dämpand e inve rkan ä r således påtaglig. B ifogad e 

kurvor ä ro upptagna på T J 05 i december J 958 vid ett deplacement 

av omkring J GO ton . Vindstyrkan uppmättes t ill 12 m j s och s jöhäv

nmgen bedöm des ti ll !'i . Uppskat tad våghö jd och våghing el var 3 
resp 60 meter. 

Som framgår av diag rammen ä r fenornas dämpande in verkan 

dock relati vt li ten, ehuru vä l märkba r i ifråga va rande s jö. Fenorna 

~'oro av a llt a tt döma för små och ef ter konferens med t illverka ren 

Utlovade denne att t ill verk a större fenor för install a t ion . D etta ut

'Yte har u tför ts vid ö VS sommaren 1959 och sys temat iska p rov med 

e större fenorn a skall nu påbö r jas . 
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3. Svetsade propellrar. 

Propellrar med fasta blad ha hittills tillverkats genom kj utning i 
et t stycke och efterföljande formj uster ing av blad en i1, lividuellt 
och i förhå llande till varandra genom riktning, climensi01 s friisnn~g 
eller mej sling, svetsning och sli pning. Nödvändigheten ren gjutte ~ 
niskt att gjuta propellern i liggande ställning medför em e11crtid ns_ 
för att blåsigt och i andra a v seenden minelervärdigt godo kan e

1 
__ 

hållas på elen uppåtvända sidan av prope llern. Vidare bli1 tillvei k 
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Fig. 12. 

ningen tidsödande och dyrbar genom den erforderliga efter justering
en av bladen. Särskilt när det gäller större propellrar är därjämte 
kassationsprocenten hög. Som exempel kan nämnas, att v id gjutning 
av rostfria stålpropellrar för kryssarna har en 30 Ofo-ig kassation 
icke varit onormal. Vad detta betyder i fråga om tid och kostnad 
kan lätt inses, då det gäller pjäser på ca 13 tons färdig vikt och 
upp till 15-18 tons götvikt 

Avesta J ernverk har för närvarande seelan längre tid tillbaka u n ~ 
der tillverkning en reservpropeller av rostfritt stål för kryssarna. 
Denna propeller framstä11es efter ett helt nytt förfarande, som här 
1 ko rthet skall besk r i vas. 
~n gjutmodell uppdelas i modell element genom i hu vuclsak axiella 

snttt genom navet mellan respektive blad. Genom utnyttjandet av 
ett dylikt modellelement, bestående således av ett blad med vidhäng~ 
ande tredj edels nav, gj u tes bladen var för sig i stående stä11ning med 
~avpartiet vänt uppå t, varigenom säkerställes, att godset i bladet blir 
~,1110gent. Modellen kan användas upprepade gånger för gjutning 

:i~~~ Vartannat av de tre bladen. ~fter gjutningen värmebehandlas, 
-s och bea rbetas varJ e blad mchvtclu e11 t. Hareft er lagges bladen 



666 

Fig. 13. 

s:unman i inbördes rätta lägen uneler biLehållancle av öppna fogar 
mellan nav delarnas mot varandra v~inda ytor . Dessa öppna \ -forma· 
de fogar fyllas cb 1·efter me el svctssträngar, varigenom n a' d sam· 
manhålles t ill ett helt ( Se fig 12). För att erh{tlla siikcr svetsiör· 
bindning m[tste ytorna bearbetas rena efte r <>J·utninocn och värme· 

b b p 

behandlingen och i vissa fall törses med en extra påsvetsad "sula 
av upp till 20 mm tjocklek. 

Svetsningen ulföres etappvis, efter varje etapp inlägges propellern 
i en ugn och anlöpes för omvand ling av st rukturen och avb gsnancle 
av in re n;ekaniska spänningar i fog·arna. .. 

T ill en början utföres sv etsningen med propellern i liggan de stal· 
ning och seelan erforderl ig sammanh ållning mellan nav el eJarna er· 
hållits , fortsiittes svetsningen med pwpcllern vr idba rt upph iingcl knng 
en horisontell axe l. Som en sista arbetsoperat ion svarvas hitlet i na· 
vet till slutliga dimen sioner . Härvid avlägsnas just dc dela r av god· 
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50111 
uneler gjutningen varit placerade högst och i vilka således 

set, tuell t blåsor och håligheter samlar sig. På navets över- och un-
"'ret1 ]" .. . l o 1 · · l l 1 · . ida har carJamte agts pa en extra s.;:1va, som v1c JearJetmngen 
deJ ~·es av och ur vilka man seelan tager provstavar för drag- och 
~tlC'·a 111 etallu1·giska prov. På detta sätt kontrolleras svetsens ut-
0"11g . 13 . l 1'1 1. f o .. l . 

.. 
1
cle F1g VlSClr en c y 1 ~ provs -::1va ran ena navanc an mnan jorat . . 

. vstavar etc tag1ts ut. 
pt~van beskriven till verkningsmetod ä r lämplig vid tillverkning av 

.0 stålp ropellrar, där diam etern överstiger 3 a -± meter. Dels blir 
stol" . 
·J·tc·, av de stvcken, som skola värmebehandlas och unelerkastas 

rt \ ·- ., 

11
anuell mekanisk bearbetning, reducerad till enel as t en tredj edel 

1
ellei' mindre av elen breliga propellern s v ik t , varigenom styckena 
bli lättare att hantera, dels minskas fram fö rallt riskerna för kassa
tion på grund av felaktig gjutning genom att v id eventuellt gjutfel 
i ett av bladen enelast det ta måste kasseras och icke hela propellern, 
som annars blivit nödvändigt v id tillverkning enligt hi tti ll s gängse an 
vänt förfaringssätt. 

Uneler arbetets gång med elen aktuella k ryssarp ropell ern har en 
del opåräknade h ~inclelser i11träffat, som försenade arbetet. P ropellern 
beräknas dock kunna levereras uneler året, men på g rund a v under 
tiden ändrade förhållanden , kan tyviirr propellern troligen ick e pro
vas. Kostnaden för denna propeller är ungefär elensamma som för 
en helt gjuten , men man riilmar med att kunna tillverka en svetsad 
propeller billigare än en g juten , seelan tillriicklig e rfarenhet och t ill 
ve rkn ingsrutin erhållits. 

1 Katodsl?ydd på f artygsskrov. 

.. Om undervattensskrovet p {t ett stålfa rtyg korroderade likformigt 
over hela ytan , skull e detta betyda en minskning i plått jock leken 
på högst 0,1 mm per år. J fråga om tjocka plåtar skull e en dylik jämn 
korrosion inte utgö ra någon större fara. Korrosionen sker emeller
ti d icke likformigt, utan angreppen sätts in lokalt (punktfrätn ing) 
~l föl jd av stålets sammansättning i s k ädla ~ch ~äd l a komp011enter. 

avsvattnet fungerar som elektrnlyt 1 dc pa stalytan upptradande 
~alvani ska elementen. Korrosionen stimu le ras dessutom av hög vat
·enh<:stigb et, syre ( lu ft ) i vattnet och hög vattentemperatur. 
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Spänningsskillnader på upp ti ll 1/ 4 vo lt är inte ovanli" 
mell an va lshud och järn. Det är därvid de oädla stä llena (a1 ·~~ t e~ 
som korroderar. Mycket stora f rätgropar uppträde r, om den e 1 ~a 1, 
ytan är liten i förhåll ande t ill elen ädla . oadla 

Hittill s ha r man försö kt att förhindra korrosion genom ,1tt 
riskt iso lera skrovets stålyta från havsvattnet med elst Jämp igt e_l_ekt. 

lager. I längelen tränger emeller t id havsvattnet ändå igeno
111 

:~rg. 
lagret. Den dyraste och mest lovande f äro· ha r där]· ämte intl' t _alg. 

• o o • b · Yard 
om den an bnngas pa en vat yta med fiaeror av rost och färg e, 

'11· f !·t l l l d f. T ·· ·b · . ' Under v1 ,a u' oc 1 va s 1u mnes. yvarr visar praktiken, att 1 de fl 
fall va rken tid ell er möjlighet finn es att göra stå lytan fullko ~sta 
slät, ren och torr, innan färgen pålägges . Dylik iso le ring LV ~~digt 

t . b.. . .. l' a la 
y .?r mne ar _en tara, _nam1gen pounktkorrosion på enstaka , gÖI11da 
stallen. Isol~nng med targ ar a lltsa ett 1 praktiken otlllfrecl sställande 
satt att bekampa korrosiOn. 

På senare tid har man börjat angripa korrosionsproblemet eft 
delvis nya linjer, t ex m ed s k katodiskt skydd. er 

K atodskyeld ä r en metod at t med hj ~ilp av elektri sk likstrÖP1 under
trycka de s k korrosionse lementen och därmed förhindra t ler för
dröja korrosionen i en metall nedsänkt i en elektrolyt (sa tvatten l 

genom att gö ra metallen, i det här fa ll et fartygsskrovet, t ]] katod 
i det rådande galvaniska systemet. 

Den fartygss krovet påtryckta spänningen måste noggrant hållas 
1110111 de för effektivt korrosionsskyel d till åtna gr änserna. d v s 800 
till 850 mV. 

En direkt mätning a v spänningarna i ko rrosionselementen kan inte 

utföras, enä r det icke är praktiskt möj lig t att skilja anoderna och 

katoderna åt i de s k lokalelementen. Däremot fi nns en indirekt 

metod, med vi lken man kan bestämma, huruvida en under vatten 

liggande meta llkonstruktion korroderar ell er erhå ller galvan isk t skydd 

Härvid använder man sig av en s k referenselektrod . En galvanisk 

cell utgö r som bekant den elektriska kombinationen av två h, lvceller. 

som är nedsänkta i en elek trolyt. Den galvaniska spänningen är al· 

gebra iska skillnaden av ha lvcell-potent ia lerna. Genom att man känner 

värdet av el en ena ha lvcell ens potentia l kan sålunda elen ancl n lätt be· 
stämmas. 

Van liga typer referense lektroder för katocl skyclcl är: 

Par-kopparsulfat (halvcell ), 
J,op < 

.1 er-s ilverklorid (halvcell ) m f l 
Sl V 
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\Tid katodskydd användes dessa referense lekt roder i kombination 

d en potentiometer som hj ä lp v id styrning av rätt katoclskyclds-
1Jle . 

än n mg. 
spKatodskyclclet a rrangeras i allmänh et på följande sätt. S tå lskrovet 

slutes till minu spolen av en likströmskälla, medan en ytterpol 
an od) anslutes till p luspolen. Som anod kan i princip varje meta ll 

~~r halvledare användas, t ex järn, plat ina, blylegeringar, gra-

iit 111- m. 
Genom elektrontillförseln ladelas stå !skrovet negativ t. Elekt roner 

na grupperar sig direkt under skrovytan , som berörs av havsvattnet 
och liksom kva rh ålles där genom "kraftlinj erna" i det elektriska 

fältet mellan ytterpolen (anoden ) och fa rtygssk rovet. På de ställ en , 

där kraft linj em as koncentration på ytan är stö rst, uppstår också elen 
största koncentrationen a v elektroner. Fastän elektronernas koncent

ration under ytan ä r varierande, härskar överallt lika stor potentia l 

i stålskrovet 

Järnj oner gå r i lösn ing ti ll följ d av lösningstrycket, men samtidigt 

drages järn joner t illbaka t ill ytan av de fria elektronerna un de r den

samma (positiva järn joner och negativa elektroner attraherar va rand
ra) . Med ti ll räcklig elektrontillförsel inifrån vid ytan ökas elen till

bakadragan de kraften så, att lösningst rycket betv ingas och järnjoner 
inte längre få r möjlighet att gå i lösni ng, el v s korrosionen avstannar. 

För låg skyeldsspänning ger oti ll fredsställande korrosionsskydd, 
och för hög skyddsspänning ger upphov till vätgasbi ldning på far

tygsskrovet , som spränger fä rgskiktet, och kalklager bildas på de 
blottade ställena, så att ytan blir skrov lig. Det senare innebär även 
onödig strömförbrukning. 

.Även om man använder sig av katoclskyclcl, utföres bottenmålning 
P<. Vanligt sätt, men dockningens inter valler torde kunna förlängas 

betydligt. Då farans för korros ion (punktfrätning) elimineras v id 

r~tt Utfört katoclskycld , bör en betydande vinst kunna göras genom 
torbi l! igat unelerhåll ti ll fö ljd av minskade plåtbyten m m . 

. Av vad ovan anförts är katodskydel och tillfredsställande botten
lllalning el en bästa och mest ekonom is k a lösningen av p roblemet. 
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Fig 14. Anordning för kat odskydd. 

-

l kombin ation med katodskyel d fordras i större mån an ad som 

;:,n;1a rs ~i r fall et, a tt de an v~inda färgerna äge r god vidh äf!l ngsför

I:1aga ocl1 dessu tom iir beständiga i basisk milj ö . 

F or narvarand e utföres pro v med en ka toclskvdd sanläap·, ina vi rl 
l o .. ,./ b .--.. b 

vare e_ra av vara tre 01·logsva rv på en större minsvepare. 

E~ t ord e rhg ut rustning och in st rument härför ha r besiiili ts irån 

RV S Trading Co, M a lmö, som är representant för Cathodi Corro

Sion Control Ltd, L ondon. 

För speciell a mätningar i samband med fö rsöken avse~ att an· 

~kaffas ytte rligare en del erford erlig utrustn ing och in stru !lent ut· 

ove r elen utru stning, som ingå r i leve ransen fö r autom ati. ström

reglering till va rj e fartyg. 

_ A nläggningen _besU\ r i hu vudsak av ett antal anoder (1 det här 

i a Il et en bly legenng), som place rats på l ~impligt avstånd vie' de t far

tyg, som skall katocls kyddas . A noderna ~iro ans lutna till ll1 Jikri k

t a_res plu ::;po l med iso lerad kabel, och fa rtygsskrovet till Ii riktarns 

mmuspo l. Se fig 1-1- . 

. Den autom atiska st rÖm 1·egleringsanordningen u tgö res hu vud sak· 

hgen av ett kontrollo rgan och därtill ansluten kontrolls! ·iimkret "· 

som varierar e ff ekten ti ll en tran s formator och ovan nämnda likrik· 

ta re på sådan t sätt, att den avg ivna likström se ff ekten allt icl blir den 

f ör ka todskydd et erforderliga . 

071 

r~ontrollo rganet erh?tlk r impu ls fdm en referenselektrod nedsänkt 

ttn et i närheten av fartyget. 
. \'a 
l sedan katocl skyddsanhiggningen injusterats. ~\r avsi kten att noga 

··']'a upp h ii nd elseförloppen genom miitn inga r av olika slag. 
10 ~1Iätvärcl ena skola c.! ä rd!er hearhetas och res u !ta ten f rån försö ken 

_
0
;11111 er att läggas ti ll g rund för eventuell anskaffning av ka tod

kl· ·cldsan!äggningar i s törre ska la, cb rest metoden visa r sig vara 
',) f" o - " J o J 1 1 
Jii lnplig or vara ton a an c en. 

