1942.
105:e årgången.
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Arsberättelse i hälso:: och sjukvård
år 1942.
Avgiven av ledamoten H. Westermark.

(Forts. fr å n häft. 5, sid. 339.)

Förslag till utöl.-ning av marinläkarkåren och till nya utbildningsgrunder för marinen s värnpliktiga läkare.
Avhållna utbildningskurser för läkare.
Sedan sta tsm a kterna beslutat om utredning angående n y
utökad marinorganisa tion , hM· utredning fö r etagits även beträffande marinläkarkårens av den ökade marinorganisationen
betin gade utökning. Man har därvid funnit att n ya fasta marinläkartjän ster erfo rdras enligt följande.
l förste marinläkartjänst i sanit,e tsledningen,
l marinläka rtjä nst av 1. gr. avsedd för sanitetsledningen,
avsedd för Sjökrigsskolan,
» 1. >>
l
avsedd för Vaxholms kuslartil>>
1.
>>
l
lcriregemen te,
1
1. >> avsedd för Karlskrona kustartil>>
ler iregem en te,
l
l. >> avse dd för Sjömansskolan,
>>
1\:arlskr.on a ,
2 marinläkartjänster av l. gr. aneclda för Västkustens marindistrikt.
Därjämte h ar marinöverläkaren i yttrande över försv a rsUtredningens b etänkande föres lagit, att den förs te m ar inlä kar))

Tidslcrift i Sjöväsendet.

26
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tjänst , som för närva rande avses för Vaxh
olms fäsln int-:.
drages, samt alt en förste mari nhika rc skull
e tillko m ma
Västk usten s marin distri kt.
Unde r utred ninge ns. gång har marin övcrh
ikare n "1 gi vit
ett antal försla g beträ ffand e mari nläka re av
2. gr. och lll~lr in.
läkar stipc ndiat cr. När delta skriv es har försv
arsut red ninge n
närm ast tagit sikte på att öka antal et mari
nläka re av 2 gr.
till 38, unde r det alt stipe ndiat erna skull e
slopa s. Res l,·•·ad c
beho v av yngre läkar e tänke s täckt geno m
aU i crfor dnlig utsträc kning taga värnp liktig a läkar e i anspr
ak. I-liirl·mo! h:l r
m al"inöverHi karen i sak intet haft alt erinr
a uto m vac ht' trärfa r antal et mari nläka re av 2. gr., s.om
föres las hl i\ .1 ;)()
unele r förut sättn ing av inrät tande av två
tjäus lcr pa n· :t'l'\' stat för mari nläka rkåre n, avsed ela all bestr
ida stahs liikJr tjän sten vid kustf lottan unde r dc lider d~t
övnin gar llll''l in tensiv t bedri vas.
Mari nens fåtali ga »trup pläka rbcst ällni ngan
hava lllll ills
varit hänfö rda till löneg raden Ca 24, unele
r det all arm(· ns
mot svara nde bestä llnin gar äro uppd elade
i regcm enlsliik:woch batal jonsl äkarh estäl lning ar, hänfö rda till
löncg radcr n 1 Ca
26 respe ktive Ca 22. Vid elen nu plane rade
utökn inge n <l\ saväl örlog sstati oner och regem enten som av
Eikam.as anl :d synes det motiv erat, alt elen bl. a. vid iirlog
s~.lalion eller n·gc mcnt e tjän s tgöra nde äldst e läkar en erhål ler
samm a ~Liil h1i ng
i avsee nde å tjäns.tcstä llning och löneg rad,
som giillc r fiir re geme n tsläk are vid arme n, och detta så myck
et mera !'om Ill<l ·
rincn s ifråg avara nde ansta lter torde vara
störr e iin armt'· ns
mots varan de trupp förba nd. Följa nde tjäns
ter böra följ akiligen hänfö ras till elen högre lön egrad en och
tjiins tesliil l ningl 'll
(örlo gskap tens) .
l kaser nläka re vid va r elera örlog ss.tati onen
och G iilehorg~
örlog sdepå .
l regem entsl äkare vid varel era av kusla rlillc
rireg cnwn lcn a
samt Gotla nds kusta rtille rikår äv ens om
reserv.'ilallj iin~!l'rna
och i den mån de bibeh ållas sjnkh usläk arljii
nslcm a i 1\.,lrl.'kron a .
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' id u tform ande t av nya ulhi ldnin gs.gru ncler
för marin ens
' ·l-tiaa läkar e är
·
··
·
all märk a, alt förut
f...or ·r··
1
satln
l
mgar
0
orvärnP ~
·
··
·
·
"
tdar
"
Lillsk
ar)als
i och med alt varnp hktst l·d ens
;· ttra el e S ( c 1 "
••
b~l o·d högst avsev ärt utöka ts. Den höste n 1941 antag
na varn]a~1~sl ao·en förut sälte r 450 daga rs värnp likt , vartil l komm
er för
phk.- c~ s värnp likti• 'a läkar e 3 repet itions
övnin gar om vardc mau n
o
.
o
.
•
..
ånade
ra t- 111 '"' r. Denn a tid avses utnyt tjad sa, alt unde r tiden
. o
nen , .som tänke s avlag d unele r varnänn a St efter slucle ntcxm
~ c
termi nen , elen unge värnp liktig e medi cinar
en full_gor 4 maders milit ärtjän st, varvi d halva liden fullgö
res tillsa mma ns
na
·
d nyant a()'na sjöof ficersa spira nter och elen
senar e h""lft
mc
a - en
o
..
d l ..
vid kusta rtille riet. Unde r tredj e somm aren
fullg or ve er )0rande 2 måna ders 1jäns tgöri ng ombo rd tillsa
mma ns med_ molsvaran de årsku rs sjöka dette r. M·ed detta arran
geme nt vmne s ,
dels att elen värnp liktig e bliva nde läkar en
erhål ler inblic k i
med tjäns ten vid såväl flotta n som kusta rtille
riet fören ade o_mstän(J:icrhet er, dels att han från börja n hopsv
ctsas med sma
blivan~e offic erska mrate r inom vapn et, ävens om att han
därmed på tidigt stadi um bibri ngas kuns kap
om sitt bliva nde
verk samh etsfäl t. Sccla n elen värnp liktig e avlag
t medi cine kandidatexame n och fullg jort vissa sjukh ustjä nstgö
ringa r till medicine licen tiatex mncn , inkal l as han till facku
tbild ning och
facktj ämtg öring . Fack utbil dning en är tänkt
i stort sett lika
med för närva rande gälla nde ordni ng med
tilläg g för ett ämne näm ligen sjukv årdss tridst jänst vid kusta rtille
riet. (I cl~Lta
ämne u nder visas för först a gång en vid 1942
års facku tbildnings kurs för mari nläka rstip enclia tcr över
stat och värnp liktiga läkar e). Inryc kning en till facku tbildn ing
och påbö rjand e t
av fa ck tj"äns tnöri noen beräk nas ske unde r
7
:e
värnp liktså ret
0
0
för att seeler mera
"
succe sivt for tsälta s unde r ett antal pROf""}
o Jande värnp li k tsår. Tiden för däref ter följan
de inkal lelser och
deras längd , likas å inpla cerin gen av dc tidig
are nämn da rePetitionsövn ingar na, blir bc1·oc nde av när beho
v av läkark~m
Inend crino ar instäH cr sig. Den här ovan
skiss.eraclc utbll d nings plan~n kan v~il inpas sas i elen plan till u tbildn ing
till me dicine licen tiatex amen , som avgiv i ts av inom
cckli siasti kdc-

