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Arsberättelse i skeppsbyggeri och 
maskinväsende 1949. 

örlogsfartygs stabilitet. 

Au Marindirektör G. Kemmer. 

Yid projektering av örlogsfartyg givas dessa så dana 
,dimensioner, form_ och viktsfördelning att för respektive 
far tygstyp lämpliga stabilitetsegenskaper erhållas. Dessa 
framgå ur en kompromiss mellan kravet på allmän sjö
,duglighet, god motståndsförmåga mot skador och fordran 
p å mjuka rörelser i sjön för vapnens effektiva utnytt
jande. 

Redan under fartygens byggnadstid, för exempelvis 
jagare 4 a 5 år, måste kontinuerligt ändringar i ursprung
ligt projekt företagas för att i möjligaste mån utnyttja 
senaste erfarenheter och utveckling på teknikens olika 
områden. Sårlana ändringar bruka nästan utan undan
tag medföra viktsökning och stabilitetsförsämring. Vid le
verans äro dock fartygen tack vare i projekten inlagda 
m arginaler för deplacement och stabilitet i huvudsak i 
b esittning av önskade stabilitetsegenskaper. 

Sedan fartygen tagits i tjänst, börjar emellertid en 
successiv ökning av deplecementet, som för äldre fartyg 
k an följas i fartygsliggarnas anteckningar om det stän
digt ökade djupgåendet. Den av sin tjänst ombord in
tresserade har ofta önskemål och krav beträffande sin 
m ateriel men kommer mindre ofta med förslag om bort
tagande av materiel. Den fortgående standardökningen 
medför krav på förbättringar ombord i förläggningar och 
hygieniska anläggningar, besättningens personliga utrust
ning ökar i omfattning etc. , vilket allt giver ökad vikt. 

Ofrånkomliga viktsökningar framträda vid mera om
fattand e moderniseringar av äldre fartyg. Vid de under 
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och efter sista världskriget genomförda moderniseringar
na installeras sålunda i olika omfattning förstärkt luft
värn-, radar-,, radio- och hydrofonanläggning,a;r, sjunk
bombkastare och raketlavettage, smnt anordnas stridsled
ningsorganisation etc. I samband härmed måste plats be
redas för en betydligt ökad besättning för betjäning av 
den nya komplicerade materielen. Dessa viktsökningar 
kunna bliva betydande och tyvärr äro dessa nya vikter 
i allmänhet högt belägna och medföra försämrad stahili
tet samt minskat fribord och reservdeplacement och där
med nedsatt sjöduglighet och motståndsförmåga under 
strid. 

En viss förbättring kan i vissa fall ernås m.ed lämplig 
ballastning antingen medelst fast ballast eller n1.ed inta
gande av vatten i ballast- och tömda brännoljetankar, men 
dessa åtgärder innebära, samtidigt som de i vissa f all 
kunna öka skyddet mot torped-, min- och bombkrevader, 
dock en icke önskvärd minskning av fribord och reserv
deplacement. 

Inom engelska flottan har man för att minska olä
genheterna med viktsökningarna på befintliga fartyg i 
viss mån kompenserat dessa genom borttagande av annan 
materiel. På jagare har man sålunda bytt ut torpedtu
ber mot lv-kanoner eller raketlavettage, kanoner m ol 
sjunkbombkastare. 

Varje moderniseringsprojekt för ett äldre fartyg blir 
ett känsligt avvägningsproblem, där kravet på tillfreds
ställande stabilitet måste givas hög prioritet. 

Ett fartygs stabilitetsegenskaper karakteriseras av 

a) begynnelsestabilitet, 
b) maximal upprätande hävarm, 
c) krängningsvinkel för maximal upprätande 

hävarm, 
d) kantringsvinkel, 
e) dynamisk stabilitet. 
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När ett fartyg utan permanent slagsida av en eller 
annan orsak kränges i lugnt vatten uppslår på grund av 
deplacementets härvid ändrade form ett moment, D x h 
enligt fig 1, som antingen strävar att å terföra fartyget till 
upprätt läge eller att öka krängningen. Enligt Bouguer's 
lag rör sig tyngdpunkten för ett givet deplacement, D, 
längs en kurva, vars krökningsradie i varje punkt är 

r = __!_ ., där I är vattenlinjeareans h·,öghetsmoment kring 
v 

långskeppsaxeln och V är deplacementets volym. Krök
ningscentrum för tyngdpunklskurvan, betecknat M, genom 
vilken deplacementets updrifth:raft går, ligger på en kur
va av exempelvis det utseende, som fig 1 visar M0-M91-M. 
Ligger fartygets tyngdpunkt vid G blir vid små kräng
ningsvinklar det upprälande momentet proportionellt mot 
hävarmen G M0 sinus \P eller för små krängningsvinklar, 
m ax 6 a 7o mot G Mo d cp • Avståndet G Mo benämnes 
metacenterhöjd vid oo och betecknas /lo· Uppritas upp
rätande moment eller hävarm, h, som funktion av kräng
ningsvinkeln, erhålles en kurva i princip enligt fig 2. 
Tangenten för denna kurvas lutningsvinkel i origo, 
tg Cl. = dh/d \P blir enligt ovan GMo = ,u0 och är alltså 
ett mått på hävarmens storlek vid små krängningsvink
lar och således även på fartygets begynnelseslabiliiet . 
Kurvan når ett maximum, ma:rimal upprätande hävarm, 
vid en vinkel \P m. Den punkt, där kurvan därefter skär 
haslinjen och alltså hävarmen är o, benämnes kantrings
vinkel, er k. 

Dynamisk stabilitet definieras såsom det arbete, som 
erfordras för att kränga ett fartyg till en viss given vinkel. 
Detta arbete är proportionellt mot ytan under hävarms
kurvan upp till vinkeln i fråga och representeras i fig 2 
av hävanuskurvans integralkurva, er. 

Det största arbete, som ett fartyg utan övehängancle 
fara kan upptaga uneler slagsida, är intill vinkeln m \P 
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för maximal häva rm . Under rullning kan slön·e vink lar, 

teoretiska upp till <pk, uppnås ulan atl fartyget kantrar. 

Hävarmskurvan enligt fig 2 har ett för varje fartyg 

speciellt utseende och beror på det inbördes läge t m ellan 

deplacementets och fartygets viktslyngelpunkter vid olika 

krängningsvinklar. ökat djupgående för ett givel fa rtyg 

utan ändring av fartygels vildstyngdpunkt m edför en 

sänkning av hävarmskurvan enligt fig 3. 
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FIG .4 
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Dcplecement. 

Ctflytlad vikt. 
>-' våg. 

Deplecement. 

.\.ndring av Higet för vildstyngdpunkten har i princip 
följande verkan. 

Flyttas en vikt, w, i fartyget upp i vertikal led en viss 
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\Y. d 
väg d, höjes fartygels tyngdpunkt ett stycke n' va n i<l 

\Y d 
hävarmen minskas med en kvantitet - sin cp 

D 
Den re-

sullcrandc hävarmskurvan är inritad streckad i figu r 1. 
Sker flyllningen vertikalt nedåt sker en molsvarande ök
ning av hävarmarna. Flytlas en vikt i fartyget i h OI i
sontell led förskjulcs fartygels tyngdpunkt ut från r enl
rumlinjen och hävarmarna reduceras med en kvantit ·t 
w d 
- cos cp • Den resulterande hävarmskurvan är im·ila<l 
D 
streckad i figur 5. Var j e vanligen förekommande f iit·-

flyttning av vikter resulterar i en korrektion sammansalt 
av en sinus- och en cosinus korrektion enligt ovan. 

Tillkommer en vikt på en plats i fartyget ändras hä\
armskurvan, dels på grund av det ändrade deplacemcnlcl 
och dels på grund av en flyltning av fartygets tyngdpunkt. 

De viklsölmingar, so1n successivt mer eller mind r 
dolskt äga rum, och de viklsökningar, som vid moderni
seringar ej lama undvikas medföra, som senare torde 
framgå, avsevärda olägenheter. 

Förekomsten av fria vätskey tor medför en sänkning 

av hävarmskurvan med en kvantitet i_ x sinus cp där »i 
D 

är summan av dc fria väbkcylornas tröghetsmomcul 
kring en tyngdpunktsaxel parallell med långskeppsrikt
ningen och D är dcplacemcnlet, d. v. s. en korrektion av 
sam1na typ, som vid vcrtilwl förflyttning av en vikt. Om 
den fria välskeytan slår i förbindelse med sjön tillkom-

mer en korrektion ny 
2 

x si n cp, där a lika med fria väts-
D 

keytan och y avstånde t fr ån y tans tyngdpunkt till mid-
skeppslinj en. 

Hävarmskurvans förlopp efler utfånla korrektioner 
definierar fartygels sjöduglighet och motståndsförmåga 
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n wt skador av olika slag. Dc krafter, som utifrån kunna 
påverka fartyget, äro vågverkan, vindtryck, girkrafter, re
kylkraftcr vid skottlossning, explosioner, kollision, grund
k änning, grundstötning, sugning från snabbt förbipasse
r ande fartyg etc. Beroende på dessa krafters storlek och 
angreppspunkt samt dc motåtgärder, som vidtagas, ökar 
fartyget i djupgående, kränger under rullning, stampar, 
intager permanent slagsida etc. för att i svåra fall sjunka, 
antingen efter kantring eller med ena eller andra stäven 
före eller eventuellt i m er eller mindre upprätt läge med 
bibehållet trim. I vissa fall bliva på grund av skadorna 
påkänningarna i fartygskroppen så stora att denna brytes. 

Xormerna för dc krav, som ur stabilitetssynpunkt 
ställas på ett intakt örlogsfartyg av viss typ för aU detta 
skall hava dels goda sjöduglighetsegenskaper och dels 
god mols ländskraft äro vanligen väl bevarade hemlighe
ter inom_ de olika marinernas konstruktionsdepartement 
och då de meddelas ofta ofullständiga så att direkt 
jämförelse är svår alt göra. Vissa minimikrav kunna 
nä1nnas. 