5_ ]\at odisl~t shydd av tor('t:dbåtsprof'cllra r. 

l(av ita tionsproblcmet h a r va rit föremå l för vetenskap lig fors k

ni ng un eler femtio ;]r, men någon fu li t på li tlig uppfattning av hät

ningens orsaker f innes i"i nnu ej. P å for skn ingens nuvarande s!ad;um 

stå r det kl a rt , att angreppet, som resulte ra r i propell erytskador , ä 1· 

ett kombinerat erosions-korrosionsangrcpp . P å senare å r ha r utom

lanels experimenterats med ka tocliskt skydd mot propellerkavitation . 

\'a rvid de uneler rotat ionen i propellra rn a up pkomna st römmarn a 

unelertryckas genom en på lagd spänning mellan propel leraxeln- p ro

pellern och elektroder i skrovet . Vi d axelns rotation isoleras prope ll er 

och axel samt överföring via viixeln etc av den tunna olj efil men 

i lager och kugga1· och relat ivt höga potenti ale r mell an propeller

axeln och skrovet kan uppmätas . Vi d st illastående prope ller sjunker 

axeln ned genom oljefi lmen och bild;n då kontakt med skrovet (hyl

san) ; man kan så ledes icke påvisa motsvarande potentia ler v id st il

lastående p rope ll er . 

Man vet ick e va r katoden ligge r und er korrosionsangreppet, men 

den för sv inn ande anoden är given - det upp f rä tta området på pro

pellern. Försöken att hej da denna elektrokem iska process av pro

pell erskadorna gå r cl~irför ut på att genom en friimm an de anod ut

sända positiva joner över h ela p rope llerytan så att ivcn det nu "ano

diska" skaclacle sbll et blir katocl iskt och icke gå r i lösning 

Inom marinförv a ltn ingen pågår för närvarande expe riment med 

två stora to rpcclbåta r, va rvi d fr ~m skrovet isolerade jämplåtar tjän st

gara som anoder. Utrustningen finnes monterad på T 109. Den andra 

b~ten, T 108, an vä ndes utan utrustning som jämförelse- refe rens

hat. Av denna anledning ha r bägge båtarna utru stats med propellrar 
1v samma till ve rkning. 



6/2 

SP 3,5 

Fit,·. 15. Anordning för katodiskt skydd av torpedbåtspropell r ar T 
109

_ 

Utrustningen på T 109 är placerad dels i aktra maskinru mmet 
dels uneler styrmaskinrummet. På varelera a v de t re propelk raxlarn~ 
har i aktra maskinrummet monterats 2 st släpringar med ti llhörande 
kolborstaL Var j e sådant par av släpringar ans lutes vi a en ström
källa till separata nätcentraler och V -mete r, omkopplare etc va rvid 
samtliga apparater tillhörande BB propelleraxel äro märkta med rött 
mittaxeln med svart och ,styrborclsaxeln med grönt. Utan fö r skrove; 
över varje propell er är isolerat från skrovet fästade järnplattor om 
G mm tjocklek med dimension 200X800 mm . Utrustningens a lmänna 
arrangemang framgår av principskissen. Se fig 15. Från en lik
strömskälla pålägges en spänning Vk mellan propelleraxeln och en 

anodplatta . Denna spänning samt strömstyrka kan avläsas pft ti llhö
rande instrumentering. Spänningen är därjämte reglerba r och kan 
inställas så, att elen vid propellerns rörelse genererade spimningen 
mellan propelleraxeln och skrovet kompenseras ti ll O. D enna spän
ning mätes med en millivoltmeter och mätningen utföres d:J ström
brytaren s1 är öppen och S2 i lägen v11 . Strömbrytare S:; i läge 

vr mäter spänningen mellan propelle raxeln och havsvattn ~t. 

Den genererade spänningen synes vara relativt konstant med nå
gon minskning vid höga varvtal. N ågon ändring av den inställda 
spänningen V k behöver ej ske kontinuerligt. Före varje gån,tillfälle 

bör dock kontrolleras, att värdet av V h ligger i närheten a v O Sku lle 

så ej vara fallet, får ny inställning av Vk göras. Som exempel på 

storleken av de strömmar och spänningar, som uppträder, kan föl
jande utdrag ur mätprotokoll på T 109 vid gång i Karlskrona skar
gård våren 1959 tjäna. 
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Anläggningen har till i augusti 1959 varit i bruk omkri~g 2_50~ 

30o timmar. Något utslagsgivande resultat har ännu Icke ±ormarkts 
och proven avses fortgå under vinterhalvåret 1959~60. 

6. Aktivroder. 

Vissa specialfartyg såsom färjor, kranfa rtyg, trawlare, kabelfar
tyg och bärgningsfartyg m fl måste fö r sin tjänst besitta större ma
növreringsförmåga än vad som van ligen kan ernås med ett roder 
av konventionellt ut förande . Dessa fartyg skall även kunna styras 
på ett tillfredsställande sätt vid låg fart eller stillaliggande kunna 
hålla,s mot sjön vid vissa arbeten. I dylika fall är ett vanligt roder
arrangemang ej tillfyllest, enär elen uppträdande kraften på rodret 
är för svag för att åstadkomma ti llräcklig styrkraft. Många speciel
la roder och framdrivningsarrangemang har därför konstruerats och 
prövats . Här skall blott i korthet nämnas sådana som t ex Voit~ 
Schneider-propellern och s k bog-strål-rocler, de senare bestående av 
en omställbar propeller, placerad i en mot fartygets längdriktning 
vinkelrät anordnad trumma, vanligen placerad i förskeppet. En konst
ruktion, som på senare år kommit ti ll användning på ett flertal spe
Cialfartyg av medelstorlek, är det av den tyska firman Pleuger 
konstruerade Aktiv-rodret. Denna roderkonstruktion kommer att in 
stalleras på det nya dyk- och bärgningsfartyg, som proj ekteras som 
~rsättare för Belos, varför det kan vara på sin plats att närmare 
eskriva detta roclerarrangemang . 
. I motsats till det konventionella, eller passiva rodret ä r detta ak
llva roder icke beroende av prope ll erströmmen eller fartygets fram-
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Fig. 16. 

fart för att kunna styra, utan ar an vandbart såväl uneler i art som 
uncle·.- stillaliggand e och kan cEi.rvic\ sviinga fartyget an ( 1gen på 
stället ell er i en mycket liten cirkel. 

Aktivrodret hestår till sin väsentl igaste del av en elektris\ moto r, 
som driver eri propeller. Se fig lG. Denna enhet är inncsh len i en 
ström lin j eformad kåpa samm<lnbyggcl med det ordinari e rou et. :\!är 
rodret vrides, fö ljer således propell erenheten med och [lstar'kornmer 
clå en svängande kraft på akterskeppet i rodrets riktning . . Ak ti v
rodret manövreras hel t från bryggan, där det kan startas f ram och 
back samt stoppas . Huvudrodret manövreras därvid på vcmligt sätt. 
Akt ivrod rets motor är en växelströmsmotor på lfiO hkr ocb •<"1 konst
ru erad, att elen kan arbeta necls:inkt i vattnet, varvid el en (l i är helt 
fy llcl med vatten . Härigenom undvikes de svårbemästrade p·oblemen 
med tätningsboxar och elyli kt samtidigt som lindningarna erhåller 
effektiv kylning. Lagren ~iro iiven vattensmorcla. Strömför~·ir j ningen 

sker genom en kabel, som drages genom hjärtstocken ned fi l roder
motorn. Omkring roderpropellern är en Kort-elysa anord nad fö r att 
öka effekten på vattenströmmen. Se fig 17 . För att belt ku nna ut
nyttj2. aktivrodrets fördelar bör huvudrodret kunna läggas 90° åt 
varelera hållet. D etta sbller vissa krav på elen använda styrmaskinen, 
som dock icke behöver o-öras k ra f tio-are än för hu vuclrocl rd if rilga, 
enär vattenströmm en frå"n aktiv -roch?et verkar i huvuclroclrc1s ]ängel· 
riktning och således icke bildar någon vridand e kraft på clet la. AktJ:: 
rodrets allmänna arrangemang på det proj ekterade dyk- (IC h b ;t l b 

ningsfartyget framgår av fig 18. 
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Fig. 17. 

Unelersökninga r på utförcia rocleranliiggning-ar har visat. att aktiv
rodret kan utnyttj as icke blott fö r manöv er utan även vid normal 
framfart, varvid ett visst ti llskott erhålles till elen p ropulsiva driv
kraften. Likaså är aktivrodrets egenmotstånd i vattnet av mycket 
nnga storlek . 
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F ig. 18. Dykeri- och bärgningsfartyg. Installaticn av aktiv · Qdcr. 

Marinen 

·· kerhet sa 

en sund 
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investering landets 

Av ledamoten ROLAND ENGDAHL 

Sveriges k arakt~ir av en ö är ekonomiskt och strategiskt i realiteten 
.. mer utpräglad, än vad som framgår av en blick på kartan . Så 
;!il l 1 o ... 1 l l l l aot! som 1unc ra procent av var sam ta re se mec ut anc et -
"·väl import som export - går sålunda sjövägen. Mot öster och 
:~der väneler v i en av de längsta kusterna i E uropa. Att vi undgått 
att bli indragna i de båda senaste förödande världskrigen har v i till 
stor del att tacka vårt marina läge, men även el en omständigheten 
att vi haft resurser att avvisa kränkningar av våra farvatten. 

Det är mot bakgrunden av detta, som de marina försvarsuppgi f ter
na skall ses nu och i framticlen: invasionsförsvar till sjöss samt sjö
iartsskyclcl. Härtill kommer neutrali tetsfö rsvaret såsom en logisk kon
sekvens av vår allians fria utrikespolitik. 

Den verksamhet som edordras för de marin a fö rsvarsfunktioner
nas lösande ä r för ett havsomf lutet land som vårt omfattande. Att 
de kan lösas är ink någon ex klusivt marin angelägenhet. Det är i 
mångt och mycket en förutsättning för att andra delar av totalför
svaret skall kunna verka och sättas in på rätt tid och plats . 

Det gäller den för vå r invasionsberedskap vi ktiga spaningen til l 
sjöss- f rämst med ubåtar men även and ra enheter. 

Inte mindre betydelsefull är marinens kustbevakning som med 
hjälp av bl a rada r har at t kontinuerligt övervaka territorialvattnet 
längs våra ku ste r och farvattnen utan för . 
. I invasion sfö rsvaret har skyddsmin eringar ti ll sjöss och i inloppen 

tt ll hamnar och skärgårdar blivi t ett a llt viktigare vapen mot en 
angripares sjö bu rna anfall sstyrkor. För att kunna lägga ut dessa 
01tneringar fo rdras ti llgång på lämpliga fartygsfö rband. 

Bekämpning av mål ti ll s jöss - invas ionsfarkoster, t ransport far
tyg, Örlogs fartyg - måste även kunna ske med ubåtar, med av över
vattensfartyg burna vapen, med kustrobot och med ku sta r tilleri . 

n.en internat ione lla ubåtsteknikens språngartade utveckling har av
sevart skärpt kraven på ubåtsjak tens mater iel och taktik . Behovet 
av ubåtsjagande fartyg och helikopt rar ha r därför ökat. 

Konvoj ering och patru llering är i krig och hereelskap en nödv änd ig 
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verksamhet såsom skydel fö l- vår importsjö fart och v1ktiga t1• 
porter utefter ku sten. li ksom minröjniwr i cl e far leeler son 1 <~n s. b , la I ~' Ir\ måste an v~ind as . 

S ist men inte min st måste _det finnas möjligh ete r till mo anialls. 
ope r;t10ner In om de marma torsvarszonerna t _e v iktiga sk .i rgårcJs. 
01o1 radcn. Den sam- och v;txelverkan som harvid age r rum m c- l Öv .: 
för svarsgrenar min skar icke marinstriclskra ft ern as hetydLise 

1

'-Ra 
t or helheten. 

Det moderna sjökrigets natur kriiver stor rör ligh et, det f i rs ö,., _ 
stora y tor och el et förs in le minst uneler havsytan . Att fr ;·mticle e

1 

sjökrig i änn u större ut st räcknin g än tidigare komm er <llt för~ s 
und c1 · vattnet inn eh:ir dock icke . att de enh eter och vapen .o111 r"s . . . . ~ s1g pa 'J' filll mmskat 1 betydelse . Snarare tvä rtom - i'ttmins me om 
man få r döma av elen marina utvecklingen i andra länd er . Av de 
övci· 500 stridsfartyg, som stå r på stapeln världen runt - clei största 
siffr2. som någonsin noterat :> i fr edstid - hestår mer än hä i ten ar 
jagare .och fregatter liknande de typer, som ingå r i vå ilotta 
Härtill kommer andra överv attensfartyg s~tsom minsvepare . spe
cialfartyg m m. 

I och med att an fa ll smedlen fått högre prestanda krä \ också 
ökacl. effekt hos försvarsm edlen och motåtgä rder. Detta har tJediört 
a tt s jöi-.Tigets mate ri el idag är iin mer differentierad och kompli
cerad iin elen var så nyligen som Lmder ancl ra v;irlclskrigct. 

De förenkl ade lösningar med delv is rase ring av vårt för;.var till 
s jöss, som prc:.;enteracles i olika utrcdn;ngsalternativ ] 9G7 l, t r cbr
för icke kunnat l;iggas till grund för utformni1;;.gen av vårt f ·amtida 
s jöförsvar . I detta u tgör ma rinen - h os oss liksom hos an d r.: länder 
med lik artade försv a rsproblem - den centra la faktorn. 