1

L

••

"
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jämförda med sjuksköterskor nas - varit otillräckliga,
vilket medfört att yrkesutbildnin gen icke kunnat läggas på ett
tillräckli gt högt plan. Till teoretisk utbildning anslagen tid
bar för den skull icke ,k unnat utnyttjas rationellt.
2. Den tid, som anslagits till teoretisk yrkesutbildnin g
]1ar _varit alldeles för kort och kompetenta lärarkrafter h a
mestadels icke kunnat disponeras.
3. Den pra ktiska utbildningen har varit starkt försummad och såsom »utbildning » har många betraktats e tt deltagande enbart i det grövsta sjukvårdsarbet et, medan sjukhus tjänstgöringar med ordentlig undervisning vid sjuksäng-en ic ke
alls eller endast undantagsvis förekommit. Detta förhålland e
har haft s.i n orsak dels i bristen på sjukvårdare, va rigenom
ett större antal icke kunnat under längre tid avvaras från elen
praktiska tjän sten och sål edes hell er ick e kunnat beredas tillfälle att dellaga l särskild utbildning , dels i brislen på organisation av utbildningspla tser på sjukhus. Även där kommen dering till kurs på militärsjukhus förekommit, har det ,värdefulla patientmateria let enela st delvis utnyttjats , 1nedan huvudvikten lagts på städning o ch därmed jämförliga arbeten.
4. I sammanhang med alt befordringsutsikterna för sjukvårdare varit mindre go da och även ur civilanställnin gssynpunk t ,s jukvå rdare hittills h aft relativt mindre utsikter än t. ex .
maskinis-tutb ildade m. fl. h a r rekryteringen av sjukv~n· cl a r e
varit sämre än till andra yrkesgrena r , och vid upprepade tillfällen ha ,till sjukvårdare an ta gits sådana , vilka icke kunn a t
" ren.
beredas j)lats inmn annan ''l'kes
u
·'
5. Overg[mgen från sjukvårdstjän s t till expeditions- eller
redogörartjäns t v id b efordra n till fl aggkorpral m edför a tt sjukvårdaren, när han står p å h öjden a v sin yrkes.kunskap , plötsligt förflytta s till elt h elt a nnat o mråd e. D [t det är här h a n
sedan inllll sin pensionsåld er skall vara verk sam, k a n den
tanken Hitt ins tälla sig, att s jukvårdstjänst en är n ågot öve rgående, som Je t icke lönar sig att lägga ned möda p å .
Den föreslagna utredningen bifölls och sedan chefen för
lllarin en ställt erforderl ig personal till förfogande ha dessa
n