Rahola har i sin bok »The judging of the stability of 
Ships and the determination of the mininmm amount of 
stability» med utgångspunkt från värdena för förlista 
f artyg formulerat följande minimikrav för hävarmskur
van h = 7

/ 4 för sjögående handelsfartyg. 

h = O,HO m för cp = 20°, 
h = 0,200 m för cp = 30" och 
cp m = 35° krängningsvinkel för maximal upprätan

,de hävarm 

samt för dynamisk stabilitet till vinkel cp m minimi
hävarm, er av 0,080 meter. 

F:ör örlogsfartyg är det begynnelsestahiliteten, GMo, 
som vanligast angives, men värdena för en och samma 
typ variera avsevärt bl a beroende ptl att uppgifterna ej 
lJänföra sig till direkt jämförbara deplacem_ent. 
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För örlogsfartyg vid stridsdeplacement kunna föl jan-
dc värden anses vara ungefärliga: 

slagskepp . . . . . . . . . . . . 4-2,5 m 
krysare . . . . . . . . . . . . . . 1,5-1,0 m 
jagare . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2-0,5 m 
torpedbåt . . . . . . . . . . . . 0,5--0,3 m 
Dessa senare värden giva en viss upplysning om häv

armskurvans form, då GMo är tangent för kurvans vinkel 
i origo och vidare erhålles härur fartygets rullningsperiod 

1~ k B d.. l .. f l = ar c ar en a ctor, son1 genom rullningsprov 
D GMo. 

kan bestämmas för olika typer av fartyg och B fartygets 
största bredd i vattenlinjen. 

Begynnelsestabiliteten giver en uppfattning om det 
intakta fartygets rörelser i sjön vid ntindre krängnings
vinklar, men säger föga om fartygens verkliga defensiva 
förmåga. Mera upplysande är i detta avseende uppgifter 
om minimum för största upprätande hävarm, minimum 
för den motsvarande krängningsvinkeln, minimum fö r 
kantringsvinkel eventuellt nlCd vissa rum vattenfyllda, 
samt fribord och reservdeplacement Såsom exempel på 
sådana normer kan här nämnas värdena för det japanska 
slagskeppet Yamato: 

Maximal hävann 2,13- 2,35. 
Vinkel för maximal hävarm 38°. 
Kantringsvinkel 72°. 
Begynnelsestabiliteten är uppgiven till 3,05-3,36 m. 

Ytterligare har i detta fall föreskrivits att även vid 
vattenfyllning av samtliga rum utanför »pansarlådan» och 
ena sidans motfyllningstankar alltjämt positiv hävarm 
skall vara förhanden. 

Ett vanligt krav är, att maximala hävarmen bör ligga 
vid c:a 40°, under det alt storleken av denna hävann 
varierar betydligt för en och samma typ, beroende dels 
på kravens olika stränghet men även på det deplacement, 
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som uppgiften avser, normal-, strids- eller minimumde
placement Även utsträckningen av området för positiv 
hävarm eller storleken av kantringsvinkeln cp m varierar 
avsevärt, men torde i de flesta fall ligga mnkring 80-901° 
vid normalt deplacement. Denna vinkel beror främst på 
befintligt fribord och r eservcleplaccment. Rescrvdepla
cementet, d v s volym inom vattenlät begränsning, som 
ligger över normal vattenlinje, utgör i procent till farty
gets volym under denna vattenlinje vanligen för 

kryssare ........ .. ... . 
jagare .... . .......... . 

100 %, 
75 %. 

Uppgifter på fordringarna å resterande stabilitet vid 
olika slag av skador varierar mycket och kunna endast 
under diverse antaganden jämföras. önskemålet är gi
vevis att i det längsta kunna bevara positiv stabilitet. 

Sedan ett nybyggt örlogsfartyg undergått krängnings
prov för att fastställa läget av fartygets viktstyngdpunkt 
uppgöras hävanuskurvor för olika deplacement, n>cn där
jämte uppgöras hjälpkurvor för konstruktion av hävarms
kurvor för de olika fall, som kunna uppstå i fred och i 
krig jämte kurvor och tabeller för utförande av snabba 
korrektioner av hävarmskurvan för olika förhållanden. 

Under strid måste i utgångsläget den för typen lämp
ligaste stabiliteten vara förhanden och vidare alla mått 
och steg vara vidtagna för snabba motåtgärder vid ska
dor. A v största betydelse är att den vattentäta indel
ningen verkligen är att lita på och gäller härvid att även 
däcken skola vara täta för att genom uppkomsten av luft
kuddar vid vattenfyllning begränsa stabilitetsminskning
en. stabiliteten påverkande vikter, som kunna avvaras, 
skola vara lämnade i land. Ombord oundgängliga vik
ter skola omstuvas, där så kan ske, till förbättrande av 
stabiliteten. Händelseförloppet, vad gäller ett örlogsfar
tygs stabilitet före och under strid, med svåra skador, kan 
i princip åskådliggöras enl. nedan, fig 6. 
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}!fl&. <:IF.S'/w l'<<( LS:S-
/ .s-;;::;ErslLl 't:;~T 

. Häuarmskuruor för {allt rustat fartyg under föl.l'and c 
betzngelse: 

a) Vid leverans. 
b) 5 år efter leverans. 

c) Efter en modernisering. 

d) Med % bränsleförråd. 

e) Med V:z bränsleförråd, lj2 amm.-förråd. 

f) Med l!:z bränsleförråd, V:z amm.-förråd och träff 

under vattenlinjen. 
1) ökat deplacement, 

2) tyngdpunkten utanför, korrektion 2a, 

3) ökade fria vätskeytor, korrektion 3a 

f~.~·bindelse mellan vattenfyllda onu:åden och 
S.]on, korrektion 3h. 
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llävarmskurvan, seelan skadan H'tlt full utbredning, 

blir i princip enligt fig 7. Fartygels slagsida ~:a 22 gra

der och liten hävarm och liten utsträckning av den upp

rätande hävanncn, ungefär mellan 22° och 50°. Det ar

bete, som erfordras för att kantra farlyg e l, lordc vara 

lilet. En kraftig rodermanöver kan även vid låg fart 

vara tillräckligt. Dc motåtgärder, som vidtagas äro i så

dant fall avgörande för fartygets öde; fortsall strid, bärg

ning eller förlusl. Det vore oförsvarligt om detta öde 

skulle påverkas av vikter, som ej äro erforderliga för 

striden. 
Efter en svårare skada m fl sle snabbt bedömas, om 

fartygel kan hållas flytand e. A v görande h~i.rför är för

lusten i stabilitet, storleken av slagsida och trim , r este

r ande frihord och skrovets resterande styrka. Svårast är 

att härvid bedöma stabiliteten. En viss uppfattning er

hålles genom iakttagande av fartygets rörelser vid rull

ning och slagsidans s torlek i förhållande till skadans om

fattning och omfattningen av fria vätskeytor och dessas 

förbindelse med sjön. Så länge sjön ej går ÖYcr större 

längd av övre däck kan möjlighcet finnas att rädda far

tyget. lVIotåtgärdcrna i den ordning dc vanligen insättas 

äro; begränsning av det skadade området genom upp

stöttning av skott och tätning av läckor smul länsning, 

där så kan ske, för alt begränsa och eventuellt minska 

vatlenfyllningcn. Åtgärder, som därefter vidtagas äro; 

förbättring av s tabiliteten, minskning av slagsida och 

trim genom omfördelning av fasta och flytande vikter, 

motfyllning och ballastning. 
Under strid kan givetvis inte något exakt beräknings

arbete utföras ulan får därvid tillämpas erfarenhelerna 

från övningar med det egna fartyget eller motsvarande 

modell. Kännedom om fartygets stabilitets- och flyt

barhelsegenskaper är då utslagsgivande för resultatet. 

Det är för ett rätt handh avande av fartyget av största 

vikt, att stabilitetsdata ständigt rättas upp efter de änd-
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ringar fartyget undergår vare sig det gäller en ökning ay 
deplacementet eller en förflyttning av viktstyngdpunkten. 
En synnerligen sträng kontroll över vad som medförc<; 
ombord och speciellt över ändringar, som vid varv ut
föras, är oundgängligen nödvändig. Lämpligt torde va
ra att fartygen förses med lastmärken för olika kondi tio
ner för att angiva maximi- och minimidjupgående, som 
ej får över- resp underskridas. 

I allmänhet bör under fredstid eftersträvas ett strids
deplacement med bästa stabilitet, välfyllda bränsleförråd 
men minsta möjliga fria vätskcylor, lämpligaste trim och 
ingen permanent slagsida. Det är dock angeläget att 
under betryggande former genom. haveriövningar lära 
känna sambandet mellan hävarmskurvan och fartygets 
rörelser i sjön vid små hävarmar, exempelvis vid 
litet brännoljeförråd och tillkommande vikter på däck, 
exempelvis minor eller upplangad ammunition, överis
ning av fartyget, överskeppning av trupper eller trans
port av däckslast. Observationer beträffande rullnings
period och krängningsvinkel vid olika vindstyrkor, roder
manövrar och svårare sjögång vid olika kurser och fa r
ter böra · även sättas i samband med stabilitetskurvan fö r 
tillfället. Under vissa förhållanden kan vid uppgrund
ningar och utanför vissa kustformationer uppstå vågsy
stym, som för vissa fartygstyper med för övrigt tillfreds
ställande stabilitet, kunna medföra avsevärda krängnings
vinklar, vare sig dessa bero på resonans eller på vågornas 
höjd. I allmänhet bör kurs och fart läggas så, att fm·ly
gets rullningsperiod icke sammanfaller med vågornas r e
sulterande period relativt fartygets rörelseriktning. Et t 
örlogsfartyg skall visserligen i allmänhet sträva efter aH 
hålla sin kurs i vilket väder som helst och i vilket våg
system som. helst men god sjömanskap visar sig i det sät t 
på vilket detta sker. Ibland för icke raka kursen snab
bast till målet. 