Uttryckt i korta satser kan marinens betydel se för Sveriges för
svar uneler 1960-ta let formuleras på fö lj ande sätt: 

marinen utgö r det främsta hin ch-et för en inv as ion över dc havs
områ den, som skiljer en angripares kustci- hån våra; 

marinen utgö r i kri g en förutsä ttning för imports jöfart - öppet
hå llande av land ets "andningsh~t l "; 

marinen u tgör ett nöclv ~incligt skyeld för i kri g och bt edskap 
oumb~ir liga sjötransporter (undanförsel, und erh å ll m m ); 

marinen ;i r det ve rksammaste med let mot främmande makts på
tryckningar ( neutralite t s kr ~inkningar ) med s jöstridskrafter ; 

mar in en har en hög omed elba r krigsberedskap ; 
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· ens m.öj'li ohctc r att verka i krig med kärnv apen har - relativt 1ann b .. .. . _. 11 . stridskrafters - snarare okat an mmskat, genom att maJmens 
~l1d 1 a rctem kombinerar rör!io·h et och räckv idd med skyeld och ut-,-apens) ~ b 

' IIi<Yhet; . . jJa ~rinen verkar aktivt ti ll landets försvar både 1 kng och neutra -
111' 

11
,1- även vid freclsticla incidenter på sv enskt vatten. 't t sa ·" 

h ~arinen utgör därför en sund investering i l_andets säkerhet. J? etta 
l 

-stryks ytterli o·arc av att marmst nclskratterna ger gocl etfekt une eJ . b 
. ·"rhållande tdl kostnaderna. 
1 1~Iarinpl an 60 - grund en för mar in ens materielanskaffn ing uneler 
.d erioden l~)G0-67 - får genom s1tt sta rkt hegran sa cle kv antJta -tJ sp . . J .. o . , inn ehå ll hetraktas som ett hå rt pressat 1111111mum. a, mer an sa . tila .. . .. · 1- -Den återh å ll samhet som utmarker !11armpl~n en u :g~ r 1 rea 1teten 

ett betydande ofic r för alt träm]Cl tred 1 torsv~r::; traga n. 
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Synpunkter på sjöförsvarets anpassni ng till 

"robotåldern" 
Av ledamoten G. SV EDMAN 

l ma r inplan 1960 har föreslao·it s robotbeväpnin u fö r 1··1 ·t .. 
, . " . .· .. . " ~ o < _\ g Oc:] 

la,1Jbatte1 ~e, . Denna t raga har numera kunnat tagas upp i den
1 

1 

konkret2. t orm, sedan man klarare börjat se den framträn ga t(k , .
13 

botå lcl ern" och har kunnat få en uppfattning om hur det Il \ 
10

. 
. . . .. . .. - ' vapnet 

ska ll utn yttjas aven om det bara bhr de forsta trevand e •i r50··1 · 
f.· 1 ··· 'en 

1 an: emot c et nya iorsvars::;ystem, som robotvapn et kan ske kummer 
a tt t ramtvmga. 

Begreppet nytt försvarssystem kommer kanske oro åstad I\ an a · ( c nar 
ncclvä rcl eringar ell er hårda ingrepp i det som är Och ut'ln tvel· 

o • c. \.an 
kcmm er ocksa robotvapnets utvec~-:ling att åstadkomma om vii' m ingar 
1. .elen nuvarande fo r svarsorgamsatJOnen. Omvälvningar är ka1 -> ke icke 
ra tt<:! ordet. Långsamt framvärkande föränd ringar - ä r k;u, ,; kc rik
tigare - till ett sjöförsvarssystem som i mångt och mycket kommer 
att skilj a sig från det nuva rande. Tn för ett sådant framticl spL rspcktiv 
kan det vara lämpligt att lägga fram några synpunkter pit hur en 
sådan utveckling kan komma att te sig mot bakgrunden a\ mari n
planens förs lag och el en nu pågående robotutvecklingen vid , 1 :.~ rinen. 

fo'örst några klarläggande defin itioner. 

Med sjöförsvarsrobot menas här alla typer av robotar, som skjutas 
från ytan mot mål på ,s jöytan. (I v idare bemärkelse inne fa tar siö· 
försva rsrobot även robotar a vskjutna från lu ften mot sjöm i'tl amt ;.o· 
bota r mot ubåtar ). 

M ed tung sjörobot ( kustrobo t) menas här en fartygsburl'n (land· 
baserad ) sjö fö rsvarsrobot med Eing re räckvidd än konvention ·Ila dis· 
tansvapen. 

Med lätt lnts tro bot (sjörobot) a v .ses en robot typ SS ]1 mots v) 

Lätt' lv-robot är en lv- robot med hori son tal räckvidd ej ön rstigan· 
de 10 km. · 

Kustrobotbatteri är ett landbase rat robotbat teri , fast el. riirl igt. 

S jörobotbatteri är ett fartygsbase rat robothatteri. 
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pe lätta robotarna - såväl kust- och sjöroboten som lv-roboten -
o·ör betydelsefulla förstärkningar t ill de konventionella vapnen och 

ut?.Ji<Yen potentiella ersätta re till de,ssa. De besitter dock inte nåura 
~~ b . .. . b 
.• dana umka prestanda, att de kan utova en mera genomgnpancle 
'~ verkan på det taktiska uppträdand et hos vapenbära rna . 
p<~ pen tunga sjöförsvarsroboten däremot har en maximal räckviclcl 

(Z00- 300 km ), som . öppt:a!· nya perspektiv fram emot ~tt sjöför
varssystem, som avv tker tran det nuvarande. D en stora rackvtclclen, 

sobotens styrbarhet samt en fortgående utv eckling av spanings-, mål
:ngivnings- och dataöverfö ringssystemen peka r nämligen mot ett to
talt tillbakaclragancle av vapenbärarna från ha vs- och luftområdet 

1110t kustområdet. Denna förä ndring måste bli en successivt, så små
ningom och i takt med elen tekni ska utvecklingen skeende nydaning 
av vårt sjöförsvar, där de långskjutande robotarna alltmer över
tager ytförsvaret till sjöss genom att från utskjutningsbaser inv id 
kusten utgöra ett effektivt hot mot va rj e f ientligt uppträdande inom 
de aktuella sjöområdena. 

Det är mot bakgrunden av sådan u tveckling för vårt sj.öförsvar, 
som man bör se de problem, som sammanhänger med introduktionen 
av de nya vapnen i vårt sjöförsvar. 

En förstahandsfråga är därvid frågan om baseringen av robot
batterierna. 

Teoretiskt sett kr ä vs endast ett fåta l tunga kustrobotbatterier fö r 
att med sin maximiporte täcka större delen av Östers jön. Dessa bat
terier skulle d~irvid utgöras av självständiga (=självförsörjande) 
batterienhete r med separata förråds- och verkstadsanläggningar, strids· 
och eldledningscentraler samt ett flertal utspridda utskjutningsplatser. 
Insprängning i be rg av hela an läggningen torde utgöra en oefterg iv
hg förutsättning för att ge tillräckligt skydd. 

Det fa sta, landbaserade kustrobotbatteriet har emell ertid den vä
se~tliga nackdelen att det med sitt perman enta och fast låsta läge re
lattvt lätt kan slås u t och det måste man räkna med hur väl skyel
det än är tillgodosett. 
. Slås ett sådant batteri ut i ett tänkt fö rsvarssystem med enbart 
lasta landbatterier blottställes också hela det motsvarande försvars
OllJ.rådet. Det är därför orimligt att bygga det nya försvarssystemet 
enbart på kustrobotbatterier. 
h Alternativet eller komplementet till fasta kustbatterier är rörliga 
atterier. Rörliga landbaserade batterier torde kunna uteslutas på 

so 
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grund av svårframkomligheten, som främst genom robots 1·ste 
komplexitet är mycket stor. Åtkomligh eten för fientlig sk; t(lev 

1
:1ets 

är trots rörligheten stor då rörligheten förutsätter öppna och a~;k~11 
väl markerade kommunikation sleder. ttor 

Rörliga sjöbaserade robotbatterier kan inom våra skärgardson _, 
elen ges ett naturligt skydel samtidigt som rörligheten del s ].;

0 111 
)lta

terar detta skydd, dels ger batteriet möj lighet att verka i11 om \e
1
:-

, d E o.cl - b b · 1 o 0 1 ' a omra en. tt sa ant tartygs uret atten (an ocksa med konven . 
11 d l . l f.. o l llo-ne a vapen e ta 1 mst orsvaret och sa unda ges en mångsi dig t 

gift. 
1PP-

Det sk isserade sjöförsvarssystemet bör byggas upp på fasta kus _ 
robotbatterier och rörliga, far tygsburna sjöbatteri er, vilka ti llsam 111a1~
från kustområdet behärskar det aktuella sjöområdet. MarillL ns båd~ 
vapenslag, flottan och kustartill eriet, förenas här i en gemensam för
svarsuppgift, som inte liksom nu är uppde lad i prononcerad e sjö- och 
kustförsvar. 

Det kr~vs i det nya systemet ej blott en samverkan utan t' 11 stän
dig samordning a v de fasta och rörliga robotbatterierna med gemen
samma spanings- och målangivningsorgan och växelverkande styr
ningssystem el v s styrn ing mot mål från ett batteri av ru],otar av
skjutna från ett annat. 

Fjärrstyrning av en robot mot ett lägesbestämt mål erbjuder inga 
svårigheter så länge a v ståndet medger ostörda styrsignaler och 
inmätningss ignaler att gå fram . Problemet ligger i lägesbestämning 
av rörliga mål. Med nuvarande prestanda hos spaningsmaterielen 
kan elen tunga sjöförsvarsrobotens hela porte inte utnyttj,ts inom 
sjöområden, som ligger utanför spaningsmedlens räckvi dd. J )et yttre 
sjöområdet kan därför inte behärskas av till kustområdet bun dna ro
botbaser, såvida inte målföljning och styrning kan inordnas i ett 
länksystem av sjögående stationer. Ett sådant länksystem kommer nu 
närmast att bli en uppgift för f lottan att ombesbrja. Inte minst den 
dolda ubåtsspaningen spelar här en viktig roll. 

Innan utvecklingen har kunnat bemästra de mycket svåra tekniska 
spaningsproblemen måste det yttre sjöförsvaret liksom hi tti lls upp
rätthållas med sjögående flottenheter i samverkan med flyg. 

För den framtida anpassningen till det nya sjöförsvarssystemet och 
för de alltmera samman fa llande försvarsuppgifterna för marinens 
båda vapenslag har det varit nödvändigt att från början gå på en 
gemensam linj e vid utvecklingen av robotvapensystemen. Del pågåen-
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tvecklingsarbetet med en tung kust- och sjö robot avser också en 
Je uensam typ och sker på gemensam bas för kustartilleriet och flot
gen1 Vissa smärre avvikelser mellan de båda versionerna kan inte 
tai~v i kas , men skilj aktigheterna skall inte bli större än att robo
tJI11a bli utbytbara mellan kust- och sjöbatterier. 
13 1~ördelningen i marinplanen av elen första tunga robotbeväpningen 
·]! ett kust- och ett sjöbatteri är sålunda helt i linj e med elen ut-

11 ckling av vårt sjöförsvar som man nu kan skönja. 
veDe första tunga sjörobotbatterierna install eras på jagare . Man ut
,ttjar därigenom redan befintliga plattformar för de första robot

;:;tterierna i sjöfö rsvaret. M ed o l:änsyn till :le operativa uppgifterna 

50111 
for tfarande kommer att ahgga pgartorbanclet samt cle ovan 

åtalade begriinsningarna i målangivn ingsmaterielens prestanda 
~åste den tunga sjörobotens räckvidd till s vidare begränsas, vari
uenom även styrni ngsförfarandet förenklas . 
" I ett senare skede kan det bli tal om helt nya fartygstype r , utfor
made efter det nya sjöförsvarssystemets speciell a krav. 

Kustrobotbatteriet kan utnyttja den tunga robotens max imiporte 
varvid dock batteriets verkningsområde begränsas till sjöområdet för 
spaningsorganens verkansmöj ligheter. 

De här angivna utvecklingslinjerna är naturligtvis mycket schema
tiskt tecknad e. Nyanserna, kombinationerna är många. Utformningen 
av ett militärt försvar låte r sig aldrig entydigt definieras. Men otvi
velakt igt kommer de långskjutande robotsystemen att ge en ny in
riktning fö-r vå1i sjöförsvar. 
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Förläggningsproblem 

större (mtbs) 

o 
p a motortorpedbåtar 

Av lö•jtnant B. SJ U N N e:s~ 
"o ~ 

I den nya marinplan en har steget mot en lätt fiotta tagi ts fu llt 
Bl f .. b · Ut 

a orutses yggandet av en ny sen e mtbs med ett något st" · 
d l .. d d ( orre epacement an e nuvaran e ca 175 ton ). Säkert har mån.ra H 
tanka r kläckts Över hur dessa fartyg skall va ra bestyckade 'öoka 
d t 1 · 1 .. 1 · . , Ver 

eras a <t1s ~a an vane n mg m m, men har l1ka mycket energi ~i on 

åt ett problem, som även är nog så viktigt. för dem, som skall f~-a~t ~ 
föra fartygen -_förbggningspr~blemet ? . Ofta är det väl så, att ju

1
;
1 

denna personal sallan kommer t11l tals v1d fartygens planerino· ut 
ställs vid påmönstringen inför ett fait accompli , vilket kosta~' sto~~ 
summor a tt_ ändra? - ~äkert är det en omöjlighet att skapa ett fartyg, 
som alla blir helt noo~cla med , men vid konstruktionen av dul!1a nya 
mtbs har konstruktören elen ovärderliga tillgången att ha en nästan 
likadan fartygstyp att ta lärdorn av. 

D enna artikel syftar på intet s~itt till att ge en slutgiltig lösning 
till framtida förläggning av mtbs-besättn ingar - enelast att ge några 
synpunkter samt kanske väcka intresse för problemet. Även om det 
just nu är ett relativt fåta l, som har kunskap om och förståelse iör 
dessa frågor, kommer denna grupp genom flottans omskapande att 
raskt utökas. Mycket av vad som sägs är kanske inte specifikt just 
för mtbs, utan kan direkt omsättas att gälla minsvepare, kanonbå
tar m f l. 

Basbero en de eller självförsörjandel 

Bör el en "nya" f lottan vara oberoende av fasta baser ? Vore saken 
så enkel att det bara vore att vä lj a blev svaret utan tvekan ''j a" . Av 
skäl, som fa ller utom ramen för rubriken, får man nog konstatera, 
att någon form av bas eller basförsörjning är ofrånkomlig då det 
gäller fartyg av mtbs' storleksordning. 

Här öppnar sig olika möjlighete r ti ll lösning. Enligt för f mening 
f.inns det i huvudsak tre framkomli ga vägar: 

P
åfartyg - typ Patricia 

pe l . .· 
]Zullancle .. lanc_orgamsatiOn -
Landförlaggnmg - typ mtb 

typ mtb-lag 
mindre ( mtbm ) . 
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S:ikert har alla, som t jänstgjort på mtbs, någon gång skänkt en 
' dsjuk tanke åt Patricia - särskil t efter någon nattövning, då 

'
11

:
0
n
1
en i !1 ytterna är hög och sömnen inte vill inf inna sig . Det råder 

I'~ !Jl o f " do b ., 
.'uen tvekan om, att behovet av ett depa artyg ar stort a esatt-
100 arna behöver v ila ut. Även ur mtb-stabens synpunkt skulle ett 
Jl!!lg .. 1 .. s 1 8 .. 'd 11 .'dant vara mycket on s ~vart. ta )en - man - a r Yl a a om-
'~seringar husvill och bor " i kappsäck". Förutom att trivseln -
\ därmed eff ekt iviteten - ökas, kommer detta fartyg att kunna 
oeeciföra mtb-besättn ingarnas person liga utrustning, vissa uppbörder, 
m D l · · 

Paration s- och torped verkstäder m m. etta 'ommer 1 s m tur att 
re . -11 f" 
öka mtbs' stridsvärde genom att v1k t och utrymme sparas t1 or-
mån för vapen och hjälpmedel, som för närvarande är mycket svåra 
att få in. Det kan slutligen även förtjäna påpekas, att Sovj et, Dan
mark och Norge alla har mtb-depåfartyg. 

