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Meddelande 
från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 
nr 5 /1955 

Ordinarie sammmanträcle onsdagen elen 19 okt. 1955 
(Utdrag ur protokollet.) 

1. Meddelade ordföranden, att sedan näst föregående 
sammanträde hedersledamoten amiral Tamm avgått med 
döden och lyste frid över hans minne. 

2. Beslöts alt i princip godkänna förslaget om att för
lägga 1 a 2 sammanträden per år till Stockholm. Beslut om 
vilket eller vilka sammanträden som skola förläggas till 
Stockholm skulle fattas årligen vid Sällskapets ordinarie 
december-sammanträde. 

3. Konstaterades att förslaget om viss utökning och om
benämn ing av Sällskapets vetenskapsgrenar rönt nästan 100-
procentig anslutning vid verkställd opinionsundersökning 
jämlikt stadgarna § 43: 2. 

Godkändes i ])l'incip ett av Beredning3utskottet uppgjort 
försiag till omformulering av stadgama § 29: 1 och beslöts 
att slutbehandling av förslaget skulle äga rum vid ordinarie 
december-sammanträdet samt att dessförinnan förslaget 
skulle utsända s genom sekreterarens försorg till ulanför 
Karlskrona bosatta ledamöter för att bereda dessa tillfälle 
deltaga i omröstningen. 

4. Beslöts att med hedrande omnämnande och penning
Pris belöna ledamoten Hammar för m ångsidig och värdefull 
skribentverksamhet i Tidskrift i S.iöväscnde, 

kommendörkapten Rollof för dennes artiklar »Admiral of 
the Fleet - Lord Fisher of Kilverstone» (juli 1954) och 
»Systemanalys och sunt förnuft» (maj 1955) samt 

kapten Erkhammar för artikeln »Glöm ej människan i 
centrum» (apriL 1955) . 
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5. Beslöts att icke utgiva några särskilda tävlin gsän1 
för år 1956 utan i likhet· med tidigare år inbjuda ti lli~en 
sändande av tävlingsskrifter i fria ämnen inom Siillsk ap~~
ordinarie vetenskapsgrenar. s 

6. Föredrog ledamoten Segrell ett av _led amoten Bach ,, 
författat inträdesanförande »Försvarets mtendenlurförva~t~ 
ning och försvarets intendenturkår». 

7. Föredrog ledamoten Haf'ström utc~rag ur sin å rsbe
rättelse i vetenskapsgrenen skeppsbyggen och m askinväsen
de 1955. 

Efter föredraget följde en kortare diskussicJn. 

Karlskrona den 20 oktober 1955. 

B. LIND af HAGEBY. 
sekreterare. 

Rättelse till september-häftet. 

Rättelse till artikeln Morgondagens occankrig, in för d i 
Septemberhäftet Genom ett heldagligt förbiseend e har b ild 1 
till nämnda artikel blivit upp- och nedvänd och lexlen till 
bild 2 och 3 omkastade. 

Redaktionen. 

statskonst, krigskonst och historia 
Av Kommendörkapten M. HAMMAR. 

Historien s•om visdomskälla. 

Krig har alllid varit ett Lacksamt ämne för krönikörer på 
poesi eller prosa. _!:;-örr betrnkta~les ~.cdget eller striden som 
en lönande och arafull sysselsattnmg och bragderna be.• 
su öngos i entusiastiska hjältccpos. Både krigen och syn-· 
punktern a på dessa har förändrats ganska avsevärt. D e så 
kallat litterdra krigsboksförfattarna b etona numera gärna 
de fysiska faso rna i kriget om de icke rentav ansluta sig 
till vad Frans G. Bengtsson kallade den berömda l a trin
skolan »som med särskild skärpa fr amhävde saknaden av 
vattenklosdtcr i stridslinjen». 

Böcker av ovannämnd art utformas oftast för att finna 
avsättnin g b os en bred allmänhet men erbjuda otillriickligt 
med väsentligt kunskapsstoff för a tt duga till underlag för 
yrkesmannens eller den allvarligt intresserades studitml av 
kriget och striden. Det saknas emellertid ingalunda livak
tiga andar och flitiga pennor som skildra krigen och stri
derna ur krigsvetenskaplig synpunkt och söka draga ut er
farenheter till ledning för kommande politiker eller stra
teger. Tyvärr har efter det sista kriget antalet sådana mer 
eller mindre tillförlitliga och ved'erhäftiga: författar e och 
böcker blivit så stort att även d en mycket intresserade och 
läsvillige har svårt att följa med. 

Det är då trösterikt att det finns en tredj e sorts skrivare 
som skulle kunna kallas historiker och film.ofer. Det är de 
s?m på fullt allvar ägna sig å t studium av krigslitteraturen 
for att därefter låta den i smält och förädlad form tillsam
Ilians med resultaten av deras egen tankemöda komma 
samtiden tillgodo. 

Efter andra världskriget ha några sådana engelska tänka
re .. och lu1gshistoriker kommit att tilldraga sig särskild upp
lllarksamhet och dessa äro Major-General J. F. C. Fuller, 
faptain Liddell-Hart och Professorn i krigshistoria i Ox-
1ord Cyril Falls. Alla dessa äro väl kända redan från mel
~Ukrigstiden men de ha under de senaste åren utgivit var 
Sltt Verk som. är väl värt ett studimn. 
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Fuller, vars kanske mest k ända bok »The Seco n d \ Vo , 
War» utkom 1948, har börjat en bokserie kallad »The Dec~ 1.d 
ve Battles of the vVestern World», vars första volym är d;~l
rad .1~54. Liddel-Har~ utgav r:dan 1929 en ~ok k allad »l]~
D ecisive \Vars of History» dar hans doktrm om »indi re e 
approach» f~rst J?Ublice::ades. De~u~a bok har omarb e ta~ t 
och under olika titlar pa nytt utg1v1ts 1941, 1943 och 194~ 
och den kom att i mycket hög grad p åverka and ra vädds
krigets militära ledare särskilt de tyska. Den har nu Ytter
ligare omarbetats och utvidgats och under titeln »Stra tegy 
the inclirect approach» utgivits under 1954. Cyril Fall~ 
tyckte sig ha funnit att politislc historia studeras av fler. 
talet bildade människor, m edan krigshistorien läses näs tan 
enbart av militärer. Han ansåg att det förel åg ett behov 
av en krigshistoria för lekmän, och har för att fyll a denna 
lucka utarbetat sin »A Hundred Years of \Var» som u tkom 
1953. I denna begränsade han sig till ticlen 1850'----1950. 

Det är ganska naturligt att en krigshistorik er och st ra teg 
gärna tror på och b etonar betydelsen av historiska st udier 
och sökande efter varaktiga r egler och princip er. Det kan 
emeller tid, innan man ger sig historien i våld, - åtmins to· 
ne som en luttrande propedeutisk tankeövning - vara nyt· 
tigt att i korthet repetera Tolstoys historiefilosofi som han 
framlägger den i »Krig och fred». Bakgrunden är de n att 
det objektiva historiska förloppet innehåller fakta, tilldra
gelser, händelser och handlingar, som av skarpsinniga iakt
tagare med framgång kan brukas till stöd för ·al!dees olika 
konstruktioner, slutsatser, omdömen och förutsägelser. l det 
historiska skedet är antalet verkande faktorer oändligt. 
D en engelske historikern Leewellyni \Voodward u ttrycker 
det på följande sätt: »Det är ingen paradox att vi vet !ör 
mycket. Vi vet så många fakta so1n låta sig flät as in i obka 
mönster och figurer att vi kan frmnslälla ett obegr~insat 
antal sådana mönster, men vi vet inte nog för att ku.nJ~a 

bedöm.a dessa mönster och välja mellan dem - - v1 ~r 
aldrig säkra på att det vi gör inte består i att vi slmnpvJs 
plockar ut enstaka purlider och ytliga likheter» . 

Den röda tråden i Tolstoys historiefilosofi är hm:s be~ 
stridande av att det finns ett för oss åtkomli gt ratwnell 
sammanhang i det stora händelseförloppet. H~n har P~1:~ 
sonlig erfarenhet av kriget på Krim och han finner att 1H11

11 
förarnas krigsråd präglas av en fullkomlig förvirring. Jla._ 
blev övertygad om att inga militära operationer kunde ove\. 
bEckas, planeras och b eräknas, resultatet var alltid J11e 
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etle:li mi~?re .. omöjligt att förutse. Sin mest påtagliga och 
ästan loJevaekande fonn får strategernas inbilskhet hos 

;eoeral ~fuel, den arge och tvärsäkre tyske pedanten som 
ur Frednk den st?res fälttåg abstraherat <>itt vetenskapliga 

5ysteJ? om .~lankrorelsens betydelse o~h d:jupt föraktar allt 

50m mt.e stanuner m ed denna hans f1xa 1de. _ (När man 
Jäser L1dd~~l-Hart~ tillämpningar av sin ide »the indirect 
approach » ar det mte utan att man kan spåra en viss lik
]Jet Det förefaller åtmi~stone en aning sökt att k alla rys
sar:nas »strategy _of evasiOn>> ~m der N a poleonkrigen och de 
.aJherad:s »ela.~hc de!ence» 1 ·samband med Marne-slaget 
under forsta varldsknget för »indirect approach»). 

Kontentan av Tolstoys tankegångar är att världshistorien 
i varj e fall inte styres av mänskligt förutseende och att den 
lika litet som d~n kosmiska processen varav den utgör en 
del kan utan VIdare genomskådas av det mänskliga för
nuft.et. Mot. detta k an ma1~ ställa Liddel1-Harts inlednings
kapitel »H1story as prachcal experience» där han starkt 
argumenter:ar ~ör b etydelsen av krigshistoriska studier sam
manfattat 1 Bismareks uttalande »Dårar säga att de lära 
av erfarenheten. J ag för edrar att draga fö r del av andras 
erfarenheter». ~ 

Man bör givetvis inte låta Tolstoys kritik av stora mäns 
förmätenhet, samtida b edömares förbindelser och hävda
te~knares snusförnuft avskräcka från studier. Men man bör 
~muas att det är svårt ~tt fi1~na sanningen och draga rik~ 
hga slutsatser utan en VIss fnhet från önsketänkande och 
stälvisk a intressen. I dessa avseenden stå trots allt de be
rorda f?rfattarn,a r•el?-tivt högt, särskilt Cyril FlaUs även 
O~l de Icke na upp hlJJ vad som måttfullt och nästan öd
IUJUkt framl agts av historikern Herbert Butterfield. 
K~ig~.historien som ämn e k an angripas på olika sätt. Av

;~s l for.~ta hand ett framläg~ande av fakta och händelse
.orlopp ar kanske den naturligaste form en en krigshistoria 
1 kronologisk följd . Om man villi lägga tyngdpunkten på or
kaker, verkningar och. erfa~·enheter eller belysa vissa teser 
an verket exempelvis utformas •som en exempelsamling 

r ed kommentarer. Fuller kaHar sin . bo.k »The Decisive ~att
es of the \Vestern \Vorld and the1r mfluence upon histo
f'». Den fö rsta volymen om ca 600 sidor omfattar tiden från 
lllotrnes III i Egypten ca 1500 f. Kr. till Lepanto eller vad 
ä an sl~uUe kunna rubricera som roddfartygens epok. D>et 

0 r e.tt Ullponerande arbete. Men det k an nog ifrågasättas 
lll Icke en uppläggning som kontinuerlig historia varit att 



föredraga när verket kvantitativt blev så pass omfa L Lan 

D~t förefalle~ också_ som 
0

0111 Inängden ~v stoff oc h fa]~~~
-nagot kommit att tara pa Fullers vanllgcn yttcrs l Illä _ta 
fulla och målande språk. Man saknar också en san 11n·~g
fattm:d~ över?Iick av tids~~{ed ;t ell~r delar därav. ~led Fet~~~ 
lers tldigar; adagalagda forma~a -~Ill :;tnal\Ys ?ch dJ ärv syn. 
-L~s syi:ws saclana ha kunnat bh sarskilt lasvarda och nJut
nmgsnka. 

Liddell-Hart och Cyril Falls ha båda valt en m era lit
präglad fonn av exempel m ed kommentarer. Licldell-Han 
lyckas på ca 400 sidor genom sträng utgallring behandla 
krig från Maraton 490 f. Kr. till och med andra vii ridskri
get jämte kommentarer och strategiska teorier och princi 
per. Han avstår emellertid helt från taktiska detaljer so lll 
relativt fylltigt återgivas i Fullers bok. 

Cyril Falls har genom sin begränsning i tiden en något 
lättare uppgift. I-Ian n år från! Krimkriget fram å nda till 
krigen i Korea och Indokina och hans spekulaliva kapitel 
om_ »Medel och metoder», »Kriget i Juften» och avslu tni ngen 
»Horrida bella» äro fulla av värdefulla synpunkter oc h ba
lanserade omdömen. 

Gemensamt för samtliga är den -åtminston e för en sjö
krigare - alltför kortfattade och ofullständiga hcl wnd
lingen av dc marina problemen. Några sjöstrider såsom Sa
lamis, Actium, Lepanto och Skagerack behandlas visserli gen 
men utan den detaljrikedom som ofta länmas stride r ti ll 
lands. Man saknar också skildring av sambandet me llan 
läget till sjöss och striderna till lands. Så behan dl as l ex 
striderna i Cyrenaica mellan Auchinlech-Monlgomery och 
Graziani-Rommel ganska utförligt utan klarläggande att för
utsättningarna för tillförseln av förstärkningar till Montgo
mery var en rimligen tryggad sjöfart. Falls p åpekar detta 
på ett ställe i en kort mening men skildringen av kampen 
till sjöss och förutsättningarna för denna får ingalunda ett 
utrymme soin motsvarar dess betydelse. 

Man kan nog säga att samtliga böcker äro ganska s tarkt 
lantmilitärt betonade ehuru Cyril Falls lider minst aY den
na obalans. 

Liddell-Hart och Clausewitz. 

Liddell-Hart går i sin strategiska teori ganska ska rp t till
rätta med Clausewitz. Till en början påpekar han at t _deJ~~ 
nes definition på strategi ej är adekvat, Clauscwitz skrrvel· 

strateg~. är l~onsten att an:vända str iden -s_öm Iiledel ' för ~ att 
,-1111a kugsmalet. Med andra ord strategien formar ,kngs..: 
~~anen, drar upp avsedda riktlinjer för de olika fälttåa soni 
P tf öra k riget, och reglerar de sl,ag som_ skola 'utkän~)as i 
~ardera ~v de~s.a» . Strate~ien enligt denn:a- definition in
tränger pa pol~_hk_~ns om~'rade och har kanunit Clausewi.tz; 
Järjungar: . att __ forv~xla mal o_~h medel och lå ta alla andra 
)länsyn VIka for_I~alet oatt U~l~ampa_ en a~~Örande drabbning. 
Liddel~-Hart skilJer pa pohhk, kngspohhk eller den högre 
strategien (Grand Strategy) samt den rena eller militära 
strategien. 

Dien högre strategiens roll är att koordinera och fördela 
alla landets resurser för att vinna krigsmålet - det mål 
som definieras av den grundläggande politiken. Den skall 
sålede~ b;räkl~~ och utv_eckla ekonomiska r esurser och per-: 
sonalhllg:;tng for de stndande styrkorna. Den skall stödja 
de morall~ka resurserna och folkets krigsvilj a, förd ela styr
kor o~h hUgångar mellan de olika försvarsgrenarna samt 
utnyttp alla andra medel - ekonomiska, industriella och 
moraliska. Den högre strategien är således detsam.ma som 
den aktiva krigspolitiken. 

Den rena eller militära strategien är »generalens konst» 
(varför inte också amiralens?) d v s bcrälmincr och sam
ordning av mål och medel. Strategiens sanna I~ål bör en
ligt Liddell-Hart vara »not so much to seek baUle as to seek 
~ strategic situation so advantageous that if it does not of 
1tself produce the clecision, its conlinnation by a battle is 
sure to achieve this». 

D'et är här man finner kärnpunkten i skillnaden m ellan 
Clausewitz och Liddell-Harts betraktelsesätt. Cl,ausewitz be
tonar striden i fraser som: »\V e have only on e me ans in 
war - th e battle>> - »Only great and general hattles can 
Produce great results» etc. Liddell-Hart betonar manövern 
d~t indirekta angreppet (indirect approach), och den minst 
vantade angreppsriktningen (the line of least expectation). 
~an exemplifierar den från den spartanske fällherren Bra
lidas angrepp mot Chalcidice med förbigående av Athen 
r 424 f. Kr. till operation Hiram under kriget mellan Israel 

och Egypten 19-!8-49. 

1 Liddell-Hart hävdar att Clausewitz' krigsfilosofi kom att 
f~da till den övertygelsen att överlägsenhet i antal undan 
dor Undan blir n1.era avgörande. Den logiska följden av så
vant .. tänkes~tt blir kri,g: av första världskrigets typ med 
ettlost blodiga och ändå icke avgörande fronta la angrepp. 
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Det leder också till en tendens att låta alla hänsyn vika f" 
kriget, striden och »segern». Ur detta växte frmn d et tota~l' 
kriget med tron på en »total seger» en tro som visade 

8
.a 

vara en chimär eftersom krigen - både första och and ~g 
väddskrigen-innebar en sådan utmattning och utannni~a 
av båda krigande parterna att några reella vinster ej l äng~ 
re kunde skönjas ens för den s k segrande sidan. · 

Det skulle vara lockande att ytterligare något k ommen. 
~.era Li.dd~ll-Ha_rts strategiska (ool~ taktiska) teori~t· 0111 
overrasknmg (lme of least expectatwn), anfall mot fö rbin
delselinjer och nödvändigheten av alternativa mål. Men de 
ha på sitt sätt mindre direkt tillämpning inom. den marina 
krigföringen och förbigås därför här till förmån fö r en del 
synnerligen tänkvärda saker som Liddell-Hart kommer till 
i vad avser den högre strategien. De innebära en ganska 
stark kritik av krigsledningen under både första och anclra 
världskrigen. De citeras in extenso: 

- A long series of mutually exhausting and devastating 
wars, above all the Thirty Years' \V ar, brought s ta tesmen 
by the eighteenth century to realize the neccessity, when 
engaged in war, of cur·bing both their ambitions and their 
passions in the interests of their purpose. On the onc hand, 
this realization tended to produce a tacit limitation of war
fare - an avoidance of excesses which might dam age 
after-the-war prospects. On the other hand, it mad e them 
more r eady to negotiate a peace if and when vietory came 
to appear dubious of achievement. Their ambitions and 
passions frequently carried them too far, so that the re
turn to peace found their countries weakened rath er than 
strengthened, but they had learnt to stop short of n ational 
exhaustion. And the most satisfactory peace settlements, 
even for the stronger side, proved to be those which vvere 
made by negotiation rather than by a decisive military issue. 