V«

partementct tillkall ade sakkunn ige
augus ti 1941.

betänkande av ch·n 28

Vad utbildningsku rser för läkare beträffar k· 111 11 a·· Illn as
· 1 a v-'
t1'dsp erHH
att mannlakarkur s ' som f'öre ifråcravar·a11de
dels
b'- c
. ..
för
äskack
äro
medel
att
samt
1940
pågått
1936,
senast
holls
arinliikarm
för
er
er~ kur~ 194~.' dels alt facku tbildningskurs
stipendwter over stat och värnpliktiga läkare avh å lli ts t H3S
'
1939, 1940, 1941 och 1942.
•

..

L

L

Förslag till ny uppläggning pu sjul..:uårdarutb ildnin gcn.

I skriv·else till chefen för marinen begärde m arinöve rhil aren den 4 juni 1940, att en .u tredning måtte verk stilll a.~. rörande erforderlig utökning av sjukvårdarnas antal vid ma rinen samt höjanclct av ,d eras kvalifikationer . I skrivelsen ha de
marinöv-e rläkaren för chefen för marinen nämligen anmidt,
att han, på grundvalen av inkomna rapporter, publicerad(• prbeten, samtal med honom unelerställda marinläkare samt genom egen 25-årig erfarenhet, ansåg en djupgåe11-de omorganisation av nu gällande förhållanden inom den marin a sjuksarden ofrånkomlig, samt att han därvidlag funnit .sjukvårdar nas
antal och kvalifikatione r icke motsvara föreliggand e !who\".
Men ick e blott från läkarhåll utan även från sj ukvarda rna själva har kritik framkommit mot nuvarande organisat ion.
Man är också på detta h å ll medveten om otillräcklighete n i
elen undervisning , som meddelas, i förhållande till del ansva r,
med vilket sjukvårdsperso nalen .u nder allvarliga f ör hållan den
kommer att beklädas. Jämväl från sjuksköterskeh åll h ar J.;:rilik framkommit mol den nuvarande standarden hos k rigsmaktens sjukvardare, vilka angivas icke ens hava vi~.al si g lii mpliga för uppgiften såsom sjukvårdsbiträ den.
Den kritik, som på dessa skilda sätt framkomm iL har la·
git sikte på bl. a. följande förhållanden:
l. sjukvårdarnas förkunskaper och allmänbil dn ing )la-
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under ordföra ndeska p av förste marinlä karen Ekman all tsedan slutet av juni 1940 såsom särskild kommis sion statt till
marinö verläka rens förfoga nde med uppdra g atl inkom ma ll1ed
betänka nde angåen de behov, utbildn ing och organisation ::t\'
marine m sjukvår dsperso nal. Ma rinöver läkaren tillsliillde ko _
111
mission e n direktiv i följand e ålla punkter .
1. Behove t av manska psbestä llninga r b eräkn as med hä nsyn dels till tjänsten s behörig a gång, dels till skolors. och k ur~ers genomg ående.
2. Beräkn ing av antalet underof ficerare sker .med hä nsyn tagen till att sjukvår dsutbild ade underof ficerare kunna avses för tjänstgö ring å sjukvår dsförrå den samt ,å expedit ione r
inom marine ns sjuk vftrdsvä sendc.
3. Som f örste sjukvår dare (uppbör dsman) å Sverigeskepp
och å Gotland hör avses fl::tggko rpral eller und eroffice r av 2.
graden.
4. Hekry!e ringen hör ske frivillig t till sjukvår dsgn·ne n.
Hittills torde ofta de som ,vid en allmän rekryte ring ickl' ansetts hålla måttet för anställn ing inom militär tjänsteg ren iiYNförts till sjukvår den, något som icke vidare bör .ske.
5. Civilan ställnin gsmöjli ghetern a undersö kes, särsk ilt möjligheler n a för erhålla nde av ::mställn ing vid stalci).'> sinnrssj nkhus.
0. Frågor b et räffand e befordr an torde enligt clwfln fö r
marine n höra sPs i större samma nhang och böra cHirför ej behan dlas.
7. Möjligh etema för upprätt ande av ett för ma rinen gemensam t sjukvår dskomp ani i Karlskr ona un dersöke s. De lla
k ompani ~.kull e leverera sjukvår dare Lill a) ö·r logsstal ioncrna
b) fartyge n och c) kust artilleri ets truppfö rband.
8. Utbi ldninge n lägges på enhcllig bas (lika för kusta rtilleriet och flottan) och göres betydlig t fylligar e ~in Yntl nu
är fallet.
Truppt jänst eller tjänst ombord får ej förekom m a fiin·ii n
viss utbildn ing genomg fdts.
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I ett till marinö verläka ren .i novemb er 1940 avgivet y ttlc
uppdro g så kommis sionen bl. a. riktlinj er för en uUJildran c
.
. .,. av marine ns sjukvår dare, vilken avsågs som en provlSO
nlDo <
•
. 1_ förbättr ing av uc radand e forhalla nden. Harvid framns ~
öll emeller tid kommis sionen uttryck ligen, atl den sålunda fö1
1 ·lao'na ulhilcln ingcn icke m:otsva rade dc önskem
ål man i
res c o
c
'älva verl~cl velat uppstäl la, därest man i större utsträck ning
5
~unnat frigöra sig från dc princip er, som bestäm t den ,hiUillsvarandc ulbilcln ingcns inordna nde i den militära organis ationen.
Ovannä mnda proviso riska förslag utsände s av marinö verläkaren på ,remiss till bl. a. medi cinalsty relsen och svensk sjukskötersk eförenin g.
Medicin a lstyrels en har i sitt svar samtidi gt som styrelse n
uttalat sritt erkänn ande av förslage t som en avsevär d förbättring av ,den nuvaran de utbildn ingen av sjukvår dare vid m a rinen, anfört vissa erinring ar och påpeka nden.
I för sta runune t anföres därvid, alt effekten av ,den för bå ltrade utbildn ingen i hög grad är avhäng ig av, att elevmaterialet ,iir gott samt i bes.illni ng av sådan skolund erbyggn ad,
att undervi sningen kan ordentl igt tillgodo göras.
Därjäm te anför styrelse n, alt det förefall it som on1 det
provisor iska förslage t i högre grad tillgodo sett den teoretis ka
delen av undervi sningen iin den praktis ka sjukvår dstjäns tcn,
vid vitken man erfaren hetsmä ssigt från sjukskö tcrskeh åll är
böjd att fästa en mycket stor vikt, och del framhål les, att man
inom de t proviso riska förslage ts ram borde överväg a en nedskärnin g av den teoretis ka delen till förmån .för den praktisk a.
Slutligc n framhå ller styrelse n, alt det proviso riska förslaget ick e rimlige n kan jämföra s med den utbildn ing, som meddelas vid dc av siaten erkänd a sjukskö terskes koloma .
Av ,d essa skäl förorda r kungl. mcdicin alstyrel scn en omarbetnin g av det proviso riska förslag et i den riktning , som
des.sa erinring ar anvisat.
Central stvrclse n för Svensk sjukskö terskefö rening har till
l1larinöv crläk;r cn ingivit en skrivels e i ärendet . Jämte en hel
o