En rullande landorgani sation sku lle ~i.v en kunna lösa en del av de
påfartygets uppgifter - dock inte själva förläggningen. Tanken att 
låta inreda en bil av typ flyttbuss med expedition och plats för be
sättningarnas personliga utrustning har diskuterats. U tan tvivel vore 
ett par sådana bussar ett steg i rätt riktning, dock får projektet betrak
tas som en avsevärt sämre lösning än depåfartyget. Vissa nackdelar 
ar direkt påvisbara, exempelvis vid basering inom ett skärgårdsom
råde utan lanclkommunikationer. 

Det tredj e alternativet, landförläggning, kan naturligtvis med för
del tillämpas inom en fr edsbas av typ Gålö. Denna lösning fordra r 
emellertid även att förläggningsplatser f inns ombord, att utnyttj as 
vid ombaseringar, vakttjänst m m. Kanske går litet av "känslan för 
'let egna fartyget" för lorad? Å andra sidan ha r systemet tillämpats 
'id mtbm under 20 år utan att någon sådan tenelens fö rmärkts. Den 
största nackdelen torde i stä llet vara , att man då fartygen ombaserar 
lllåste ta ombord en stor del av utru stningen , varför ingen direkt 
vinst ur vikts- eller utrymmessynpunkt uppnås. E n annan väsentlig 
synpunkt, som talar mot land förläggning är, att det - åtminstone 

' fredstid - vid ombaseringat- bli r orimligt dyrt att förlägga besätt
ningarna i lan d. Mult ipli cera 200 man (en mtbs-cl ivision) med da
gens mat- och hotellpriser, och man kommer fram till summor, som 
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inom en ganska kort tidsperiod skull e betala underh ålls- or h el··. 
l d -·· l o • l o ·d f o 1 111 ts ;:ostna er J: or ett c ep a tartyg en ang t1 ramat. · 

Sammanfattningsvis kan konstateras , at t m an - vilken väg 

än vä lj s - måste räkna m ed att kunna leva och bo omLorcl. ~In 
ma~ bör inr~tta sig för _ de~ta be ror på .. den lösning, som va lts. 

0
ur 

depafartyg fmns, kan forlaggnmgen goras mycket provisorisk t !!) 

ubåt. I andra fall måste mycken omsorg läggas ned på a tt få' flp 

läggningarna för a ll a kategori er så hä lsosamma och trivsam ma s 01
. 

'''l' % mOJ lgt . 

Hur är det nu? 

Besättningen på mtbs är förlagd ombord , utom , som föru t nämnts. 

staben. Inalles utgör bemanningen 32 man uppdelade på 3 off . 3 uo 

10 ubef och 16 korpraler och meniga. Förläggn ingarna ligger för oif 
under bryggan, för uo och ubef akterut och fö r Övriga i t v{t mässar 
förut. 

Det säger sig självt, att i ett så relativt li tet fartyg (ca 49 m långt\ 

blir inte utrymmena så spatiösa. E m ell ertid iir man väl redan inställd 

på detta vid embarkeringen, vad man däremot efterlyser är c:n bättre 

planering av de fö rläggningsutrymmen som f inns. Som exempel på 

detta visar fig l officersinreclningen. O m man studera r ritning·en när

mare, f inner man, att nedgångslejelen placerats centralt i in red ningen, 

vilket ås tad kommer en mängd skrymslen och vrå r, som knappast kan 

göras trivsamma. Akterut g riinsar inredningen t i Il maskinrum l. vil

ket åstadkommer såväl hög temperatu r som bullcrniv;t vi lket i sin 
tur verkar mycket tröttande. 

Samtliga mässa r anv iinds som sovplatser. Öve ra ll t f inn er ma n sam

ma höga temperatur, s~i rskilt sommartid. T yvärr iir fl äk tsys temet tyd

ligen konstruerat en lig t några dunkla normer fö r luf tkub kontra f läkt

kapacitet - i varj e fa ll gä ll er cl essa p rinciper ej för miissar, dar 

snabb lu ftviixl ing för att viidra u t tobaksrök och sänka temperaturen 
ä r nödvändig. 

På ett litet fa rtyg iir hyg ienen en särskilt viktig faktor. All a kom

mer här i nära kontakt med varandra och epidemier spri der stg 

snabbt. E n inventering av tvättmöjligheterna ge r vid handen att: 

off och uo disponerar varelera ett handfat c :a 20 X25 cm, uhe f cieJ~r 
broderligt två likada na och besättn ingen i övrigt tre . Ingen dusc · 
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Off.-inreclnin g på mtbs typ T 102. Ung. sk a la l: 35 

\lå, men i regel har man JU ti llgång t ill en bas. T yvärr får ~11an 

konstatera , att på Gålöbasen, som på senare å r utbyggts t manga 

hänseenden, släpar j u st de sanitära an bggning~rna ( dus~har och bad ) 

efte r. Om besättnin<ra rn a behöver tvätta av s tg h elt, maste detta ske 

inne i Stockholm. l\1'an får hoppas, a tt denna eftersläpning beror på 

penningbrist och ej ptt bristande in tresse för :le hyg i eni s l~a problemen: 

Vad som nu sägs, ska ll ej betraktas som nagon kl agolat - hv et ~a 
ll! tbs är nog trivsamt ändå. D et skall snarare ses som en bakgru~cl t tll 
de krav som enli ot min mening sä rski lt bör beaktas v1d planenngen 

av en 11~ likn,ancle ~ntbtyp, där b ~sättningen ska ll leva och bo ombord. 

Vad kan göras? 

Av förut nämnda fö rläggni ngsaltern ativ synes mig d epåfa~·tyget va

ra klart överlägset. Förutom att besättningarna där kan bjudas den 
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rekreation, som ofta är väl behövlig, kan dessa fartyg lösa en mängd 
~~dra p_rol~lem. D et viktigaste är reparationstjänsten. Materielen blir 
tor varJe ar mera komplicerad och fo rdrar ofta ti llgång till specia-

ti89 

. särskilt gäller detta teletjänsten. Att på varje fartyg inmönstra 
Jistei, tal sådana specialister är på grund av såväl personaltillgång som 
ett ~~m esskäl naturligtvis ogörligt. Reparationstjänsten ( ink l reserv-
1111 )~örråd) måste centraliseras men samtidigt alltid vara ti llgängligt 
dels . f l - 1 1 .. två uppg1 ter, som ene as t ett tartyg <an osa. 
__...Ett annat viktigt problem ;i r ammunitionsförsör jningen i krig. Om 

na är rörlig, inbesparas mycket gångtid för stridsfartygen inom 
de:\pridningsområde, varvid risken fö r röjande av krigsförtöjnin gs
e~atser och flyganfall minskas. 
p under förutsättning att depåfartyg ej kommer till stånd, och allt-
å goda förl äggningar ombord måste finnas, bör en! min mening 

;öljande saker särskilt beaktas vid planeringen av nästa mtbs: 

1. inredningar bör göras av "fyrkantig" typ 
2. mässar och sovhytter bör om möjligt skiljas åt, även om hyt-

terna bli r små 
3. fläktsystemen till inredningar och mässar skall "överdimensio-

neras" så att snabb luftväx ling kan erh ållas 
4. särskild uppmärk samh et skall ~ignas åt isolering av värmerör 

och skott till maskinrummen (även ur bullersynpunkt) 
5. duschrum bör inrättas, förutom att gålöbasen utbyggs ur den

na synpunkt 
6. ett mindre pentry för befälsmässarna bör av hygieniska skäl an-

ordnas 
7. praktiska detaljlösningar i stil med arkömin sveparnas skjutdörr 

mellan FC-hytt och gunrum bör eftersträvas. 

Utan att på något sätt göra anspråk på fullständighet lämnas här 
en ideskiss till inredning (f ig 2). Besättningen är här uppskattad till 
35 man, uppdelade på: 3 o, 4 uo, 8 ubef och 20 meniga. Det fö rtj änar 
att påpekas, att skissen är en helt egen konstruktion - ett önske
tankancle - och alltså ej grundar sig på någon ev redan färdigritad 
ny mtb-typ . 

Slutord. 

. Genom flottans övergång ti Il lätta re fartygstyper kanuner allt 
Ile r a l l o • l · ·· ·· l b f ··1 · l l l o f v c et angttc stpnstgoranc e e a et t m nta .;:t mec sma artyg. 
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Här möter man problem, som man kanske under kryssa r- el] ... 
garkommencleringar ej ägnat så mycket intresse, bl a tråno-b ~~ Ja. 

l .. l . D .. d" f" j ' . h Oc\c]Jl oc 1 sam re 1ygten. et ar ar or en tgt mm menin cr önskvärt et 
k . . . . "' . att a]J 

ategon er verkligen akttvt mtresserar sig för att lösa des s· . a 
• • o .. . o • ... ·d Vtktj 

tnvseltragor. D et tJanar bade vt SJalva och tjänsten på. ga 
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Operationsanalys teori och praktik 

Av docent GU NN A R B LOM 

N(an kan närma sig operationsanalysen från olika utgångspunkter. 

'fvå huvudkategorier a v människor har anmält sitt intresse: å ena 

idan teo retiker inom matematik, statistik, ekonomi, osv., som sett 
:n möjlighet att få nya problem att brottas med och att samtidigt 

iå kontakt med praktiken, samt å and ra siclan praktiker inom industri, 
handel, försvarsväsen och central fö rva ltning som lystrat t ill de op
timistiska signaler vilka förkunnat , att ett nytt effektivt hj älpmedel 
nu står till buds för lösning av viktiga praktiska spörsmål. Opera
tionsanalysen har därför blivit en mötesplats fö r två typer av män
niskor med rätt olikartad inställning ti ll tillvaron. Det är nyttigt att 
barn av olika ursprung och skaplynne får leka i samma sancl låcla, 
men det skapar också speciell a problem, t ex detta: Kan man lära 
teoretiker och praktiker att trots de skilda utgångspunkterna leka 
snällt till sammans , ell er finns det risk för att elen ena parten kan 
komma att dominera Över elen andra ? H ur skall samarbetet mellan 
operationsanalysens intressenter bli så effektivt som möj ligt? Med 
utgångspunkt från dessa frågor skall i denna artikel några karak
teristiska drag hos operationsanalysen diskuteras. 

Operationsanalysens hi storia har andra nedskrivit och den fö rbigås 
här. Utgångspunkten är nuet, och industriens problem skall stå i 
centrum för vår uppmä rksam het. Det mesta kan troligen tillämpas 
även på andra områden, t ex på det militära, ehuru terminologien då 

blir en annan. Några nya resultat kommer inte att presenteras, utan 
avsikten är att ge en övers ikt och redov isa en personlig ståndpunkt. 

Vad iir upcratiunsanalys !' 

.. Många mer eller mindre intetsägand e def initi onet· har gtv tt s, t ex 
;,olj ande såpbubblefraser som hämtats ur amerikanska publikationer. 
Operationsanalys ;ir konsten att ge då liga svar på frågor på v ilka 

annars ännu sämre svar sku lle ha giv its" samt "Operat ions Research 

Is organized mental ho rse-power". Något närmare borde verkligen 
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ämnet kunna fångas in, och föl j ande är ett försök i denna rikt . 
"Operationsanalysen syftar ti ll mätning av effektiviteten hos 

11111
g· 

. . h .l . . en or 
~a1:I sat10n oc ti l opt1menng. av dennas v.erksamhet." Ordet effe,-
tlVItet bor tolkas hogst a llman t; tanken ar att man på något .k-
l f . . o f .. . satt 

s ..:a t at sig ett matt, t ex oretagsvmsten, med vars hjälp man .. 
och jämför olika handlingsalternativ. mater 

Den givna definitionen är som synes mycket allmän. Om elen l· 
. h o 11 . 'an accepte ras, mne a er operationsanalysen mycket som utr~itt<:tts 

der tidernas lopp, långt innan ordet uppfanns. Från senare tid lun-
• .. o 

1 
. ~n 

man ~ ex ermra 01?1 m.an sac ~na som Taylor, Erlang och L an ch ester 
~om 11101:1 respektive mdustn , telefonteknik och krigsväsen arbetad ' 
1 operatiOnsanalysens anda. Det är därför felaktigt att p;'1stå e 

· 1 · b.. o • , att 
operatiOnsana ys mne ar nagot radikalt nytt. Å andra siclan lJÖr ma 
inte gå så långt, att man anser ordet överflödigt och ersätter de~ 
med utredningsarbete ell er något annat prosaiskt. Ordet är bekvämt 
som en gemensam beteckning för optimering av industriella, mili
tära och andra operationer, eller snarare för det vetenskap liga ar
betssätt som utnyttj ar dessa hj älpmede l. Seclan står det envdr som 
syss!ar med varelagsrationalisering fritt att beteckna sitt eget opti
menngsarbete med en anspråkslösare term. 

Det skall nu något närmare beskrivas varav en operationsanalys 
består. Det kan vara upplysand e att dela upp elen i ett antal delar, 
förslagsvis fö ljande fem: problemformulering, datainsa mlill tf, ni o

delllwnstrul?tion, optim.ering samt prahtisk tillämpning. Av dessa 
steg är de två första och det sista av klart praktisk karaktär. T redje 
och fjärde stegen är däremot av teoretisk art. 

1 det fö lj ande skall elen teoret iska delen av operationsanalysen 
diskuteras för att seelan konfronteras och kompletteras med elen prak
tiska delen. 

Operationsanal-ys i teorien. 

På de senaste tio åren har in tresset tor teoretiska modelle r inspi
rerade av operationsproblem ökat oerhört bland matematiker, sta
tistiker och andra . Resultaten har inte låtit vänta på siO' och det fö re-o> 
ligger nu en imponerande arsena l av teorier och analysmetoder sorn 
ständigt ti ll växer. I flera fall har en vidareutveckling ägt rum av 
äldre teo rier, så t ex ifråga om köteorien som grund lades a v l•: rlang, 
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l l
. ifråga om spelteorien som von N eumann sysslade med redan 

eJC M .. ' l f l ' ' zo-talet. en aven nya tmg 1ar ram ..:ommit, t ex teorien för 
pa eär och icke- lineär programmering. 
ltfl Gemensamt för den brokiga samling teo rier som nu finns tillgäng
.11 är, att de anvisar modeHer som beskriver olika förlopp. Approxi
ltoationen är ibland grov, men elen kan ~indå ofta lämna goda upp
;nsningar. Sedan modellen valts och okända ingående storheter upp
~attats, kan elen användas för optimering av elen studerade företeel
:en. Ett karakteristiskt exempel är fö lj ande: Utbytet vid en viss 
kemisk reaktion beror av proportionerna i vilka tre komponenter blan
das samt av reaktionstemperaturen. För att finna den kombination 
av faktorerna som ger ekonomiskt optimum söker man en funktion 
Ii matemati sk mening) som approx imativt återger utbytet. I första 
hand prövar man kanske en lineär modell, seelan en kvadratisk om 
så erfordras, osv. Det är operationsanalytikerns uppgift att ange hur 
försöken skall läggas upp och bearbetas, för att man så snabbt som 
möj ligt skall finna en lämplig modell och därefter nå maximipunkten. 