This gradual education in the inherent limitations of war 
was still in process when it was interrupted by the Frcn~h 
Revolution, which brought to the men who were n ovices Iil 

statesmanship. The Dhectory and its successor, Napoleon, 
pursned the vision of an enduring peace through w ar after 
war for twenty years. The pursnit never led to the goal, 
but only to spreading exhaustion and uJitimate collapse. 

The hankruptcty of the Napoleonic 'Empire renew:e~ a 
lesson that had often been taught before. The impressiD11• 

however, came to be obscm·ed by the sunset haze of :Nap ~~ 
leonie myth. ~he lesson had been forgotten by the tin~e \. 
was repeated m the war of 1914---18. Even after th at b1tte 
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e~pet:ience the statesmen of the Second vVorld \Var were 
0 wtseF. 

J1 Although war is contrary to reason, since it is a means 
of deciding issues by force when discussion fails to produce 
an agreed solution, the conduct of war must be controlied 
b'Y r eason if its object is to be fulfilled. For -

(1) \Vhile figthing is a physieal 'act, its direction is a 
Jllental process. The better your strategy, the easier you will 
gain the upper hand, and the less it will cost you. 

(2) Conversely, the more strength you waste the more 
you increase the risk of the scales of war turning against 
you; and even if you succeed in winning the victory, the 
}ess strength you vill have to profit by the peace. 

(3) The more brutal your methods the more bitter you 
will make your opponents, with the natural result of bar
dening the resistance you are trying to overcome; thus, the 
more evenly the two sides are matehed the wiser it will 
be to avoid extremes of violence which tend to consoli
date the enemy's troops and people behind their leaders. 

( 4) These calculations extend further. The more in tent 
you appear to impose a peace entirely of your own choo
sing, by conquest, the stiffer the obstacle you will raise in 
your path. 

(5) Furthermore, if and when you reach your military 
goal, the more von ask of the defeated side the more trouble 
you wiJil have, ·and the more cause you will provide for an 
ultimate attempt to reverse the settlement achieved by the 
wa r . 
. Force is a vicious circle - or rather, a spiral - uniess 
Its application is controllled by the most carcfully reasoned 
calcul'ation. Thus war, which begins by denying reason, co
rnes to vindicate it - throughout all phases of the struggle. 
. The fighting instinet is necessary to success in the battl~

field - although even here the comhatant who can keep 
a cool head has an advantage over the man who 'sees red' -
hut shoulid always be ridden on a tight rein. The statesman 
who gives that instinct its h e ad lo ses his own; h e is not fit 
to take charge of the fate of a nation. 

.. I den rena strategien kan moralen i viss mån få vika 
for andra hänsyn, men i den högre strategien - politiken 
--- är en hög moral oundgänglig. Liddell-Hart uttrycker 
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detta på .ett annat ställe .på följ ande sätt: »\V h ile strn tea 
is. the very opposite o~ morality, as i t is largely con~eiv~~ 
with the art of deceptwn, grand stralegy;Jends to cmncid . 
wi~h morality». Kanske d~tta l?.å nytt liksom ~fter 30-n rig~ 
knget kan komma att mnehara en omdanmg av sta ts
konsten?! 

Medel och metoder. 

När man studerar de här berörda verken, som fö rklara 
resultat av krig och fälttåg som nästan uteslutande orsa
kade av strategisim snilledrag eller missgrepp, gå tankarna 
ibland tillhaka till Tol.stoy och \Voodwarcl och man hiirjar 
undra om inte framshillningen ibland kan likna följ andel nv 
en enda tråd i ett mönster med rikt varierande färger d~ir 
personlighet, moral, utbildning och materiel ofta spela 
n1.inst lika stor roll som strategien. Cyril Palls är slundom 
inne på denna linje som han dock icke fullfölj er u tan en
dast antvder. 

Persm{lighctcn har t ex ett väsentligt inflytm~de trots att 
den alltid går att skilja från strategien oc~1. t8ld1ke1~. Perso
ner som Epaminondas, Alexander, Belisarms, Napoleon och 
Rammel förena god strategisk och taktisk blick med förmå
gan att bibringa sina trupper disciplin och entusiasm . Och 
även med en sådan förmåga som Belisarius besatt både som 
ledare och strate!.:! så hade materiel och utbildning i fo rm 
av det välutrustade och välutbHd ade bysantinsk•a ry tl.er iet 
en avsevärd del i luins framgångar. Under det hundra[11·iga 
kl·iget mellan England och Frankrike spelade den e~1gclska 
lå nghågen m ed dess större porte och genom t_rä ngm ngsfor
måga i jämförelse m ed den kortare normandiska en bety
dande roll i åtskilliga strider. Under striden vid Lcpan to; 
då för första gången seglande galeaser med grovt •a rli~ len 
i bredsidan kom till användning, var det denna malcnella 
överlägsenhet som till slut gav ~le kristna överhanden i den 
sega och blodiga kamnen. Under Preussens krig 186G och 
1870 mot Österrike och Frankrike var det strategiska grep
pet e j särdeles genialt utan i Österrike till och med gan~!ca 
betä1~ldigt. Men framgångarna vunnas på grund av överlag
senhet dels i taktile och utbildning, dels i materiel. Det 
preussiska artilleriet med snabbskjutande bakladdningska
noner var överlägset både det ö:sterrikiska och det fransk~: 
Och sl1utligen lcan mvcken taktisk och strategisk filas~. ~ 
spinnas ki:ing andra världskrigets fälttåg i Cyrenaika dal 
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doclc i fle~·tale~. fall föga fra_mg~ng vanns utan b~tyc~ancle 
nteriell overlagsenhet, kvalitativ och/ eller kvantitativ. 

J11Det •skulle vara av största intresse att få ett krigsskede 
kildrat och analyserat ej blott ur en synvinkel utan med 

fhera trådar invävda så att någon uppfattning om det bro
kiga m<;>nst.~·et l~unde erhållas. Men detta ligger kanske utom 
mänsk lig formaga. 

om slutsatser och profetior. 

I en studie angående » Yärde t av krigshistoriskt stueliear
bete ur synpunkten att kunna bedöna e tt kommande krigs 
karaktär »publicerad i K. Krigsvetenskapsakademiens hand
lingar och tidskrift nr 4 1951 fr amhåller B. Åhslund alt hi
storisk a studier kunna vara av värde för atl s,)m Liddell
Hart uttrycker det »throw th e film of the past through the 
material pro j eldar of the present on to the screen of the 
futur e». Sådana studier få emellertid icke bli ensidiga utan 
böra omfatta ej blott militär taktik och strategi utan även 
ekonomi, sociologi, psykologi och teknik. I vad avser psy
kologiska och moraliska faktorer - människokännedomen 
- k an studiet med fördel sträckas långt tillhalm i tiden 
eftersom människan torde vara det mest konstanta elemen
tet i krigshistorien. Ä ven strategien kan betraktas som täm
ligen tidlös medan däremot bedömanden kring taktik och 
teknik bör grundas nå erfarenheter från de senaste krigen 
och på en levande kännedom om teknisk utveckling. Även 
om Fu~lers åsikt att rätt val av vapen och verktyg till 99 % 
tryggar segern, ej helt kan accepteras, torde teknikens do
minerande betydelse för det moderna kriget inses av envar. 
l sj älva verket torde bristande kunskaper om detta förhål
lande ha varit en av de väsentligaste orsakerna till dc fel
bedömningar, som gjordes före båda världskrigen. 

Liddel-Hart hörde emellertid till de lyckligare profeterna 
och han skapade under mellankrigstiden tillsammans med 
Fuller sina teorier och principer för rörlig krigföring med 
mek aniserade förband och dessa hans prh1ciper kom att 
tillämpas och hans förutsägelser att infrias på ett sätt 
som till en början innehar k a tastrof för England- Frank
t~ke. Nu efter i-::riget har han omarbetat och k_omplelterat 
Slna läror så som ovan berörts. Han har förvisso skaffat 
sig ett namn bland krigsfilosoferna. 

Cyril Falls uppställer inga principer men behandlar frå
gan om slutsatser och bedömanden mera konkret mot bak-
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grunden av dagsläget med hot om icke blott militärt I~ , 
utan även OA-B-C-krig~ör~_ng. Krig i framtiden _ku!ma bli ~~'1.~ 
ra och sma och han ar overtygad om att de 1 var tid ko 0 

ma att utkämpas med stridskrafter både till lands ~~l 
sjöss ocl~ _i. luften. Han ä~· v~l 1!ledve!en <;:nn .. flygets p~te~
tiella moJhgheter men gar 1 VIss man till:ratta med dess 
profeter: 

»It has been suggesled that the prophets are apt to aet 
alhead of realities in air warfare and that when they ~lo 
they imperil the forccs of land and sea becausc they in
fluence public opinion by their prophecies and, aftcr theit· 
theories have been to some extent accepted fail to accomp
lish what they have prmnised. This was found to be the case 
in the Sccond \V m·ld \Var. Unrepentant, the extremists among 
them have since laid down principles which are, to say the 
!east, extremely doubtful in the conelitians now existing and 
may prove to be so in several years' time. Thcy state that 
air forces are capable of doing all the convoy work, even 
in the greatest oceans. N avi e s are a thing of the pas t, though 
»the end of a noble brecd is always touching.» They fals ify 
history by dcclarine: that the elisaster of Pearl Harbour »did 
not nmtter», and that the Fortresses played as big a part 
as the carrier-borne aircraft in the Battle of Midwav. So
metimes they are patronizing in a kindly way. Airn{cn do 
not, they say, attack th e (United States) N a vy an y more 
than railroad builders attacked the stage-coach, »which li
ves on as a rmnantic 1nen1ory.» 

This attitude is dangcrous and mig:ht prove disastrous. 
At the same time it must be aclmowledged that if air po
wer lags behind the claims of its apostles, it never ccases 
to advance towards them. Sooner or later it will p rohably 
re'ach them. It is without doubt the means of warfare with 
the greatest potentialities.» 

Om sjökriget skriver han: »Again the truth is hard to 
find, hut the prohability is th at a place for the carrier still 
exists especia]Jy in view of the f act that it can make use of 
modern airborne weapons. In another war naval operations 
might largely resolve themselves into attack on 'and defence 
of convoys, in which case th e carrier, light carrier and escort 
carrier would all play parts. Those who hold extreme vieW5 

about the power of liand-hased ·air forces already argue 
that there would be no need for carriers or indeed anv other 
surface warships for proleeting convoys, hut as is s~ ofteJl 
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be case with spakesmen of their school, their prophecies 
t re r eek less. They may prove eventually to be correct, hut 
~f acted on prematurely would provide the most effective 
farinula for losing the war.» 

Falls b edömer således sjöfart nödvändig men han förbigår 
minkr ig och ubåtskria liksom medlen häremot och även sjö
krigföring~n i r~ndfarvattnen som ju måste utgöra målen 
fö.r konvoJerna over oceanerna. 

Cyril Falls, som är en lågmäld och oftast vederhäftig san
ningssökare, kallar sitt sista kapitel »Horricla Bella» - det 
fasansfuH a kriget - vilket på sätt och vis är beteclnnnde 
för en allmänt ganska resignerad och nästan pessimistisk 
uppfattning om framtiden. Han försöker dock prestera en 
aning optimism i sin slutfras i vilken man förvisso kan in
-stänuna: 

»So, at the end of a centm·y of warfare, from the day of 
Raglan and P elissier in the Crimea to Ridgeway in Korea 
and Lattre de Tassigny in Indo-China, our would dep,ends 
for the maintenance of p eace, not on a system, hut on the 
inspiration and efforts of individual statesmen and on the 
improvisations of states eager to avoid a world conflict hut 
wasting th eir substance upon armamcnts. It would be foolish 
as weil as dishonest to prophesy success in this effort to 
ward off a terrible disaster for mankind. lt would be co
wardly to abandon hope that the effort will prove suc
cessful.» 

Litte r·atur: 

J. C. Fuller: The Decesive Battles of the Western World and their 
influence upon history. Eyre & Spothiswood, Ltd. 
London 1954. 

LiddeU-Hart: Strategy, the indirect approa ch. Faber and Faber , Ltd. 
London 1954. 

Cyril Falls: A Hundred Yea rs of war. Ger a ld Duclnvorth & Co, 
Ltd. London 1953 
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S. M. S. Dresden 

Kryssarkriget på oceanerna 1914-15 

Av PER-OLO F EKM AN. 

Medan huvuddelen av den kejserliga tyska örlogsflo ttan 
vid det första världskrigets utbrott sommaren HJH kon
centrerades till Kordsjön mot den mäktiga brittiska Ilome 
Fleet och en mindre del var förlagd till Östersjön mot rvssar
na, representerades de tyska färgerna i de utomcuror~ciska 
vattnen av några krvssare och mindre fartyg. Det störs ta 
förbandet var koncentrerat till Ostasien, där Tvskland för
fogade över det befästa arrendeområdet Kiat1tsdwu med 
hamnstaden och örlogsbasen Tsingtao. Den tyska Kinaeska
dern (v. am. greve von Spee) omfattade pansarkryssa rna 
Scharnhorst och Gneisenau samt kryssarna Emdcn, :0. ftm
berg och Leipzig. Under eskaderchefen stod också dc för 
stationstjänst avsedda kanonbåtarna Iltis, Jaguar, Luchs, Ti
ger, flodkanonbåtarna Otter, Tsingtao, V aterland och tor
pedbåten S-90, samtliga utan egentligt strids' änle. P å den 
australiska stationen hölls kanonbåtarna Cormoran, Geier 
och sjömätningsfartyget Planet. I tvska Ostafrika Elg krys
saren Königsberg och sjömätningsfnrtyget Möwc, i Yästafri
ka kanonbåten Eber. De tyska inires~ena i de västindiska 
vattnen företräddes av kryssaren Dresden. Mobiliseringspla
nen förutsatte härutöver ruslandet av ett ani'al snabba linje
ångare till hjälplzryssare, men blott några få lyckades tys
karna få ut nå världshaven. Hemifrån kunde endast Kaise r 
'Vilhelm der Grosse bryta sig ut; Kronprinz 'Vilhelm , Cap 
Trafalgar, Prinz Eitel Friedrich utrustades i utlandet 

Uppgifter för dessa fåtaliga kryssarstyrkor var handels
krig - att anfalla fiendens sjöfart och att söka skydd a d_en 
egna. Om tillfälle erbjö.ds, skulle de även operera offens1vt 
mot jämnstarka eller underlägsna motståndare, förs töra te
legrafstationer och angripa militärt viktiga kustorter men 
annars hålJa sig undan. , 

Utiandskryssarna hade ingen lätt uppgift. Avskurna fran 
hemlandet var de helt hänvisade tnl sig själva och det 
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111dethåll de egna kolonier na kunde erbjuda, och när fieri.
dens motåtgärder omöjbggjorde d etta, måste de skaffa kol, 
proviant m m i neutral~ hamnoar __ eller från uppb_:'ingade 
handelsfartyg. De var stalida pa forlorad utpost, fiend ens 
overmakt var förkrossande och det var blott en tidsfråga 
)1uru lä:1ge de skulle hålla ut. Kryssarkriget på oceanerna 
var avgJort redan under det första krigsåret till de allicra
Jes fö rmån, om också något enstaka tyskt fartyg överlevde 
året 1914. Innan de tyska kaparna definitivt bortsopades 
från världshaven, hade d e likväl tillfogat fienden allvarliga 
~k,ador. De ledeles skickligt och nådde goda resultat. Elt 
50-tal handelsfartyg (över 200.000 brt) sänktes, 4 kryssare 
Och"' 1' tol'}'>edhåt tillii1 tetgjorcles, kustorter besköts, telegraf
stationer förstörd es __ . 

Efter scw~rn vid Coroncl den 1 nov. 19H gick kryssar
eskadern sin unelergång till mötes den 8 dec. vid Falklancls
öarna, där Scharnhorst, Gneisenau, ::\fi1rnherg och Leipzig 
sänktes av en förkrossande brittisk övermakt. Den till In
diska oceanen detacherade Emden förstördes cien 9 nov. 
vid Kokosöarna efter en framgångsrik kaparfärd, som skaf
fad e h enne ett legendariskt rykte. Nykomlingen Karlsruhe 
föll offer för en inre explosion den 4 nov. vid Barbadas ef
ter en nästan 1ika resultatrik räd i de västindiska vattnen. 
Königsberg hade också otur. Efter en praktiskt taget resul
tatlös kryssning i Adenviken blockerades hon i oktober i 
Rufijiflodens delta och förstöreles därstädes elen 11 juli 1915. 
Av u trikeskryssarna var Dresden den sista som rörde sig 
ute på oceanen vid utgången av år 1914. lian likviderade~ 
den 14 mars 1915 vid Juan Fernandezöarna av de brittiska 
förföl jarna. N å a on stor handelsförstörare i stil med sin be
römda syster Emden eller Karlsruhe var Dresden icke men 
hennes kryssning var ingalunda hädelselös. Hon är troligen 
den minst bekanta av de tyska utlandskrvssarna varför ett 
återkallande i minnet av -hennes öden och äve~tyr under 
den första världsbranden för 40 år sedan kan vara på sin 
plats. 

Lätta kryssaren Dresden sjösattes den 5 okt. 1907 hos fir
~an Bl ohm & Voss i Hamburg och var i t j än st samma 
Yinter. Hon tillhörde den s. k. stadsklassen (Städte-Klasse), 
}~förd vid sekelskiftet; hon mätte 3.650 ton och förde den 
or typen sedvanliga bestyckningen 10 st 10,5 cm kanoner 

Och 2 st 45 cm uv. torpedtuber. Skrovets dimensioner var 
118 X 13.5 X 5.1 m, besättningsstyrkan normalt 360 man, var
av 15 officerare. Dresden var den tredje i ordningen av de 
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S. M. »Dresden». 

tyska lätta kryssarna, som. utrustades m.ed turbiner . ~Ia sk i
neriet (Pat·sons) utvecklade 15.000 hkr, matades från 12 kol
eldade ångpannor och gav kryssaren en högsta fart av 
24,5 knop . 