Ett vaksamt iakttagande av ett örlogsfartygs sjödug-
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lighetsegenskaper, noggrann viklskontroll, lämpliga sta
bilite tsövningar med modell och fartyg under olika kon
ditioner och under finger ing a v olika skador samt en väl 
organiserad och genomförd övning av samtlig personal, 
speciellt skyddstjänstpersonal, erfordras för att kunna gi
va de olika vapnen bästa möjliga utgångsläge vid stridens 
början, bästa nröjlighet till fortsatt insats, sedan skador 
träffat fartyget, och för att efter svårare skador hindra 
fö rlust av fartyget. Det sista världskrigets snabba utveck
ling på vapenteknikens område och speciellt uppkornste~ 
och fortsatt utveckling av diverse nya hjälpmedel har l 

någon mån undanskymt betydelsen av »plattforn1.en» fö.r 
vapnens verksamhet, den primära och till slut utslagsgt
vande faktorn i varje sjöstrid. 
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Om försvarets psykologiska belägenhet. 

Au Kommendörkapten M. Hamrnal'. 

1\~ir man 1950 - 5 år efter krigels och beredskapens 
slut - efter att ha varit i annan tjänst några år, sältes 
att föra direkt befäl över militär personal, får man et t 
starkt intryck av de vanskligheter, som ha blivit förenade 
med en sådan syssla. Det gäller j u i en sådan ställning 
att söka skapa en stridsenhet med g·od disciplin och hö ot 

~ "' stridsvärde och samtidigt åstadkomma en god laganda 
mellan alla olika individer och kategorier, som ingå i en
heten. Grunderna och medlen för förverkligande av dett a 
mål ha emellertid på dessa senare år försvagats och m~n 
tvingas alt allvarligt öve rtänka, vilka orsakerna äro och 
vart den pågående utvecklingen bär hän. 

Kaptenen R. Xilsson har i sin utmärkta tävlingsskri ft 
till krigsvetenskapsakademien 19-18 med valspråket ,>Sin
tut sunt au t non sint» bl a anfört följ ande: 

»Det ur militär synpunkt effektivaste sättet att ~1stad
komma truppförband med högt stridsvärde -- del teore
tiska idealläget - torde vara: 

samhällels helgjutna och hängivna bisl<l.nd 'tt krigs
makten och dess personal, dess stöd icke blott 2konomiskt 
utan även moraliskt, 

samhällets bistånd ifråga om förberedande uppfos l
ran i hem, skola och under folkuppfostran i allmänhet, 

lång utbildningstid -- - -- - etc.» 
Han konstaterar, alt utgångsläget icke är det skis

serade. 
»Det demokratiska samhället intager sin natur lik

mätigt en mycket kritisk och ofta rent misstänksam in
ställning till sin krigsmakt, så länge man inom denna gör 
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anspråk på en diskussionsfri lydnad från individens sida 
och kräver en disciplin, som till det yttre helt avvikel' 
från den demokratiska samhällsdisciplinen. 

-----------
En utbredd, om ej allmän, uppfattning hävdar, att 

111an icke lämpligen kan förena uppfostran till fredliga 
värv och positiv fredsvilja med soldatuppfostran och ut
bildning för kriget». 

Man frestas inför denna problemställning alt något 
söka klarlägga å ena sidan det demokratiska samhällets 
och å andr~ ~sidan krigels natur för att få någon klarhet 
i vad mån uppfostran för det ena eller andra kan förenas. 

En demokrati - då den verkligen är en sådan i bästa 
mening - erbjuder medlemmarna f'rihet i de flesta av
seenden. Den avskyr i princip våld som m.edel för led
ning eller för avgörande av motsättningar. Den är -
också i princip - tolerant mot olika åsiktsriktningar. 
Den väljer ledare, som dock alllid kunna kritiseras och 
eventuellt avlägsnas. Den exekutiva makten - lcdnin~en. 
- är delad och arbetar därför långsamt och stundon1. m
effektivt. Demokratien erfordrar, att varje medlem kän
ner personligt ansvar för samhället och på denna känsla 
av ansvar hänger dess livsduglighet. Saknas den, kan 
demokratin komm.a in på mindre lyckliga avvägar. 

I en överdriven eller snedvriden demokrati tenderar 
frih e ten till självsvåld. Ansvaret slappas och begrät~sas 
till känsla för egna materiella fördelar. Den enskilde 
strävar efter ökad standard och framför allt efter fysisk 
och psykisk bekvämlighet. Egoismen .organ.iser~~ t~!l 
grupper, som utnyttja varje tillfälle att visa missnoJe for 
att därigenom förskaffa sig eventuellt framskym.ta;H1e 
fördelar. Avundsjuka och n1.isstänksamhet underblasas 
och rikta sig särskilt mot ledarskiktet. Samhällsdiscipli
nen kommer i upplösningstillstånd. 

Kriget är ett tillstånd då normala regler för mänsklig 
samvaro upphävas, då alla maktmedel - fysiska, psy-
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kiska, tekniska o s v - hänsynslöst tillgripas för att på
tvinga en motståndare sin vilja. Det karaktäriseras så
lunda av yttersta våld, hänsynslöshet och intolerans. 

Om man anser sig tvingad att i viss grad förbereda 
sig för krig, bör således en sådan förberedelse innefa tta 
åtgärder för att göra h ela samhället eller viss del därav 
särskilt lämpat dels att använda våldsmedel dels att m ot
stå sådana medel. 

Den förberedelse, som en demokrati vidtager, bes li'tr 
vanligen i att den håller en försvarsmakt. För att denna 
skall ha någon mening och effektivitet, måste den till å
tas utveckla sig efter krigets krav d v s till fysisk och 
psykisk hårdhet. 

Krigets medel - våldet - kan icke göras effektivt, 
om det insättes okoncentrerat och olämpligt. Det ford ras 
den starkast möjliga organisation och fasthet samt led
ning med skicklighet, auktoritet och viljestyrka. Krigs
historien vittnar med otaliga exempel hur den överlägsna 
organisationen, fastheten och ledningen vinner över mot
ståndarna. Sådan för kriget lämpad organisation med
ger för elen enskilde endast obetydlig frihet m en kräver 
helt hans ögonblickliga och fullständiga sam.verkan och 
lojalitet. Detta är vad man brukar kalla disciplin. 

A v den föregående sammanställningen torde fram gå 
att begreppen demokrati och krig i och för sig omfatta 
motsägelser. Demokratien har i princip avstått från våld 
och tillåter en stor personlig frihet. Kriget innebär ett 
högsta våld och kräver för en effektiv insats uppgivande 
av största delen av den personliga friheten. 

Underhållandet av en krigsmakt i ett demokratisk t 
samhälle innebär från samhällets sida ett frångående av 
den allmänna principen att icke bruka våld. Detta ställ
ningstagande borde ju logiskt även innebära att krigs
makten skulle få formas efter kri gets krav. Tillämpat 
inom rimliga gränser torde ett sådant medgivande icke 
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b ehöva medföra risker för att samhället i sin helhet 
militariseras eller hr u taliseras. 

Nu är det tyvärr så här i landet, att samhället i tald 
med demokratiens u tveck ling visat en minskande för
ståelse för den militära uppfostran särskilt i vad avser 
de mili tära formerna, disciplin och auktoritet. Man måste 
nog nu konstatera, att k r igsmakten i dessa avseenden icke 
har nå got moraliskt stöd från samhället utan snarare ut
sättes för samhälleliga aktioner, som verka mera nedri
vande än uppbyggande. D emokratisering - eller ratio
l1 alisering - bruka de kallas. 

Man kan peka på några sådana åtgärder och förhål 
landen. 

1. Den ändrade krigslagstiftningen heskär b efälets 
m öjligheter att upprätthålla auktoritet och god disciplin. 

2. Militära former, traditioner och ceremonier av
avskaffas under motivering att de äro onödiga eller »ode
Jnokratiska». 

3. MO-institutionens verksamhet har så inriktats att 
den närmast blivit en klagomur för kverulanter där be
fälet ställs i strykklass och ständigt får skylta som_ an
Jdagade även om sedermera beivrade förseelse~. ~1:0 få. 

4. Pressen gör gärna sensationsnummer av fornallan
-den inom_ försvaret, särskilt om befälet kan misstänklig
göras. Rubriken »Försvarsledningen heskylles för foster
landsförräderi» i regeringspartiets organ är betecknande. 

5. D em.okratiska stridsmetoder med organiserade 
missnöjesyttringar ha införts i försvaret genom »matstrej
k er», vilka num.era ej alltid avse missnöje m ed födan utan 
också startas för att visa missnöj c med vissa befattnings
havare eller andra förhållanden. Dessa strejker äro med 
nuvarande inställning hos värnpliktiga, press och allmän
h et mycket besvärliga att komma tillrätta med och äro 
u tan tvekan disciplinupplösandc. 

6. Samhällets bistånd ifråga om_ förberedande upp
fostran har minskat. Den demokratiske medborgaren 

Tidskrift i Sjöväsendet. 32 
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upfostras till en inställning med minskad respekt fö r 
auktoritet, ökade krav på frihet och bekvämlighet och en 
allmän förslappning av moralen. Samhällsdisciplinen 
avtager liksom i flertalet västeuropeiska demokratier, där 
i vissa fall upplösningstendenser kunna skönjas . 

