
AT-synopsis  
Christoffer Klitlund Nielsen 

 
 

FREDERICIA GYMNASIUM  tlf. 75 92 06 88 adm@fredericia-gym.dk 
Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia  fax.  75 93 00 92  www.fredericia-gym.dk  

FREDERICIA GYMNASIUM 

 INDLEDNING 

Vietnamkrigen strakte sig fra slutningen af 1950’erne til 1975 og var en konflikt mellem Nordviet-

nam og dets allierede og Sydvietnam og dets allierede - hvor USA var den største. Når 500.000 ame-

rikanske soldater sendes til Vietnam, er det nødvendigt med en effektiv forsyningstjeneste: levering 

af våben, transport af styrker, og ikke mindst fremstilling af den rigtige mad og levering af den. Med 

andre ord skal logistikken være i orden. Under Vietnamkrigen foregik der et omfangsrigt, komplice-

ret arbejde for at forsyne tropperne, der skulle kæmpe bedst muligt. Vigtigheden af dette element af 

krig er stor. Det er interessant, når man undres og undersøger, hvilken effekt de usete logistikere 

havde på krigen og dens udfald. 

 
PROBLEMFORMULERING 

Hvilken rolle spillede mad for den amerikanske hærs effektivitet under Vietnamkrigen? 

-‐ Hvordan er mad blevet anvendt i militære sammenhænge? 

-‐ Hvad betyder kvaliteten af mad i forbindelse med en styrkes moral og kampevne? 

-‐ Hvordan kan matematiske modeller af typen Lanchester anvendes til at vurdere mads betyd-

ning for en styrkes effektivitet? 

-‐ Hvordan kunne de amerikanske madforsyninger til Vietnam optimeres? 

TEORI 

Matematiske modeller af Lanchestertypen er anvendt som teori. 

 
METODER 

I historie er den kildekritiske metode anvendt på samtidige kilder, hovedsageligt breve fra amerikan-

ske, udstationerede soldater i Vietnam. Den samfundsvidenskabelige metode er anvendt i forbindel-

se med bearbejdning af data. I matematik er den hypotetisk deduktiv metode anvendt i forbindelse 

med opstilling og validering af matematiske differentialligningsmodeller, herunder Lanchesters kva-

dratiske modeller. Den aksiomatisk deduktiv metode er anvendt til vurderingen af Lanchesters kva-

dratiske modeller. Desuden er der anvendt et matematisk modelleringsprogram, Modellus, som løser 

differentialligninger numerisk, og i forbindelse med lineær optimering er simplexmetoden behand-

let. Metoderne er relevante, da de giver en forståelse for den anvendte matematik, og da de giver et 

indblik i soldaternes forhold til mad. 

 

 

DELKONKLUSIONER 
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 Delkonklusion 1 

I mange sammenhænge er mad blevet anvendt som et militært middel. Hvis en fjende er omringet, 

kan man forhindre madforsyninger til den, så den dermed sultes. Dette var tilfældet for tyskerne i 

Slaget om Stalingrad. Mad kan anvendes til at højne moralen blandt tropper, så de kæmper bedre. 

Også under Vietnamkrigen spillede mad en rolle. Ofte udspillede krigen sig mellem amerikanske 

tropper og den sydvietnamesiske befrielsesfront FNL, kendt som Viet Cong. Viet Cong kæmpede 

som guerilla, og slagene blev ofte udkæmpet i jungleterræn. Dette skabte udfordringer for amerika-

nerne, som traditionelt set kæmper som en konventionel styrke. Amerikanernes våben var umiddel-

bart bedre end Viet Congs våben, men de havde et større behov for en fornuftig infrastruktur – til at 

få mad og andre forsyninger midt i junglen – og derfor blev logistikken en central problemstilling. 

Logistik handler grundlæggende om forsyning og vedligeholdelse af armerede styrker – både i 

fredstider og i operative situationer. Overvejelser omkring logistik indgår tidligt i krigssituationer og 

har stor indvirkning på militært beredskab. Trods logistikkens store betydning i krigssituationer som 

Vietnamkrigen synes den ofte overset. Det viste sig nemlig, at nyteknologiske, stærkere våben blev 

prioriteret højere end midlerne, der skulle støtte anvendelsen af disse – altså mad og andre forsynin-

ger. Selvom det virker besynderligt, anvendes logistik, herunder mad, i enhver militær sammenhæng 

– i større eller mindre grad.   

 

Delkonklusion 2 

Det er naturligvis nødvendigt at indtage mad, når man er udstationeret i Vietnam og skal udføre et 

militært arbejde. USA gjorde, hvad de kunne, for at tilfredsstille de amerikanske soldaters behov. 

Gary Canat var en af dem, der skrev breve hjem fra Vietnam, og han udtrykker, at de ikke fik nok 

mad og sin utilfredshed over de såkaldte ’C-rations’. Han beskriver også sin begejstring for kolde øl 

og colaer, som kunne ændre hans humør. Generelt virker det til, at de amerikanske soldater gjorde 

meget for at højne deres moral. Det er Paul O’Connells breve til sin familie et klart eksempel på. 