Efter att i fem års tid ha tillhört Nordsjöflotlan skicka
des Dresden den 7 april 1913 tillsammans m ed den nya 
Strassburg till Medelhavet, där Tyskland alltsedan n ov. 1912 
höll en Mittelmeerdivision ( Goeben och Bresslau) till skydel 
för sina intressen. Vistelsen där blev icke långvari g; i slu
tet av sept. 1913 återvände Dresden och Strassb urg hem. 
?\ästa utlandsresa förde Dresden på nyåret Hll -1 över At
lanten till Västindien, där hon avlöste kryssa ren Bremen. 
Uppehållet här beräknades till ett halvår. På sommaren 
skulle kryssaren återvända till Tyskland för grund lig över
syn av pannor och maskineri. Avlösare var den hyp crm?
derna Karlsruhe, som den 14 juni avgick från Kiel och vw 
Azorema anlände till den västindiska övärld en. 

Dc tvska intressena vid Mlcxikos östkust, d ä r inbördes
kriget ~·asade denna sommar, företräddes sålunda av SMS 
Dresden. Den 13 juli erhöll chefen, freg.-kapt. Köhl er, av 
tyska sändebudet, k. am. von Hintzc, order ·a tt gå från Ye~·a 
~ruz til1 Puerto M~xiko .. fö1: ~tt tillsamn.wns med den hn\; 
tJska kryssaren Bnstol overfora ex-presidenten Huerla oc 
krigsministern Blanquct jämte familjer till Kingston pa Ja
maica. Uppdraget genomfördes en vecka senare, och seda :~ 
mexikanarna landsatts och man bunkrat, stack Dresden de . 
24 juli till sjöss från Kingston. Sanuna dag mollog .Kö l~~~.~ 
gnisttelegrammet om österrike-Ungerns ultimatu m till Se 
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·en· På e m den 25 sammanträffade Dresden på Port au 
~~·jnces (Hai ti ) r~dd med .~v lösaren Karlsruhe, .. som anlänt 
·å!l Tyskland. Nasta dag overtog freg.-lmpt. Ludecke, som 

~\·t Karlsruhe, befälet å Dresden, 111.edan Köhler övertog 
&arlsruhe ~ch därmed stations.~-:ryss'aren. å ?:rl; ostameri
kanska stationen. Samma dag gick han till SJoss med kurs 
å Havanna. 

P Den 28 juli lämnade Dresden i sin tur Port au Prince 
för att anträda hemresan. På väg norr om Haiti erhöll Lii
decl{e från Amiralstaben i Berlin informationer om det 
spända läget och i det danska St. Thomas de11 30 juli e lt 
alanner ande telegram: »- Kriegsausbruch ö s terreich - Ser
bien, politische Spannung zwischen Dreibund und Grossbri
tanni en, Franln·eich und Russland. Dresden sofort Hcimreise 
antreten iiber Horta». Kryssar en fylld e kolbunkrarna och 
tog ytterligare 30 ton på däck, varpå hon på e m den 31 
stack till sjöss med kurs på Azorerna. Tre timmar seoat·e 
mottogs över radiostationen i San J u an (Paertorico) kontra
ordern: - »Drohende Kriegsgefahr Grossbritannien, Frank
reich, Russland. Bundesgenosse österreich-Ungarn, voraus
sichtlich Italien. Nicht heimkehren, Kreuzcrkrieg fiihren ge
mäss den Mobilmachungsbcstimmungcn». Vid Sombrero-ön 
s'atte D:resden kurs SO mot Brasiliens kust och gnistade ut 
meddelandet »Gehe nach Zone III» till Amirallstaben och 
kollegan Karlsruhe. Atlanten hade av tyskarna indelat3 i 
fem kryssarkrigszoner, av vilka Zon III omfattade vattnen 
utanför Sydamerikas ostkust, begränsade av ekyatorn i norr 
och 27° vV i öster. Liideckes avsikt var att anlöpa Rocas
reven NO Knp San Roque för kolning och därpå gå syd
vart mot L a Plata-området, där förutsättningarna för sjö
fartskrig var gynnsamma. ~orra och mellersta Atlanten (zo
nerna I och fl) lämnade han till jaktmark åt Karlsruhe och 
hjälpkryssarna. Dresden gjordes klar till aktion, och natten 
4-5 aug. kom slutligen meddelandet om Englands krigsför
klaring mot Tyskland. 

Den 6 aug. hade Dresden passerat Amazonflodens delta-
0!!,tråde och vid middagstiden siktades ett första fartyg på 
SJ~.fartsleden Sydamerika-Västindien. Liidecke lät stoppa den 
~otande och sände ett priskommando ombord. Det var S/ S 
\' 1'Uincliffe ( 4.072 brt) i ballast från Buenos Aires till N e w 

ork. Kaptenen sade s.ig icke veta, att krig utbrutit, och 
art. 3 av Haagkonventionen VI 1907 förbjöd i detta fall 
~Ppbringandet av handelsfartyg. Art. 3 hade icke ratifice
tats av Tyskland, men det oaktat tilläts Drumcliffe fort-

43 
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sätta. I börja~ av. kriget .~en1ödade man sig. att st~·ikt ia]· 
taga de folkrattsliga bestammelserna, men sakert är ocl· \.!
att Liidecke ogärna ville taga fångar ombord eller a,~s~, 
eget folJ~ ~ill prisbesättning. En tim1ne senare stoppaclea 
Houlderlm.Jens Lynton Gran ge ( 4.252 brt) och Houstonli s 
j ens Hostilius (3.325 brt) på väg från La P lata till Ne,~~
port News resp. Cienfuegos, båda utan gnisttelegraf och ut;
kännedom om krigstillståndet. Då Hostilius därtill fördll 
neutral last, tilläts bägge fortsätta. Händelsen blev bckan~ 
den 11 aug. då ångaren anlöpte Bm·bados, och den invagga
de brittiska sjöfartskrets'ar i den falska tron, att tyskarna 
även framdelies skulle avstå från att sänka sina priser. ' 

Dresden fortsatte söderut. Dåligt väder och motström fö r
dröjde färden, bränslet började komma på upphällningen 
och kolfrågan - ama kapares gissel - började bli ak tuell. 
Till Rocas räckte kolen knappast och radiostationen i P ara 
svarade ej på anrop, varför Liidecke såg sig nödsakad trä
da i direkt kontakt med någ_on av de tyska ångare, som låg 
i de nordbrasilianska hamnarna. Lämpl:igast var S/S Cor
rientes (3.776 brt. Hamburg-Siid), som låg i Maranhao. Dres
den -anropade henne med sjöfartscaden under Lloydå nga
ren Sierra Salvadas täcknamn och gav henne order att ut
löpa den 7 aug. tilJ en angiven mötesplats. Kaptenen miss
tänkte en fälla, men efterkom ordern, och nästa dag möttes 
de två ute till havs. En avsides belägen bukt invid J cricoa
coara (2°50' S. 40°35' W) uppsöktes, och här tog Dresden 
den 9 och 10 ombord ca 500 ton kol och . proviant. Vid mid
dagstiden den 10 aug. gick man åter till sjöss, varvid Cor
rientes åtföljde kryssaren som trängfartyg, tills fö rbindelse 
kunde nås med de av etappofficerarna i Brasilien rekvire
rade ångarna. På morgonen den 12 passerade Dresden norr 
om Rocas med ostkurs för att lägga sig på lur på handels
vägen vid Fernando Noronha. Inte en rökfana siktades, och 
snart inställde sig åter maskineriets pockande krav på fö da. 

Det tyska etappväsedet arbetade emellertid väl, och frå n 
Pernambuco avgick Hamburg-Amerikalinjens S/S Baden 
(7.676 brt) med kollast på kvällen den 11 aug. till den ~; 
Liidecke angivna mötesplatsen invid Rocas. Natten 12-
aug. inledd~s så det goda samarbete, som skulle fortgå änd: 
in i december. Ytterligare två trossfartyg anlfände till pla : 
sen: Hamburg-Amerikalinjens Prussia (3.557 brt) och P:1

-

sia (3.550 brt), som den 10 och 11 avgått från Bahia re"P· 
Ceara med kol och proviant. 
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f .. På morgonen den 13 lade sig kryssaren långsicles Baden 
~r att kola, men bara 254 ton hann övertagas. innan arbetet 

aste avbrytas. Den svåra dyningen kom fartygen att hårt 
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stöta mot varandra, skroven tillbu cklades, spant bräcl' t 
, ~ es 

plåtar intrycktes, fendertarna sk avdes h U trasor och tr ' 

sarna sprang som snören. Följ•andc dag upprepades försö~\ 
på en ny ankarnlats 300 m från land, men 1ned samma ~~
gång. Den brasilianska fyrpersonalen å Rocas sökte sätt 

sig i förbindelse med Dresden och gjorde en signalfö rfråaa: 
om n amn och nationalitet. Svaret lydde helt kort · :::.c 

1 

Svenska krys~arcn ~ylgia, m.~~ o masbnska~~a». ~än~1a,~-~ 
kontalet per bat avbo]des - s]ogangcn var for svar. In 0 111 

loppet av elen 14 försvann tyskarna från grannskapet. s;s 
P ersia sädes med fem sjuk•a av Dresclens besättning till Ca

bedello, medan kryssaren, å tf öl j d av Baden och Prnssia 

fortsatte söderut mot den avsides belägna ön Trinidada. A,; 
ångarnas kaptener hade Liidecke erfarit, att den brittiska 
stationskryssaren i området, HMS Glasgow samlade ha 11 .. 

delsfartygen i konvojer längs kusten mellan Bahia och Rio. 

Det vore därför ldokare -att hålla utanför hanclelsv~i.garna 

och utgående från Trinielada antasta de från P alagonicn 

och La P lata kommande köttångarna, som sannolik t gick 

utan eskort. Rocas-Fernando Noronha var på grund av sitt 

oskyddade läge oliämpliga som bas. Dessutom skulle brit

ti'slca kryssare sannolikt inmn kort dyka upp i omra<let. 
Dresden hade tur. Utanför Pernambuco siktades en anga

re vid lO- tiden den 15 aug. Kryssaren satte efter henne oclt 

gav stoppsignal. Diet var Houstonlinjens Hyades (3.352 brt) 

med majs för Rotterdam. Hon hade lämnat Rosario den :n 
juli, gått in till Pernambuco för att få instruktioner av brit

tiska vicekonsuln och på dennes uppmaning förlagt kursen 

utanför farleden 100 sjömil öster om Fernando N oronha. 

Ehuru majspartiet befraktades av en tysk finna, lät Liidecke 

överföra besättningen till Prussia och sänka Hyacles genom 

artillerield. Ett dygn senare undersöktes Princelinj ens S/S 

Siamese Prince (4.847 brt) på väg från London till La Pl~ta 

med styckegods, men då lasten var neutral egen do1?1, f1~l~ 
hon fortsätta . Samma dag skickades Prussia till Rw, dar 

Hyades' besättning den 20 aug. landsattes. Underrättelsen. 

om denna första sänkning tog de brittiska kaptenerna ur 

villfarelsen, att fienden icke skulle sänka de pre j ad e han· 

delsfartygen. Falska rykten, att också kryssarna Brem~I~ 

och Gneisenau san~t elen ~r.merade oceanå1~~ar~n Cap T~~
falgar opererade v•cl brasilianska kusten holl angarna tl~ · 
baka i hamna_rn~. od1 foör~.ä~{ringsp~einierna på ~yclrnn~~1 
kar·utten steg 1 ho.1 den. AtfolJcl av sm trogna skugga Ba ~ 

anlöpte Dresden klippön Trinielada den 19 aug. och upP 

sökte en lämplig ankarplats på västsidan. 
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Jfärs tädes samlades efterhand ett antal tyska ångare: 

steiermarl~, P ontos (Hamburg-Amerikalinjen), Santa ! sabel, 

sant•a Lucw (Hamburg-Siid), E leonore vVoermann (\Voer-

113nnlinjen ) kommande från sydameri kanska och afrikanska 

;13mnar och medförande kol, olja, vatten, proviant, levande 

boskap och annan utrustning för tyska marinen. Den lilla 

]{anonbå ten Eber . (1.000 ton) från västafrikanska stationen, 

som den 4 aug. blisammans med Steiermark lämnat Liide

ritzbuk ten. anlände den 20 till Trinielada för att invänta och 

utru sta Hamburg-.Siids linjeångare\ Cap Trafalg1;_u· (18.710 

brt) , som den 22 avgått från Monlevideo, till hjälpkryssarc. 

Chefen, korv. -kapten \Virth, överenskom med Liidecke att 

invänta ångaren. Om denna mot förmodan icke inträffade 

skullie han överföra Ebers kanoner (2- 10,5 och 6- 3,7 cm)' 

till Eleonore \Voermann. Efter att ha kolat och provianterat 

gick Dresden till siöss den 21 i sällskap m ed Baden och 

Santa Isabel (5.200 brt). Liideckes avsikt var att överraskan

de. d?'k a upp utanr?~· La Pl~ta ?,Ch kas.ta sig över elen livliga 
bnthska h andelss.Jofarten darstacles. V1 stannar för e tt ögon
blick vid Trinidada. 

Den ~8 aug: anlände den väntade Cap Teafalgar söderifrån 
och ~~1rth gick ombord med Ebers folie Efter två dygns 

m;strangaonde arbete var .kanonbåtens bestyckning monterad 

pa oce~nangaren, som hissade krigsflagg. Med nödigt man

S~(ap gick Ebcr under handelsflagg till Bahia, dit hon an

l~nd e den 4 sept. Där lflg hon internerad hela kriget och 

sanktes den 26 okt. 1917 vi~l Brasiliens krigsförklaring mot 

Tys'~.da~1d. ~ap Trafalgar g1ck ut på en två veckors re~ml
t~tlos Jaklfard mot ekvatom och återvände därpå till Tri

mdada. Hon låg den 14 sept. tillsammans m ed Pontos och 

Eleonore vVoermann och k olade därstädes, då hon över

raskades av britterna och förstördes. Det var captain Grant, 

som m ed hjälpkryssar en Carmania (Cunardlinj en, 19.524 

h.:t, bestyckad med 8 st 12 cm kanoner) kom för att under-

50!<~ elen såsom tysk stödj cpunid misstänkta ön. Eftet· en 

tvahmn~ars het dust. mellan de två stora, opansrade farty

}en avg1~l~ den kraftigare ~estyckacle Carmania med segern. 

Ysk~n ~J on k med flaggan 1 topp, vVorth och 15 andra följ dc 

llled 1 dJupet. Carmania var illa tilltygad, Grant h ade fullt 

~Pp m ed att klara henne och kallade på assistans. De över

/~ancl e tyskarna landsattes åtta dagar senare i Buenos Aires 

d~~n Eleonore vVoermann. En tysk handelsförstörare var 
armed ur spel. 

v .. På höjden av Rio Grande närmade sig Dresden handels

agen från La Plata den 26 aug., och här löpte brittiska 
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ångaren Holmwood ( 4.223 brt) med 6.000 ton kol för Bal . 
Blanca i armarna på tyskarna. Sedan Baden tagi t h and 11a 
skeppsfolket sänktes hon, den värdefulla lasten till tro t~1~ 
sänkningsö,gonblicket siktades en andra ångare med 1101:d 
kurs, S/S Katherine Park ( 4.854 brt) på väg från Bu en -
Aires till Rio och New York med l!ast av quelwacho. D~ 
varan icke betraktades som kontraband, destination och äga 
re var neutrala och tillfälle erbjöds att bli kvitt Holmwood
besättning, lät Li.idecke henne löpa. s 

VisteLsen utanför La Plata blev ej långvarig. Väd ret för
sämrades och sjögången omöjlig,gjorde all kolning. Då dess
utom inget villebråd uppenbarade sig beslöt Liidecke fo rt
s~tta söderut län~s kusten me? sakta fart. Natten 28 -20 aug. 
siktades fyren vid Cap Cornentes, den 31. passerades Cap 
Dos Bahias och vid den närbelägna Tova-ön gick ankaret. 
Till följd av den starka sjöhävningen misslyckades kolan
det, varför man gick vidare in mot kusten. I den skvddade 
Cayetanobukten kunde Dresden slutligen taga sin a fÖljesla
gare långsides och sätta igång »kolkriget». Tiden fö r r epa
ration och översyn av skrov och maskineri, som genom krigs
utbrottet framskjutits, var också inne, men risken för upp
täckt var stor, och Li.idecke ville icke överraskas av fien
dens kryssare under pågående reparationsarbeten. Han be
hövde ett säkert gömställe och beslöt fortsätta ned m ol Kap 
Horn för att uppsöka något av de talrika kryphålen på 
sydsidan av Eldslandet 

Den 2 sept. stack trion till sjöss med kurs mot kallare 
breddgrader. Samma dag sändes Santa Isabel till Punta Are
nas i Mageliansundet för att anskaffa reparationsmatcr ia~ , 
proviant och klädutrustnin,g samt för att till de sydmnel'l
kanska etapperna och Berlin rapportera Dresdens ankomst 
till området. Liideckes plan var utt fortsätta sjöfartskriget 
på -vi:istkusten, varför etapperna i Chile skulle anmodas 
ställa kolångare till hans förfogande. Santa Isabel 'anlöpte 
Punta Arenas den 4 sept., nästa dag kände etapperna i Val
paraisa och Buenos Aires Dresdens position, Berl in den 
7 sept. Amiralstaben svarade över V alparaisa till Punta Are
nas den 9: - »Es empfehlt sich gemeinsam n1.il Leipzig z~l 
operieren». Kryssaren Leipzig befann sig just då vid M~:x:\ 
kos västkust på väg ~söderut mot Galapagosöarna. Ann~·a 
von Spees kryssareskader hade passerat Julön och ~1 11-
ryggalagt vid pass halva sträckan på sin färd över Strll~ 
havets vidder mot den sydamerikanska kusten. En k on.cen 11 
ration av tyska örlogsmän till Chiles kust var sålunda I fu 
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{!ng. Om al.lt detta hade Storbritannien och dess allierade 
~·d denna helpunkt blott otillförlitli,ga, svävande uppgifter. 
'

1Medan Dresden och Baden närmade sig Eldslandets östra 
dde blev vädret allt kallare och stormigare. En envis NvV 

~låste, skroven rullade våldsamt och sikten försämrades av 
täta sn öbyar. Und~r. de.~sa b~~ingelser föredrog Liidecke. att 
gå runt Staternas o 1 stallet for att passera genom Le Mau·e
sundet, som skiljer ön från EldslandeL På e. m. den 5 sept. 
styrde Dresden slutligen in i den avsides belägna, välskyd
dade Orange Bay, belägen å 50-sidan av ön Hoste nära 
Falska Kap Horn. Baden, som i stormen blivit efter, anlände 
kort före mörkrets inbrott. P å denna ogästvänliga, obebodda, 
av sjöfarare sällan besökta plats var man säker för främ
mande insyn, och reparationsarbetena kunde igångsättas. 
Alldeles öde var hukten likväl inte. En båt med halvnakna 
infödingar kom ut till Baden för att tigga livsmedel. De två 
p'atagonierna med barn och blomma försmådde inte heller 
sprit och maskinolja, utan lät sig dryckerna väl smaka. Och 
efter tyskarnas avfärd skyndade de sig att rapportera be
söket till engelska fårskötare i Ushuaia. 