.

..

o

. ..

•
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del detaljanmärkningar, vilka i vissa fall rönt beaktan ek j ckn
följande hrarbetningcn , framföres häri även vissa synpu nk tL'r
:w mera a llmän räckvidd. Sålunda frmnhäves betyd d sen av
en tredje läskurs., förlagd alldeles vid slutet av utbi ld nin gs.
liden , och i s::unmanhang härmed påpekas, ,a tt den teorl'tis ka
undervisningen vid de erkända sjuk sköterskeskolorna fi ir niiJ·_
Yarande ;;träcker sig över inall es 5 månader. Även sj uk.~ kö
lerskcföreningen framhåller m ed skärpa, att utbildnin gen, siir .
skilt dess praktiska del, ick e kan anses tillräckligt lå n g fiir a l t
göra vederbörande istånd att handla jämförelsevis självsl iiit dig t
under många situationer. Likaså framhålles vikten ,:n ti ll fred sställande förkunskaper och s am1~1anfattningsvi s anl'iires,
a ll förslaget visserligen innebär en fJärbättring .a v n u var l!Hle
förhållanden, ~nen att det icke kan erkännas såsom jäm förh ar t
med den nuvarande av .sta lcn godkända sjukskötersk eutbi ld n ingen.
Pi\. grundvalen av förutom m arinöverläkarens ovan niim nda direktiv jämväl dc inkomna yllrandena har komm is siom n
i september 1941 inkommil med sill definitiva försl ag so m
här n edan med u teslutande av clctaljförs.lagen in c x.lt· nso
å tergiv es.
»l{ommis sioncn var fran början jnriktad pa ,att framliigga
clt definitivt förslag , som kunde betraktas såsom ur nw di·,·ins k

synvinkel verkligt tillfr edss t~illancle . Dc uttalanden , som fr<t mkommit , ha ytterligare s tär k t kommissionen i .dess up pfnllni ng
o m nödvändigheten av avsevärda förändringar och fö rhill lr ing ar av det provisoriS'ka 'mrslaget. Detta för sla g, som fra !1ltvingats av bebovet att ino m en y tter s t ogynnsam ram inpr<'ssn
mes ta möjliga utbildning , k an enligt kommissionens, nwni ng
ick e vi nn a n ågot p å a tt y llcrli ga rc omarbetas. Kommi ssionl'!l
ha r i ·itt huvudförsl ag velat åstadk omma en o rdn ing_ so lll
bä ttre tillgodos er kravet på sam o rdning .
För kommissionen h ar fortfarande behov e t a v en gru ndläggande militär utbildning framstått såsom s.jål vk la r L oc ll
till denna vill kommission en anslå h ela första anställni ng snrr l.