Det är knappast ägnat att förvåna om under sådana 
förhållanden uppgiften att upprätthålla god disciplin och 
anda stundom blir befälet övermäktig. Klämd mellan å 
ena sidan personalförbund och press och å andra sidan 
MO-institutionen och samhällels allmänt negativa och kri
tiska inställning kan befälhavaren knappast förvänla s 
ås tadkomma mer än en nöjaktig men kraftlös ordning, 
som med nödvändighet blir mera freds- än krigsbetonad. 
Man kan visserligen icke påstå att de ovannämnda för
hållandena var för sig innebära allvarligt hot nwt krigs
mannaandan men sammanlagda bli de en n edrivande 
kraft av betänklig art. Droppen urholkar stenen ej med 
sin kraft utan genom. att ständigt falla. Här i landet ha 
dropparna fallit tätt under senare tid och discplincn bå
de i samhället och inom krigsmakten måste nog betraktas 
som tämligen ihålig. 

Ännu har det dock icke gått så långt att det är ohjälp
ligt. Man kan jämföra med förhållandena i USA. Där 
har man efter krigets erfarcnhceter fått upp ögonen för 
dessa problem. Där har funnits och finns alltjämt en 
stark misstänksamhet mot det militära och dc militära 
formerna. Men man tycks ha kommil till besinning och 
såvitt man nu kan se och förstå är en ökad förståelse 
på väg. 

Del omvittnas både från civilt och militärt håll att 
kriget vanns icke tack vare utan trots den lösa och dåliga 
andan inom de stridande förbanden. Sålunda framhåller 
Baldwin i sin bok »The price of power» den bristande 
moralen och krigarandan hos så många amerikanska sol
dater. Både fiendens underrättelseväsen och egna rap
porter framhöllo upprepade gånger bristen på »esprit de 
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cor ps» hos det amerikanska infanteriet. Han betonar att 
krigsmakten i fredslid måste bestå av yrkessolda ter m ed 
krigarens moral och filosofi och män som ä ro hängivna 
sin tjänst och bära sin unifonn med stoltheL Del får inte 
vara vekliga utan hårda linjer. 

Från militärt håll påpek as ånyo dc militära former
nas betydelse och hur den under kriget spridda nästan fe
minina uppfaUningen om disciplin medförde att både ar
m e och flygvapen vid krigsslutet slod inför styrkor nära 
myteri och disciplinär upplösning. Man framhåller be
tydelsen av alt bygga llpp allmänhelens förtroende till 
krigaren och krigsmakten och särskilt till officerskåren, 
som i en kommande konflikt säkerligen blir det första, 
som fienden konnner att attackera. 

Vi möta här i Sverige liksom i USA från delar av 
samhället en föraktfull och ibland nästan hatisk inställ
ning till det militära och framför allt officerskåren. Myc
ket i de aktioner, som ovan omnämnts, ha varit riklat di
r ekt mot officersk~1ren eller avsett att försvaga dess ställ
nina. Man får måhända icke hell borlse från den möj-::. 

o o ligheten , att en del av denna verksamhed ~ir kommnust-
inspirerad. Undergrävande av tilliten till försvaret och 
särskilt dess ledare är säkerligen en viktig gren i deras 
allmän destruktiva verksamhet. Men huvudsakligen be
ror nog den »antimilitaristiska» verksamheten på oför
stånd och obetänksamhet. Delta gör att man alltjämt 
kan hoppas på en förbättring. Men det torde i nuvarande 
läge vara nödvändigt a ll söka mobilisera dc posiliva leraf
terna i samhället för att hejda den begynnande upp
lösningen. 

Uppgiften blir inte lätt. Den svenska krigsmakten 
har, som den ovan cietraclc kapten ~ilsson anför, i det 
allmänna medvetandet blivit en fredsinstitution och mi
litära krav äro impopulära. Lösningen kräver därför bå
de från samhällets och krigsmaktens sida ett avsevärt 
nppbåd av disciplin och självbesinning. Den bör avse 
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att för såväl maktägande som press och allmänhet söka 
klarlägga skillnaden mellan krig och fred och skillnaden 
mellan uppfostran till demokrat och uppfostran till k ri 

gare. Den bör söka skapa förståelse för att krigarandan 
måste vara något från demokratien tämligen väsensskilt 

för att duga i krig och alt den för sitt skapande kräver 
speciella former, som måhända ur civil synpunkt kunna 
synas både onödiga och odemokratiska. Men de behövas. 

Måhända kan lösningen sökas på det sätt, som nu tycks 

tränga igenom i USA. 
I tjänsten militära former, hårdhet och disciplin - -

- utom tjänsten den frihet och bekvämlighet, som de m o

kratien kan erb.fuda. 
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Principfrågor i Stillahavskriget. 

Au C.-E. Claesson. 

(Forts. fr. häft. 9, sid. 458 .) 

Efter sex månaders hårda strider måste japanerna 
släppa Guadalcanal. Detta resultat har kommenterats pil. 
så sätt att man framhållit, att japanerna själva till stor 

del bar skulden till nederlage t på Guadalcanal. De skulle 
in te ha insett, att ett bibehållande au herraväldet till s.föss 

i farvattnen kring Salomonöarna var förutsättningen för 

att kunna hålla ögruppen. 
Detta resonemang kan synas riktigt, men om man 

söker analysera helhetssituationen, finner man nog några 
svaga punkter. Först och främst gäller det att klargöra, 

i vilken grad Guadalcanal var ett livsviktigt mål för de 
båda parternas ansträngningar. Från början hade ön 
spelat en rätt underordnad roll för japanerna och mera 
genom tillfällighet kom flygfältet att anläggas där. Både 
Guadalcanal och de andra Salomonöarna ingick i det 
framskjutna försvaret, var delar av zonen framför den inre 

perimetern och skulle som sådana inte försvaras med 
operativa sjöstridskrafter - än mindre kunde man ställa 

krav p å att ta riskerna av ett allmänt sjöslag för någon 
av dessa positioners skull. Att japanerna mer och mer lät 
engagera sig i Guadalcanal-striderna var en följd av ami
ral Yamamotos beslut att vinna tid, men det betyder inte, 
att alltför stora risker samtidigt måste tas. Värdet av 

Guadalcanal som strategisk position var betydligt större 

för amerikanarna än för japanerna och de offer i sjö

stridskrafter, som de båda parterna tog på sig, måste 
mätas därefter. ::\Tågat japanskt sjöherravälde i farvatt-
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nen kring dc södra Salomonöarna kan det knappast und('" 
någon tidsperiod har varit tal om, eftersom dessa öar vur 
f'iiremål fö r en kamp om den strategiska positionen. Om 
el t herravälde kan man med fog tala först sedan ameri
kanarna efter slagen vid Sanla Cruz-öarna och Guadal
canal, "vändpunkten", kunnat etablera ett sådant. Om 
japanerna inmn det yltrc försvarsområdet velat ta risker
na av att skapa herraväldet till sjöss, kan man med all 
rält fråga, vad som_ under tiden augusti- oktober 19 12 
kunnat hindra dem från detta. Amiral Yamamoto tog 
1illräckligt stora risker med de operationer, han nu ut
fö rde, och att han fann dem alltför dyrbara, visar upp
trädandet efter den 1"1 november. Det strategiska lägel 
krävde obönhörligt, att dc operativa sjöstridskrafterna be
varades och att den ursprungliga planen åtminstone i 
f,ina stora drag följ des. Det var mera motiverat att låt n 
vissa yttre positioner falla, även o1n det till synes skulle 
medföra ökade risker, än att slösa bort hangarfartygsflyg 
och övervattensfartyg på deras försvar. 

Denna bakgrund kastar ett visst ljus över en re
flexion av detta slag: "De modernaste slagskeppen sattes 
]eke in mot amerikanarna före Hl-1-t Att 1nan vid Pearl 
Harbor använde sina äldsta slagskepp var J)erättigat, då 
dessa ännu så länge var snabbare än alla då i tjänst 
varande amerikanska slagskepp. Vid kampen om Salo
monöarna hade detta förhållande ändrats, och det är oför
klarligt, att japanerna då fortfarande använde sina äldsta 
enheter ... ">S). 

Så långt ifrån att vara oförklarligt torde en rimlig 
förklaring ligga nära till. Japanerna var de första i 
stillahavskriget att inse den fruktansvärda effekten a\ 
bombardemang från svårt artilleri, en taktik som ameri
kanarna sedan i varje större operation skulle tillämpa. 
När nu krav uppkom, att slagskeppsartilleri skulle an-

48) De avgörande momenten i Stillahavskriget, sid 192. 
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·vän das mot Hendersonfältet, är det väl den naturligasie 
sak att använda inte bara de äldsta utan också de sva
gaste slagskeppen (med 8-35,6 cm pjäser) i stället föt· 
att begagna de andra (med 12- 35,6 cm, 8--40,6 cm eller 
9-4G,O cm pjäser), om mot förmodan något ändå skulle 
hända bombarderingsenheterna. Förvisso hade det hm
nits mer anledning att begära en förklaring, om amir::tl 
Yamamolo skickat 64.000 tonnarna Yamato och Musashi 
att treva sig fram i mörkret mellan Savoön och Cap Es
perance. Att japanerna aldrig väntat sig så starka mol
ståndare hindrande i viigen för bombardemangen visar 
det faktum, att deras slagskepps mnmunitionsutredningar 
övervägande bestod av speciell bombarderingsammuni
tion, som inte var lämplig för strid mot fartyg40). Japa
nernas bristande spaningsverksamhet ledde dem in i en 
situation, som inte alls var väntad. 

Den sex månader långa brottningen om Guadalcanal 
hade för japanerna medfört en förlust av 2 slagskepp, l 
h angarfartyg, 4 kryssare, 11 j ag are och 6 ubåtar50). Be
träffande marinflygstridskrafterna uppgick förlusterna till 
omkring 1000 flygplan 51), men detta tal säger långt ifrån 
h ela <>anningen. Innebörden blir klarare, då det anges, 
att dessa tusen plan i det närmaste motsvaras av lika 
många stupade piloter, de bästa marinflygarna i den ja
p anska flottan. Praktiskt taget alla marinpiloter av för
sta klass hade därmed stupat"2 ) och Guadalcanalkampan
jen förtjänar otvivelaktigt aU beteckna som en vändpunkt 
i Stillahavskriget. Den kom då inte på grund av någon 
j apan sk underlåtenhet att söka strid med den amerikanska 
flotlan, utan tvärtom genom benägenheten att inom för
svarzonens allra yttersta område insätta starka o p eraliva 
marinstridskrafter. 