Reparationerna å Dresden fortgick i tio dagars tid. Ska
dorna på skrovet reparerades så gott sig göra lät, pannorna 
rengjordes, läckor tätades, armaturen sågs över, hjälpma
skiner och ventilatorer likaså. Efter den låno:a resan från 
Västindien kunde besättningen för första gå1~gen gå iland 
o~h. sträcka på benen en aning. Sjöfågel fanns i massor, och 
pa Jaktutflykter skaffade man sig välkommen omväxling till 
mats~<;Ieln. Enligt gammal god sed förfärdigade matroserila 
ett VIsitkort av bräder med inskriften »SMS Dresden 11 sept. 
1914» . Den 11 sept. anlände Santa Isahel till Orange Hay 
med viktiga nyheter och utrustning av olika slag. I Punta 
Arenas bosatta tyslcar hade lämnat h enne all hjälp, så att 
hon redan den 10 vid mörkrets inbrott kunde lämna ham
n,en. Då brittiska kryssare rapporterades stryka omkring vid 
Mageliansundets östra infart, tog hon vägen söderut genom 
den bristfällcigt uppmätta och isynnerhet nattetid y tterst 
svårnavigabla Cockburnkanalen. Av trängfartyget fick Li.i.
fe,cke alla intill den 10 i Punta Arenas iaträffade telegram 
ran Berlin, Buenos Aires och Valparaisa: Brittiska krys
;~rna Good Hope, Monmouth och Glasgow opererade utan
Tr Fa tagoniens ostkust, kanonbåten Eber hade utrustat Cap 
ra~algar, kryssaren Leipzig väntades anlöpa Galapagosöar

n.a 1nom en vecka .. 
På grund härav heslöt Liidecke slutgiltigt förlägga verk

samheten till västkusten. Sjöfartskriget inom Zon III hade 
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små utsikter att lyckas. Fiendens .sjöfart h ade varnats, bri t, 
t iska kryssare hade detach erats till sydatlanten och stat ' 
nerats på viktiga .. knutpunkt~?- · ~~I~narna övenakacl~~ 
strängt av e~gelsm~nnen, varfor moJ.h~heterna . al t erhålla 
kol och provwnt pa ostkusten var mmunala. Till ulgånae 
av oktober kunde Baden och Santa Isabel förse Dresden n~ e 

1l 
det nödvändigaste, men .sedan måste kry~sar~n få kontal~t 
med någon leveranskraftig hamnplats. Dylika fann s närlllast 
på den chilenska kusten, där också tyska ångare stod till för. 
fogande. Genom att överraskande angripa de.n täi?li gen livli
ga brittiska handelssjöf>arten där kunde f1enth gt tonnage 
uppbri.ngas ~d~ sänkas. Därtill kun~l~ Dresden dra~a t~l~ sig 
ansenliga bnttiska kryssa rstyrk or fran Atlanten il ll Slllla
havssidan, varigenom Karlsruhes och hjälpkryssarnas verk
samhet underlättades. över Punta Arenas telegrafe rade Lli
deckc sitt beslut till Berlin: - »Ich gehe nach Sliclamerika 
'vVestkiiste». Den 16 sept. lämnade Dresden tills ammans med 
sina två följesl'agare Orange Bay och ångade nordvnrl längs 
den patagoniska skärgårdens ökedja. 

Natten 17-18 sept. befann sig trion utanför västra inlop
pet till MageHansundet och gick norrut i öppen forme ring 
för att infånga någon av dc regelbundet passerade brittiska 
postångarna. Nästa dag rapporterade Santa Isabel som slod 
längst norrut, att en större ångar e närmade sig norrifrån. 
Ett läckert byte, Pacific Steam Navigation C o :s S/ S Or lega 
(8.075 brt) på väg från Valparaiso till E ngland m ed bl. a. 
300 franska reservister ombord. Kapten Kinnier observerade 
emellertid faran i tid, skickade ned extra folk i eld rummen 
och satte högsta fart mot den skyddade neutrala kusten. 
Dresden upptog j akten och avfyrade två lösa sko l t för att 
tvinga Ortega stoppa. Men Kinnier bara ökade farte~1 och 
tog risken att löpa in i det icke kartlagda, trånga l\ el son 
Strait, en av sjöfarare fruktad passage, uppfylld av vassa 
klippor, där oberäkneliga strömmar försvårad e navigering~n. 
nresden presterade med lätthet Ortegas f art, m en f~r
språnge t var för stort, och Liidecke ville inte riskera ~~tt 
fartyg utan inställde förföljandet vid territorialvattens~ra~
sen. Under natten låg kryssaren på lur utanför ~els on SlraJt 
för det fall Ortega skulle bry ta sig ut till havs igen, men 
kapten Kinnier fortsatte djärvt inomskärs genom Smythka
nalen söderut till Mageliansundet och vidare till A tlan teii· 
För denna bravad blev han sedermera löjtnant i RNH o.c 1 

dekorerades med DSO. Chilenska regeringen sände en Ja
gare till platsen för att hindra ett eventuellt -kränkande av 
landets neutralitet. 
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Tyskarna for tsatte norru t och anlöpte den 21 sept. St. 
Quentinbukten i NO-hörnet av Penasgolfen för att kola. 
färden gick vidare norrut längs kusten 30----40 sjömil utan
fÖl' densamma med Baden framskjuten för rekognosering. 
111ga b andelsfartyg siktades, D'resden hade otur. På mm·go-
11en ~~n 24 ski~~cades Santa Isabel till. C~.ronel i Arauc?buk
ten for att avlamua rapporter och mhamta upplysmngar. 
Den 25 passerade Dresden och Baden på 20 sjömils avstånd 
Valdivia, på kvällen styrde de mellan ön Mocha och fast
landet, nästa morgon kryssade de utanför Coronel. 

Tysk arnas närvaro var redan bekant p å kusten. Sålunda 
uppsnappade Dresden ett på spanska avgivet öppet gnist
telegr am från Talcalmano till stationen på Mocha, vari öpos
tedngen uppmanades hålla skarp utkik efter en tysk kryssa
re med tre skorstenar, vilken oro ade sjöfarten. ~är Dres
den anropad e Santa Isabel, frågade Mocha på tyska: - »Sind 
Sie der deutsche Kreuzer?» Svaret uteblev naturligtvis. När 
Santa Isabel anlöpte Coronel den 26 råkade hon i svårig
heter. Hamnmyndigheterna ville behandla henne som. krigs
fartyg, då hon ju varit med om. att antasta Ortega. Neutrali
tetens fordringar följdes av Chile sålunda blott alltför strikt. 
Kol och proviant beviljades bara för resa till Valparaiso, 
chiffrerad e telegram vidarebefordrades först efter någon 
tvekan. Nästa dag stack ångaren till sjöss, medförande vik
tiga nyheter för Liidecke: Den ostasiatiska kryssareskadern 
väntades anlöpa Marquesasöarna och kunde sista dagarna i 
oktober anlända till Chiles kust. Kollegan Leipzig hade läm
nat Galapagosöarna och följd e kusten söderut för att sam
verka med Dresden. Etappen i Valparaiso hade order att 
skaffa 10.00 ton kol för tysk räkning. Brittisk sjöfart vid chi
lenska kusten hade avstannat efter Ortega-intermezzot. Allt 
d.etta var välkomna nyheter, och Li.i.decke vidtog å sin sida 
VIssa förb eredelser för den inväntade eskaderns försörjning. 
Han sände Santa Isabel norrut den 28 för att söka kontakt 
Ined Leipzig, men försöket misslyckades, då kryssaren ännu 
befann sig vid norra Perus. kust. Ångaren anlöpte Valparaiso 
den 30 för att lasta och ge etappofficeran1a anvisningar. 
Natten 29-30 mottog Li.i.decke på höjden av Valelivia från 
den i Con·al liggande ångaren Rhodopis meddelandet, att 
en brittisk eskader bestående av fyra kryssare, den 28 pas
serat Punta Arenas n1.ed västkurs. Han avstod diirför från 
~,tt kola i St. Quentinbukten, som avsett var, och satte kurs 
:~W mot Mas a Fuera, den västligare av Juan Fernandez
oarna. 
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Un der hela den långa färden runt den sydamerikansl 
kontinenten hade D~·esde~~ ick~ en gång råkat i kontakt lll~~ 
fiendens kryssare, vrlka sakerllgen. var ute e~ter a~la handels
förstörare, som kunde tänkas angnpa Storhntanmens värl ds
omspännande, livsviktiga handelsv~gar. I själv~ verke~. följ
des Dresden av ett hel.t koppel ~p:;trhun<;Iar. Lat oss fo r ett 
ögonblick flytta över till den hnthska srdan. 

På den västatlantiska stationen, omfattande Nordamerika 
och Västindien, låg den brittiska IV. Kryssareskadern under 
konteramiral Cradock. Den omfattade fyra pansarkryssare 
av County-klassen: Suffolk (flagg), Berwick, Ess ex, Luncas
ter (9.800 ton), ävensom kryssaren Bristol ( 4.800 ton). Den 
långa sydamerikanska ostkusten övervakades av en enda 
kryssare, Bristals systerfartyg Glasgo'>v. Cradocl~s uppdrag 
var att freda handelsvägarna mot tyska kapare, 1 detta fa li 
Dresden och Karlsruhe, samt dc talrika tyska linj eångare, 
som från nordanlCrikanska h amnar väntades bryla sig ut 
som hjälpkryssare. 

Skuggandet av de tyska kryssarna misslyckades. Dresden 
fick han aldrig tag på, Km·lsruhe hann utrusta Norddeut
scher Lloyds oceanångare Kronprinz Wilhelm (14.908 brt) till 
hjälpkryssare ute till havs den 6 aug. innan hon överraska
des av Suffolk. Hon kom emeUertid undan, m en r åkade i 
strid n1ed Bristol samma kväll. Tack v'are sin höga fa rt 
lyckades hon åter undkomma och definit~vt försvinna .. e ra
dock förlade därefter större delen av sm eskader ttll de 
norra farlederna för att mota de tyska hjälpkryssa rna, vilka 
likväl uteblev. I Västindien kvarblev Berwide och Bristol, 
till vilka de franska kryssarna Conde och Deseartes slöt sig. 
Situationen klarnade något, då man fick kännedom om de 
tyska kryssarnas position. Den 12 aug. meddel ade S/ S Drum
cliffe, att hon stoppats av Dresden utanför Amazonflo(~en, 
och nästa dag lokaliserades Karlsruhe till Curacao. Am tra: 
litetels blickar riktades. följaktligen söderut, och Cradock 
beordrades skifta sin flagg till pansarkryssaren Good Hope 
(14.300 ton), som hemifrå n sänts till Newfoundland, och med 
den övertaga ledningen av operationerna i de västindiska vatt
nen. Han kvarlämnade Suffolk, Es.sex och Lancaster i No rd
atlanten under äldste officeren, captain Yelverton, och stat:
tade den 16 'aug. söderut med Good Hope för att mö ta B~1.: 
wick och Bristol vid Santa Lucia (Små Antillerna) och dar 
efter söka efter Dresden och Karlsruhe. .. 

1
,_ 

På morgonen den 20 inrapporterades emellertid san~
ningen av S/ S Hyades till Amiralitetet. Skyddandet av pet 
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111buco-området fordrade uppmärksamhet. Området hörde 
1~r1 skyddszon D, i vilken V. Kryssareskadern, konteramiral 
titodelarts fyra pansarkryssare Carnarvon (10.800 ton), eorn
~all, Cumberlm~d och Monmouth (County-klass) opererade 
f ·ån Kap Verde-oarna. Denne beordrades att med det snaraste 
detacher a sin snabbaste krvssare till brasilianska kusten för 
tt samverka med Glasaow. Han skickade iväg captain Brandt 
~ed Monm~uth, och det~ 22 aug. mötte denne sin kolleg.~ cap
tain Luce pa Glasgow vid Abrolhos Rocks. Dessa utanfor Ca
ravellas liggande öar nyttjades av britterna som hemlig ope
rationshas (secret coaling base). Den 21 aug. rapportera.de 
brittisk e vicekonsuln i Pernambuco, att Dresden sannohkt 
använde Rocas som kolningsbas, och nästa dag fick Cradock 
order att därstädes söka efter fribytaren. Han erhölL för
stärkning av två hjälpkryssare, Cm·mania (Cunarcllinjen) 
och Maeedania (Pcninsular & Oriental Co), medan Otranto 
(Orient Steam Nav. Co) sändes tiU Luces styrka. Denne gick 
norrut med Glasgow och Monm.outh, finkammade området 
upp till Cap San Roque inklusive Rocas den 28 aug. utan 
att finna minsta spår av tyskarna. Här mötte Otranto, och 
de tre fartygen återvände till Abrolhos. Vid denna tidpunkt 
hade Dresden redan passerat La Flataområ de t långt söderut. 

Den 27 'aug. började eradock sitt svep söderut längs Bra
siliens nordkust med Good Hope, Berwick och Bristol. Två 
dagar senare fick han rapport om att oceanångaren Cap Tra
falgar lämnat Montevideo den 22 för att sammanträffa med 
Dresden vid St. Pauls Rocks, ungefär mittemellan Bt·asilien 
och A~'rika. Trots en omväg av 1.500 sjömil skyndade han 
dit m ed Good Hope och anlöpte ön den 2 sept. utan att finna 
någonting. Dagen förut hade en av Stoddarts pansarl.-:ryssa
re, Cornwall, från afrikansim sidan genomsökt farvattnen, 
ditsänd med anledning av samma rapport. Genom kabelsta
tionen på Fernando N~ronha slod eradock i förbindelse med 
London och captain Luce, som gått till La Plata-området 
sedan S/ S Holmwoods sänkning blivit bekant, och denne 
rapporterade, att tyska ångare höll på att samlas i Magellan
sundet I ett telegram till Amiralitetet framhöll eradock möj
ligheten av en tysk koncentration i större skala till detta om
tåde. I London lutade man också åt den åsikten, att von 
Spees försvunna eskader var på väg mot Sydamerikas väst
~ust, och Cradock fick order stanna i Sydatlanten för att 
0_Yertaga kommandot därstädes. Som förstärkning skulle han 
hl} en början få det gamla slagskeppet Canopus (13.000 ton) 
~ran Kap Verde, medan Cornwall fick ersätta Bcrwick, som 
ehövdes i Västindien. 
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Den 5 sept. anlöpte Cradock Pernambuco för att sarnl 
sitt förband och för att återställa den brittiska handelss · .. a 
fartens förtroende till Royal Navys förmåga att skydda Jt 
egna farty~~n, varl~elst d; plöjde fram övet~ ocem:erna. Dres= 
d ens upptradande 1 omradet hade lamslagit trafiken f ö e n , 
gon tid. Nu var det tyskarnas tur att uppsöka det skyd~ 
neutral hamn erbjöd. I ~en~ambuco låg icke mi;1dre än 15 
stora tyska fraktfartyg v1d Cradocks ankomst. Nagra fä rska 
upplysningar om fiendens rörelser lyckades amiralen inte få 
men då anhopningen av tyskt tonnage kring Eldslandet tydd~ 
på att någonting var i görningen, beslöt han fortsä tt a till La. 
Plata, samtidigt genomsökande alla tänkbara gömställen 
längs kusten. Oaptain Luce beordrades likaledes ulfm·ska. 
området ned till Mageliansundet och spärra Dresden vägen 
till Stillahavssidan. Finkamningen av kustområdet mellan 
Pernambuco och La Plata blev resultatlös. 

Men ute till havs vid Trinielada infångades en fet hit. Det 
var Carmania, som den 14 sept. överraskade och nedkämpa
de Cap Trafalgar. Hon blev själv illa åtgången och måste 
assisteras av Bristol och Cornwall till Ahrolhos och vidare 
hem till Gibraltar för reparation. Vid ön Santa Cathar ina, 
ca 250 sjömil säderom Rio, mötte Cradock Glasgow, Mon
mouth och Oh·anto; Luce hade skyndat dit efter att ha få tt 
en falsk rapport om att Dresden kolade vicl ön ifråga. 

Här nåddes Cradock av nya instruktioner från London, 
Amiralitetets telegram 14 sept. via Rio: - »There is a strong 
prohability of the Scharnhorst and Gneisenau arriving in the 
MageHan Straits or on the vVest Coast of South America. 
The Germans have begun to carry on trade on th e \V~st 
Coast of South America. Leave sufficient force to deal With 
Dresden and Kar lsruhe. Concentrate a squadron strong 
enough to meet Scharnhorst and Gneisenau making Falkland 
Islands your coaling base. Canopus is now en route to Abrol
hos. Defence is joining you from Mediterranean. Until J:?e
fence joins, keep at least Canopus and one County class with 
your flagship. As soon as you have superior force, search the 
Magelian Straits with squadron, being ready to return and 
cover the River Plate, or, according to information, search 
north as far as Valparaiso, break up the German trad~ an1 
destroy th e German cruisers. Anchorage in the vicimlJ: ~ 
Golfo Nuevo and Egg Harbour slwuld be searchecl. Colliel~ 
are being ordered to the Falkland Islands. Consicler whcthei 
col1liers from Abrolhos should be ordered south». 

eradock ordnade handelsskyddet längs ostkusten , lämna
de Bristol och Cornwall att patrullera norra delen och an-
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.. te m ed huvudstyrkan lY,lon~evideo den 17 ?ept. !-lär erf?r 
IoP

1 
att Scharnhorst och Gnetsenau den 14 visat sig utanfor 

Jta\~ på Samoaöarna och avlägsnat sig med NvV-kurs. Nå
J\~1 omedel!bar. fara för Ma&ell~nområ.det och. Crado.ck föref, 1115 sålunda 1cke, och Amiralitetets mstrukhone_r andrades 
~ 1 

till vida, att han inte nu behövde koncentrera sma kryssa
s_a utan genast kunde angripa den tyska handeln vid väst
f~sten och MageHansundet Två kryssare och en hjälpkryssa
~e räckte väl härtill. Kolandet fördröjdes av dåligt väder, 
~ch först den 22 fortsatte Cradock söderut för att söka efter 
Dresden i Mageliansundet och därpå detachera Glasgow och 
Monmouth till Chiles kust. 