Gentagende gange anmodede han om mad, snacks og alkohol, hvilket indikerer hans utilfredshed 

over maden, de fik, og at han havde et ønske om at få noget, der kunne opmuntre ham. Der er ingen 

tvivl om, at mad påvirkede de kæmpende styrkers moral. Umiddelbart kan man sige, at en tilfreds 

soldat kæmper bedre end en utilfreds soldat. Men om man kan aflæse en direkte effekt i kampevnen, 

ved at en soldat modtager snacks eller andet ”kvalitetsmad” fra sin familie, er svært at vurdere.  
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 Delkonklusion 3 

Frederick William Lanchester publicerede i 1916 tre simple matematiske modeller, der beskriver 

forskellige kampsituationer. En af dem kaldes Lanchesters kvadratiske model, og den blev udviklet 

til at beskrive kamp mellem to styrker, der angriber hinanden med direkte skydende våben. Model-

len kommer til udtryk som to koblede differentialligninger: 

 

€ 

dB
dt

= −rR og
dR
dt

= −bB  

hvor B og R er antallet af operative enheder, henholdsvis blå og rød. r og b er såkaldte ødelæggel-

sesintensiteter for de to enheder. Derved bliver –rR et udryk for det antal blå enheder, en gennem-

snitlig rød enhed nedkæmper pr. tidsenhed. Og det modsatte gælder for –bB. Altså er differential-

kvotienten for differentialligningerne, som er et udtryk for den hastighed, hvormed styrkerne taber 

kampdygtige enheder, proportional med antallet af fjendtlige operative enheder. Ødelæggelsesinten-

siteterne bestemmes af styrken af våben, kvaliteten af lederskab, psykologiske aspekter og andre 

uhåndgribelige faktorer. Derved kan mads betydning for en hærs effektivitet betragtes som implicit i 

ødelæggelsesintensiteterne: Lanchesters kvadratiske model kan anvendes til at vurdere, om en styrke 

ikke har fået nok mad – det vil kunne aflæses af modellen, at kampevnen er svækket. 

 
Delkonklusion 4 

Mad har en effekt på en hærs kampevne, denne effekt kan måles og vurderes, og dermed kan effek-

ten også optimeres. Allerede i 1962 begyndte man at klargøre Vietnam til en eventuel militær kon-

flikt. Det viste sig, at der var mange logistiske problemstillinger i forbindelse med dette; havne skul-

le istandsættes, så de kunne modtage mange fragtskibe; infrastrukturen skulle forbedres, så den kun-

ne holde til den store mængde trafik, der ville komme. En matematisk metode som lineær optime-

ring, viste sig anvendelig til at løse disse problemstillinger. Omfanget af problemstillingerne blev 

dog undervurderet af de amerikanske ledere, og det var først et par måneder inden, de første ameri-

kanske operative styrker blev landsat, at logistikkens udfordringer blev taget alvorligt. Hvis de ame-

rikanske beslutningstagere havde lyttet mere til logistikerne, der anvendte lineær optimering og løste 

problemerne med eksempelvis simplexmetoden, ville madforsyningen være blevet optimeret. Line-

ær optimering anvendes også til at vurdere, hvordan man kan få det mest næringsrige mad for fær-

rest penge – ofte var penge den kritiske faktor. Lanchesters kvadratiske model viser, at mad kan ha-

ve en favorabel effekt på en styrkes kampevne. Hvis man havde kendt til den betydning, mad kom 

til at have, havde man måske været mere tilbøjelig til at gøre penge til en mindre kritisk faktor i for-

bindelse med madforsyningen til Vietnam – det ville være muligt at forbedre madforsyningen.  
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 KONKLUSION  

Logistik var en central komponent i Vietnamkrigen. Det var vigtigt, at mad og andre forsyninger 

kunne transporteres til de forskellige styrker, som var spredt i Vietnam. Betydningen af et fornuftigt 

netværk, der kunne forsyne de operative styrker, blev undervurderet. Det tyder på, at kvaliteten af 

maden, soldaterne modtog, ikke var god nok. Mange soldater måtte søge alternativer, så de derved 

kunne højne deres moral. En bedre moral ville sandsynligvis betyde en bedre soldat. Lanchesters 

kvadratiske model kan understøtte dette, ved at påvise, at en styrke, som ikke har fået nok mad, vil 

kæmpe dårligere end en mæt og tilfreds styrke. Modellen viser, at ødelæggelsesintensiteten, som 

repræsenterer en styrkes kampevne, er lavere, hvis en styrke ikke har tilfredsstillet sin sult. Når dette 

erfares, må det nødvendigvis være af interesse for den kæmpende styrke at forsøge at optimere dette. 

Det gjorde de amerikanske logistikere: de forsøgte at optimere forsyningerne til Vietnam, og de an-

vendte matematiske redskaber som lineær optimering. Konkluderende kan det siges, at mad spillede 

en væsentlig rolle i forbindelse med Vietnamkrigen, og at mad har en betydning for en hærs effekti-

vitet. At styrkerne fik nok mad, spillede en rolle. At styrkerne fik den rigtige mad, spillede en rolle. 

Og det faktum, at USA forsøgte at optimere forsyningen af mad, hentyder til, at mad spillede en stor 

rolle i forbindelse med VIetnamkrigen.  

 
Spørgsmål til videre diskussion:  

Hvad er vigtigst: flere operative enheder eller mere mad? Hvilken betydning ville det have haft, hvis 

de logistiske forberedelser til Vietnamkrigen var begyndt tidligere? Ville gourmet og vin i feltratio-

nerne have haft en positiv effekt på styrkernes kampevne? Lyttede de amerikanske beslutningstagere 

overhovedet til matematikere? 

 
PERSPEKTIVERING 

Der kan perspektiveres til AT-2, hvor fagene historie og fysik indgik. Der kan perspektiveres til AT-

6 og AT-7, hvor fagene historie og matematik indgik. I disse AT-forløb blev den kildekritiske meto-

de anvendt. Desuden blev Lanchesters kvadratiske model behandlet i AT-6, og metoderne hypote-

tisk- og aksimatisk deduktiv metode blev også anvendt. 
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