'l D) Interrogations of Japanese Officials, sid 4 70. 
c,o) The Struggle for Guadalcanal, sid 372. 
r.1) Interrogations of Japanese Officials, sid 420. 
G2) The Influence of Sea Power in World War II, sid 204. 
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En segsliten dragkamp. 

Efter Guadalcanals fall hade amiral Yam.amoto ingen 

avsikt att släppa greppet om de mellersta eller norra Sa

lomonöarna, därtill var de alltför värdefulla. Om en än d

ring inträdde beträffande användningen av hangarfartyg 

och slagskepp, sträckte sig den inte till kryssare och j a

gare, som under det följ ande skedet alltjämt utsattes för 

förlustrisker. Liksom tidigare skulle amiral Y amamoto 

visa sig lyhörd för de lokala chefernas hjälprop. 

Flygsitnationen sommaren 1943 är av betydande in 

ti·esse. Sedan januari hade en styrka på e tt femtiotal 

armeflygplan biträtt marinflyget i Rabaul. I juni h öll s 

för operationer inom Salomonöarna en sammanlagd effek

tiv styrka av 220 flygplan från flottan jämte de~ 50 från 

ar~1cn"3 ) . Mot denna kunde amerikanarna sätta flyg

stndskrafler p å cirka 530 plan 54 ), alltså en kvantitaliY 

överlägsenhet över japanerna av ungefär 96 procent. Där

till kommer en kvalitativ överlägsenhet, som fick ett dras

tiskt uttryck i det japanska flyganfallet mot Guadalcanal 

d~n 16 juni. Omkring 120 plan, hälften jaktplan och 

halflen bombplan, gick till anfall och möttes av 100 jakt

plan från Guadalcanal, vilka sköto ned 107 flygplan m ed 

en egen förlust av 6 plan. Det ger förhållandet l : 18 och 

ger också japanernas dilemma i ett nötskal. Hangarfar

tygsflygel nästan bortblåst och det landbaserade flygel pa 

gränsen till fullkomlig ineffektivitet - detta faldun~ band 

den japanska flottledningen till händer och fött er och 

g.iorde s.iöstridskrallerna inte bara till en taktisk utan 

också en strategisk torso. 

Omkring ett år tog det amerikanarna att efter Gua

daleanals fall driva bort de japanska marinstridskrafterna 

från Salomonöarna. Inklusive Guadalcanalkampanjen 

53 ) Interrogations of J aparrese Officials, sid 415. 
54 ) Karig-Purdon: Battle Report. Pacific War: Middle Phase, 

sid 206. 
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h ade den japanska flottan kämpat i ett och ett halvt år 

för denna ögrupp och facit i förlusthänseende var 50 

örlogsfartyg och bortåt 3.000 flygplan med besättningar""). 

Det var ett högt pris som betalats för att fördröja mot

ståndarens framträngande genom den yttersta försvars

zonen, men det finns inga möjligheter för utomstående 

att kunna bedöma, om priset var för högt. Japanerna 

hade ju bara två alternativ - att sä tta in starka krafter 

och göra motståndarnas frm~trängande långsammare eller 

att sätta in svagare och släppa fram honom fortare. Vilket 

skulle gagna dem bäst! ? 
N'är amiral Koga i april 19-!3 blivit japansk flottchef 

företrädde han den uppfattningen, att den enda chansen 

för j apanerna att förbättra det strategiska läget låg i ett 

försök att slå den amerikanska flottan inmil ett område, 

där den egna försvagade huvudflottan kunde få stöd av 

starka landbaserade flygstridskrafter"G). Förstärkningar 

dit skulle sändas i begränsad omfattning. Ruvande på 

dessa tankar hade amiral Koga begivet sig hem till J apan 

fö r att diskutera operationer, lämnande befälet till vice

amiral Ozawa, chefen för Tredje flottan . När han åter

vände till Truk i augusti, fann han till att börja med att 

flottan under sommarmånaderna inte varit njugg med 

fö rstärkningar till viceamiral Kusaka i Rabaul. Han fann 

också under höstmånaderna, att det var svårt att få klar

het i om amerikanarna tänkte fortsätta mot Bismarck

arkipelagen eller mot Gilbert-Marshallöarna. General 

MaeArtburs och amiral Halsey's framträngande togs som 

ett tecken på att hotet kom söderifrån. Hjälpropen från 

Rabanl började också bli m era högljudda än vanligt och 

i slutet av oktober kunde Kogas nerver inte stå emot 

längre, utan de kvarvarande resterna av hangarfartygs

flyget jämte nyutbildade piloter skickades till Rabaul. Då 

55 ) The Campaigns of the Pacific War, sid 160. 

GG) The Influence of Sea Power in World War II, sid 222. 



484 

amerikanarna steg i land på västra Bougainville, sändes 
också starka kryssarförband ur Andra och Tred}e flot tor
na. Det finns fog för den anmärkningen, att "den japan
ska krigföringen inledningsvis tedde sig logisk och kraft
full men efter dc första nederlagen blev osäker och f am
lande - "·17 ). Här fastslår amiral Koga, att några krafln 
ur huvudflottan inte skall insättas till försvar för Salomon
öarna, oeh kort därefter handlar han i rakt motsatt rikt
ning. 

Den stora offensiven. 

Amiral Ozawa blev kvar i Rabaul till den 20 novem
ber, då han lämnade platsen. Han hade ingenting där 
att göra längre, eftersom han inte hade några flygare kv a1 
Samma dag slogs det amerikanska anfallet ut mot Gi l
bertöarna, där trupper landsteg på Tarawa och Makin. 
Samtidigt som de sista någorlunda utbildade japansiG 
hangarfartygspiloterna gick sin undergång till mötes över 
Rabaul och Bougainville, mönstrade den amerikanska 
flottan för offensiva operationen 6 större och 5 1nindr c 
linjehangarfartyg och 8 eskorthangarfartyg med tillsam 
mans omkring 900 flygplan" 8). Därtill kom en slagstyrk:1 
av övervattensfartyg med en kärna av 6 moderna, snabba 
flagskepp. Med 375 landbaserade flygplan~u) dessutom 
hade amerikanarna sådan överlägsenhet, att .fapanernu 
måste inskränka sig till lw mzdsakligen lokall motstånd i 
land. 

Enligt de japanska planerna skulle A ndra och F}ärdl' 
{lottorna bära upp skyddet av Gilbert- och Marshallöarna. 
Deras chefer sände en begäran till amiral Koga att skicka 
amiral Ozawa med Tred}e flottans flyg som stödG0). Den 

57) Sjökriget 1939- 1945, del II, sid 171. 
5S) The Campaigns of the Pacific War, sid 193. 
5!1) A History of the United states Navy, sid 543. 
GO) The Influence of Sea Power in World War II, sid 226. 
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n a gång behövde Koga inlc grubbla över vad som. var rik
tigt eller inte riktigt - det fanns ingenting att skicka. J a
panernas ställning framträdde i all sin skröplighet. 

Cndcr Salomonkampanjen hade japanerna förlorat 
praktiskt taget alla förstaklass piloter både i hangarfar
tygsflyget och i de landbaserade marinflygstridskrafterna 
och tydlicren också ett stort anlal av andraklassens. Där-. o 

till kom vikliga fartygsförluster. De båda slagskeppen 
betydde 1/ G av slagskeppsbeståndet eller 1/ -± av de snab
bare slagskeppen, de sj u kryssarna ungefär 1/ 6 av styrkan 
och de trettio j agarna också eirka 1/6. Det var svåra 
förluster i det: vltre försvaret, men dc ett och ett halvt 
eller två åren, ~om japanerna hade tänkt sig, att deras 
flolla skulle hålla stånd, hade nu passerat. I slLZtet au 
år JfJlr8 be{ ann sig de allierade i sydvästra Stilla havet 
alll_jämt på ett avstånd au cirka 6.000 km från Tokio, 
d v s uid eller i den inre perimetern. I det psykologiska 
öoonblicket hade amiral Yamamoto avträtt från scenen t:> 

och överlämnat till sin efterträdare en situation utan 
n ågra ljuspunkter. Amiral Koga hade under sitt första 
hal vår som flottchef inte förbättrat denna situation. 

Efter Gilbcrtöarna, vid vars erövring Koga med hu
vudflollan ej kunnat ingrip a, kom turen till Marshallöar
na i den amerikanska offensiven. Urståndsatt att kunna 
göra någonting med en flotta, som salmade operationsfri
het måste amiral Koga spela åskådarens roll, när dessa 
öar invaderades den 31 januari H)-1-l. Inom hela den 
väldiga Marshallarkipelagen kunde japanerna i inled
ningsskedet disponera av flygslyrkor tillsanunans - 130 
planr.1) ! Mot dem kunde amerikanarna insätta 700 på 
hangarfarlyg baserade flygplan med påföljd att det kväl
len den 29 inte fanns ett operationsdugligt japanskt flyg-

Gl) The Campaigns of the Pacific War sid 193. Om det ameri
kanska hangarfartygsflygets pånyttfödelse se Jensen: Carrier War, 
sid 35- 55. 
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plan öster om Eniwetok. Simile vi ta ett medeltal av 

amerikanska och j apanska förluster under operationerna 
fram till anfallet mot Marshallöarna, får vi en markerad 
överlägsenhet i tekniskt-taktiskt hänseende till amerikansk 

favör. Med en kvantitativ överlägsenhet av lika utpräglad 

karaktär får man vid Marshallöarna ett slags effektivitets
tal, som anger, att am.erikanarna kunde prestera ungefär 

20 a 30 gånger högre effekt. Det är med dylik bakgrund 
hela det amerikanska offensiva skedet principiellt får ses. 
Detta var ett gigantiskt underhållsproblem och därutöver 

nedkäm.pandet av s törre eller mindre motståndshärdar av 
lokal natur. 