Den 25 fick han en ledtråd. Kapten Kinnier på S/S Or
tega berättade, att hans fartyg den 18 j agats av en kryssare 
med tre skorstenar utanför sundets västra inlopp och att en 
ångare vistats i grannskapet, utan tvivel Dresden m ed sin 
kolångare. Ytterligare rapporter om. tysk aktivitet vid väst
kusten föranledde Cr•adock att anlöpa Punta Arenas i Ma
gellandsundet den 28 sept. Upprepade gr~is~sign?ler meDan 
tyska fartyg hade uppsnappats, och av bntbska Konsuln er
for han, att fienden sannolikt använde Orange Bay längre 
söderut som hemlig bas. För att överrumpla Dresden -
möjligen också andra kryssare - lämnade Good Hope natte
tid hamnen, passerade den svårnavigabla Cockburnkanalen, 
och i gryningen den 30 lät Cradock sina kryssare över
raskande intränga i Orange Bay från olika håll. Men fågeln 
var utflugen, bukten var tom och inga spår av eventuella 
besökare kunde upptäckas. Innan sökandet efter Dresden 
kunde fortsättas måste Cradocks kryssare kola vid Falk
landsöarna. Endast Otr·anto kvarstannade i Mageliansundet 
Den 3 okt. gick de åter till sjöss för att engagera fienden, 
som rapporterades vid Hermita-öarna väster om Kap Horn. 
Good Hope rundade udden, de andra tog vägen genom sun
det. Återigen slog Cradock i tomma intet. Men vid en av
stick are till Orange Bay fann han av en händelse det av 
Dresdens matroser förfärdigade visitkortet från den 11 sept. 
Medan Luce med Glasgow, Monmouth och Oh·anto fortsatte 
norrut längs västkusten, återvände Cradock till Falklands
öarna. 

I London hade man emellertid fått viktiga nyheter om de 
tyslra kryssarnas rörelser. Den 4 okt. uppsnappad.e radio
stationen på Suva (Fijiöarna) ett gnisttelegram avgiVet med 
hande~sfartygscoden: - »Scharnhorst på väg mellan Mar
quesas och Påskön» . Också W ellington (Nya Zeeland) rap
Porterade, att Scharnhorst anropade Dresden. Utan tvivel 
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var von Spee på väg mot Chiles kust, där Dresden sl·un 
möta hans pansarkryssare. Härom informerades Crado~l· : 
telegram den 5 okt. Han måste nu vara ber edd att 11161 

1 

tyskarnas samlade styrka. Slagskeppet Canopus, som hunn·a 
till Abrolhos, skulle åtfölj a Glasgow, Monmouth och Otra I t 
to, som samtidigt skulle utspana farvattnen och skydda ha ~1-
deln. Ifall amiralen själv deltog med Good Hope, m åste M~~~: 
mouth kvarlämnas vid ostkusten som handelsskydd. Tele
grammet nådde fram starkt förs enat. Britterna h ade att 
övervinna flera svårigheter med telegrammen till Sydame
rika. Radiostationen på Falklandsöarna erhöll chiffrerade 
telegram över Montevideo; dären:wt vidarebefordr'ade chile
narna över Punta Arenas endast meddelanden p å kl ar text. 
På grund av abnosfäriska störningar inträffade oavbru tet 
förseningar på 2- 3 dagar, ibland t o m en hel vecka. Vissa 
meddeJanden nådde aldrig mottagaren. A v telegrammen från 
London trodde sig Cradock kunna ulläs a, att m an i \Vhile
hall underskattade motståndaren. Han själv räknade med 
minst tre kryssare (Dresden, Leipzig, Niirnberg) förutom de 
båda pansarkryssarna. 

Den 8 okt. tele!lraferade han sin avsikt att koncentrera sin 
styrka till F'alkl;ndsöarna och undvika splittring samt att 
han beordrat Luce inte gå norr om Valparaiso, innan tyskar
nas position åter fastställts. Till slut frågade han, när den 
utlovade pansarkryssaren Defence skulle sluta sig till ho
nom. (I själva verket hade Defence kvarbeordr ats i Medel
havet redan den 16 sept., utan att eradock informerats där
om) . På baksiclan av telegrammet (m.ottaget 12 okt. ) skrev 
marinministern Churchill: - »In the se circumstances i t 
would be best for the British ships to keep within supporting 
distance of one another, whether in the Straits or near the 
Falklan els, and to postpone the cruise al o ng the vV est Coast 
until the present uncertainty about Scharnhorst and Gnei
sen:au is cleared up. They, and not the trade, are our quan·y 
for the moment. Above all, we must not miss them .» 

I ett andra telegram framhöll Cradock ytterligare, att de,t 
vore nödvändigt ha en br ittisk styrka såvål p å ost- som pa 
västkusten, kapabel att upptaga strid med tyskarn a. Han 
räknade nämligen med den möjligheten, att fiend en kunde 
kringgå hans styrka och överraskande uppträda i SydatlaW 
ten. A v instruktionen för Cradock av den 14 okt. fr amgick 
likväl icke nödvändigheten av en koncentration till F alk
landsöarna : Cradocks n lan att hålla samman sin styrka god
kändes, »for combined operation». En andr a eskader skulle 
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bild'as fö r La Plata under konteramiral Stoddart med Car-
arvon, Cornwall, Bristol, Maeedania och Oranw. Till den

~a skulle Defence sluta sig. Cradock ko~!l härigen~m till 
slutsatsen, att ordern av den 5 okt. att soka efter fienden 
och skydda handeln fortfarande var i kraft, och att han 
borde k oncentrera sin styrka till västkusten samt operera i 
samförstånd med stoddarts nya ostkusteskader, då ju ordern 
av den 14 talade om »combined operation». 

För tillfället var hans fartyg vitt spridda. Luce, som med 
Glasgow och Monmouth stött norrut, befann sig den 14 okt. 
utanför Coronel. Den 15 besökte de Valparaisa och gick da
gen där på_ söderut til~ Magel.lansundets .Jnf~rt, .. där Otranto 
väntade v1d en hemhg kolnmgsbas. Har mvantade Luce 
amiraJ.en och Canopus. Den långsamma gamlingen skulle 
enligt beräkning anlöpa Falklandsöarna den 15 men anlän
de först en vecka senare, uppehållen av stormar, och b e
hövde sedan 2- 3 dagar för översyn. Den 18 okt. påpekade 
eradock för kmiralitetet, att Canopus menligt skulle inver
ka på förbandets rödighet, nren att han hoppades att om
ständigh eterna skulle göra det möjligt engagera fienden. Av 
detta telegram framgår, att eradock trodde man väntade att 
han skulle uppsöka fienden utanför västkusten för att tvinga 
honom till strid. När Canopus slutligen den 22 anlände gav 
eradock sig icke tid att invänta slagskeppets klargörande 
utan gick till sjöss med Good Hope för att uppsöka sitt för
band. Han rundade Kap Horn för att hindra tyskarna bryta 
sig österut till Atlanten och beordrade Canopus med det 
snaraste följa efter via Magellansundet. Efter sammanträf
fandet med Luce sände han den 26 å ter ett telegram till 
London. L 

Han hänvisade til:l instruktionerna av den 5 och b etonade 
sin strävan att med det snaraste uppnå ett avgörande men 
påpekade, att Canopus låga fart gjorde det omöjligt upp
hinna och förstöra fiendens kryssare. Han avsåg därför an
yända Canopus såsom eskort för kolfartygen och hade 
tstället bett Stoddart sända honom Defence. I svaret av 
den 28 meddelade Amiral1itetet, att D efence, som den 
25 okt. anlänt till Pernambuco från Medelhavet, skulle 
stanna på ostkusten under Stoddart:s befäl och att inga 
~artyg fanns tilllgängliga för I{lap Horn. Sålunda blev 

l 
radock utan det starka stöd Defence (14.600 ton 4-23,4, 
0-19 och 16-7,6 cm kan.) utgjorde. Den 27 sände han 

åter Glasgow nordvart att över Coronel avsända depescher 
Och inhämta upplysningar. Canopus fick order att följa efter 
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norrut med kolångarna, då han själv tänkte fortsätta m t 
Juan Fernandezöarna och kola därstädes. På höj de n av C 0 

ronel uppsnap~.ade G~asgow flere tyska o chiffertel~gram 0~~ 
rapportera~e darom hU flag~sk~ppe~ ... Pa .g!·tmd harav slack 
C radock p a m01:gone~: den 30 hll SJ oss fr~n V ~U enar ll1ed 
nordkurs. Just da anlande Canopus med tva kolangare, lllen 
då hon behövde 24 timmar för m:askinreparation , lät han 
captain Grant ankra. Nästa dag beordrade han Glasgow, som 
uppsnappat allt starkare gnistsignaler men icke än nu siktat 
fienden, att gå in till Coronel. Kryssaren anlöpte kolhamnen 
på e. m. den 31 och avsände bl a ett meddelande till Ami
ralitetet vari Cradock uppgav sig skola kola vid Juan Fer
nandez och därpå gå norrut för att söka efter fienden, u tan 
att likväl nämna Canopus' fortsatta användande som eskort
fartyg. 

Just i dessa dagar tillträdde lord Fisher befattningen som 
Förste Sjölord. Han skötte omedelbart om att Defence lilL· 
del'ades Cradock, lät den 3 nov. meddela honom detta samt 
att han icke fick gå till aktion utan Canopus. H an borde 
koncentrera eskadern kring slagskeppet, vars 30,5 cm artille
ri skulle hålla tyskarna på avstånd, och blott med Glasgow 
upprätthålla kontniden med fienden, som nu definitivt spå
rats till Chiles kust. Dessa instruktioner nådde honom ald
rig, ty Glasgow lämnade Coronel redan den l nov. på mor
gonen. Vid middagstiden sammanträffade hon med huvud
styrkan ca 50 sjömil väster om Coronel. Ledd av de tvska 
radiosignalerna börja de Cradock ett svep norrut på bred 
front i hopp om att stöta på fienden. Flaggskeppet Good 
Hope stod ytterst på vänstra flygeln, därpå med 15 sjömil~ 
avstånd mellan fartygen Monmouth, Otranto, Glasgow l 

nämnd ordning. Canopus, som den 31 okt. lämnat Vallenar 
med norclkurs, befann sig ca 300 sjömil söderut från förb an
det - utan minsta chans att ingripa i en eventuell strid: 

Uneler den långa jakten efter Dresden runt Syclamcnl~~s 
fastland hade Cradock nått den punkt, där en sammanstot
ning med den samlade tyska kryssareskadern syntes oun~
viklig. Hans utsikter att nedkämpa fienden var tämligen ~r.n a· 
Hans tre kryssare kunde icke mäta sig med fienden, h]alp
kryssaren Oh·anto var med sitt höga skrov ingentin.g ~nna t 
än en måltavla. Och strid förestod, ty Glasgows besok 1 Co
ronel hade snabbt rapporterats till tyskarna. 

(Forts.) 
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Matematisk planering 

Av Kommendörkapten YNGVE ROLLOF!. 

Knowledge is the only instrument of productian 
that is not subject to diminishing returns. 

J. M. Cla,rk. 

Det var en gång i tiden möjligt för en militär chef, att 
personligen planera operationerna, men allteftersom plane
ringsproblemet växte i omfång, och förhållandena blev allt 
mer invecklade räckte en mans kapacitet inte längre till. 

Den militära historien är fylld med exempel vid vilka 
befälhavare misslyckats därför att dc g1·ävde ned sig i de
taljer, vilket medförde, att de inte i tid kunde flatta de rik
tiga besluten. Allteftersom planeringsproblemet blev allt 
mer komplicerat skapades därför k r ing högste befälhavaren 
en stab av specialister som skulle hjälpa honom. Chefens 
uppgift blev att välja förutsättningar, samord!na, planera 
och lösa konflikter mellan de olika stabsgrnpperna. 

stabsplaneringens utveckling kan beskrivas i fyra stadier. 
I det f'örsta utarbetar varje sektion sitt eget program mer 
eller m indre oberoende av de andra enheterna. Samordning 
sl~er e_nclast på högsta nivå. Härigenom måste ständigt nya 
drrekbv utfärdas, och planerna uppgörs med ledning av så
dana underrättelser, som råkar vara tillgängliga. 

I det andra stadiet har behovet av samarbete konstaterats. 
Diet bestäms därför, att ett enda program skall utarbetas. 
l1led p remisser för ett givet datum... Men talrika direktiv, 
som m odifierar eller helt förändrar dessa förutsättningar, 
fortsätter att utfärdas. 

I det tred.fe st:;tdiet strävar man efter en logisk utveckling 
av samarbete. Härvid analyseras de olika delarna i pro
grammet i förhållandena till varandra. A:nsvaret för varje 
s~absenhet att förse de 'andra stabsenheterna med informa
t~on r egleras i detalj, och arbetet planeras så att erforder
hg materiel finns tillgänglig i förväg för det aktuella ste
~et. Så långt hade man hunnit vid andra världskrigets ut-
'tott. Felet med dessa principer var, att planeringen tog 

alltför lång tid. Ä ven med omsorgsfull planering tog det till 

44 
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exempel sju månader för det .. amerik~nska flygvapnet att 
utarbeta mobi~iseringspla_ne~·. for att. f01:dela .~!~rkm-na till 
operationsomraden och mratta utbildnmgs.~noJl~~h~ter för 
flygande och teknisk personal santt att uppgara forrads- och 
underhållsprogram. För att. erhålla et~ samordnat , progt·a111 var ordergivningen av dc olika ~teg~n 1 pl~net:na sa ordnad, 
att informationsflödet endast g1ck 1 en nktnmg. 

Det fjärde stadiet representerar ett. försök att ~kära ned 
den erforderltiga tiden genom ett partiellt offer pa samord
ningen. Detta är möjligt genont att fa~tställa hela plan crin_gs
proceduren på en återverk~nde cyklisk , bas med en parh~ll 
överlappning m,ellan succes!Va cyklar sa att en del mal.enel 
tillhörande ett redan beräknat prog.rant kan ge en fö rsta 
approximation för nästa följ d, som. annars endas! skulle _v~
ra tillgänglig långt senare. De data, som tas fra~1 ett hch
gare program måste väljas mycket o~nsorgsf~1lltfor ~t~ gar
dera att de fakta, som används, antmgen galler aldivtleter, 
som 'förblir relativt oförändrade under en följ d av program 
eller också Q"äller aktiviteter, som utövar ett jämförelsevis 
litet inflyta~de på det löpande progr-ammet. På. detta sä tt 
är det möjligt att avsevärt förkorta deno totala bd, som e!·
fordras för att fullborda ett program pa bekostnad a~ .. na
got minskad tillförlitlighet i vissa avseenden. Detta fJ arde 
stadium uppnåddes inom amerikanska f~y~vapne t u~1<ler 
sista krigsåret (T j all in g C. Koopmans: Achv1ty Analys~s of 
Production and Allocation, New York 1951). Den stor~ta 
svårigheten att erhålla ett samordnat program ä~ ~len :1d, 
som det tar att beräkna mycket komplicerade akhv~.tct~t. 

Det finnes tre komponenter i detta tidsproblem, n amllgen 
ett kommunikationselement, ett aritmetiskt el.ement och ett 

. beslutelement Dessa tre komponenter skall här n iirmare 
undersökas. 

Samordning av programmet. 
Den tid som erfordras för kommunikation mellan ol~ka , . f' ll l l .. rHf!11 11g stabsgrupper kan reduceras genom omsorgs u p an ah"' 

av dels m·bet~t, dels flödet av planläggningsskrivelser llle~la;~ 
grupperna. Där det finns ett dus~.intal .. sta~~g~·upper n~~sJ 
det dock helt naturligt bli en avsevm·d fordro]mng. E n ~Il f!e 
kan sällan förväntas skriva o~h .. vidarebe~ordra ~n s~;:.nvee gå 
På mindre än en dag eller tva. Aven om mgen bd sl-.ull .. ·d 

d l bl . · l ·· sl' vai åt till själva arbetet skulle det oc;:. 1 en IC ce on . ... ]ise· 
fördröjning. Det enda botemedlet skulle vara en centra 

633 

:ng av arbetet men å andra sidan har redan framhållits, att 1111derrättelsetjänste~:s komplic~rade förh~lla.n~en omöjl~g
uör ·att den lcan utfaras av en liten grupp md1v1der. En proged~n· erfordras, där den tillgängliga informationen från de 
cJika stabsgrnPlJerna kan sammanföras till en plats i för
~äg av planeringsprogrammet och sedan mekaniskt hop
samlas. 

Del aritmetiska elementet är det enklaste alt behandla. 
sedan de aktuella operationernas grundläggande struktur 
analyserats och reducerats till en systematisk och tydlig form 
konstateras i allmänhet, atl dc flesta relationer11'a är av re
lativt enkel karaktär, som utan större svårigheter kan me
]{anisel"as. Det fordras en kvantitativ analys av relationerna 
mellan de olika faktorerna, som skall planeras. Om man till 
exempel skall planera bensinförsörjning för flygplan så 
måste man fastställa relationerna mellan hensinförbrukning 
och flygtid baserade på statistiska grunder. Ur sådana syste
matiska studier kan ctl antal planeringsfaktorer utvecklas. 
En fullst ändig omgång planeringsfaktorer för en aktivitet 
(en komplicerad operation eller ett flygvapen som helhet) 
uttrycker stn~kturen av denna aktivitet. Den så definierade 
strukturen är pl'aneringsmannens viktigaste verktyg. 

I allmänhet är strukturerna icke bestämda en gång för 
alltid utan erfordrar ständig revision. Man måste skilj a mel
lan de strukturer, som är bestämda genom tekniska förhål
Ianden och sådana, som har fastställts medelst statistisk ana
lys. En enda aktivitets tekniska struktur kan anses bestämd 
från början. Om man istället skall behandla strukturer, som ä!' s~atistiska till sin natur, måste man gå till väga mera för
Slkhgt. Två eller flera aktiviteter kan behandlas tillsammans 
och relationer fastställas mellan de förenade kvantiteterna. 
Proportionerna mellan dessa aktiviteter, sont ingår i »aggre
gatet», kan vara föremål för förändringar. Endast om de in
gående aktiviteterna är stabila är dessa användbara för ett 
program med hjälp av statistiskt bestämda strukturer. Detta 
ar den grundläggande svagheten vid all planläggning i ter
Iller av aggregat. 