-
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Dc därp å fö ljande iV<L å ren har k·o mmissionen avsett för
sjukvårdsu tbildningen , och under denna tid sker de ls den ,t eoretiska und ervisningen, fördelad på tre teoretiska kurser , summanlagt omfattande 5 månader, samt för övrigt - s umma l \:l
mån ader - praktisk sjukhustjäns tgörin g. Fjärde året skulle
lämpl igen inledas med en månads militär rep etitionskurs, följd
av 5 månad cr's tjiinst som unelerordnad sjukvårdare ombord
eller vid kustförsvaret. Dänned vore den egentliga utbildningen avs luta d. Från att h a varit sjukvårdselev (med m eni gs respckbive efter 2 år korpra ls tjänsteställning) blir vederbörande utnämnd till sjukvårdare och tillägges furirs tjänstekl ass. Härpå följ er y1·kestjänst som ensam sjukvårdare eller
sjukvårdare i förhandsställning. Vid lämplig tidpunkt , såsom
under civilanställningshalv år eller i santband med u nderoffi cersskola skall sju k vårdar e beredas möjlighet till ytterligare
specialutbi ldning. Kommissionen anser, att underoffice rsutbil dning lämpligen hör försigg å vid armens underofficersskolor, varvid undervisningsplan i likhe t med den för träng ·
och intendenturelever skulle eftcrstr~ivas, eller likna nd e kurs
vid marin undcrnfficersskol:::l.
Innan kommi ssionen ingår pi\. detaljerna av sitt definiliYa
förslag vill lwmmiss.i on en em eller tid dröja vid den organisatori ska ram, in om vi lk en ovan skis.<;c rade ntbildningsplan avses att bliv a infogad .
Kraven på den personal, som har att sYara för sjukvård stjänsten h a för varje å r stegrats. Dctla är pckså, särskilt med
hänsyn till den mcdicim·:ka veten skapens e norma landvinni ngar under det senaste halvseklet, e n sjä lvklarhet. 1\Icn under
den långa tidrymd av fred, som v~trt folk åtnjutit , är J e l ocl.;så naturligt, att värdet av en p ci'fckt militär sjukvårdsljän · d
icke al lli d till fullo beaktats, emedan cles.s svåraste och viktigas te arbetsuppgift - s lridssjukv[n·dstjänslen -icke fö rekom mit ann at än i övningssammanhang. När frågan om en biittre
u thildning och organ isa tion ;-w den und erordnade sjukYftrds personalcn nu tagits upp , m ås te man i stället ha så mycket
klarare för sig, att del här gäll er att skapa en organisation ,
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som - cflcr att i lång tid ha uppfyllt allenast mycket hly n_
."
samma krav - på en gång skall bringas upp till höj den a v
effektivitet. Ingen tidpunkt kan i själva verket vara nwl',
gynnsam för en genomgripande reform än elen innev:na n de
då en allmän omorganisation planlägges av heht förs var,;:
YäsendeL
En sådan kader av skickliga sjukvårdare kan icke ska pas blott och hart genom att man vidtager vissa förändri ngar
i gällande skolrcglemenlen. Enligt kommissionens mening larvar frågan en mycket mera genomgripande behandling. Gr unclnden för all god sjukvård ,är personalens. kunskaper, fär digheter och intresse för uppgiften. Om man icke kan räkna
med att erhålla en sjukvårdspersonal med önskvärda pe rsonliga förutsättningar, bli alla förbättrade utbildningsplaner mer
eller mindre verkningslösa. Om sjukvårdstjänsten i fort siitlningen liks.om nu allenast skall innebära en passage, som l'iir
de flesta leeler till, att dc efter erhållet avsked söka skapa sig
en framtid, där en sådan lättast erbjuder sig på arbetsm arknaden, utan hänsyn till om denna har med sjukvård alt göra
eller ej, och för dem, som kvarstanna i tjänst, medför en be fordran till ett eller annat slag av redogörare- eller epxedi lio n~
tjänst, finne~. enligt kommissionens uppfattning icke någon an ledning att hoppas, att en kvalitativt förhältrad utbildning skall
förmå skapa ,en sådan ,sjukvårclarkader, som marinen i sji'tlYa
verket behöver. Endast en för nuuinen gemensam organi s~L
tion, som handhar sjukvårdarnas rekrytering och utbildn ing
,;amt j övrigt hestr ider samma uppgifter som motsvarande yr keskompani och underofficerskår för närvarande och till ika
tillvaratager deras intressen i avseende p å civilanställning, k an
enligl kommissionens rnening skapa verkliga utsikter för all
elen önskade standarden skall uppnås. En av huvudorsake ma
Lill den nuvarande organisationens, av marinöverläkaren. i
hans ~krivclse till chefen för marinen, påtalade, svagheter iir
säkerligen den bristande enhetlighet och kontroll samt det
delade ansvar, som rått beträffande sjukvårdarnas utbildni ng
och tjänstgöring. Varje slräv::m efter ordnade förhållan de n