En mycket viktig fråga här och i liknande problem är hur grov 
och förenkl ad modellen kan tillåtas vara för att rätt kunna tjäna 
sitt syfte. D etta är i sjä lva verket en av de allra viktigaste frågorna 
som operationsanalytikern stä 11s inför. T eoretikern skjuter den gär
na ifrån sig och formu lerar problemet så att han kan lösa det ele
gant. Praktikern kan inte nöja sig härmed utan tvingas att ta stä1lning. 

Det givna exemplet v isar på en rätt självklar omständighet, näm
ligen på att de fem stegen i en operationsanalys inte är strängt 
åtskilda. I det angivna fa1let kommer datainsamling och modellbygge 
att ske i intim samverkan med varandra. 1 

Det fa 11er helt utom ramen för denna allmänt hållna framställning 
att beskriva vad som åstadkommits på det teoretiska området. I stäl
let skall en lista ges över de hjälpmedel som är eller kan väntas bli 
av stor betydelse för en operationsanalytiker och kanske speciellt för 
den som är verksam inom handel och industri . 

A. Sannolikh etsteoretiska och statistiska hjälpmedel 

l. Statistisk metodik inklusive försöksp lanering 
2. Lagerteori 
3. Köteori 
4. Metoder för produktionsplanering 
5. Beslutsteori 
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B. Matematiska hj älpmedel 
l. Different ial- och integra lkalkyl 
2. Diffe rens- och different ialekvationer 
3. E lementär algebra 
+. Lineär programmeringsteori 
G. Spelteori. 

C. N umeriska hjälpmedel 
l. Numerisk lösning av differens- och differentialekvationer 
2. Numerisk lösning av lineära ekvationssystem 
·3. Numeriska metoder i samband med lineär programmering 
4. Monte Carlo-metoden. 

Det bör betonas att det är synnerligen Önskvärt att operat ionsana
lytikern behärska r de statist iska ve rktygen väl. Det räcker inte med 
kunskap om endast klassisk statistisk metodik. Så snart det gäller 
analys av mer kompli ce rade operationer, är det nödvändigt med en 
all sidig orientering inom de nya statistiska områden som k ir an
givits. 

Vad de matematiska h j ~"i l pmecll en betr~iffar, är den lin e~ira program
meringen särskilt mycket omskriv en. Det är en teknik för maxime
ring eller minimering av lineä ra funktioner med beaktande av ett 
antal bivillkor i form av lineära olikheter. Troligen har denna teknik 
fått för stor t utrymme i diskussionen; somliga tycks mena at t ope
rationsanalys väsentligen består i att lösa sådana problem med mate
matikmaskin. A tt lineär programmering kan vara en mycket värde
full metod skall på intet sätt if rågasättas, men den skall bd raktas 
som ett specialhjälpmedel bland många andra. 

Vad spelteorien betr~i ffar, är det både nyttigt och roligt att k~inna 
till den, därför att el en ger en förnuftig formulering av konkurrens
problemen. Däremot är det fa ra värt att man mera sällan kan lösa 
dessa problem på grund av svårigheten att få upplysning om mot
partens handlingssätt. I pub licerade exempel undviker man behändigt 
denna svårighet genom att på lämpliga ställen placera in salser av 
typen: Om vi förutsätter att .. . , så . .. , varefter spelets vinstmatr is 
snabbt ställes upp. H är skymtar en av den teoretiskt inställ rle ope
rationsanalytikerns skötesynder. Han känner till åtsk:illiga allmänn: 
och vackra teorier och rör sig med lärda termer som imponerar pa 
den o in vigde, men han glömmer svårigheten att anskaffa erforder-

Siffror. Man för r era 1? ·ngar beroende av 
liJSfll 
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inte samhället framåt genom att presentera 
storheter om vi lka ingen upplysning står att 

. na· 
'" 11~v de num eriska hjälpmedlen kan speciellt Monte Carlo-tekniken 

.. tas få sto r betydelse. P rincipen är enkel och tilltalande. Man imi
val1 r den process som skall studeras, ungefär som barnen i sina lekar 
teta 
fle rliknar de vuxna. En kund kan representeras av en lapp dragen 

e. en tombola och lagret av en låda kort. Lagrets fö rändringar stu
~\·as genom att order effektueras och a rtikl ar beställes med ledning 
~ lapparnas och kortens utsagor. På liknande sätt kan t ex militiira 

a erationer undersökas. Arbetet kan utföras vid skrivbordet - s k 
~~oor man's Monte Carlo" - eller med hjälp av en snabb kalky
lator om man ä r nog lycklig att förfoga över en sådan. 

Man vill gärna uttrycka den förhoppningen att utvecklingen av de 
teoretiska hj ä lpmedlen skall följa sunda banor i fo rtsättningen. An
talet modeller för beskrivning a v olika typer av operationer är obe
gränsat, och det är angeläget att urvalet sker i intim kontaJ.;:t med 
de praktiska behoven. A tt döma av innehållet i de tidskrifter där 
operationsanalytiska resultat publiceras är varningen inte obefogad. 
Atskilliga av de problemlösningar som utarbetats gör intryck av att 
ha tillkommit utan större hänsynstagand e ti ll den empiriska verklig
heten. På andra om råden, t ex inom den matematiska statistiken, 
har de mest fruktbärande ideerna framförts av människor som stått 
mitt uppe i det praktiska arbetet. Säkerligen giller detsamma om ope
rationsanal y sen. 

Operationsanalys i pra!? tiken. 

Av de fem förut angivna stegen i en operat ionsanalys återstår att 
tala om det första, andra och femte. 

Problemformuleringen är elen första och ojämförligt viktigaste 
delen av den praktiskt verksamme operationsanalytikerns arbete. Nå
gon invänder måhända häremot, att formu leringen av problemet väl 
bör vara uppd ragsgivarens sak, medan det är operationsanalytikerns 
Uppgift att lösa det . E n sådan uppfattn ing är alldeles verklighetsfräm
lllancte. 

För det första är det ytterst sällan som problemet är klart for
Illulerat från början. Vanligen får operationsanalytikern ett allmänt 
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formulerat uppdrag, t ex att unelersöka om lagret är lagom sto. 
ekonomisk synvinkel. Först efter långvariga studier och cli skuss: t 11 t 

med olika instanser kan man vänta sig, att problemet utkrista lli s01~ er 
S.å att det kan klart uttryckas och går att o angripa. F?r det a:~;s 
ar det mte all tid lyckligt om problemet fran borpn ar fixerat a 
andra. Detta kan låsa arbetet så att det blir förgäves eller rentav 
till skada för organisationen. Härvid blir ett av operationsanalys av 
s lagord aktuella: tag er i akt för suboptimering. ens 

Suboptimering innebär att man söker ett lokalt i ställ et för 
l · S b · · o l b b · f· · ett tota t opt1mum. u optJmenng ra <ar erg est1garen ut or, när ha 

besti ge~· en_ lägre bergstopp . än ?en ~~-tertral~tade hö~sta toppet~ 
Suboptnnenng kan den kemtske mgenJoren raka ut for, nä r han 
i det förut omnämnda utbytesproblemet begränsar studiet till tre 
variabler, när kanske sex borde medtagas. Suboptimering råkar pla
neringsmannen ut för, när han bestämmer serielängden i fabriken 
enbart med hänsyn till omställningskostnaden vid mask inen men 
glömmer lagringskostnaden, osv. I varj e situation gäller det för ope
rationsanalytikern att tillse, att den före lagda uppgiften ut formas 
så generellt, på så hög nivå inom organisationen, att den blir till 
största möjliga gagn för denna. Å andra siclan är optimering på 
hög nivå ofta synnerligen svår att uppnå på grund av det nätverk 
av problem som utredaren kan snärjas in i. I detta avseende kräves 
stor skicklighet och gott omdöme. 

Någon vill kanske mot det förda resonemanget invända, att allt 
mänskligt hanellande djupast sett präglas av suboptimering, ty vem 
ägnar sig åt optimering ur .hela universums synvinkel! Denna 
inv~indning är icke korrekt. Suboptimering innebär att variations· 
området v ä 1 j e s s nä vare än u ppclragsgivaren rätteligen a v ser (e ller 
borde avse på grund av sin stä llning eller sina instrukt ioner) . Ett 
exempel må illustrera detta, låt vara på ett naivt sätt: Om en ope
rationsanalytiker får i uppdrag att försöka nedbringa lagret, bör han 
betrakta detta problem ur hela företagets synvinkel (men naturligt
vis inte ur t ex hela landets, ty då vore det kanske bäst att fö retaget 
lades ned ! ) . 

När problemet inringats och formulerats skriftligt, har ett stort 
steg tagits. Seclan kan två olika ting hända. Det kan förekomma att 
uppgiften är praktiskt taget avslutad redan efter första steget. Det· 
ta kan låta förvånande men är inte ovanligt. Det finns operations· 
analytiker som mestadels sysslar med problemformulering och all· 
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diskussiOner och som o-or stor nytta härmed. Deras kritiska 
111ii;~~1 ing till havelvunna åsik;er och deras kra~ på kallt, känslafritt 
1~5 kancle kan vara uppclra~sgivaren _ till stor hjalp. 
t.tJl tainsamlingen skall har mte narmare cl1skuteras. Det skall en-

pa. .. o el l l b. el o åpekas att uppdraget aven pa enna pun (t (an JU a pa stora 
da~t~heter. Exempelvis står ofta va let mellan att analysera äldre da-
svart, . D -·· .. och att insamla nya , t ex genom planerade expenment. et torsta ar 
ta 

1
. ast och kan ge gott resultat, det sista tar tid och kostar kanske 

bd J g o - o 'l l . . l Il 
Pengar. Något generellt svar pa t ragan v1 <en vag som s <a 

stora . . . .. . _ o d o rädas fmns m te; avsd<ten ar enelast att peka pa ett av e manga 
bet ··randen som man kan ställas inför vid operationsanalytiskt aravgo 
bete. . . . 

När de båda första praktiska stegen tagtts , v1cltager cl~t teoret_1ska 
rbete som förut beskrivits. Till slut är man framme vtcl det s1sta, 

a 0··rancle steo-et elen praktiska tillämpningen av den utförda ana-
~g " ' . 
1 

sen. Den kanske få r formen av en ny arbetsrutin ell er rentav av 
/n genomgripande omläggning av verk samheten inom den studerade 
oro-anisationen. Det bör understrykas att operatiOnsanalytikerns upp
gift endast är rådgivande; det tillkomm er uppdragsgivaren att fatta 
det avg·örande beslutet. Andå har elen som utfört förberedelsearbetet 
en synnerligen ansvarsfu ll ställning. Stora ekonomiska värden kan 
stå på spel, och uppdragsgivaren har inte så ofta möjlighet att be
döma riktigheten av gjorda antaganelen och kalkyler. Ansvaret kan 
kännas särskilt tungt även av den anledningen, att lösningen på det 
uppställda problemet sällan kan slås upp i facit. Det ligger i allmän
het i problemets natur, att det aldrig upptäcks om lösningen ligger 
vid siclan om optimalpunkten. 

Vilka problem kan lösas med operationsanalys ? Frågan är av stor 
räckvidd och kan enelast besvaras antydningsvis. Liksom förut får 
industriens problem tjäna som illustration. Man kan urskilja två 
typer av tilbmpningar, nämligen tillämpningar på hög respektive låg 
nivå. 

De förra ingriper i företagets hela organisation ell er i stora delar 
av denm . Det gälier svar på problem av typen : Hur många fabnker 
bör anläggas och var bör de placeras? Vi lka proclukter bör tillverkas? 
Bur skall maskinparken bäst utnyttjas? Hur skall produktlOnspla
ne ringen ske? Bör timret flottas eller t ranspot·teras med lastbil ? Hur 
stort bör färdiglagret vara av olika proclukter? Alla sådana frågor 
tnnehåller optimeringsproblem som i gynn samma fall kan angnpas 
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med operationsan alys . :u ed "gynnsamma'' avses situation. 
modell verkligen kan konstru eras och erforderliga dat 
A tt sådan a situationer verkligen förekomm er f ramgår av n 
licerade exempel, och artikelförfalta ren kan också av egen 
vitsorda att så ä r fall et. Man bör emell ertid varna fö r 
stora orden, när det giiller problem på hög nivå; många , 
eller okända faktorer kan bli avgörande för beslutet , fa]. 
inte passar i operationsanalytikerns fo rmler. M an bör em\ 
tona att , ~iven om situationen är svårbedömbar , därför al 
p 2. problemet beror av okända storh eter såsom konkurre 
J apan eller ett svenskt regeringsskifte, så kan närvaron a\ 
t ian sanalytiker ändå vara till fördel för utredningsarbetel 
hä rtill ha r tidigare antytts. Operationsanalytik ern är inst 
nonchalera prestigetänkande och att skilja åsikter från f 
sagt att se vetenskapligt på situationen. 

Om tillämpningarna på låg nivå skall endast ett par or el 
De ingriper mindre radikalt i organisationens li v; snar 
det den finputsning av verksamheten som erfordras för a 
timalt resultat skall uppstå. Genomgång av företagets kon t! 
är ett gott exempel på dylikt arbete. Andra exempel skull e kt. 
tas från produktion, transporter, arbetsstudier, kalkylering 
ning, etc. 

Vad krävs av en operationsana.lytikcr? 

·, d~ r 
t~ 

erhållas 
nga Pub: 
l arenhet 

l~ alitför 
atione l!a 
'rer sonl 
vrtid be. 
>sningen 
'~n från 
n opera
Orsaken 
l på att 
la, kon 

il läggas. 
t gäller 
ett op

ll rutiner 
na häm
försälj· 

Det framgår av de tidigare avsnitten, att den som önskal 1gna sig 
åt operationsanalys behöver en god teoretisk bakgrund , fra 1för allt 
omfattande kunskaper i matematik, statistik och numeris analys. 
Men han får inte enbart vara teoretiker. Han måste ha et levande 
intresse för praktiska problem och förmåga att leta upp kärn., n i kom
p licerade och vagt antydda frågestä llningar. Han får inte l tra vara 
på jakt efter trevliga tillämpningar av de teorier han beh ~i r~' ar. Den 
som vill ägna sina krafter åt operationsanalys få r aldrig va så for
därvad av sina utbildningsår att han glömmer att hans frät sta upp
gift är att lösa pra.htislw p-roblem. Vilka metoder som clä t 1 tcl koJ11· 
mer till användning är alldeles likg iltigt, bara målet nås ·ch upp
dragsgivaren får hjälp med sina bekymmer. 