De beslut som måste fattas i en planläggningsprocess är 
av två slag. Det första innefattar beslut, som erfordras på 
!mtncl av oförmåga att bestämma premisserna i exakta ter
lll~r. Detta problem kan elimineras genom omsorgsfull be
stall1ning av begynnelsevärdena. 
tn.~et andra slaget av beslut, som erfordras, beror på oför
t aga att på rätt sätt i förväg definiera det kompletta om
ådet och strukturen av de olika operationer och aktiviteter, 
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som skall u tför as. Beslut, ~OJ~ a ngår f?rän~.r~h!gar i opera. 

tionernas str uktur .. sku_lle Sa langt S?.I1l ar omOJhgt f~sbtä llas 

innan programberaknmgen genomfares sa a tt de m te fö. 

dröjer den. Emellertid kan begränsningar i det h ela tvin~ 
till förändringar i onerationens struk tur, som inte k a n för~ 
utses. Näe så sker är d et vanligen bäst att avsluta p rogra

111
_ 

me t med elen struktur, som. bestämts från börj an oeh se
dan ändra strukturen i ett senare skede. 

Här har betonats. svå righeten att samordna p roblemen. 

En annan nackdel i befintlig programprocedur är svarighe

ten att p å rätt sätt överväga alternativa hancllingsvägar. I 
allmänhet kan ett givet mål nås på m ånga olika sät t. De 

möjliga variationerna innefattar inte enelast olika k ombina

tioner av aktiviteter i .samma tidsperiod utan även akt iv ite

ter i olika tidsperioder. Sålunda har man förutom valet 

melJ:an till exempel fl er bombplan och färr e j aktplan i sa m

ma tidsperiod även val såsom färr e bombplan nu och fler 

längre fr am. Detta medför en avsevärd ökning av plane

ringsproblem ets komplexitet. Härigenom m å ste varje ak ti

vitet och var j e detalj specificeras för var j e sådan period. 

Så lunda är ett bombplan av viss typ inte endast delta homb

pl!an utan ett bombplan tillgängligt en viss tidsperiod. En ut

bildningsanstalt är inte en kontinuerlig aktivitet uta n en se-

rie av separata aktiviteter i föl j d av _tidsperio~ er . .. o 
För att kunna välj a mellan alternahva handlingssatt mas_te 

m a n noga precisera planens mål. I a llmänhet har m a n h tt

tills fast's tällt m å len i termer av medel snarare än i slu tmål. 

Luftbron till Berlin. 

För att belysa hur en matematisk modell byggs upp . sk~l~ 
en förenklad hypotetisk modell av luftbron tiH Bedm ar 

1949 behandlas. 
Först sk_all s.iä~va flygoperati~nen beröras. Den f.~rn~edl a1~ 
förråd hll d et mneslutna Berlm. Den erfordrar fm si tt u. 

förande flygplansbesättningar, flygplan och landn ingsbanor. 
· o fl l t · l f ""l" d av ha· 

Der~ förbrukar ocks~ ygJ~ ansma e:·1e , so~n en o J . ffi· 
vener och normal forshtnmg. D et fmns tva typer av k oe h 

cienter för varje faktor, här kallade ingångskoefficienter ~f1• 
utgångskoefficienter. Koefficienterna för _alla faktorer t}fi
s'anunans definierar operationen fullkomligt. Ingångskoe r· 

cienterna defini erar de mängder: av v_arje fakto r, so.~b~u
fordras vid början av en enhetshdspenod eller so~!l fo r e· 
kas under tidsperioden för att tillåta en »enhetsmangd op 

ration» av aktiviteten. 
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Ingångskoefficienten erhålles som summan av den vikti

gaste r; trush~ingen, . fö~·slit~1inge!1 o~h ko_nsumtionen, vilka 

alla mast e. f!nnas ~1llganghga v1d hcl3perJOdens början. Ut

gångskoefflclel~_ten _ ar sunun_an :v de~~ viktigaste utrustningen 

(som n <_H'!nalt ar hka_ med mgangsvarde t) och produktionen 

per aktlvi tetsenhe_t, :1lka båda är. tillgängliga vid tidsp erio

dens slut. D en v1khgaste utrustnmgen bes tår av faktorer 

som användes av aktiviteten vid operationens utförand~ 
men s_om kvarstår relativt oförändrade vid operationens slut. 

Verkhg »egendom>>, flygplan och operativ personal· tillhör 
vanligen denn a kategori. 

Härled1~ingen avo ingångs- och utgå ngskoefficiente rna il

lustreras 1 n ed anstaende tabell I. Koefficienten för de 95.000 
ton förrå cl, som levererades till Berlin, har införts i konsum

tionskolumnen och tilldelats ett minustecken istället för att 

il!.föras J prod~1ktionskolumncn därföe att utgångsvärdena 

g~ller for .. eno helsenhet senare än ingångsvärdena, medan 

claren:ot forradens transport medelst flygplan är en k onti

n~Terl~g process, som ~ nnefa ttar en försumbar tidsfördröj

~~ng ~ . t~rm~!· av de . hdscnhcter, som används. Denna tids
for~roJiung ~r. elen viktigaste skillnaden mellan ingångs- och 

utgangskoefficientcrna, som de används här, snarare än in

förandet av flödets riktning, som kan definieras genom en 
skriftlig anvisning. • 

Enheten »bcsättni ngskapacitet» används och betraktas 

s?m _ett konsumtionsföremål istället föe att använda »be

satt.~un!?"ar», som en utrustningsfaktor, emedan förlusten av 

be_~attmng~r som ett resultat av operationen inte är en pri

n~ar f unkhon av hur mycket som flyg'> utan av åldersfördel

~1!1-g~n p_å ~csä~tn~ngarna i termer av den tidslängd ~on~ dc 
-~l fl ugrt 1 luflb1 on .. I detta exempel antas den pnnc1pcn 

~all~: .. att man .drar hllb~ka flygplansbcsättnir~gar. till mind

De ld a~an_dc a1bet~ e~t~r. sex manaders flygmn~ 1 luftbron. 

3 etta aterspeglas 1 aktrv1teterna V och VI och 1 faktorerna 
och 4 i tabell II. 
Fal~tor 4 »nya besättningar» representerar besättningar 

sorn JUst h ar börjat sin sexmånaders sejour p:l luftbron: ' 

.Faktor 3 »erfarn a besättningar» representerar besättning

b~' .. son~ har avslutat hälften av sin sexmånaders tjänst. 10 
e ~attnmgar av vardera typen kommer att produce ra 100 
v~~ leter s be_s~ttningskapacit et; om erfarna besättningar a n

k~~~s (aktivitet V) . ko~mner inga besättningar a tt finnas 

lO() l, _nar de d1:~r ~~g tillbaka frå n luftbr on under det att 
e1farna besattnmgar kommer att finn as kvar, om nya 



636 

TABELL L 

Beräkning av ingångs- och utgångskoefficienter. 

Aktivitet II -luftbrons flygande''' ~ 

Erforderlig i början av l ~ 
tidsperioden l av tidsperioden 

Faktor Måttenhet " C: O ... " ..>l "-"'U..:. .-::: b.O \\ \\c:: •M~ 5 "O " ~ö -
::l"'bL ::s ti bL :l ~ ..:.:~ 
> ;::.::: (Ii~ § E o ~ tb·u > :l ~ "O O ~u; <> 

:l .... ~ ,c; ·a ::<: =·~ - ~-~ 
:l~--

o·~ ~ ~:~ V) ~ 

o ""' ttl :c'5~ :c :l 

"'"' 
.... -f-< O!l <U 0.. h""'i:ti i).() OJ 

Förråd till Tusentals ton --95 -95 l 
Berlin 

Landnings• Antal land• l l l l 
l 

banor ningsbanor l 

Besätt• Antal besätt•l 134 154 
ningskapa• nmgar l l l l 
citet 

Flygplan Antal flyg• 39 5 44 39 39 
plan 

Pengar Millioner 8,7 8,7 
l dollar 

*) Aktivitetsenhet: 10.000 flygningar; tidsenhet: tre månader. 

besättningar används (aktivitet VI). Nya besättningar för ak
tivitet VI måste produceras genom »utbildning av nya besätt
ningar» (aktivitet VIII). I utbildningen kommer i m edeltal 67 
nya besättninaar att verlca som. insteuktörer vidbörj an av tre
månadersperioden, vilket ger 1.000 nya besättningar. I sj älva 
verket kommer denna utbildning att ske veckovis u nder pe
rioden, men visas i denna förenklade modell som ol11 
den erhölls i slutet av tremånadspcrioden. Man ser även, 
att 44 flygplan erfordras i luftbron för att ge 10.000 flyg
ningar på en tremånadsperiod. 39 av dessa flygplan erford· 
ras för kontinuerliga operationer och 5 extra erfordras 5011~ 
ersättning för flygplan, som störtar eller förslits under ope 
rationen. 
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:Enhetsh:oeff~_cienten i __ akyvitet I »förråd till Berlin» säger 
ndast, a tt mangden forrad, som leverer'as till Berlin, ut

:r-ycks i tusent~ls, ton. Aktivitet II »luftbrons flygande» kom-
111er l!nder penoden att leverera 95.000 ton förråd på 10.000 
flYgnmg~r. Flygandet och underhållskostnaderna härf;ör 
uppgår. till 8.700.000 dolla1:, .som framgår av koefficient 8,7 
i pe~:ungrad~n under ~khv~t~t II. Ingångsenhetskoefficien
ten for landmngsbanor 1 akhv1tet II betyder, att varje l'and
ningsban a är i stånd att underhålla 10.000 flygningar under 
en tremånadersperiod. Den åtföljande utgångsenhetskoeffi
cienten u tvisar, att landningsbanorna fortfarande är till
gängliga för användning i slutet av tidsperioden. 

För ~tt .?ka . 'a ktivitets~1ivån utöver vad som kan ernås ge
nom ~1llganghga landnmgsbanor i Berlin, kan ytterligare 
landmngsbanor byggas. (Det anses här, att det finns ett över
skott p å ll;l~dningskapacitet i västra ändpunkten av luft
bron.) Akhv1tet III »byggandet av landningsbanor i Berlin» 
antas h a hela värden. En blick på koefficienterna för akti
vitet I.II vis~d, att man för att kunna bygga eu landnings
bana 1 Berlm behöver 2.000 ton förråd (stålmattor trafik
kontrollutrustning, bulldozers o s v) och att 1.230.000 dollar 
kommer att förbrukas under tremånadsperioden. I slutet av 
tremånadersperioden kommer en ny landningsbana att va
ra klar för användning.» 

Änd.amålet med aktivitet IV »ej utnyttjad landningsbane
k~pacltet» (eng. slough-off Unused Runway Capacity) redo
VIsar h ur stor del av en landningsbana, som inte utnyttjas, 
emedan luftbrokapaciteten inte är exakt sammansatt av en
hete.r p å exakt 10.000 flygningar. 
, H1thlls har de individuella aktiviteterna beskrivits. Sedan 
aterstår att behandla de ekvationer, som dessa aktiviteter 
ger upphov till . 
. Tabell II kan betraktas som en tabell av koefficienter ur 

VIlka. d~ssa ekvationer kan beräknas. Grundregeln är att 
kulh~hcera utg~ngsvärdena för varje kapacitet per enhets-
apacltet med m vån av varje aktivitet i en gjven tidsperiod 

och ~umman av varje utrustningsfaktor. Detta ger det to
t~t ~1llgängliga som ingångsvärden för nästa tidsperiod; följ
a thgen är varje summa av ingångsvärden per period lika 
llle~ m otsvarande summa av utgångsvärden för föregående 
Period. 

o.m programmet skall konstrueras att gälla för flera tids
&~rlod~r komme~· d~t att bli ett ekvationssystem för varje 
p spen?d (se T.J ,allmg. C. Koopmans: Activity Analysis of 
l'oduchon and .Nllocahon, sid. 200). 
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I verkligheten finns det m å nga olika alternativa sätt på 
j}ka luftbron kan byggas. Det måste t ex falta s ett beslut 

;ör varj e tidsperiod, hur uvida något av det tonnage, som 
flygs till Berlin skall utgöras av konstruktionsmateriel och 
om så är fall et, hur mycket. Genom att bestämma, att en 
landningsbana skall byggas under varje särskild tidsperiod 
till viss förlu st i förråd under den löpande perioden kan 
man f å ökade leveranser i nästa tidsperiod (förutsatt att 

111an inte lider- brist på flygplan, besättningar och pengar). 
För att uppgöra ett program är det nödvändigt att fastställa 
en viss m ålsättning, som underlättar valet mellan de många 
möjliga lösn ingar, som satisfierar ekvationssystemet av den 
särskilda ekvation, som på bästa .sätt uppfyller målet. A v
sikten ä r inte att ge ett oplimum för varje tidsperiod utan 
att ge ett maximitonnage till Berlin för programmets. alla 
tidsperioder. 

Ovanst:lende progmm medför ett utomordentJjgt omfattan
de räknearbete, som är svåd att utföra med nu befinlliga 
hålkortsmaskiner och elektriska räknemaskiner. A v denna 
anledning m åste de matematiska modellerna ofta förenklas 
högst 'avsevärt. Man har därför infört .s k triangulära mo
deller iställe t för ovanstående rektangulära och h~irigenom 
lyckats på en dag lösa planeringsproblem innefattande 100 
aktiviteter och 36 tidsperioder med hjälp av hålkortsmaski
ner och härvid erhållit svar, som visat sig vara både rea
listiska och användbara. I den allmänna formen skulle detta 
ha representerats av 3.600 ekvationer med :3.600 obekanta. 

Iniäringskur van. 

l de flesta typer av produktionsaktiviteter vare sig det 
g~ller utbildning av pilotel', flygplansproduktion eller ben
Sll1raffinering så verkar det som om det fanns vissa begräns
ningar för den maximihuslighet på tillväxten, som kan upp
nås. Omfattande analyser av andra världskrigets erfarenhe
t~r tills'ammans med industriell planering efter kriget har 
VIsat, att för de flesta industrier eller aktiviteter har elen 
s~örsta möjliga expansionen approximativt en geometrisk 
hllväxt. Så till exempel kan ett utbildningsläger för flygare 
approximativt fördubbla sin produktion av flygare var femte 
111ånad efter en fördröjning som är lika med utbildningsti
dens längd, alltså efter sammanlagt tio månader. På sam
llla sätt kan flygplansindustrin fördubbla sin produktion var 
åttoncie månad efter en fördröjning på omkring ett å r . Dessa 
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relationer tycks gälLa även även för smärre komponenter , 
som landningsställ, propellrar och maskiner. Med andra 0~,~
det verkar som om m~n i de flesta produl~tionsprocesse' 
kan anta, att den maxunala procenten hastighetstillväxt ~ 
produktionen vid en viss tid efter starten av progra111111 ~ 
är en konstant, som_ beror på typen av aktivitet m en so~ 
är r~lativt <;>beroende av den ~u"sprungliga J?l'O~~lk~ionsnivån. 

VId Stanford Research Institute har teorm for m lärnings. 
kurvan särski~t -~tuderats_ (se Aer~ p~gest noven~ber 1H52), 
och den har hllampats v1d den nulltara produktiOnsökning 
i USA, som blev en följd av Koreakriget. De militära myn
digheterna kontrollerar sålunda numera flygpl ansfabriker
nas anbud i fråga om_ leveranstid och pris med lednin a av 
inlärningskurvan. "' 

Inlärningskurvan är ett diagram. Den visar den avtagan
de tid det tar att utföra en repetitiv operation allteftersom 
operationen upprepas. Den representerar två fakta : 

l. att den tid som. erfordras för att göra ett arbete kom
mer att avta varje gång som arbetet upprepas 

2. att måttet på minskningen kommer att bli mindre för 
varje upprepad enhet. 

I allmänhet utritas inlärnin,gskurvan lämpligen på ett 
log-log papper, varvid en rät linj e erhålles. 

Man tallar om olika kurvor t ex en 80 % inlärning,sknrva, 
vilket innebär, att om det tar 10 timmar att göra den första 
enheten så tar det 8 timmar att göra den andra. 

Orsaken till minskning i tiden är ökad skicklighet hos ar
betaren, bättre planering av förmannen, kontinuerlig för
bättring av verktygen, förenkling av ritningar o -~ v. På sam
nl.a sätt som matematiska metoder har förbättrat kvalitets
kontrollen så har inlärningskurvan förbättrat s~(kerhelen i 
förutsägelser beträffande produktionen. 

l nterindustry statistical techniques. 

The U. S. Department of Defense har efter andra världs
kriget vi~at stort intresse för förbättrade metoder fö r pla
nering av krigsproduktionen. Den gamla principen att 
benhårt hålla på militära »krav» til:l varje pris har fått ge 
vika för ett båttre hänsynstagande till landets industriella 
resurser .. 

I stor utsträckning har tidigare svårigheter att hålla fast
ställida industriella planer berott på otillräckliga hjälpmedel 
för att mäta och ta med i beräkningen de kvantiteter m ate-

2 
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rial och tjänster som indirekt behövdes för att utföra krigs
planerna t ex i USA under perioden 1942- 1945. Som exem
pel på sådana indirekta behov kan nämnas motorer och ge
neratorer till flygplan, stålgjutgods för stridsvagnsskrov och 
elektriska kablar ti][ ubåtar. Dessa behov alstrade i sin tur 
ytterligare indirekta krav såsom kullager till motorerna, kol 
och malm till metallindustrien samt transportmedel och 
elektrisk kraft. 

Genom s k »interindustry statistkal techniques» kan man 
på ett systematiskt sätt ta hänsyn till dessa direkta och in
direkta krav (jfr Journal of the American Society of Naval 
Engineers Inc. augusti 1953, sid. 581). . .. 

Under andra världskriget försökte m an 1 USA losa pro
duktionsplaner som redan från början var omöjliga att full
göra. Olika leverantörer till samma program konkurrerade 
?111 k nappa råmaterial, komponenter och. ar~ets.kraft. Den 
atföljande förvirringen medförde en krafhg ~knmg av d.en 
Personal, som hade ansvaret för att den statliga produktw
llen föl jde de fastställda pl:anerna. De restriktioner, som 
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Somtm::mla91' t:1ntol ~nh~r~r .som prtu::ltJc~rot.r 

härigenom lades på industriens ledare, hade till följd att 
initial~vet kvä.:vdes, vilket i sin tur medförde att produklians
k apaciteten sanktes och kostnaderna ökas. 