mftst e därför taga sikte på skapandet av en enhetlig organisation , under befäl eller direkt ledning av marinöverläkaren.
Kommissionen har därför kanunit till den uppfattningen,
alt de önskemål m::m uppställt med avseende p å sjukvårdens
utbildning och organisalion, bäst bliva uppfyllda genom skapande t av särskilda k årer för marinens sjukvårdare samt genom inrättande av särskilda för sjukvårdarna avsedda sko1or,
likaledes underställda marinöverläkaren. Det är enligt kommissionens mening oendgängligt, att sjukvårdspersonalen inom marinen komn'ler att lyda uneler en gemensant myndighet
och icke längre, såsom nu, lyda under skilda myndigheter.
Kommi ssion en har därför tänkt sig, att den underordnade sjukvårdspersonalen, eventuellt fördelad på två kåret, översjukvårdarkåren (omfattande översjukvårdarna jämställda med
un derofficerare) samt sjukvårdaridren (omfattande sjukvårdare och sjukvårdselever och jämställda med manskap), borde,
tillsammans med marinläkarkåren och en ev. marintandläkarkår, bilda en under marinöverläkarens befäl stående marinens
sanitetskår. Vid sidan av kårerna skulle stå sanitetskårens
skolor, till vilka borde räknas såväl utbildningskurser f'ör läkare (tandläkare) som för sjukvårdare och sjukvardselever.
Chefen för ~farinen
Marinöverläkaren
Marinens sanilctskår: Sanitetskårens skolor: Civil personal:
a. ~1arinläk arkåren
a. Utbildningskurser
b. Marintandläkarkåren
för läkare (tandc. Översjukvårdarkårcn
läkare)
d. Sjukvårdarkårcn.
b. sjukvårdarskolor
Kommi ssionen har sökt finna en lämplig form för förverkligandet av silt önskemål om den unelerordnade sjukvårdspersonalens ställning under direkt befäl av marinmedicinsk
myndighet i och för en möjligast enhetlig organisation. Den
av marinöverläkaren i hans elirekliv a nförda tanken på ett
gemensamt sjukvårdskompani har kommissionen icke funnit
sig kunna förorda, emedan ett sådant kompani mås.te organisotariskt tillhöra enclew av flottan eller kustartilleriet, varvid
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möjlighet a lt förse beleladera mcllmanskap ur militär synpunk t
ick e !orcle föreligga. Såvitt kommissionen kan bedöm a, J,a 11
den tanke , å t vilken marinöverläkaren givit uttryck , n ämligl'l l
~ k apandl't a v organisatori sk en h et beträffande alla m arinPns
sju k vi1rdarc, icke realiseras på an n at s.ä tt än därigenom a lt
sj uk vård~pcr<;onalen löses från ,si tl n uvarande organisatoriska
:;ammanhang med flottans respektive kustartilleriets man skaps,och underofficerskårer och tillföres den av kommissionen skis serack marina sjukvårdspersonalorganisationen »Marin ens s· 1•
nitclskåL"», av vilken sjukvårdarna skulle utgöra dc nw d un derofficers- och manskapskårerna jämförliga underavdelningarmt >> marinens övcrsjukvårdarkår >> respektive >> marinen s sjuk Yårdarkår>>. Endast på sa sätt torde den un derordnade sju kn1rd~:pcr!':onalcn kunna samlas på en hand och komm cJHind~;
till tjänstgöring såväl inom flottan som inom kustarti lkriPI.
Samtidigt vinnes härmed, a tt läkarnas inflytande p å dl'nn a
personal i utomordentlig grad förstärkes.
Under antagande av denna inordning i en .marinen s s;ll1 ilcts,k år uppsUiller sig frågan hueuvida översjuk vårdn rkarc n
och sjukvårdarkåren höra utgöra mili tära eller civilmililiira