Den 10 februari insåg den japanska flottchefen, att 
ett kvarblivande med flottan i Truk skulle innebära renn 
katastrofen utan något hangarfartygsflyg och med svaga 
landbaserade flygförband. Han beordrade därför amiral 

Ozawa till Singapore med Tred}e flottan och amiral Kuri la 
med Andra /lottan till Palau. Med sitt flaggskepp Musashi 
seglade han själv till J apan för att rådgöra med högsta 

krigsledningen. Det var tur i oturen. Den 17 och 18 
februari satte amiral Mitscher in ett storanfall med han
garfartygsflyg mot Truk. Den japanska huvudflottan hade 

;·äddat sig undan, men 6 örlogsfartyg och 26 handelsfartyg 
förstördes sam.t inte mindre än 270 flygplanG2 ). 

Nu började i den japanska flottan en intensiv kapp

löpning med tiden. De bland Salomonöarna stupade pi
loterna måste få ersättare och amiral Ozawa satte· in h eln 

sin energi på att nyskapa det japanska hangarfartygsfly
get, som var det viktigaste elementet. Man tycker att 
av Japans krigspotential skulle folktillgången vara den 
del, som förorsakade det minsta bekymret. Men skenet 

bedrar. J n mer komplicerat det moderna kriget blivit, 
desto svårare blev det för japanerna att få en tillräckligt 
bred rekryteringsbas. Särskilt två grenar krävde speciella 

G2 ) The Campaigns of t he Pacific War, sid 194. 
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fysiska och psykiska egenskaper, nämligen ubåtstjänsten 
och flygtjänsten. Smalast blev rekryteringsbasen för ma
rinflygare och speciellt j aktflygareG3), vartill kom att 
bränslebristen s tar k t inskränk te utbildningsmöjligheterna. 
I fredslid kunde genom en lång, hård och intensiv utbild

ning skapas goda marinflygare, i ln·igstid var en mass
bildning av dylika efter amerikanska och brittiska linjer 

fullkomligt utesluten. Lndcr Salarnonkampanjen fram
kom många karakteristiska drag hos dc japanska flygarna, 
som visade hur svårt det var för dem att bestå provet04

). 

Amiral Koga hade i Tokio rekommenderat, att inga 

områden öster om Marianerna-Palauöarna skulle försva
ras till det yttersta och detta program godkändes av hög
sta krigsledningen. Liksom_ tidigare var Koga inriktad 

på att slå de amerikanska stridskrafterna och av två 
f. vaga instrument valde han att lägga tyngdpunkten på 
det mindre svaga, det landbaserade marinflyget, eftersom 
huvndflottan, så länge hangarfartygsflyg saknades, inte 
kunde väntas göra en fullvärdig insats. Från Rabaul hade 
flygstridskrafterna förts till Truk, från Ostindien flyttades 

dylika till Filippinerna och från J apan fördes den första 

omgången avFörsta luftj'lottan ut till Marianerna. 

Ett kraftigt flyganfall i slutet av mars mot Falau
öarna gjorde att amiral Koga fick den uppfattningen, att 

amerikanarna ämnade anfalla Filippinerna från Nya Gui
nea. Han beordrade flygplan från Marianerna till Palau 
och beslöt att upprätta sitt högkvarter i Davao. På väg 
dit omkom han vid en flygolycka den sista mars. I maj 
blev amiral Toyoda hans efterträdare som flottchef. Ingen

ting väsentligt ändrades i fråga om den strategi som 

G3) Om kraven på jaktflygare se Guldimann: Die Luftwaffe, sid 

236-40. 
Gel) Intressanta synpunkter på japanerna som flygmotståndare 

finns i Flying (okt 1944), Special Issue: U. S. Naval Aviation at 

War, sid 116--17, 208, 210, 214. 
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skulle följ as. A v amiralens flottorder av den 3 maj r.:;) 
framgår, att ett avgörande skulle eftersträvas genom en 
kombinerad aktion av de landbaserade flygstridskrafterna 
och hnvudflottan, vars nya hangarfar tygsflyg nu börj ad e 
ta form. Det landbaserade flyget räknade n1.an i slutet 
av maj skulle bestå av 990 plan, fördelade med bl a 48 t 
på Marianerna, 262 bland Karolinerna och 132 bland sö
dra Filippinerna. Hangarfartygsstyrkan i Tred}e flottan 
bestod av 9 enheter med omkring 450 flygplan\GG). 

~är amiral Spruance med den mäktiga amerikanska 
Femte /lottan slog ut anfallet mot Marianerna i mitten 
av jn~i, disponerade amerikanarna i stort sett följand e 
flygstndskrafter: A) De snabba hangarfartygsgmppern a 
= 950 plan, B) eskorthangarfartygen = 400 plan, C) 
iandb.aserade = 879 plan, eller tillsammans c:a 2.200 fl yg
plan 1 fullgott skick. För japanerna kom närmast i frå cra 
förutom de 450 hangarfartygsplanen ungefär 500 flygpl :n 
baserade främst på Guam, P al au och Y apG7). 

. .. Ockupationen av Marianerna och slaget i Filippinska 
~Jon sommaren 1944 bekräftade det faktum, att japanerna 
mle kunde bemästra situationen, }a inte ens allvarligt in
j'lllem på den, genom bristen på operativa s}östridskraj'ter. 
Dc hangarfartygsbaserade flygstridskrafterna revs full
:otändigt upp i och med att de insattes. Det var · endas t 
fasaden, som såg putsad ut. Under slaget den 19' juni 
förslönie amerikanska j aktplan med en förlust av 26 egna 
plan inte mindre än 383 j apanska68), vilket ger ungefär 
1 : 1_5. Det är tydligt, att man här inte längre kan tal a 
om Japanskt hangarfartygsflyg, eftersom denna benämning 
:-:kulle vara meningslös. ~ärmast till hands ligger "rör-

65 ) The Campaigns of the Pacific War: Combined Fleet Ultrasc-
cret Operation Order 76, sid 226- 31. 

GG) The Influence of Sea Power in World \Var II, sid 235. 
07

) The Campaigns of the Pacific War, sid 234-35. 
GS) Ibid. , sid 214. 
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liga må llavlor". De amerikanska flygarna själva ta lar 
egendomligt nog om "kalkonjaktcn". Betecknande är 
också, att alldeles nya jaktflygförband, som i detta slag 
för försla gången var i strid, kunde tävla med veteranför
ban d om an talet nedkämpade j apanska plan69). Det av
görande momentet var tydligen helt enkelt antalet upp
dykande "måltavlor". Så var det inte vid östra Salo
m onöarna eller Santa Cruz, och än mindre vid Midway 
eller i Korallhavet Den process, som började med slaget 
i Korallhavet den 7-8 maj 19c12 och som fick sin avslut
ning och kröning i Santa Cruz-slagct den 26 oktober sam
m a år, hade knäckt ryggraden på den }apanska flottan. 

\'id Marianerna kom de japanska övervattensstrids
krafterna ganska självfallet inte till slag, efter som de inte 
kunde f~\ någol stöd av de flygande marinstridskrafterna, 
vilket i öppet oceankrig är och måste vara nödvändigt, 
om man p å bärande grunder skall kunna räkna med 
framgång. 

Den strategiska brännpunkten i stillahavskriget hade 
sedan slutet av år 19'13 börjat röra på sig med en h astig
het, som tedde sig förvånansvärd. I tur efter Marianerna 
kom dc västra Karolinerna, främst Palauöarna. Här upp
repades samma förfaringssätt som tidigare. Denna gång 
var det amiral I-Ialsey med Tred}e {lollan (man hade 
växlat "knsk" den 26 augusti mitt ute i oceanen), som 
svarade för operationerna. Inledningsvis uppmjukades 
de mellersta Filippinerna för att förhindra, att förstärk
ningar därifrän skulle föras över till Palauöarna. Stora 
framgångar följde de framstormande hangarfartygsfly
garna. Utom en mängd sänkt handelstonnage uppnåddes 
nnder dc två första dagarna 478 i luften och på marken 
förstörda fl ygplan mot en egen förlust av 8 plan eller 
l : 6070 ). Resultatet visar med all önskvärd tydlighet, att 

CD) Carrier War, sid 147. 
•·o) Admiral Halsey's Story, sid 199. 
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det även ifråga om det landbaserade flyget inte längre kan 

vara tal om verkliga stridskrafter. Att den amerikanska 

flottan praktiskt taget ostraffad kunde uiJpehålla sig utan

för Filippinerna med de där befintliga sjuttiofyra flyg

fälten m ed hundratals japanska plan skriver under den 

försvarande sidans hopplösa läge. De amerikanska ubå

tarnas insats, som inte kan skattas n og hög, var här en 

av de mera framträdande orsakerna. Bristen på bensin 

gjorde, att flyg tiden för dc japanska planen måste be

gränsas till ett mycket hårt pressat minimum i enlighet 

med maximen "gå till väders endast i det ytters ta läget". 

Men a tt hundratals plan på marken under ett par dagars 

anfall går till spillo betyder långt driven demoralisering 

eller en anmärkningsvärd oskicklighet att camouflera och 

skydda flygplanen. 

Efter ockupationen av Palau och Ulithi i september 

kunde så anfallet mot Filippinerna insättas i oktober i 

stället för som tidigare beräknat i december. "Vi hade 

redan krossat J apans luftstridskrafter på Filippinerna (ge

neral Kenney räknade senare till nära 3.000 förstörda 

flygplan på de olika flygfälten) ; nu måste vi slå ut de 

baser från vilka dessa kunde förnyas71 ) ". Och dessa baser 

var framför allt belägna på Formosa och ökedjan nord

·ost därom. Det finns ingen anledning a tt närmare följa 

dessa opcrationr, utan här skall blott slutresultatet av 

tretton dagars arbete redovisas: sänkta fartyg 140, ska

dade fartyg 248, nedskjutna flygplan 685, på marken för

s lärda plan 5-JO. Amerikanarna led följande förluster: 

sänkta fartyg O, skadade fartyg 2, nedskjutna flygplan 95 

(många av flygarn a räddade) 72 ). Kommentarer är över

flödiga . 