En beräkning av krigsmaterielproduktionen genom »tria l 
and error» är alltför dyrbar. Man försöker därfÖr nu i USA 
eliminera svårigheterna särskilt i flygplansindustrien genom 
alt först lösa problemen vid matematiska institution e~·. :\Io
derna matematikmaskiner har gjort detta praktiskt möjligt. 
~et är .emelle rt~d. en stor skillnad mdlan den kompl icerade 
mdustnella aktiviteten och de renodlade problem som löses 
i en matematikmaskin. Man är inte närmare >;trvcka-på
knappen-programmet» än man är »trycka-på..Jknal;pcn-kri
get». Med hjälp av matematikmaskiner som SEAC och 
UNIVAC kan man med grova approximationer beräkna de 
matematiska ekvationer, som baseras på tillgängliga indu
striella data.l) Dessas giltighet beror p å de förändrin gar, som 

') Enligt Harvard Business Review mars-.april 1954 (ElectronicS 
Down to Earth) lönar det sig att använda en elektronisk matem,atikmas!Öll 
enbart för löneuträkningar, om antalet anställda är över 5.000. 
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.
0
duktionstekniken undergår, samt de möjligheter, som r ns att förutse kommande problem OCh SOill sedan kan 

.~~rbetas i de u pps tällda ekva.tione~·na. . .. 
J En samverkan mell~~ de o olika f.oretagsled~11~garna kravs 
för att förbii~tra k v ah ten pa pr~m1sserna .. H~n~el:.om ,k.?~~:-

er p roduktlOnsprocessen att ga mera fnktwnsfutt, stoue 
f~rtroend~ kan ål~ggas decentralis~rad ope.rations~contr.?~l 
genom pnvat l e?n.mg och. den s~a.thg~ kontrollen l ... an for-
enklas till ett mm1mum v1d mob1hsenng... . .. 

De m atematiska modeller, son1 nu anvands 1 USA, ar en 
kombination av linear-progr:amming-tekniken och den eko
nomisk a interindustry teckmques, som utv~cklats av profes
sor vVassily Leontief vid Harvard University och som full-
komnats vid U. S. Bureau of Labor Statistics. . 

De viktiaaste beståndsdelarna i en sådan matemahsk mo
dell är en o grupp funktioner, som i kvantitativa termer ut
tryck er relationerna meUan varj e industris utgåi!gsvärd.en 
och dess fordrigar på produkterna från andra mdustner 
»på löpande räkning». .. . 

U. S. Department of Labor erhöll efter andra varldsknget 
i uppdrag att sammanställa den första interindnstry transac
tions-tabellen . Denna tabell var baserad på 1947 års »Census 
<Of Manufactures», 1948 års »Census of Business» och en mängd 
kompletterande källor. Den grundläggande studien utförc~~s 
på 450 industridetaljer med stöd av pr<?duktana~y.ser. for 
många industrier. »The Standard Industna~ Class~flcatwn» 
genom vilken varje industri hänföres till en mdustnldass ef
ter sin huvudprodukt, var utgå ngspunkten för klassifir:e
ringen. Heterogeniteten på de producerade varorna och br~s
ten på acceptabla fysiska m å tt på utgångsvärdena ledde till 
antagandet av försäljningen (eller inköpet) i dollar såsom 
den principiella enheten på produktionen (eller konsum-
tionen) . 

For att förenkla beräkningarna komprimer'ades tabellen 
med 450 detaljer till 190. Tabell l*) är ett utdrag ur deJ?na 
kon1pr imerade tabell. Den visar till exempel, att l~otorfor
donsindustrien köpte för 36 millioner dol~ar. elektn~.k kr~!t 
under 1947. Den elektriska kraftindustrin 1 sm tur kopte for 
8 millioner av motorfordonsindustrins varor samma år. 

Den begränsade mängel information, s.om nu fin~~ till~.äng
lig för varje grupp i denna tabell, förhmdrnr a:1vandmngen 
av omsorgsfullt utarbetade funktioner för relationerna m.el
lan kons~mtion och produktion. Om man antar,. att inköp 
På löpande räkning är proportionell mot produktionen, kan 

*) Se sid. 645 . . 
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e~1 grupp koefficienter erh~~la~ .Cs.e tabell .2) ... Denna t ab e 
visar till exempel, att om forsalJnmg och mkop (mä LL lllell 
1947 års prisnivå) varierar proportionellt så erfordras 71:i.9s~ 
dollar elektrisk kraft för att producera 1.000.000 llollar ah 
minium. Nätverket av industriella samband är så komplic~: 
rat, att utgån,gsvärdena, som erfordras för varje indus tri en
dast kan bestämmas genom summering av en oändlig mänad 
av värden. 6 

Om vi med A betecknar matrisen av koefficienter fr i'tn vil
ken tabell 2 är utdr'agen så är »det onwända komplemen tet 
av A» en matris av faktorer, som möjliggör den direkta be
räkningen av sådana summor och tabell 3 är ett utdrag ur 
denna matris. Beräkningen av denna matris var etl av de 
största matematiska beräkningsarbeten, som någonsin ut
förts . Det innefattade omkring 7.000.000 noggranna multipli
kationer av niosiffriga tal. Detta arbete utfördes doC'k på 
mindre än 50 timmar. 

Tabell 3 visar, att kundernas order på motorfordon för 
1.000.000 dollar utlöser följande produktion vid andra in
dustrier: järnvägar 52.400 dollar, elektrisk kraft 15.000 dollar, 
kolgruvor 15.500 o s v, som visas i kolumn H5. 

Den totala summan av kolumn 145 i den kompletta ta
bellen är omkring 2,7 millioner dollar. Detta betyder, att för 
1,0 millioner dollar motorfordon utlöses indirekta b ehov på 
1,7 millioner mätt i försäljningsvärden för alla industrier. 
Sålunda fordras affärstransaktioner på totalt 2.7 m ill ioner 
för att utföra en order på motorfordon för 1,0 m ill ioner 
doUar. 

Om man läser rad 169 (järnvägar i tabell 3) erhålles det 
totala utgångsvärdet på järnvägstransporter, som erford ras 
för att utföra den slutliga konsumtionen av 1.000.000 dollar 
för varje produkt, som är angiven i huvudet på tabellen. 

Raden för varje industri innehål1ler en grupp av fak torer, 
som mäter den givna industrins ins>ats i konsumtionen av 
produkter från alla andra industrier. Så till exempel har 
kullagerindustrin en insats av 14.100 dollar för 1.000.000 dol
lar motorfordon. 

Hittills har ingen hänsyn tagits till samordningen i tid ~v 
produktionen, och detta är en av de primära faktorerna vid 
mobiliseringsplanering. Tabell 4 är ett utdrag från en »190 
ordertabell» beräknad ur data från det amerikanska lrandels
departementet. Varje faktor mäter i kvartal det medellidsin: 
tervall med vilket gods och tjänster från industrin till vänster 
måste ligga före produktionen från industrier angivna i hn-
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l Sektorl Inuustrisektor 
Nr 

TABELL 2. 

4 l 16 l 47 58 ss 127 145 148 l 167 l 1€9 

4 l Sädesvaror 174,216 O 11 15,143 O l O l O l O l O l O l O 

--, - 0- 4,821 10,268 430 l 094 1 07711.190 l 581186.684140.978 16 Kolgruvor 

7151 o 421 1 O 1158,725,5, L1G 

- , ~--~----1-1-1--1--1-
58 l Gödningsämnen /22,3291 O 608 l1 16,187 O l O l O / O 6 l O 
_l 1-l ___ j __ /_l_l __ / __ l_ 

49 l Organiska kemikali er o o 284 1 5 

88 l Aluminium o o o o o o o o o o 
---! 1--- · ---·---~·-~--· --- , ___ , ____ _ , ___ , ___ , __ _ 

127 l Kullager o o o o o 154,896 l 8,371 l 3,707 l o 15() 

145 Motorfordon 5.3oo 14.097~--o -~-;--~-o-~-o-l26s,co5 l t3,s4sl1,cs2 1~ 
___ , '---1---1---~ 1---~1---•---·----· --- , _ __ , __ _ 

148 l Flygplan o o o o o o 1,331 /91,4731 o o 
---1 ·---·---·----·---~·---·---·-----·--- ·---·---

167 l Elektrisk kraft 

169 l Järnvägar 

49918,319 11,163 1 6,298 76,986 9,2841 2,906 1 6,329189,140 1 2,845 

~~-;~1~3-;;;;~!~~~ ~ ~~ 

TABELL 3. 
Enhet: 1.000 dollar. 

Sektor l 

l l 
16 l 49 l 58 l ss j 127 \ 145 \ 148\ 167 \ 169\ -......__::__-------. Industrisektor 4 

Nr 

4 l Sädesvaror 11.086,5 0,5[ 27,3 "ol D, 1,2 o-' ,D 2,7 0,8 o 31 
' 

J ,6 

16 Kolgruvor l 7,2 

-- - - --------------

1.009,0 36,2 39,2 25,2 l J,S 15,5 7,5 99,0 45,4 

49 l Organiska ke~1ikalier l 3,5 1,9 1,212,3 32,2 22,9 1,8 12,4 3,6 1,4 1,5 

58 l Gödningsämnen 28,0 0,1 3,5 1,135,7 4,0 0,1 0,4 0,2 (l) 0, 1 
------------------

ss Aluminium O, l 0,6 0,7 0,7 J,026,1 1,7 4,7 J 1,4 0,1 0,7 
- - ---------- - - -- - - --

127 Kullager 0,5 0,6 0,3 0,3 2,2 1,058,9 14,1 5,6 0,2 0,4 

-- - - -- - - ---- - - --- -

145 Motorfonlon 13,7 9,01 3,11 3,3 49 ,- 1,4 1,376,2 23,9 4,3 2,3 

0,11 o,-~ 
--------------

148 Flygplan 0,1 O ,l 0,1 0,1 2,3 1,100,9 121 0,2 

167 Elektrisk kraft 11,7 22,7 23,1 20,7 100,5 16,8 15,9 14,7 1,101,6 6,3 

- - -------------- - -

169 Järnvägar 21,3 7,7 54,3 136,0 55,0 25,9 52,4 21,1 36,0 1,047,31 

-
(l) mindre än 50 dollar. 
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vudet av tabellen. Om man ser på rad 127, kolumn 145 i ta
bell 4 kan man konstatera, att kullager skall levereras till 
företag inom motorfordonindustrin i medeltal 0,9 kvartal i 
förväg innan leveransen av en färdig biL eller truck .skall ske. 

För närvarande utförs en omfattande analys av indu
striella data genom det amerikanska flygvapnets »lnterin
dustry Research Office». Man undersöker vilka brister det 
finns i den industriella mobiliseringen, som om de inte 
korr igeras i tid, kan ta flera år att rätta tilli. Genom denna 
analys kan den industriella kapaciteten i förväg skärskådas 
i detalj och rättas till vid centrala utredningsinstitutet istället 
fö r i ett alltför sent skede vid fabrikerna. 

T. C. Koopmans har behancllat ett sjötransportproblem, 
som erbjuder ett utmärkt exempel på en lösning som inne
fattar minimering av en linjär funktion. Problemet är föl-
jande: 

T01nma fartyg skulle dirigeras från urlastningshamnar tm lastningshamnar och som kostnad antogs fartygens gång
tid. Man ville söka den lägsta totala transportko~ tnaden. Ett 
sådant problem. med 25 urlastnings- och 60 destinationsham
nar löstes av en man på nio dagar genom addition och sub
traktion för hand. 

I januari 1955 bevistade 350 matematiker, ekonomer och 
vetenskapsmän ett Symposium över linear program.ming i 
Pentagon i vVashington under ledning av »The Directorate 
Df Management Analysis of U. S. Air Force» och understött 
av »The Office of Scientific Research of the Air Hesearch 
and D,evelopment Command». 

Det visade sig, att snabba framsteg hade gjorts inom detta 
område sedan ett liknande symposium hölls i \~T ashinglon 
i juni 1951. Ordet symposium. betyder enligt lexikonet egent
ligen dryckeslag eller gästabud men här avses i första hand 
en sammankom:st av vetenskapsmän vid vilken rön fram
läggs i form av föredrag. Bland annat lämnades en redogö
relse för hur U. S. Quartermaster Corps avgjorde kontrakt 
Ined strikt fasthållande vid principen »minsta kostnad för 
staten ». 

Ekonomiska observationers tillförlitlighet. 
Den framstående ekonomen Oskar Margenstern har i sam

hand med användningen av sådana teorier som linear-pro
gramming framhållit. att man måste räkna med en mängel 
()lika felkällor. Användbarheten av de omfattande beräk-
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ningar, som är nödvändiga för dylika teorier, konune l' 
bero på kunskapen om felen. Det är därför nödv~indig t att 
~ilda sig en så exakt uppfattning som möjligt om säkerhetatt 
1 de ekonomiska observationerna. Hittills har det in le bl" e!1 

några. påtagbar_a resul_ta~ av e1: kv_~n~~tati':'. Ul~pskattn ing 
1

~lt 
felen 1 ekononusk statlshk fastan forsok stancl1gt görs i s·1 v 
band med insamlandet av data. Men noggrannheten b~ ~n: 
framför allt på ändamålet med statistiken. överslagsber~f1 

n_ing~r lzan vara tillräckliga i vis:>a ~all;_ m_edan noggran nh~~ 
hll hondels .~)ro~.en~ k~n vara ohllrac:~d~g 1 andra fal l. i\fo • 
grannbeten ar darfor mte god eller dahg över en kam. D~ 
k~n endast bedömas med hänsyn till avsikten m ed Leori1;

1 

Lme~r-program~11ing prob~em .kräver vanligen ett enormt an~ 
t~! rakneoperaboner och atmmstone av detta skäl krävs en 
bog grad av noggrannhet men som regel är nutidens ekono
miska teori inte av särskilt finkornig struktur - ett för
hållande som dock gradvis, kan övervinnas. 

I a_nd~a vetenskaper har studiet av fel och felkäll or in tagit 
en viktig plats, annars skulle fr'amsteg ha varit otänkbara. 
Svårigheterna i en uppskattning av felen för sociala veten
skaper är dock säkerligen större än för andra vetenskaper. 
Antalet felkällor är flera, och de statistiska problemen är 
långt svårare i sociala sammanhang. Till följd härav måste 
observationsfelen behandlas på ett rigoröst sätt. De t finns 
dessutom en faktor i de social'a vetenskaperna, som har 
:U:;Y<;-ket stor betydelse nämligen den avsiktliga lögnen och 
clolJ an~et och undertryckanclet av information. Linear-pro
grammmg eller andra liknande teorier, som utnyttj ar ett 
stort _a ntal ekonomiska data kan inte förväntas få avgj ord 
praktisk betydelse, förrän man är säker på att ut aångsvär
dena ~erättigar till de omfattande och dyrbara n~nueriska 
operatiOnerna, som måste utföras. 

Ekonomi_ska bestämningar har också den egenheten att de 
oftast utgöra engångsföreteelser. I naturvetenskaperna där
emot kan man vanligen mäta en företeelse till exempel lju
sets hastighet om och om igen. Affärerna därernot mellan 
två industrier ett visst år faststälilas endast en gång av en 
enda agentur på basis av förfrågningar. Vid användning föt" 
militära ändamål har dessa fel kanske mindre betydelse, 
men detta kompenseras å andra sidan med det större an
talet. aktiviteter, som måste komprimeras till hanterliga pro
pm·honer. 

Det är som amiral Halsey framhöll: »You can't arrange 
battle plans so that the last J ap is shot with the last bulleb· 
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Underhållstjänst-Förvaltningstjänst 

Replik av Kapten K.-G. GESTER. 

I årets januari~1äfte av TiS är införd en av mig författad 
artikel med rubnken »Vad, var, när - hur?», som av löjt
nante i~ G. Nae~ma~1 k01~1m~nterats i tidskriftens junihäfte. 

Tyvarr gavs ]ag Icke ti]Ilfalle att foga en replik direkt till 
denna kommentar. Det är visserligen tveksamt, om replik 
är påk allad, men eftersom löjtnanten i sin artikel ställt frå
ga, på vilken han fordrar mitt svar, så mil väl svaret 
pub~iceras. 
. C1tat~t ur Grunddra~en .~v d~n svenska härens förvaltning 
1 fred ar utomordentligt lampllgt att anföra i det här sam
manhanget: M~d. detta ci!at ocl.1 med resonemanget över hu
Vl_l:d ~aget .. 1 bor.] an. av s m artikel illustrerar N på ett för
traffli gt satt prmc1pen om underhållstjänstens uppdelning 
på e~~ oper~hv del och e1~ förvaltningsd el (Resonemanget 
01~1 forvaltmn~sbegreppets_ 11111ebörd enligt Sundberg verkar 
mmst sagt ov1dkomande 1 sammanhanget och utnyttjas ej 
heller av N i fortsättningen). 

N :s slu~sa~ser ?m Alexander, Hannibal och N a poleon i-iro 
alld el~s nkhfra, h~~.som konstaterandet att underhållstjänsten 
och for~altnmgstJansten ha samma mål. Mindre lyckad är 
emeller tid slutsatsen, att om två olika »saker» ha ett och 
~amma mål, så äro de identiteter. Jag tror inte, att man ens 
l geom etrin kan acceptera sådan bevi&föring. 

Efter att ha gjort detta sitt olvckliga felslut är emellertid 
N strax därpå tillbaka igen i i"·cdiga tankebanor och för
klarar, att operativ underhållsplanering var nödvändig re
d~.n på 111arskalk Bernaclottes tid och alltså alls intet nytt. 
~~r ar N out~n att han t:ycks förstå de~ fra~~?mc vid »pu~.elns 
f arn~» . Sa Iange det existerat underhallstJanst har det aven 
dunmts planläggning av underhållstjänst. Till en betydande 
h el ha.~· denna plan.läggning .:rarit .. (e~ler bord~ i varje ~all 
~ van t) . av operativ karaktar, namhgen så langt det gallt 

a t _besvara frågorna >>vad, var, när?». Eftersom det därvid Vant f o •• d -l"" raga om aren en av operativ art, ha dessa bort hand-
~ggas i staberna. Men på den tiden staberna mest sysslade 
n/d >~strat:gi och ~aktil~» nödg~.des .och vandeo sig förvalt
o hga~.na_ VId att gora sm planlaggmng heJ:t pa egen hand 
c darvid - utan att de alltid tänkte så mycket på det -
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själva göra vissa operativa bedömanden. D etta var (och .. , 
ingenting annat än den dualism, om vilken Tingsten tala~~ ). 
ovan åberopade citat. 

1 

I de fall det uppstått friktioner i sanrarbetet m ellan st 
b_~r och .förvaltni_ngar, så kan anledningen h a ~.ari t dels a~t 
forvaltnmgarna mle velat accep tera, att det ar staberna 
uppgift a~_t ge operativa direktiv (besv~ra f1:åg?rna » vad~ 
var och nar?») dels att staberna velat lagga s1g 1 rena för
vaJitningsärenden (besvara frågan »hur'?») . 