Det är självklart att operationsanalytikern även behöve psyka-
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. 
1_ kunskap . takt och känsla för egen b~griin snin g. Han måste . aJS' 

o · h · 1°" icr för de stora löft ena i medvetande om sva n g eten att 1 ~ta s b · · · Il 1 1 ~ 11· ~ nnler fånga komphcera cle processe r . V tcl ~ 1~e s l~a .. _ 1an _ a ta J. 1 
1° -~no-a 51 ~ med egna facktermer; hans fo rsta atgat cl skall va1a t t sv" b . ~ . - . o • ~ ]ära s1g tala uppclragsg tva t ens sptak. o • 

~!!Detta är höga krav och få kan up~fyll a cl em alla . Denna svan g-
att fin:1a lämpligt folk är allva rlig och hmdrar operatiOnsana

het s utveckling på ett betänkligt sätt. P roblemet stod klart redan nsen .. . . • b .. . (ör pionjärerna på området. och losnmgen hett e_ tran oqan team_: 
rork mellan ohka typer av manmskor. Gruppat betets betydelse pa 1
. J·nino·slaboratoriet ~ir välkänd; sådant arbete borde forekomma 
tolr~; r e gbrad än nu även v id studium av industriella och andra opeI lOb 

rationer . 

Shttord. 

Vårt ämne hette operationsanalys i teo rien contra operationsana
lys i praktiken . S lu tsatsen av det förcia resonemanget är uppenbart . 
Både teoretiker och praktiker behövs inom operatiOnsanalysen. Teo
retikern kan med sin kritiska syn och sina verktyg vara praktikern 
ti ll stort gagn . Det tillkommer praktikern att medverka till att pro
blemen formuleras realistiskt och att lösn ingen tillämpas på ett klokt 
sätt. Operationsanalysen kan bidraga till att gränser rivs ned ?c!1 ~tt 
olika grupper av människor bringas att samarbeta. R edan han hg
ger något betydelsefullt. Resultatet av detta samarbete kan väntas 
bli ökad effektivitet hos företag och andra organisationer, även om 
vi gör klokt i att yttra oss måttfullt om de vackra skinnen innan f ler 
björnar är skiutna. Slutligen en liten påminnelse till dem som har 
makten i des~a organisationer och som därför bär det omedelbara 
ansvaret för att operationsanalysen får elen utbredning som den för
tjänar: Anv~ind operationsanalys men minns Jacob Paluclans aforism: 
Det har va:ret Videnskabens Fortjeneste at se n9lgternt paa mangt og 
rneget. Men ]msk ogsaa at se n9lgternt paa V idenskaben! 
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Amiralitetskrigsmanskassan 

Av kapten Å KE S K OG LUND 

Den 26 mars förra å r et undertecknade representanter ·Ör c" . 

departementet och statstjänstemänn ens huvudorganisation er en .. tvi]. 

enskommelse om nytt förs lag ti ll Statens allmänna tjän st l pens~ v er. 

reglemente. Därmed fogad es yt terligare en överenskommelse ti ll stons. 

tjänstemännens pensionshistoria. Studerar man denna sådan det ats-

1 . o "ld . , av. 
spegas 1 en av vara a sta pensJOnsstiftelser för bl a statst j,inste .. 

A 
. 

1
. 

1 
. . man 

- m t ra ttets ..: n gsmannakassan skall man f inna att där i111·)- 11 . . ' 1n1es 
mycket av mtt·esse . Inte mmst med pens ionsdebatten som )qko- r

1 
d 

o 
b tn . 

Ar 164~ , närma;·e best_ämt - ~len l j_uni , lad ~s grunden till ifråga-

~arande stiftelse da samtltga tpnsteman och aroetare vid At.,i ra litetet 

overenskom att tt!l pensionsfond avsätta en fyrk av varj e dale r 50111 

de uppbar i årslön , besoldning eller för kon traktarbeten. '\ lla sjö

farande å lades därjämte att erlägga viss avgift ti ll Amirali tetets Arm

bössa, som kassan då kallades. Genom Kungl brev 1646 nch 1647 

anbefalldes nämligen uppriittandet av ett hospital för "förlamat och 

orkeslöst sjöfolk". År 1648 anv isades p lats för hospitalet och 1500 

daler anv isades som årligt anslag från Kronan. 

Medlen indrevs emellertid med efterlåtenhet. Kronans anslag ute

brev. I ställ et tog Kronan ut kassans mede l som lån mot rzinla. Men 

varken ränta eller kapital återbetalades. Den säkerhet som lämnats 

av Kronan visade sig värde lös. Betalning utlovades f lera gitnger och 

Amiralitetskollegiet förpliktigades genom K ungl resolution ~l /12 1662 

att så administrera kassans tillgångar, att de endast an v·mdes till 

fattigas och förlamades underhåll. År 1681 utfärdade A mi ralitets· 

kollegiet ett reglemente för kassan, vari stadgades om det underhåll 

som var och en t o m kaptens grad ägde att åtnjuta som fii rlamad 

Reglementet innehöll inte några administrativa föreskri ft er. 

Kassans fordringar från Kronan ökades emellertid år från år. 

Ordningen vid med lens indrivning eller deras utlåning var icke till· 

fredsstä llande. Följden av detta blev att kassan fick vi dbnnas be

tydande förlust er. För sin fordran hos Kronan hade kassan f~t tt in

teckningar i ett gods i Estland, vi lket sedermera överläm nades till 
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san- Ett större belopp, som skulle t illkomm it kassan, försni llades 

kas en general tu llclirektör, varför dennes gods måste inköpas av kas

av Godsen försåld es seelan med avsevärd förlust för kassan. 

sa~en 26 april l696 utfärdade Kung-J. Maj :t "Nådigt Reglemente för 

·1ralitetets Krigsmanskassa" med bestämmelser om utbeta lning av 
-\!11 
· ·atialier. Knappt en månad senare reglerades kassans inkomster ge-
,,t 
" 111 nådig förordning. Därmed blev det mera ordning och reda med 

n~drivning och redovisning av kassans medel. Missbruket att an

~nvända medlen för andra ändamål än a v sedda fortfor likväl ännu 

' a' gon tid , p g a statsverkets fortlöpand e penningbehov. 
tl< 

Genom riksdagsbeslut 1739 erkändes styrelsens omsorg att upp-

rätthålla kassan och genom Kungl. brev elen 11 ap ril 1772 stad fästes 

Am iralitetsstatens rätt att elisponera densamma. Kassans ekonomiska 

ställning blev starkare allteftersom åren gick, vilket resulterade i 

förbätt rade underhåll sförmåner. Kassans verksamhetsfält vidgades 

dessutom genom att "Skärgårdsstyrmans Pensionskassa" inlemmades 

i Amiralitetskrigsmanskassan år 1824. Sam manslagningen av örlogs

ilottan och arm ens flotta bidrog till att ett nytt reglemente för kassan 

utkom 1825. Reglementet innehöll a lla gällande författningar från 

kassans fö rsta inrättande. 
Detta reglemente ersattes efter tretton år med ett nytt reglemente 

år 1838 ( SFS nr 53). 
I detta reglemente säges i dess första artikel § l . "Ami ralitets-Krigs

mans-cassan, som år 1642 tillkommit och blifvvit grundlagd a f Ami

ralitets-staterna genom enski lda sammanskott, sedermera af Sveriges 

iordna R egenter, wåra glon-vördigaste Företr~idare , med synnerligen 

Kong! Nåd omfattad, med donationer unelerstödd och genom flera 

Kong! Författningar såsom Staternas egen Cassa ansedd, samt för 

säkrad om hägn och beskydd för allt intrång och sammanblandning 

med andra \ ,Y er k och Stater, bibehåll as oförkränkt nu och framdeles 

wid dess fonder och inkomster , ti ll unelerstöd för \ .Vår F lottas Stater, 

deras i Fädernesland ets tj enst fö rlamade. varföre bli fna gamla och 

orkeslösa Embets- och Tjenstemän samt Betj ente, deras enkor och 

oförsörj da barn, jemte Lots- och Fyrnings-Staterna samt all ge

menskap vid Wår Flotta". 
IFastställandet att kassan grundats av Amiralitets-Staterna genom 

enski lda sammanskott återfinnes även i Kungl. förord ning från 1696, 

Kungl. brev 1772 och i Kungl. förordning från 1825. E ndast i ett fa ll 

...._ kungl. förordn ing från 1798 - antydes motsatsen , elen att "Krigs-
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manskassan äge r sin uppkomst, varelse och bestånd. icke Zh 1\ . ralitets-Staternas privata sammanskott, utan enbart av puh! ka ' illt. gifter och forna Regenters förb ningar, likartade med dem so1 -..: av. verket begagnar för sina öv riga behov." · tats. I reglementets andra paragraf sägs vidare att "Amiral i t et mans-Cassan är delad mellan P ensionsfonden och Enke- ell t ia! fonden ." 

Krigs. 
r Gra. 

Pensionsfondens inkomste1· och t · t't l l · u g1 er reg erac es 1 tre je Och f j är de paragraferna. 
Inkomstkällorna utgjordes bl a av räntan på u tlånat kap itz l. lOO rdr banco årligen från Lotsverket, inskrivningspengar, befor lrin "O avgifter, "centonal som ti llförne utgått med en procent a lö1;!So.· arfwoden och tjenstgöringspenningar, men nu från \Vårt ocl R lel, ~ C o • o L,ets .Aats- ontor arhgen erhalles med motswarande belopp " sar ·t . . 

, pen-Slonsavgl fte r från delägarna. 
Härom säger reglementet: "pensions-afgift, fyra procent f den penswn, hwar och en wid afskeclstagandet tillkommer, med ur lanta af Clerici-Staten och Skoll ärare h\\·ilka icke komma i beL <enh~ att taga pension och därföre icke böra pensions-afgift er lä t: a; de på Extra- och Expectanl- ell er Indragnings-Stat stä ll de Cassz· s del~gare bef ri as äfwen från erläggande av denna afgift i an d t fall , :m om de åter på Ord inarie Stat ingå, eller söka och erh åll a i sked 1:-:ed pens ion, i hwilka fall de till Cassan retroactift böra e rl ä~ <a belapande pensionsafgi it etter här utstakade g runder från elen id då lönen på Extra- och Expectant- ell er Indragnings-Stat upp ,j r,des. t dl dess a fskedet erhö lls eller återinträdet på O rdinari e Stat sl ·dde.' ' Pensionsfondens utgifter utgjordes bl a av: "pensioner till 1 Jttans och Lotsverkets alla Embets- och Tjenstemän samt Betjente i den ordning detta Reglemente fö reskrifwer" samt "pensioner till ( ·menskapen wie! F lottan. " 
Av det anförda framg[tr att pensionskassan till stor del b\·o·· lt> sin verksamhet på personliga avgifter avsed ela för pensionsäncla1;17t åt såväl militär som civil personal vicl F lottan och Lotsverket 

Att den s k Gratial-fond en var en familjepensionsfond fran ,år av § 6, där det sägs att fonelens u tgifter bestå i "gratialer ti ll L~nkor och oförsörjda barn efter Flottans och Lotswerkets alla Embets- och Tj enstemän samt Betjente." 
Reglementet innehöll detaljerade bestämmelser om förvaltn in.~ . styrelse samt el irektionens skyldigheter och arbetsordning. Stadg Hlena 
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·
011

sbelopp r)ensionsålcler och tj~i.nsteår var i många hänse-penst '. _.. _ ''''1 rincipiellt hkartade med dem som nu gall e1. eilde~~sfon kunde äv~n erhållas . P_ g.,_a o_lycksh~~ncle l se i tjänsten och r duu!iuhet . l-brom sags l § .)2 {olj ande . ... 11steo "' t> t) a 
· e

1
-l1aolle" till fullt belop1) innan 30 tjenste- och 55 lefnacl s-'' f enswn . , t ' . . t' ll ryugalagcla i följ ande hen clelser, nemnitgen: är äro t b ' 

1 
:o Då någon gen on~ i k rig emot l_{ikets f i~ncler erhållna blessy-

r blifw it till widare t]enstgonng oforn:og_en. . . . re D )\ 11ao o·o11 o·enom andra. under uto fmng af Kronans t] ens t m-'.1 ·o « c b b 
. .. o • el tr: ff ande olyckshändelser blih\·it så skadad, att han eJ forma r Wl a-

re tj ena, och . . .. . . 
3 

:o Då någon i och genom SJelfwa !J enste~~ofmngen ådragit s1g o 1 honom till widare obotlig sjukdom , eller annan a wmma, som gor 
tjenstgöring oförmögen." 

Mö .ligheten att 1necl bibehållna pensionsförmåner överg_å till annat statli~t verk, innan 30 tjänsteår uppnåtts, var mycket h~,~ransacle. ~ I detta sammanhang fö rtj änar att påpekas att det s k arvochst p! m: " bl a synes ha sitt ursprung i 1825 års reglemente. Dar stadgas Ctpen . o . d . f~ . sla nämligen att "för el en som etter erhalht ~fsked n:e _pens1on, a1 s_Ys med lön på Kronans stat indrages penswnen for lonen motswatande 
del, så länge han befinner sig i verklig tjenst." _ . Pensionsbeloppens storlek fö r tjänstemannen _m fl var hu_vucls:kh-

h
.. · elen lo"11 elen pensionsberättigade haft s1sta aret. gen av ang1ga a v . · , el Årspensionen, som varierade f rån 300 till 2000 nksclaler, utg!CJ' me fixerade procenttal av ifrågavarande ~rslön . Pr_ocenttale~ mmsl~ade med högre årslön. - Manskapets pensJOner var mcl: lade l fem ].Jasser. Avgörande för t ill vilken vederbörande pe_:1SlOl1ostagare sku~l_e hänföras var beroende av bl a. pensionsålder, t] anstear, arl?.etsofor måga m 

111 
samt grad . Som exempel kan nämnas att en master}ot_s: som uppnått 55 levnadså r och 2fi tjänsteår, fick ~_G nks.,claler arh~ Pension. Uneler samma förutsättningar fick en daglonare <:> nksclaler. Sedan staten 1877 övertagit pensioneringen av " flottans och lotsVerkets gemenskap," var ticlen mogen för en revidering av 1738 års 

reglemente Lir Amirali tetskr igsmanskassan. . Det nya reglementet för kassan - nu kallad Flottans pensto~1Ska.ssa, unelertecknades elen 22 januari 1892. Reglementets uppstall-
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ning överensstämde i stora drag med det gamla. T ill ski ll nad , 
detta sägs här att kassan tillkommit genom skriftlig överensk~an 
melse. R eglementets första parag1·af lyder: nn-

"Flottans pensionskassa, som leder sitt upphof från en friv· . 
;'ir 16+2 i Stockholm upprättad skriftlig öfverenskomm else mellan f;lhg 
ta let af dem, hwilka då tj enade under r ikets amiralitets- och 51· .. tJ-

1 . b" . . b .. d . . .. ostat oc 1 som 1 oqan vant enamn am1rahtetsarmbossan och i s ' 
l . l' J . . ena re re g ementen am1ra ~-~ et~ ~ngsm~nskassan, står under styrelse a i dele-

game genom fullmakt1ge, hwdka under Kong!. Maj :ts fastställ 1 f .. l l .. J . e se ororc na om 'assans fo rva tnmg." 
Delägarbegreppet fastslås och definieras i reglementets an dra 

ragraf. I likhet med det äldre reglementet var kassan delad på ~:: 
fonder . Av de äldre och mångfaldiga inkomstkällorna åter~tod en~ 
dast prismedel och innestående lön från person som rymt. H uvud
parte_n av in!<amstern~ utgj ordes av pensionsavgifter från delägarna 
Penswnsavgtften ut g) ord e 4 procent av summan av pension jämte 
f? lln acls~ens i o1:: Bestämmelserna om erläggande av retroakttva pen
swnsavgtfte r for den tid någon haft ledighet återfinnes även i detta 
reglemente. 