kårer. Skäl kunna anföras till förmån för bådadera lö sninga rna. Alt sjukvårdselcYcrna under sitt första år, då tle it'k ,,
hava med sjukvård alt göra, ut an allenast fullgöm sin Y:irnplikl, måste vara krig smän, st:'ir för kommissionen all tl<•lt•-,
klart. Om ,s jukvårdspersonalen, sedan denna rent militiir,1 utbildning fullgjorts, skall överföras till en ställning såsom eivilmililärcr, kan detta tänkas ske, antingen vid den egentliga
sjukvårdsutbildningens början eller vid dennas slut, cU sjukvårda rn a börja utöva ,,in vcrk :samhet ombord och på för liigg·
ni ng ar m. m. eller möjligen förs,L vid befordran till und crof'fi ·
cer. d. v. s. vid inträdet i övcrsjuk\·årdarkåren. Vi lkendera a,·
lösningarna man än ,väljer, torde likväl cl t behov fim ws av
en sl~illförcl riidande chef för kårerna under marinövcrhil,:ll't'll,
vilken chef har att fullgöra uppgifter molsvarande cle JH en
kompanichef har att bestrida. Skola kårerna hell eller d< h·is
vara mililiira, måste denna chef med nödvändi ghet va ra nff i-
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. 1· annat fall kan även en läkare Länk as som chef. Något
~ ~~cl cr för samma person att vara stäl.lf~~·etr.ädande chef' för
åda dc ifrågavarande kårerna torde CJ forefumns , u ta~1 fast1
J
.
torde dclla vara ändamålsenligt. Som skolchef skall
.
.. ..
111 eta
enli gt k ommissionen s hcstäm.cla mc~1 ng un.~er alla omstanc~lghetcr en läka re tjänstgöra, och bör 1 stat ~or den~a ..bcfatt,nmg
tarras en marinläkare av l. graden v1d marmlakarkaren.
upp .Grundlanken
o
. .
d e f"1111. t'1va f"ms
. l aon· at,
;· •
i kommlSSJonens
•alt
sjukvårdaryrke t måste givas en helt annan ställnin~ ocl: vär~
clering än det för närvarande har. Arbetet m.ed SJUkvard, .. 1
elen mån det icke gäller del enklaste handräckningsarhe.tct, ~r
nämligen av elen art, att det fordrar en föt,hållandevlS h~!:\
standard hos sina utövare, icke blott ifråga om kunskaper, VIlka meddelas under yrkesutbildningen, utan även i fråga om
den allmänna bilclningsgra:den och omdömet. Utan en lillfrcclsställa nd c standard i sist berörda hänseende kan överhuvudta «et icke den erforderliga yrkeskunsk ap en tillgodogöras.
o
. l
lVIen dessa höga krav, som. kotnmissioncn icke a n ser S•lg "unna
frånn· å, medföra också, om dc uppfyllas, att sjukvårdarens yr ke b~ir respekterat mera än nu. Därjämte m åste lillräckli gt
antal k valificerade sökande finnns att tillgå. Mer än inom
andra områden måste man nämligen när del gäller sjukvården
ta•'a hänsyn till civilanställningsfrågan, emedan den stora
s-k~llnaden mellan personalbehovet under fred och i krig tvingar
till en prTsonalorganisation, som vid mobili sering måste i n~~'C·
ket h Ö" "Tad bygga på de f. d. s,tamanställda .. Dessa, vtlk a
b
.
(',
måste utn·ö ra et t s tort procentuellt antal av dc en gang antagna,
äro vid ~ri"o ofta mvcket
litet tjäns,tbara , om dc icke • h a:ft möjJ
lighct att efter avslutad anställning vidtnakthålla st na. yrkeskun skaper genom civil verksamhet i hälso- ell er sjukd'trcl.
Denna kommissionens grundtank e har, allteftl'r som hela
serien av problem rörande utbildning och organisation av sj~~.k
vårclspcrsonalcn kanunit under behandli ng , mer och mer for:\nlett kommissionen att stanna för en organisation av ovan
angiven ka raktär, trots att kommissionen väl insett dc. invän.dnin gar, vilka kunna resas mot skapandet av vid nwrmcn htl-