Eftersom. j ag velat förutsätta, att sådana friktioner inte 
härrört sig från maktbegär eller självtillräcklighet vare sig 
på den ena eller andra sidan har jag dragit slutsatsen, att 
det i vissa fal'l kan vara svårt att avgöra, om en fråga är 
en »stabsfdtga» eller en »förvaltningsfråga». D et egen tliaa 
syftet med min artikel, rubricerad »V ad, var, när - hur f» 
var att peka på, att rubrikens frågeserie m.ed fö rdel ka1~ 
utnyttjas, då det gäller att avgöra, om ett ärende skall hand
läggas av stab eller förvaltning. 

AU frågcserien passar in på praktiskt taget all verksam
het är alldeles riktigt. Men det gör den väl inte mindre an
vändbar, snarare tvärt om. Vid närmare eftertanke skall 
löjtnant N nämligen finna, att var och en som i egenskap 
av »verkställande organ» fullgör uppdrag åt andra har an
ledning tänka på, att uppdraget som r egel gäller besvaran
det av frågan »hur?» och att man som regel måste finna 
sig i, att från sin uppdragsgivare få frågorna »vad, var, 
när?» besvarade. Sedan är det likgiltigt om m.an är rcnskb
tare, stadsbud, fastighetsskötare, ombudsman eller dik ta!·e, 
som skriver på beställning. J a visst kan även kolingen m
ordnas i serien. Det r åkar bara vara så, att han är den enda 
i sällskapet, som är i den avundsvärda situationen, att han 
helt självständigt kan planlägga sin egen verksamheL 
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Underhålist j ä nsf.; Förva If n i ngsfjä n st 

Av Kommendörkapten Gi. SVEDMAN. 

Ett ytterligare inlägg i debatten angående innebörden av 
begreppen underh ållstjänst - förvaltningstjänst må ge be
lägg för, att det finns ungefär lika många meningar om den 
saken som. det finns intressenter för frågans lösnin!!. Detta 
innebär inte, alt det finns så värst många meninga/'härom, 
ity att de, som verkligen ta i lu med (eller anse det nödvän
digt) att klara upp begreppen, knappast äro legio. Löjtnant 
Naesmans inlägg i TiS juninummer 1955 inbjuder emeller
tid till ett genmäle, k:anske mest därför att det i sin »frasa
logisk a» fullödighet knappast är ägnat alt skingra dimmor
na. En erkännansvärd ambition att gå till grunden m.ed 
problemet framstår dock som otvetydig, bl a genom före
komsten av citat från såväl! general Tingsten (19'11) som. 
professorn i förvaltningsrätt Sundberg! En kostbar bevis
föring utgör emellertid det i artikeln inledande påståendet, 
att ett ersättande av ordet underhållstjänst i UhD1 med or
det förvaltningstjänst inte förändrar någonting i sak. N a
~u~.~igtvis inte, om man i begreppet förvaltningstjänst a priori 
mlag~er betydelsen underhåUstjänst, men det var ju det, som 
e~pernnentet avsåg a tt bevisa! - Den efterföl jande juri
diska analysen av begreppet förvaltning med elen sund
bergska definitionen som_ bakgrund är väl juridiskt sett oan
tastlig. En annan sak är om. den är användbar för klar
läggande i det aktuella sammanhanget, nämligen där begrep
pet underhållstjänst i det militära beteendet spontant upp
stått vid sidan av begreppet förvaltningstjänst Ty det är 
o~_:ånkomligt, att i detta sammanhang begreppet underhålls
tJ.anst har flera operativa aspekter än vad begreppet förvalt
~nngstj änst har och sålunda vill ange ett tjänstebegrepp, som 
l~_te täckes av förvaltningstjän sten. Det är följaktligen nöd
V~ndigt att, oberoende av begreppets innebörd i andra och 
Vldare sammanhang, skapa en klarläggande definition. 
h Skul~e man emell er~_id - . som artikelförfattar~.n anse~· sig 
r~ bevisat - kunna satta hkhetstecken mellan forvaltnmgs
J.~nst och underhållstjänst, då står m an också inför nöd-

Vandigbeten att åstadkomma en gemensam benämn in g för 
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att därmed eliminera den godtyckliga »jongleringen» llled 
de båda begreppen i olika sammanhang. 

Ett sådant experiment skulle emellertid visa sig ogörliat 
och den ovannämnda spontana uppkomsten av begrepp~t 
underhållstjänst sk.ulle ständigt göra sig påmind. - Detta 
torde vara så självklart för alla i frågan insatta, att exempli. 
fiering är onödig. 

Vi stå sålunda inför den faktiska nödvändigheten alt er
känna underhållstjänsten och förvaltningstjänsten som två 
åtskilda begr,epp och därför också inför det oavvisliga k ra
vet att klarlägga, var åtskillnadslinjen går. Skcr ej detta 
bJ:ir iniemmandet av dessa begrepp i det organisatorisk~ 
smnmanhanget n1.eningslöst. - Tjänstefördelningarna bli 
godtyckliga och diffusa. 

Liksom det operativa handlandet grumlar sig p å vissa 
nonner, till en del beständiga, till en del föränd erliga, så 
grundar sig den teknisk-ekonomiska tjänsten (till sin huvud
del lika med underhållstjänst) på vissa normer av m era be
ständig natur. Dessa senare äro, till sldllnad från de ope
rativa, av juridisk art. De måste med naturnödvändighet an
knyta tilil de civilrättsliga normerna. Denna normbildning 
blir härigenom en omfattande och kvalificerad verksamhe t, 
som j u st innefattas i begreppet f örualtningstjänst. Som exem
pel på vad som sålunda tillhör förvaltningstjänsten m å n~im
nas redovisningar av olika slag (medels-, förråds- etc), bok
föring, avtal, anställningsförhållanden för personal, kassa
tjänst, å tgärder rörande tillkomst, avgång, förvaring, vård 
In In av materiel o s v. 

Underhållstiänsten är till sin natur exekutiv, förva llnings
tjänsten formell. 

Underhållstjänsten måste underställas den operative che
fen, förvaltningsstjänsten kan (och bör) undandragas den
nes verkningsområde. 

R ed.: Diskussionen i TiS 
anses avsut'ad. 

förevarande ämne få r hänned 

Litteratur 

655 

GE INTE UPP! Av Charles de Gaulle. 

Bonniers. 21: 50 kr. 

Frankrikes inre politiska ställning, med sina täta regeringsskiften. un
der efterkrigsåren, har ej varit ägnad att inge förtroende för landets po
litiska system och dess nuvarande författning_ Detta s.vaghetstillstånd har 
även tagit sig uttryck i en dilettantmässig utrikespolitik, vars »främsta» 
resultat f n är Indo-Chinas förlust »på avbetalning>.'. Sista »betalningen» 
sker 1956 då enligt Genevebesluten en folkomröstning i h ela Indo-China 
skall äga rum_ Resultatet av den röstningen, om den blir av, kan endast 
bli ett, Indo-Chinas förlust. 

Fransmännen, liksom även varje annan betraktare, måste fråga sig om 
det inte finns något alternativ till det nuvarada tillståndet - Mendes
France föreföll ett tag kunna vara ett sådant men även han blev ett 
offer för systemet. Efter att ha läst general de GaueUes nyligen utgivna 
memoarer blir man än mer övertygad om att han varken kan eller får 
bli detta alternativ. Dessa memoarer är helt präglade av hans egocentri
citet, som tydligen är en mycket framträdande egenskap hos honom vil
ken parad med snarstuckenhet knappast förenklade umgänget med po
litiker och militärer under kriget, vilket tydligt framkom i de i vintras 
publicerade Jaltadokumenten. Churchill, sonlJ oftast uttrycker sig med 
viss försikti ghet om meningsmotståndare lYland krigskamraterna, gör inga 
försök att dölja sin bristande uppskattnin g av den sjäivständige generalen. 
De Gaulles bok har trots. detta öveTlag fått mycket goda recen~ioner så
väl i Frankrike som annorstädes. Den har betraktats som ett litterärt 
verk av stor betydelse för vår samtidsforskning och den har även ansetts 
komma med en hel del sensationella avslöjanden. Detta är enligt mitt 
förmenande avsevärt överdrivet. Visst är den, av intresse och visst har 
den det stora företrädet att vara lättläst och tre·vligt skriven men något 
större tidsdokmnent, eller källa för framtida forskning har jag svårt att 
tro att den kan bli om man bortser från studiet av författarens person, 
soru boken måhända oavsiktligt ger en god bild av. Skild1ingen av de 
tidigare åren av generalens liv är värdefulla så tillvida att den ger lä
saren bakgrunden till hans utveckling, men riktigt intressanta blir me
llloarerna först när krigsåren och händelserna under dessa skildras. Det 
'~'ar då som de Gaulle från sitt Fria Frankrike i Västafrika förde sin 
kall\!> för Frankrikes befrielse, under vilken kamp han kom i ständiga 
konflikte·r med såväl Roosevelt, Churchill som framför allt de övriga 
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franska politikerna och militärerna. Men en kamp som kom att föra 
nom till det triumfens ögonblick då han m.arsch.erade in i sp etBen ho. 
sina fria fransmän i det befriade Paris. Det blev kulmen på hans karri:or 
även om han själv räknade med att denna skulle föra honom Vida~> 
som det nya Frankrikes politiske ledare och danare. Det är utan t\· eka e 
något storslaget över denna envisa kamp mot Frankrikes erövrare oc~ 
fiender, vilken så kraftigt uppbars just av de Gaulles person och fär ~ 
starka personlighet, men tyvärr bör man nog inte studera generaleJ~s 
person alltför ingående om man vill behålla denna illusion . 

De Gaulles attityd mot Vichyn1ännen är självklart mycket hånfull 'lch 
avvisande men det är samtidigt intressant att lägga märke till hur han 
undviker att göra några alltför negativa värderingar av Petain, som au
nars borde h.a legat mycket nära till hands för honom. Det förefal!er 
som om respekten för hans gamle chef från första världskriget är allt
för stor för att han skall ställa honom vid skampålen som symbol för 
en regim som de Gaulle bekämpade. Att gen,eral d e Gaulle under å ren 
närmast efter krigsslutet aspirerade på en statschefsbefattning är all
deles uppenbart, och under en kortare epok nådde h an även tillfälligt 
detta mål. Han hade under kriget skaffat sig· en mycket stor popularitet 
bland sina landsmän, en popularitet som han sedan medvetet omsatte i 
politisk maktställning genont sin rörelse »ovan. partierna», franska folke ts 
samling (R. P. F.). Denna rörelse som tidvis varit en politisk maktfaktor 
av första rangen i Frankrike förefaller nu definitivt befillna sig på t ill· 
bakagång och därmed ligger nära till hands att antaga att en av det andra 
världskrigets nanJ;'nkunnigaste generaler, de Gaulle, kommer att försvinna 
från den politiska arenan. 

L. Fo rsma n 

» PROUD WATERS». Av Cmdr E. Broo kes, 
R. N. V. S. R. - Jarrolds Ltd, London. 

Boken har av sin författare kallats »a noveb> vilket nog måste anses 
vara en mycket blygsam beteckning på en så utmärkt verklighetsskildring 
över minsvepningsarbetet i Engelska Kanalen under andra världskriget; 
måhända med uppdiktade personer med karaktäristiska egenskaper fö r 
den inkallade personal som bemannade dessa hjälpfartyg. Det är en strå· 
!ande bok! Enligt anmälarens mening fullt i klass med Monsarrats kän
da »The Cruel Sea», tidigare anmäld i denna t idskrift och även filmati· 
serad. Brookes är verkligen en driven berättare därom är inte att ta miste 
på och flera s k »short stories» hade redan flutit ur hans penna tidigare 
när han före kriget varit anställd på Daily Express. Men Proud Waters 
är rent av »ett litet mästerverk»! 

»När bra sjöromaner ska skrivas ska britter skriva dem! » bar det sagts. 
Det finns väl heller inget fo;j,k som så lätt insuper sjölivets »sälta» so!P 
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elsmä nnen, de m å nu vara »riktiga engelsmän», s kottar, walesare eller 
~Jl!ndare. Man träffar på dem alla i Brookes bok och de framställs var 
1r1

11 
en just med de små särdrag som skil jer dem från varandra men 

oc ändå förenar dem i pliktuppfyllelse under d en sega, ofta enform~ga 
50n

11

1
pen mot den mest lömska av alla s jökrigets vapen - den moderna 

J;: a-l 
nunan. 

stridsplatsen och verksamhetsfältet är Engelska Kanalen där bokens 
"']te en sjövärnsofficer» (dvs liksom författaren(!) från R.N.V.S R.). wa . o 

]Ja!' fått eget befäl på en typisk engelsk rwrdsjötrawlare, som kallats in 
ocll vilken han med viss motvilja embarkerar på efter sin första tid un
der k r iget som navigeringsofficer på en mindre jaga re. Med denna hin
ner h an också uppieva Dunkirk men snart efter det Haley (hjiltens namn) 
Jämnat jagaren får han läsa att den gått under m ed man och allt just 
efter en explosion - från sådana minor som han sku ll e få kämpa mot 

1111der hela kriget. Haleys första motvil ja mot sitt nya lilla fartyg för· 
byts dock så småningom - typiskt nog - i &n glödande kärlek till traw
laren »Arandite» med vilken han får uppleva alla krigsåren under hårt 
arbete med att h ålla vägarna öppna för de för landets liv nödvändiga 
konvojerna längs Englands 0- och S·kust. Livet ombord skildrar Brookes 
med god blick för sådana egenheter som skiljer de små hjälpminsveparna 
från al'tiva stridsfartyg. Dem råder väl ingen bot för hur gärna mången 
fartygschef än vill! Må nga har säkert vågot försöket att införa en mera 
»mili tär stil» ombord men stupat på uppgiften ganska snart. Man träffar 
också här sådana mindre goda psykologer som de flesta sjöofficerare sä
kert tycker sig känna igen efter tjänst i den egna marinen. De är inter
nation ella och finns väl i varje örlogsflotta! Nej, en i vardagslag ganska 
löslig militär stil till det yttre i umgänget visar sig va.ra bäst bland dessa 
havets inka.llade yrkesarbetare. Den håller b ergfast i a lla skiften när det 
gäller . Haley finner sig snart nog till rätta både med sin besättning och 
sitt fartyg. Under luigsårens lopp hinner han också uppleva allt vad min
svepning kan bjuda på under det hårda sveparbetet dag och natt. 

De personliga förlusterna blir stora. Haley hinner mista sin duktige 
och avhå llne »Number One» som han senare i en hjärtknipande scen 
får återse blind och hjälplös vid besök på ett sjukhus. En annan smärt
sam förlust inträffar när han upplever hur hans divisionschef drunknar 
som sårad. Dennes fartyg blir under bogsering av ATrandite åter utsatt 
för flyganfall och går till botten med man och allt just som man ska 
ingå i den skyddade basen/ Det är nog karaktäristiskt för denna gren 
av den sjömilitära tjänsten u;1der krig att - vad som än händer - så måste 
arbetet ändå fortsätta i precis samma farvatten och på de platser där 
tnan sett egna fartyg och goda kamrater gå bort. Byte av svepområd<:m 
sker mera sällan. 

De kortvariga uppehå llen i den lilla basen går åt till i första hand 
koi1lpletteringar och underhåll av fartyget ty ute till sjöss är alla syssel-
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satta. Officerarna är fåtaliga och luftvärnspjäserna är ~tändigt be-,11an 
av sina betjäningar d v s största delen av besättningen .. Det ä r med vtta. 
kande ögon och uttröttade kroppar man efter förtöjning kastar si ar. 
den tränga britsen för att under några timmar få d.en nödvändiga, l~orllå 
vilan. De få tillfällena till avspänning består också ibland av k amrat!' ta 

t vet 
i de små gunrummen där samvaron då och då bryts av vid de tysk 
bom,braiderna som. kan få de hemskaste följder. a 

En viktig befattning i basen är Flottiljchefen, en c01nmander från Royal 
Navy av äldre årgång och av den rätta sorten. Han fordrar m ycket av 
besättningarna men håller i hjärtat av sina män och hjälper dem t ill rätta 
i med- och motgång. Man lägger märke till den blan,dning av allvar och 
skämt som präglar umgänget mellan den äldre aktive officer en och de 
yngre reservisterna. 

Basen i det lilla fiskeläget saknar, som vanligt kan man vä l säga, de 
efterlängtade resurser som skulle göra tjänsten lättare. Mot bombanfalleq 
kan man göra föga m:Otstånd och man fick lida så svåra skador att man 
stundom knappt kunde härbärgera de från arbetet till sjöss h em vändande 
fartygen. Dessa i sin tur fick utstå vinterkyla, n attmörker, dålig sikt 
och sjögång medan man kämpade mot flyganfall, artilleribeskjutning från 
franska kusten och ständiga attacker från fiendens E-båtar (m tb) Så 
snart någon led blivit svept färdig för dygnet var dessa där och korkade 
åter igen den med sina magnetminnr eller »burkar» av andra illfun
diga slag. Och så fick man börja om. p å nytt! 

Men tack vare minsveparnas oförtrutna arbete och ihärdighet kunde 
tyskarna heller a ldrig stoppa kustkonvojen1a även om förlusterna ofta 
blev svåra både bland konvojfartygen och minsveparna. Haley ser far
tyg efter fartyg försvinna ur den lilla flottiljen i djupet! Ett pris som 
man fick betala efter ändWsa timmar i nervös spänning. On1< det som 
alla ombord väntade på, skulle inträffa just den aktuella gången man var 
till sjöss - eller nästa! Allt vad som, skiljde dem från döden var ju bara 
om någon av de ständiga, dagliga minkrevadernp. skulle ske' litet närmare 
än den förra - och så ett tunt skrov av någon centimete'r tjock järnplåt. 

Författaren har i sin utmärkta bok sannolikt ve,Jat skildra sina egna 
upplevelser ty den autentiska atmosfären är fotografiskt skarp. Livet onl
bord och befälets förhållande till besättningen och vice vers a ger en 
klar bild av hur man levde. Ordernas kärva språk; trossbotten s mustiga 
tvetydigheter; gunrummets glada skämt som ofta fick dölja en svår sorg 
och oron för de hemm.c'lvarande. 

Någon, förtrogen med vad som dessa ofta förbisedda, trogna små ar
betare uträttade på flottans operationsområden lär en gång ha yttrat 
»On e day s01nebody vill write the big story o.f' those small ships». ben 
dagen har nu kommit och den lämnade skildringen har mycket att ge 
varje sjöofficer eller av sjökrigets olika problem intresserad läsare. 

c. Bo fli n91· 
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