Pensionsbeloppen beräknades efter huvudsakligen samma ~~Tunder 
som fö rut. Årspensionerna, inkluderande fyllnadspension. varierade 
mellan 1000 och 4500 kronor. En nyhet i detta reglemente är fyll
nadspensionen, vi lken erlades av statsverket . 

-Bestämmelserna om pensionsålder och tjänsteår överensstämde med 
tidigare bestämmelser. Samma var förh ållandet beträffandL rätten 
t ill pension vid olycksfall i tjänsten, obotlig sjukdom etc. Gratial
avgiften erlades av delägarna med ett belopp motsvarande 12 procent 
av gratialet. I likhet med pensionsavgiften erlades denna avgi ft ge
nom månatliga avdrag från lönen. 

Kassans styrelse utgjo rdes av fu ll miiktige, bestående av en ord
förande, som utsågs av Kungl. Maj :t bland i tjänst varande flagg
män , samt 16 ledamöter bland off icerarna, och de civila ämbets- och 
tjänstemännen. Förvaltningen sköttes av en direktion med bi1riide av 
kassans tjänstemän. Direktionen bestod av en ordförande t1 direk
tö rer och en överkommissarie. O rdfö randen och överko;mnissa rien 
utsågs av Kungl. Ma j :t och direktörerna valeles av fullmäktige, två 
bland officerarna och en bland flottans civila t jänstemän. 

Efter sju å r upphäv eles detta reglemente och er3attes med ett 
nytt 1899. Bestämmelserna i detta reglemente överensstämde till 
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.. . delen med 1892 års reglemente. I stadgandena om pens10ner 
st0r1 e]·or och barn , hade de största ~indringarna skett. ·n aD' . . l l o t1 j] t ifrån sin bör j an hade kassan becl n v1t en omfattanc e an e-

A iliet Bestämmelserna för denna verksamhet återfanns även i rksan · . . . . ve reglemente 1 hkh et med tlcl tgare reglementen . detta . . f" ... Efter reglementets sista paragraf fö ljer en menmg som ortpnar 
tt citeras. .. . .. . __ ;· . . a "N' u meddelade stadganelen landa Jemval t1ll eften attelse 1 !111-
.. liga delar beträffande de enskilda fonder, som med Kong\ 
: rts t ill st_ånd äro ,eller framde les kunna blifva förenade med 
Flottans pens1 ?nskassa ... o . . o _ • .. _ 

D 
nna men mo·, som aven aterfmnes 1 1892 ar s 1 eglemente, bOl e o b .. l 
Ot bal-grunelen av de Jöneregleringar och pensions estamme ser, ses rn ' tillkom för olika statliga verk mot slutet av 1800-talet. De stat-som .. 'Il . J el Il -r civila t jänsteinnehavarnas ratt h penswn regera es eme er -

t;~aförst 1907 genom elen civila pensionslagen. ~ärmed l1ade ett vik
tigt steg tagits i statstj ~instemänne~s penswnsfraga. Stravande~1a a~t 
åstadkomma enhetliga pens10nsbestammelser fo r samtltga statstpna:e 

sulterade i det första allmänna tjänstepensionsreglementet av ar 
~~34 samt ett militärt tjänstepensionsreglemente å ret därpå, vari det 
bl a stadgades om minskning av lönen med ett visst_ angivet_ belopp 
benämnt "pensionsavdrag" - d v s en fo rm av pens10nsavg1tt .. 

Som en fö lje\ av des;;a regleringar av statstjänarnas pensiOner 
utfärdades Kungl. kungö relse 1935 vari bestämdes att Flott~ns pen
sionskassas befattnina med tj änstepensionering skulle upphora med 
utgången av juni må:acl samt att statskontoret i fo rtsättningen skul:e 
övertaga kassans uppgifter. I samband härmed omdoptes kass_an t1ll 
Marinens familjepensionskassa. Kassans uppgift att svara . for fa
milj epensionering till delägarnas änkor och barn kvar sto? t !l l 1937, 
då även denna uppgift övertogs av staten genom 1krafttradan?.et av 
allmänna familjepensionsreglementet för försvarsvasendet Darmed 
upphörde en nästan 300-årig pensionsstiftelse att existera och kassans 
miljonfonder överfördes till staten. 

Pensionsavgifterna erlades fortsättningsvis i likhet med ticli~ar~ 
bestämmelser, genom månatlig innehållning från lönen t o m JUI1l 
nnånacls utgång 1947, då nytt statligt tjänstepensionsreglemente och 
avlöningsreglemente utfärdades. Det synbara resultatet av cle_ssa reg
lementens t illämpning blev bl a att löntagarnas - statstjanarna~ 
Pensionsavgifter i fortsättningen icke redovisades på avlöningsremsan. 
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Marinens kontrollproblem för 130 år sedan 

Av kapten WALTER W C K LUND 

,I J ernkontorets annaler vol 143 1959 nr 5 relateras 1 l 
"D et svenska järnets kvalitetsproblem belysta av N G Sef 
1830-talet" av R Arpi och B Boethius, en skriftväxling, SOI 
metallurgisk synpunkt är av sto rt intresse. Episoden kan 
tid även ses ur kundens-flottans-syn vinkel och visar sig < 
upphandlings- och kontrollfrågor med full aktualitet äv e1 

S ituationen var följande: 

artikel 
röm på 
ur rent 
>m eller-

belysa 
i dag 

U nder tillverkningen av "en angelägen jernpies, som vi<! Krono
\tVarfvet smiddes" had e ~imnet fa11it sönder. Ami ra len C l .,,nsteclt 
i Kong!. Förvaltningen a f S jö Ärenderne översände en del Z' ämnet 
till en metallurgisk fackman, professor N G Sefström vi• l Berg
skolan i Falun. Samtidigt sändes ett brev, vari omtalas, at pjäsen 
tillverkats av svenskt järn, som "genom auction på wågen bli t It upp
handladt" . Amiralen framh åller, att detta j~irn "påtagligen Zt odug
ligt för angelägna ändamål och det ej går ann. a tt låta ·gagna 
sådant till Flottan, emedan därigenom ri~qu eras oberäkneli;.. 1 olyc
kor" . A miralen undrar, hur det vari t möjligt fö r detta J rn att 
passera elen obligatori ska kontro llen vid järnvågen och hL ,i r be
sked, om man kan säkerställa sig mot elylika obehagliga ö ·ITask
ningar i framtiden, ell er om F lottan skall tvingas utnytt ja i lporte
rat järn. 

Den svenska järnhanteringen kämpade vid denna tid en hå l strid 
för att hävda sig mot den enge lska massproduktionen av hil ll t pud
deljärn. E tt trumfkort för det svenska järnet var dess ga1 la an
seende för hög kvalitet. Då just denna egenskap nu ifrågas, ttes av 
en så viktig kund som krigsmakten, fö ranl eder det helt 11 turligt 
ett mycket väl genomarbetat och ut fö rligt svar. Sefströms svars
brev daterat den 12.4.1830 till Kong! Förvaltningen av Sj i Ären
derne är ett läsvärt dokument. På en klar och rapp , även 1 ir nu· 
t idsmänniskan fu llt njutbar svenska ger han först en expo · öv~r 
elen svenska järnhanteringen jämfört med den engelska och !.largo r 
den nu lika aktuella sanningen, att järn eller stål inte är något en· 
tydigt begrepp, utan att kvaliteten kan variera avsevärt be oende 
på råvara och ti llverkningsmetoder. Efter att ha klargjort de s enska 
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todernas principiella överbgscnhct, bekl~ga r _han, at_t konkurre_n
t11e -1- -a· n tvm"at de svenska verken att soka sank a p11Se1na , v ilket utt 1 ,c .. ;etl fö ljd fått en sämre produkt. Det kassera.d~ stycket, .. som over-
;0111 ar sålunda ot illriickli ot färska t och darttll rodbrackt. .. tS Ve "' 

;a~' 'et besvär och elen kostnad samt in sigt som behöfves för a:t få ~ dt de svåra conjuncturer som varit och som nedtryckt Jern
de~dt~ri~gen, den blandning som vid u:sk~ppning:_n göres af godt 
ha dåligt, det vidtagna systemet af de mJandska _to rbrukarena , och 
~~rtill flott an ä fv cn h~ t t i ll s kum;at räknas~ att v1cl ~ph an_clhngarne 

fvudsak!tgen go ra aJ: seende pa god t pns; det hog1 e mtr mseca 
h~. ·de som god t j ern har , och som i E ngland är 2 J / 2 gånger så 
~ ~1

1

1 ;om det vanliga u tan att _ var~ stålj ern_ som ä r ännu dyra r~; 
l tara frestelsen som derat bh tver en foljd nemhgen att soka den s . 1' l .. · derrJft att man profiterar af de goda matena 1erne, oc 1 go r \'lnna c 

en 
3
ämre vara. - All t har bidragit att rigta a ll amtanka cl erpå att 

med skicklighet dölja felen. • . 
I det afseenclet äro wi så långt komne, att mangen tror att VI 
mer i Sverige ej kunna göra ett pålitligt ämne till en Ge\\·ärspipa. 

nuDe som känna förhå llandet närmare, iiro likväl långt ifrån att 
dela denna tanke; Och jag är öfvertygacl att om man någonstädes 
är i tillfä lle, att göra förträff ligt jern för alla behof så är det i 
Swerige. Jag kan ej här fu ll stiindigt utweckla grund_erne för denna 
öfwertygelse, och detta är ej heller nödvändigt då Jag kan ådaga-
lägga, att bättre jern gjordes här förr än som nu göres. . 

Såsom bewis derpå sänder jag nu h ~irhos profvet No 25, hwtlket 
är hittadt u ti Dahl-elfens gaml a bädd vid Gagnefs gråda, och efter 
all sannolikh et är 800 a 1000 år gammalt . Det är så godt att det 
är sällsynt att f inna ett j ern som deremot går upp i godh et. 
J samma afsigt bifogas äfven profvet No 26, hw ilket är en swarf

spån ifrån en gevYiirspipa hvarpå stod år talet 1717 C X II . 
Jemnföres denna med profvet N o 27 hwilket är svarfspån svarfvacl 

tnec] samma svarf jern af cl et vanliga af nutidens ämnes jern för ge
Wärspipor, så behöfver man ej va ra twehogsen om man i Sverige 
kunnat göra god t j ern eller icke." 

Konsten är ej heller alldeles borttappad. Vill kunden bara betala. 
kan lika gott järn erhållas nu som för r . 

"Att priset därpå hos oss . bör kunna bli fva billigare än annostä
des, de rom ä r j ag också öfvertygad." 
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"Hur Kong! Förvaltningen skall förfara för att "11·ara ~ä ke. 
fu llgod t j ern erhålles, då contJ-act de rom göres", anse r '-'efs: _.att 
vara mindre lätt att säga. Den offentliga kontrollen vid Fi rn v~ on, 
avfärdas med_följande ord_: ".;tt ingen säkerhet cl_erfö~· .. finnes i ~~11 

controll som ar etablerad 1 wagarne, clerom kan Jag forsiikra . 11 

' ]] o . . o l" l d 'll ' 111ell t1 ater m1g eJ nagot om come om orsa (erne ert1 , em, dan d 
f rågan är juridisk och ligger utom gränsen för mina Slsse l s ä~1~ 
ningar." Den bästa utvägen föreslås vara, att anställa " e·1 i i er t_ 
väsendet kunnig person" med uppgift att ombesörja upphandl inga/' 
av järnet och därvid föreskriva , "hwi lka malmer det får \l·ara f~a 
olika be h of, stadga de egenskaper som det bör undergå, och slu tlige

1
r 

i Officerares närvaro besigtiga och pröfva det." 
1 

Kong! Förvaltningen af S jö Ärenclern e tog Sefström s kloka Ord 
acl notam, och under hand sökte man med Sefströms hjälp finna en 
lämplig kontrollant. Se fström fäst e uppmärksamheten på c· n Lars 
Fredrik Svanberg, som studerat vid Upsala universitet ocl 1832-
33 genomgått Bergskolan i Falun. Storamiralen Kronprins C scar an
höll elen 21 mars 1833 i samförstånd med förvaltningen av '-i jöären
clena att få anställa Svanberg som teknisk kontrollant med 1lacering 
som löjtnant vid flottans mekaniska kår. K M :t biföll f, amställ
ningen, och elen 30 mars 1833 erhöll flottan sii1 första kontroilofficer. 
Den principiella riktigheten i personvalet kanske kan anses bekräftad 
genom att Svanbergs sentida efterfö ljare som kontrollo fficerare få 
huvuddelen av sin tekniska utbi ldning vid Tekniska Högskolans av
delning för Bergsvetenskap, en ättling till elen gamla Bergsskolan. 

Den relaterade episoden illustrerar än en gång satsen, ttt intet 
är nytt uneler solen. ej ens problemen i ti ll synes moderna begrepp 
som anbud, upphandling och leveranskontrolL Det inträff ade illust
rerar svårigheten för ti ll verkaren av en något elyrare kvalitetsprodukt 
att h~ivcla sig, när bi ll igare men sämre produkter finns att tillgå, 
och kunden saknar förmåga att rätt bedöma skillnaden. F aran att 
köpa ti ll lägsta pris. särskilt när så väl tillverkare som produkt äro 
okända , få r sin illustration, liksom ineffektiviteten hos ett -ormellt, 
offent ligt kontrollsystem med vaga normer. Det rekommenderade 
medlet mot besvärligh eterna, sakkunnig tekniskt och ej enbart eko
nomiskt inflytande över upphandlingen, klara kvali tets- och kontroll
bestämmelser samt vä l utbildad kontro llpersonal, är säkert lika el
fektivt i dag. Ett sådant system får man inte gratis, men man torde 
lugnt kunna instämma i Sefströms slutord: 
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,,pen möda och kostnad som ma_n. de rvicl. har, b rer r ikt ~el?nas 
. nom att krigaren med saker til lit t ill sma wapen, kan ga tien

Jeflg~ ll mötes. Också kunna vi andre medborgare dervid .ej klaga 
~e~er en öfverflödig ~~ostnad ,_ ty hva.d fäderneslandets fo rs:arare 
of för annat ager ratt att tordra , ar a tt de fo rses med sa fu ll-
fra!11 - o o • o d .. el " ]'ga vapen som kunna tas; atmmstone sa go a som t1en ens. 
kOI11 l 
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•Förteckning över Riksdagsbibliotekets nyförvärv å r 1958 . Sthlm 19E9. 
•Arsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer 1958. Utg. av Riks-

dagsbiblioteket. Sthlm 1959. 
*Carnegie stiftelsens årsberättelse 1958. Sthlm 1.959. 
' Håndbog for s0vaernet 1959. Khvn 1959. 
The Navy list. Jan . 1959 . Containing lists of ships , establishments and 

officers of the fleet. Lond. 1959. 
Naamboek van Offideren der Koninklijke Ma rine op 1 januari 1.959. 