"I januari 1945 var Japan de facto en besegrad na

tion. Filippinerna hade gått förlorade, det är sant, men 

n) Admiral Halsey's Story, sid 204. 

72) Ibid. , sid 209. 

]'idsk1'i[t i Sjöviisen del. 33 
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mycket viktigare var vad som förlorats med dem. Rå
varukällorna i söder, för vilkas skull kriget utkämpats, 
var förlorade och amerikanska flottor seglade ostraffat 
till Ostasiens kuster. Alla förhoppningar om framtid a 
motstånd hade vilat på olja och nu var fartygen sänkta 
och oljetillförseln avklippt. övervattensflottan var borta, 
likaså 7.000 flygplan, använda under fyra månaders för 
svar av den sista förbindelselinj en"73). 

För de ännu befintliga tusentals japanska flygplanen 
stod någon verklig framgång ej att vinna med den kon
ventionella taktiken, utan här inträdde självmordsflygar
na, Kamikazekåren, som vid de allierades vidare fram
trängande till en tid utgjorde ett betydande hot men inte 
kunde inverka avgörande. 

Medan den strategiska brännpunkten låg bland Salo
monöarna under en tid av cirka fjorton månader, kunde 
den sedan under sin snabba vandring stanna blott två 
- fyra månader på andra platser. Bakgrunden till denna 
stora både rörlighet och snabbhet efter hösten 1943 har 
sin förklaring inte enbart i den stora krafttillväxt, som 
den amerikanska flottan fick, utan också i det faktum, 
att japanerna inte längre ägde de medel, som ensamma 
utgör grunden för all sjökrigföring såväl offensiv som. de
fensiv - operativa sjöstridskrafter. Och detta förhållan
de kan ledas direkt tillbaka till striderna om Salomon
öarna och främst Guadalcanal. Redan senhösten 19"12 
hade den japanska flottan förlorat sin operationsfrihet 
genom. förlusten av det för en oceanflotta omistliga han
garfartygsflyget, ett tillstånd, som höll i sig till s l ute t. 

73) The Campaigns of the Pacific War, sid 289. 
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Litteratur. 

Rommel och invasionen 1944. 

Au generallöjtnant H. Speidel. 

Bokens författare, generallöjtnant I-lans Speidel, var stabschef vid 
den armegrupp, som under befäl av fältmarskalk Erwin Rommel hade 
till uppgift att försvara Normandie vid en eventuell, allierad invasion . 
Som bekant lyckades armegruppen icke lösa sin uppgift . Speidel ger 
i sitt arbete en ingående skildring av misslyckandets orsaker. Andra 
författare ha behandlat Normandieföretaget, men ur »allierad» syn
vinkel. Det är därför desto intressantare att taga del av Speidels bok, 
som behandlar ämnet ur tysk synpunkt och med verklig sakkunskap. 
Få personer, om ens någon, torde på tysk sida vara mera kontpetetlt 
till denna uppgift än S. Det tyska orginalets titel »Invasion 1944. 
Ein Beitrag zu Rommels und des Reiches Schicksal» ger en bättre 
bild av bokens innehåll än dess svenska namn. Det är sålunda icke 
endast invasionen, som behandlas, utan även den politiska bakgrun
den till händelserna den ödesdigra sommaren 1944, då Rommel aktivt 
deltog i sammansvärjningarna mot Hitler. Av Hitlers tysta motstån
dare i hemlandet framstod Rommel som den ende, som kunde rädda 
tyska folket från m1,dergång. 

Speidel klargör orsakerna till det för Tyskland olyckliga militära 
läget 19-±4 och lämnar en saklig redogörelse för den inrikespolitiska 
situationen, som redan vid årsskiftet 1943-1944 för den vidsynte 
framstod som mer och mer ohållbar och framtvingade kupplanerna, 
mot Hitler samtidigt som febrila förberedelser pågingo att avvärj a 
den väntade invasionen i väster. innan invasionen kom och därmed 
skapa bästa möjlig-a förutsättningar för underhandlingar med de 
allierade. 

Speidel ägnar cle första kapitlen av sin bok åt det politiska 
och militära läget våren 1944 samt utvecklingen inom krigsmakten 
fram till samma tid. Grundvalen för Hitlers ·politiska förhoppningar 
vid denna tid var enligt Speidel tron, att förbundet mellan Västmate
terna och Sovjetunionen skulle rämna och England sedan bryta sam-

495 

man med »moraliskt uttömda krafter». Speidel .-isar, att den politiska 
situationen icke erbjöd några utsikter att få slut på kriget genom 
en seger för T yskland och att det efter de västallierades beslut att 
kräva kapitulation utan villkor, var tydligt, att icke ens ett remiss
parti under Adolf Hitlers ledning var möjligt. 

Det militära läget karaktäriseras i Speidels framställning i hög 
grad av pessimism som hade sin grund i de motgångar, som förorsa
kades av »världshistoriens störste fältherre». Speidel ger både i detta 
och andra sammanhang många drastiska exempel på Hitlers ingripan
den, av vilka här endast några kunna relateras. Dnjepr fick t ex 
icke befästas , »då armen annars bara sneglar bakåt och inte strävar 
framåt», ett uttalande som är nog- så betecknande för den hitlerska 
strategin att söka tving-a Sovjet till underkastelse genom att besätta 
områden utan att samtidigt krossa de föt·svarande trupperna. Dessa 
veko skickligt undan, tills lämplig tid och plats för motoffensiv yppa
de sig, då tyskarna saknade bakre linjer att falla tillbaka på. Ett 
annat exempel erbjuder Rommels ökenstrider. Då Montgomm-ys vida 
överlägsna arme gick till motanfall från tryggade underhållsbaser och 
stödd av överväldigande flyg- och sjöstridskrafter, begärde RommeJ 
i överensstämmelse med sitt ansvar att få gå tillbaka till El-Alamein. 
Hitler telegraferade: »Angrepp på Cairo. Seger eller död.» 

Någon fältherre var Hitler förvisso icke. Hans prestige hade 
efter fälttågen i Polen, Norge, Frankrike och på Balkan stigit bland 
de högre militärerna. Men det fanns sådana som aldrig läto sig föras 
bakom ljuset. Kulten av »Der grösste Feldherr aller Zeiten» förvand
lades också successivt till något helt annat, och de generaler i hög
kvarteret, som icke hade låtit sig berusas av medgångarna 1940 och 
1941 utan fortfarande representerade förnuftet, lågo i ständig drag
kamp med Hitler, som endast hade offensiva operationer i tankarna, 
fastän trupperna tvingades tillbaka av överlägsna stridskrafter. Ännu 
värre hade de operativa cheferna det vid fronten. De tvingades av 
sitt förnuft att desavouera Hitlers order om motanfall och förbud 
mot frontförkortningar, etc. Generalerna, medvetna om sin plikt mot 
truppen, kämpade sannerligen »med galgen bakom ryggen», vilket inte 
torde ha varit särskilt stimulerande för tankeverksamheten. RommeJ 
ogillade Hitlers sätt att föra krig och han visade också detta genom att 
gång efter annan öppet kritisera ledning-ens bedömanden och åtgärder. 
Särskilt var detta - enligt Speidel - fallet vid planläggningen av 
försvaret i väster samt framförallt under försvarsstriderna i Frank
rike. Man torde nästan kunna tala om ett spänt förhållande mellan 
å ena sidan Hitler och högsta krigsledningen och å andra sidan Rom
me!, som genom mod och allmän duglighet skänkt en viss glans åt 
icke bara Tyskland utan även dess ledare. 
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Xven om bi'isterna i högsta ledningen av Speidel framställes lla 
ett utomordentligt m[llande sätt, är dock hans skildring av de mili
tära händelserna inom armegrupp D: s operationsområde av stöne mi
litärt intresse. Det kan vara värt att här återge innehållet av de 
mest intressanta delarna av Speidels (Rommels) synpunker på för
llållandena i väster före och efter invasionen. 

Speidel ko!lstaterar, att rapporter redan i mars 1944 började in
flyta om koncentration av förstklassiga amerikanska och brittiska 
förband i England. Det rådde inom armegrupp D: s stab intet tvivel 
om, att invasionen snart skulle lwmma: »Särskilt från och med den 
intensifierade flygoffc.nsiv, som igångsattes vid månadsskifteet april
maj 1944, registrerade och kartlade armegrupp B omsorgsfullt alla 
tecken på en förestående invasion. Inflygningar, överraskande fran .
stötar av fientliga sjöstridskrafter, mineringar, minröjninp;ar, sabo
tagehandlingar av motståndsrörelsen - allt tydde på. att platsen slmlle 
bli någonstans mellan Somme och linjen Saint-Malo-Orleans.» 

Invasionsstyrkorna bedömdes klara för sin uppgift i slutet aY 
april, och den 18 maj »fastställdes» av olika skäl som en »säker» dag 
för invasionens igångsättande. 

I april 1914 betecknade fältmarskalk Rommel - enligt Speidel -
följande landstigningsplatser som sannolika: Mynningarna av Somme. 
Bresle, Arques och Seine med hamnarna Abeville och Le Havre, Cal
vadoskusten samt halvön Contentin och Cherbourg. Rommel ansåg 
vidare det vara livsviktigt för invasionsstyrkorna att genast kunna 
taga en användbar hamn. Han saknade varje uppgift om de konst
gjorda hamnar, som sedermera i juni överraskande insattes mot Cal
vacloskusten. Det är värt att notera, att hypotesen om en landstigning pi 
Calvacloskusten och vid Seinemynningen stred mot uppfattningen inom 
flottan, där man ansåg, att en landstigning på Galvadoskusten var 
osannolik på grund av klipporna utanför. Befästningarna i denna del 
av Normandie voro också obetydliga. Så småningom fi ck armegruppen, 
som redan antytts, allt fle1· bevis pi att Normandie utgjord e de allie
rades första anfallsmål och RommeJ gjorde energiska försök att in
rätta försvaret därefter. Men Hitler däremot räknade med en land
stigning vid Kanalen (Cap Gris-Nez) och inom högkvarteret i övrigt 
räknade man med större företag mot belgiska kusten och Scheldemyn
ningen; några omgrupperingar tillätos icke. Rommels ansträngningar 
att skapa en enhetlig l edning för alla tre försYarsgr enarna i väster 
för en samlad försvarsuppgift tillbakavisades i skarp form av Hitler. 
Hitlers stridsorder för styrkorna i väster lydde: 

»Avgörande slag vid Atlantvallen - med andra ord kusten som 
försvarslinje, som till varje pris måste hållas. Före och uneler land
stigningen skall fientliga invasionsförsök krossas och lokalt landsatta 
styrkor tillintetgöras i automatiskt utlösta motstötar». 
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Aregrupp B hade alltså att envist försvara stranden och någon 
som helst operationsfrihet medgavs icke. 

På. l:e~a elen 4,000 km långa Atlantfronten voro ungefär 60 in
fantendiVISlOner insatta. De bestodo av äldre årsklasser, otillräckliot 
utrustade och endast i ringa utsträckning uppbyggda av krigserfarJ~a 
tl~upper. De voro på intet sätt vuxna den väntade motoriserade och 
rorllge motståndaren i händelse striden skulle anta formen av ett rör
ligt krig. Rommel hade inför Hitler personligen framhållit att dessa 
cl~visioner voro oanvändbara i ett modernt krig. Hitle!' h~cle därvid 
papekat det stridsuppdrag han fått, enligt vilket karlarna »bara skulle 
!~ta s lå. ihjäl sig i sina befästningar» och inte få användas till »rör

ll~t>> !~ng. I händelse av en lokal landstigning skulle fienden »slås 
pa stranderna» och kasta·; i sjön. Rommel yrkade vid upprepade till
fällen på att en tillräcklig strategisk reserv skulle ställas till arme
gruppens förfogande. Avsikten var, att denna strategiska reserv efter 
en genomförd fientlig landstigning skulle insättas mot fienden uneler 
rörliga operationer och därmed trygga elen försvarandes handligsfrihet. 

Med h~:nsyn. till effekten av den a llierade flygoffensiven, som pågick 
seelan 1. apnl, ansåg Rommel det nödvändigt, att denna strategiska 
reserv Icke utgångsgruperades för långt borta från det väntade inva
sionsområclet, ty då skulle den sannolikt icke kunna ingripa i tid. 
Belysande för Rommels tankegång är följande av Speidel återgivna 
yttrande, som Ro mm el fällde vid en överläggning inom staben: »Om 
man inte är över fienden ögonblickligen efter elen första lanclstiO'
ningen, sä har man inte en chans med hänsyn till hans stora öve;
lägsenhet i luften. . . Om vi med vår gällande stridsuppgift icke kan 
hålla fienden från stranden eller de första 48 timmarna kasta honom 
i sjön, har invasionen lyckats, och eftersom vi sakna en strategisk re· 
serv och flottan och flyget är totalt borta, är kriget förlorat.» 

Om erforderliga pansarförband hade ställts till armegruppens för
fogand e och grupperats nära fronten, som Rommel ville, kunde' dessa 
enligt Speidels uppfattning med ett ingripande, de första dagarna på 
ett radikalt sätt ha förändrat läget. 

Flottan i väster bestod av några jagare, 10-15 torpedbåtar, någ
ra mototorpeclbåtar, ett antal minsvepare samt diverse bevaknings- och 
trängfartyg. 40 ubåtar skulle i händelse av invasion gå ut från At· 
lantkusten. Av dessa 40 ubåtar kommo bara sex ut och dessa lycka
des icke göra några betydelsefulla insatser; ubåtskrigets resultat mot
svarade ej längre ubåtsförlusterna. 

Den 14 juni 1944 på kvällen förstördes vid ett allierat anfall mot 
piren och ubåtsbunkern i Le Havre icke mindre än 38 övervattens
fartyg, däribland fyra torpedbåtar. De svaga tyska sjöstridskrafterna 
kunde sedan inför elen förkrossand e, allierade övermakten icke ut
rätta mycket om ens något. 
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Det är intr essan t att taga del av Speid els skildring av befäls
förh å llandena beträffande kustartilleriet: F lot tan gjor de anspråi;: iH 

at få leda a r t illeristriden, så länge fienden befann sig u tanför sh·an 
den. Vid en konstaterad landstigning skulle armen övertaga led
n ingen av kustartilleriet. »Detta arrangemang ledde redan under för
beredelserna till en bristande överensstämmelse mellan de taktiska 
principerna för land- och fartygsartilleri (val av eldstä llningar, obser 
vationspunkter, ammunitions tillförsel).» RommeJ begärde hos Hitler 
att få införa en annan ordning, men detta fö rvägrades honom. 

I början av juni 1944 beswd h ela det tyska flyget i väster a\ 
omkring 500 flygplan, av vi lka 90 bombplan och 70 jaktplan höllos 
startberedda. Som jämförelse nämner Speidel, att det allierade inva
sionsföretaget enbar t under den 6 juni stöddes av 2.5 ,000 inflygningar 
Speidels uppgifter om det tysl~:a fly gets personalförhållanden äro häp 
nadsväckande: »I väster unde rhölls exempelvis ett enormt omfattande 
speciellt underrättelsenät på över 50,000 man. F lygets depåperson al 
- i väster över 300,000 man - var icke som vanligt i flygvapnen 11 
utan 100 gånger så stor som flygp ersonalen.» Speidel förklarar detta 
förhållande vara en följd av Görings önskan att ha en privatarme -
»en karakteristisk böjelse hos alla revolutionära koryfeer». 

Speidels skildring av Atlantvallen är värd särskild uppmärksam
het. Icke minst ur den synpunkten, att man på sina håll ännu tycks 
hävda den uppfattningen, att Atlantvall en , inom de områden de alli e· 
rade hade utvalt för invasionen, var oerhör t starkt befäst - en upp
fattning, som har sin förankring i den atlantvallspropaganda, som H it
ler startade i avsikt att vända världens uppmärksamhet bort från det 
misslyckade, tyska fä lttåget i öster. Även Rammel personligen lånade 
sig som bekan t till denna propaganda. Syftet därmed var - som r e
dan antytts - att vinna tid för befrämjandet av vissa politiska planer. 
Inom de områden, som den högsta krigsledningen räknade med som 
sannolika för en allier ad landstigning hade utbyggnaden av försvars an
stalter avancerat relativt långt, Däremot var kusten vid Calvados , 
framförallt terrängen framfö1· Bayeux, nära nog obefäst, då marslmlk 
Rammel övertog befälet. De enda befästningar, som 1944 funnas pa 
den öppna kusten, voro stödjepunkter med r adarstationer, batterier och 
stabsplatser . Grunden var fältmässigt utbyggd, dock sällan i betan!' 
till följd av materia lbrist. Längs högvattensmärkena på stranden gick 
huvudförsvarslinjen, i vilken en kedja av minerade stödjepunkter u t
gjorde stommen. Artilleriets eldkraft - endast ett batteri för varje 
18- 20 km - kunde inte nämnvärt förstärkas, . särskilt till följd av 
bristen på eldledn ingsinstrument. 

Av mycket stor t intresse är Speidels skildring av händelserna pa 
tysk sida de första invasionsdygnen. Särskil t äro de rommeJska an-
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strä ngningarna att bemästra situationen värda ett närmare studium. 
Sammanfattningsvis konstaterar Speidel, att föru isättningen för att 
de a llierade stridskrafterna skulle kunna kastas ti llbaka i sjön eller 
någon längre tid hållas kvar i sina brohuvuden var förefintligheten av 
ett starkt tyskt flyg och en stark tysk flotta . Men denna förutsätt
ning saknades. Och i fortsättn ingen - konstaterar Speidel - var det 
de allierade, som dirigerade u tvecklingen. De närmaste dagarna efter 
den 6 juni förekomma inga organiserade, större motanfall. Hitler och 
h ögkvarteret ingrepo så gott som dagligen i ledningen »och ville som 
vanligt stoppa alla fientliga operationer samtidigt». 

RommeJ och hans stab had e svåra duster att utkämpa med hög
kvarteret, som envist höll på principen, att varje fotsbredd mark 
skulle försvaras , och icke tillät någon som helst operationsfrihet. Hur 
grundligt Hitler ännu i början av a ugus ti missuppfattade situationen 
i väste r, framgår av hans order i samband med ett större t yskt mot· 
anfall med pansarstridskrafter »att rulla upp den allierade invasions
'fronten från väster till öster». 

Redogörelsen för stridshändelserna under slaget i Normandie för
bigås här. Den utgör en ytterst intressant lektyr, och översiktskartor 
underlätta ett närmare studium av de upplysningar Speidel lämnar 
om de tyska trupprörelserna vid försöken att bjuda de f ramstormande 
pansararmeerna motstånd. 

Speidel riktar också kritik mot den ailierade ledningen, som han 
a nsåg icke alltid utnyttjade de operativa möjligheter, som erbjödos, 
och som kunnat ge oanade resultat. 

Ett avsevärt utrymme ägnas Rammels kontakter med de män , 
som planerade och utförde attentatet mot Hitler den 20 juli 1944. Ge
nom framtvingade bekännelser fick Hitler kännedom om Rammels roll 
i kuppförberedelserna och lät honom välja mellan att taga gift eller 
ställas inför folkdomstol. 

C. E, 