Haag 1959. 
' Register of commissioned and warrant officers of the United states 

navy and marine corps and r eserv officers and active duty. l ja
nuari 1959. Wash. 1959. 

' Annuarie de la m a rine 1958. (Active) . Paris 1958. 
Kungl. Utrikesdepartem entets kalender 1959. Sthlm 1959. 
Norgen statskalender for året 1959. Oslo 1959. 
Rongelig dansk Hof og stats kalender. Statshå ndbog f or kongerigct Dan

mark for året 1959. Khvn 1959. 
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Notiser från nar och fjärran 

Sammanställda vid Marinens Pressdetalj. 

Förenta Staterna. 
Hangarfartyg. 

Iwo Jima och ett icke na mngivet h a ng arfartyg är under b 
·· 1 . . . Yggnact P' 
or agsvarven 1 Bremerton och Phtladelphia. Hangarfartygen . " 

å 
. SOJ11 b]' 

P 18 000 ton, kommer att utrustas för snabba amfibieoperatio Ir ner 0 h 
sk a !J. kunna transportera 45 helikoptra r och l 500 fullt utrusta d c . " soldat 
Iwo Jtma beräknas bli kla r 1962. er. 

U .S. Naval Institute Proceecting s a ug 1959_ 

Boxer och Princetown ha r ombyggts till transporthangar fa r yg . 

Ii•·yssare. 
All Hands juli 1959_ 

Long Beach skall troligen utrust as med bl a P olarisrobotar 

Our Navy ·.wg 1959_ 

Providence har gått till sjöss efter att ha blivit ombyggd 1 iii robot
kryssare . Aktra 15 cm tornen har ersatts med robotar av t yp Terrier. 

All H ands lUg 1959. 

B oston avseglade den 3 aug frå n Boston för att fören a sig med 6:e 
flotta n i Medelhavet . 

Ma rine N ws 1959. 
St. Paul har ombyggts till flaggskepp för 7 :e flottan m ed e,tra plats 

för 200 man ur 7 :e flottans stab. 

Marine N ews sept 1959. 
Jagare. 

Lynde Mc Cormic har sjösa tts Michigan och blir Förenta :::; t a ternas 
tredj e nybyggda robotjagare. 

All H ands juli 1959. 

Conver se har överlämnats till Spanien, och Guest till BrasiJ irn . 
Marine N ews :.;•.' pt 1959. 

H eywood L . Edwards och Richa rd F. Leary har överlämnats t Il Japan· 
Marine News ~ 'Pt 1959· 

F:regatter. 
R obotfregatten MacDon oug h sjösattes den 9.7. 

Marine Rundschau · ug 1959· 

71G 

ainbridge, den första atomdrivna r obotfregatten , be räkna s k omma i 
.
13 st i januari 1962. 

tian Marine Rundschau aug 1959. 

AV e.tom ubåt a rm!. är Nautilus, Seawolf och Ska t e baser a de i Atlanten 

1
._- swordfish och Sar go i Stilla Havet. N autilus under går f n nio m å na 

cC· 
ders översyn i P ortsmouth. 

All H ands juli 1959. 

Reguin, Spinax och R edfin undergår f n ombyggna d till jaktubåtar. 
All Hands aug 1959. 

George Washing t on-klassens efterföl j are SSNB 608- 611 kommer att 
iä ett deplacement på m er än 6 000 ton och a lltså bliva ä nc1U större ä n 
den nyligen sjösatta r obotbeväpnade atom ubå t en George Washing ton . 

La R evue Ma ritime aug sept 1959. 

Kraken och Liza rdfish har överlämnats till Spanien och Mapiso och 
Mero till Turkiet . 

Marine News sept 1959 . 

De nya Pola ris robot a rna, som ska ll inst a lleras nästa å r på George 
Washington, få r en räckvidd på 2 000 l<m. 1961 ökas räckvidden till 
2400 för att om fyra- fem å r ytterligar e st egras utan att nå g ra större 
ombyggnader a v ubå tarna behöver äga rum. 

Marin e Rundschau aug 1959 . 

För budget å r et 1960 begär flottan ett a nsl ag på 35,3 miljoner dollar 
för tillverkning a v ubå tsjaktvapnen »A sr oc» och »Subr oc», wm bå da nu 
kcm111it så lå ng t , a tt tillverkning kan i gång~ättas . Inom den närmast.'J 
ternårsperioden pla n er a r flottan att lägga ned 100 m iljoner dolla r på 
Ombyggnad av 200 fartyg för ubå tsj akt ä ndam å L De sk a ll utrustas med 
Asroo» och »Subroc». »Subrcc» är ett vapen so m a nvär.d es av ubå t a r 

VId U b o t . k t .. t t . i · a SJa . As roc er sa er »Rat» , vars p r oduktJon har lagt s ne d. »Mark 
4• 52 och 55» är tre nya antiubå tsvapen, som ny ligen få tt of fentli g het . 
l.!'l.r){ 441» ä r en mindre elektrisk t orped. »Mark 52 och 55» ä r båda f lyg

ltlinol', som k a n fällas a v snabba flyg pla n frå n hög höjd. Precisionen ä r 
mYcket god. 

Mar ine Rundschau a ug 1959 . 
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Storbritannien. 

Hangarfartyg. 
A l bion återvände den 18.8 till Portsmouth efter 9 måna d r s t ... 

Jans t i. Fjärran östern. 

Marine N ews a ug 
1959

. 

Bulwark, ccr.1 f n Endgår ombyggnad till helikopterhangart8 r tyg, be. 
räknas komme. i tjän.st i januari 1960. 

Marine Rundscha u a ug 1959. 

Ark Royal beräknas hissa befälstecken i december för en 22 m å nacters 
expedition i hemmafa rvatten och i Medelhavet. 

Marine N ews sept 1959. 

Planer har gjorts upp på att utrusta Ocean som ett slag~ f lytande 
utställningsfartyt,· fö1· brittisk a industriprodukter. Oceanwise E xhibits, 
L ccl. har inlämnat ett anbud, wm överskred vad Amiralitetet sku lle fått 

cm fartyget s ln1l1e skrotas. Anbudet var Emellutid för lågt, a r a g Ami

ralitetet, och nu ämnar anbudsgivaren lämna in en ny offert 

Marine New s ug 1959. 

Slagskepp. 
Vanguard skall även i fortsättningen t v tjänstgöra dels som flagg·· 

skepr:• i. reservflottan och dels som utbildningsfartyg, trots a tt detta 
drage1· med sig mycket stora årliga k ostnader. 

Marine N ews m g 1959. 

Kryssare. 
Newfoundland har överförts till reservflottan med låg beredska psgrad. 

Trcligee kommer krysEaren att säljas för n edskrotning. 
Marine N ews ·;ept 1959. 

Swiftsurc har fått bryggan ombyggd och försetts med n ya master. 
Marine N ews sep t 1959. 

Gam bia, som enligt tidigare planer skulle säljas för n ed .krotning, 
k01nmer· att kvarstå i tjänst. Julen skall tillbringas i sydafrikanska val· 

teE och till våren förenar sig kryssaren med F 'järran östern 1'1ottan . 
Marine New s a ug 1959' 

Jagare. 
Armada, Camperdown och 

tjänstgöring i Medelhavet. 

Saintes har återvänt till Storbritannien efter 

Marine New s .,;ept 1959' 

Vigo har överförts till reservflottan . 

gincourt , Barrosa och Alamein undergår 

. ~,et destroycrs» i likhet med Broadsword 
p! C" 
corunna. 
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Marine News sept 1959. 

f n ombyggnad till »radar 
(se T iS j an nummer) och 

Marine News sept 1959. 

ji'regatter. 
srocklesby ligger i Portsmouth klar för n edskrotning. 

Marine News aug 1959. 

:Magpie anlände den 12!7 till Devonport för nedskrotning. 

Marine News aug 1959. 

plymouth sjösattes den 20!7 på örlogsvarvet i Devonport, som det 

elfte fa r tyget av Whitby-klassen . Sex fartyg är redan i tjänst. 

Marine News aug 1959. 

st. Austell Bay och Veryan Bay har sålts för nedskrotning. 

Marine News aug 1959. 

Whirlwind har anlänt till Rosyth för att genomgå ombyggnad . 

Marine News aug 1959. 

Undaunted skall i april 1960 avsegla till Fjärran östern och stationeraG 

där under t vå år. 
Marine News aug 1959. 

Chichester anlände den 18.8 till C h atham efter nio månaders tjänst 

oster om Suez. 
Marine News sept 1959. 

F'inwhalc, den sjätte ubåten av »Porpoise»-klass, sjösattes den 21(7. 

Marine News aug 1959. 

illinsvepare. 
Bare överlämnades den 20/7 till Nigeria vid en ceremoni i Portsmouth. 

Marine News aug 1959. 

li'ierce och Stormcloud har anlänt till Tyne för nedskrotning. 
Marine News sept 1959. 
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Canada. 
1iryssat·e. 

Ontario anlände den 15 juni till Vanc01rver för nedskrotn i g . 

Marine New s 
~ept 1959. 

Fregatter. 
Nya Zeeland. 

Toranalci. av » Whitby»-klass, sjösattes den 19.8. Fartyget bP äknas bli 
klart i slutet av 1960. 

Marine N ews ept 1959. 

Chile. 
Sla.gskepp. 

Almirante Latorre har bogserats till Japan för upphugg nir g . 

Marine News ' pt 1959. 

Frankrike. 
Hangarfarcyg. 

Focb bogserades den 20 .7. från varvet i St. Nazaire till örl< "·svarvet 
i Brest, där fartyget skall fu llbordas. 

n:ryssare. 
Marine News rg 1959. 

Montealm har bogserats till Toulon för att där tjänstgöra :;om sta· 
tionärt utbildningsfartyg. 

Marine News s pt 1959. 

Danmark. 

Under kommande femårsperiod skall ett nybyggnadsprogra l på 300 

miljoner danska kronor igångsättas, varav USA betalar hälfl •n . Pro· 

grammet omfattar bl a 2 jagare, l ubåt, 6 motortorpedbåtar, ~ minut

läggare, 2 bevakningsfartyg och 2 grönlandskuttrar. Fartygen få r föl 
jande data: 

Jagarna. 

Deplacement 

Längd ........... . 
Bredd ........... . 
HK ..... ... .... .. 
Fart . ......... . .. . 

l 700 ton 
110m 
11m 

18 000 
27 knop 

( båtell· 

Deplacement 
Längd ........... . 
Bredd .. ....... . . . 
IIK ....... . ..... . 
Fart . . . ... . . .. . .. . 

~lo·to·rtJorpedbåtarna. 

Deplacement 
Längd . ........ . . . 
Bredd . . ......... . 
liK . . .......... .. 
Fart . .. . ......... . 
Best. 

)linutläggat 'c. 

Deplacement 
Längd ........... . 
Bredd ... . .... ... . 
HK ............. . 

Fart ...... . ..... . . 
Minor 

~lotot·torpedbåtar . 

550 ton 
54 m 

4,7 m 

l 200 
13 knop 

115 ton 
35,9 m 

5,4 m 

9 000 
över 40 knop 
1- 40 mm akan 
4- 53 cm TT 

1800 ton 
75 m 
12,5 m 

4 000 
16,5 knop 

400 st 

Norge. 
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Der. första av 12 motortorpedbåtar av NASTY-klass sjösattes den 8 

aug i MandaL Fartyget skall utrustas med två Napier Deltic motorer om 

3100 HK vardera. Farten blir över 40· knop. 
Marine News sept 1959. 

~linsvepare. 
Dc amerikanska högsjöminsveparna Strive och Sustain har mottagits 

av norska flottan och få~t namnen Tyr och Gor. 
Marine Rundschau aug 1959 . 

Nederländerna. 
~linsvepare. 

Den första av 16 nya minsvepare sjösattes 
Nord. 

juni hos Scheepswerf de 

Marine News sept 1959. 



Japan. 
Jagare. 

Teruzuki sjösattes den 24 juni i Kobe. Deplacementet blir 2 350 ton 
Marine News 'l.Ug 1· 

Italien. 95g 

Der>. ita:ienska flottan genomgår f n en kraftig upprustnirg-. Enli .. 
ett tidigare fastställt nybyggnadsprogram befinner sig f n 2 k rys g, 

sure 2 jagare, 2 ubåt:n, 4 fregatter och ett antal mindre enhe r und ' 
· er byggnad. Samtliga under byggna.d varande kryssare och jag<• ·e för
3
c 

med robc~al· . E:'lligt uppgifter i pressen skulle vissa inskrän ' ning·a 
8 

.r l programmet vara nödvändiga i brist på medel. Int e dest o m, tdre har 
i.talien slc<". marinledningen i dagarna lagt fram ett nytt byggnadi'program 
omfattande en kryssare av »D uilio» -klassen, två fr egatter av ~anopo» 
klasserr men med högre fart, fyra korvetter , två mindre ubåtar "amt ett 
a':ltal. m otortorped- och motorkarronbåtar. Dessutom rapportera:, att en 
atomubåt, som ~kall få namnet Guglielmo Marconi, skall köl striekas på 
ör logsvarvet i Taranto . 

The Navy s pt 1959. 
Spanien. 

F:regatter. 
Lcgazpi, Vincente Yanez Pinzon och Atrevita.· k lassens sex fa rt •g, skall 

mcderniseras. År 1960 b lir de snabba frega tterna Ariete, Furor, l'lt repido 
ocl'. Relampago fä r diga. Därmed å t erstår endast det niond 2 rartygc; 
Temerario . 

Marin e Rundschau aug 1959. 

Sovjetunionen . 
Enligt New York Times blev nyligen en sovjetisk ubåt av »W-klassem> 

fotograferad utanför Island. Ubåten var förs edd m ed en uts l,]utnings· 
anordnin5· för ballistiska robotar med en räckvidd av ca 800 k m. Då be
sättningen upptäckte att deras ubåt fotograferades, söJcte dc dölja ro· 
botens avskjutningsanordningar med presenningar. 

Marine R undschau aug 1959. 
Västtysk land. 

Fregatter. 
Augsburg- sjösattes den 15 aug i Hamburg. 

Marine Rundschau aug 1959. 
Motorto-rpedbåtar. 

Kranich sjösattes i mitten av aug vid LUrsen-varvet i B remen-Ve gesack
Marine Rund schau aug 1959-

li'Iinsvopare. 
Konstanz förenade sig den 23 juli med 4 :e minsvepningsflottlljen. 

Marine Rundschau aug- 1959-