1
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tills icke existerande organisationsformer . De me d ko 1111 11 ·1~sionens förslag förknippade fördelarna jämförda med dc !Hed
den nuYarancle organisationen förbundna nackdelarn a h ,t li kväl varit alltför stora fö'l- alt kunna förmå konunissio m·n at t
bcgr~insa sina reformsträvanden inom den nu uQ·ällandc <JJ'L·
,-,.1 nisation en.
·
Sålunda synes det kommissionen upp enbart, all rl'krvtvringen inom en enhetlig organis.n.Lion med allenast en n·l~n·
tcrande myndighet kommer atl bliva jämnare och h iiU rc liilgodose dc medicinska synpunkterna. Tidpunkten fö r rt>l;:ry.
Leringen m. m. kan rättas helt efter utbi ldningens krav. C; 1_
ligt nu r å dande och även genom det provisoriska försl aget upp k ommande förhållanden äro tidpunkterna för anställning o_ h
befordra n olika vid flottan och kustartilleriet, varjämte. iiYl'll
anställnings liden är o lika lång. Genom att den nu föreslugna
utbildningen icke behöver inpassas i militärutbildningen s ,,. l Illiga schema (och därför heller icke taga hänsyn till olikhell'rn·t
i flottans och kustartilleriets ulbilclningsplancr) k an den hliva häl tre elisponerad och medföra en vinst av dyrb ar tid. Dd
förutsälles i kommissionens definitiva förslag till utbildning
vidare, alt sjukvårdseleverna skola hava en avsevärt h ögre
skolb ildning vid antagningen än vad smn gäller för. övriga n·
kry lcr. Detta möjliggör, att man fn"t n början lägger umlc r vi~
ningen p[t ett högre plan än vad som g~illc r för övriga grundläggande skolor inom marinen. Genom denna hält re utbildning k omma självfallet sjukvårdarna alt på ett annal !'.till iin
nu kunn a svara för de p oster, på vilka dc placeras, i fre d ~d
väl som i krig. Då utbildningen därjämte är lik a fö r alla,
konuna sjukvårdarnas förmän att sliidsc ha en bestämd 1\.iinnedom om, vad varje särskild sjukvårdare kan , m edan läkaren för nii.rvarandc praktiskt tagel icke ve t, vad han skall va ga anförtro en '.jukvårclarc, som han icke förut känner. sk apandel av en s~i.rsh.i ld s.jukvårdarek~u- kommer helt stik crl , m ed
hänsyn lagen till utbildningens högre standard, att nwclfiira
en ökad yrkesstolthet hos den ensl;:ilde med chirav följand e am b it ion all ständig t öka sin yrkeskunskap. Till detta, sGm fii r
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de yng li ngar, som vilja skapa sig en framlid genom anställning vid marinen , säkert iir av stor betydelse, och alltså kommer alt gynnsamt påverka rekryteringen, konuncr därjämte ,
att en stör re kår medgiver jämnare befordringsmöjligheter och
enh etligare bef or dringsgrunder, med ökad möjlighet all taga
hänsyn till yrkesskicldighclen. För dem, som icke komnu
att fortsälla inom marinen (och dessa utgöra ju l~uvuclparl cn)
tor de del komma alt visa sig vara a v betydelse, aU sjukvårdarna på arbetsmarknaden kunna stödjas av en särskild - och
inom sjukvårdskrcts.ar välbekant - instituti on, medan för niirvarande deras intressen handhaves a v en mängd organisationer. Ylle r! ig are ~~r att anföra, aU kommissionen anser del
vara en fördel , atl man genom den före sla gna organisationen
skulle k omma bort från ett alltrör minutiö-st jämförande aY
sjukv[u·darnas utnämningar och t jän sle~.tällningar m ed den militära personalens, liksom man icke skulle vara tvungen aH
följa avlöning srcglcmenlcn för militär personal. Den spcci~lla
skolbildning, som konune r alt fordras av sjukvårdarna synes
väl motivera, att särskilda bestämmelser tillämpas för dem .
Under åberopande av det ovan anförda vill kommissionen
sålu nda föreslå, alt marinens sjukvårdare sa mmanföras i en
för fl ol.lan och kustartilleriet gemensam ~farinens sjukvårdarI~år , omfattande sjukvårdare och sjukvårdselever samt en,
likalecles gemensam, Marinens översjukvårdarkår, omfallandc
Över sjukvårdarc. Båda k årerna skola ingå i Marinens sanitets.k h och st:l uneler marinöverläkarens befäL Dc rekryter,
~ 0 111 antagas till sjukvårdarkåren, skoJa, efter fullgjord värnpliklstjämtgöring, genomgå IVbrincm; sjukvårdarskola såsom
sjukvårdselever. Efter godii.Linc.1a genomgfmgna kurser, utnämnas dc till sjukvårdare och kommenderas av marinöverläkaren
till ifräg c varand e tj~ins. tcr. >>
Särskilt yttrande avgavs av kommissionens medlem, kom men dörkapten Thorburn.
Yt trand e t, till vilket kommissionsmedlemmen kaplen Berg111an am lu t i t s ig hade följande lydelse .
»Sedan jag beretts tillfälle taga del av de t resultat, vartill
kon1J11J. Ss.wnen
.
f"·or SJU
. . k'Van
" ]m·nas utbi ldning m. m. lwmmil,

-
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och då jag anmoda ts laga ställning till dets amma, h ar Jag
äran anföra följande.
Det kan fastslås, att såväl yrkesutbildning som vi ss
m än militär utbildning ä r erforderlig för sjukvårdarna. ])pn
nuvarande utbildningsorganis ationen bygger på periodisk 0111 _
Yäxling av lcori och praktik, vaPigenom karlarna allteftersom
dc erhållit praktisk erfarenhe t, vidareutbi ldas teoretiskt. (;l' nom denna ano1·dning vinnes, att k arlarna trots relativ t små
förkunskaper till följd av undan för unelan förvärvad praktisk
erfarenhet böra - i händelse av fullgod handledning och effektivt utnyttjande av Ullgän gl ig tid - kunna tillgodogö ra sig
den utbildning, som erfordras. Saknas däremot elen pra k tiska
erfarenheten fordras så väl .större förkunskaper som större omfatlning a v utbildningen, för atl fullgott resultat skall k unna
u ppnås. Det är denna senare linje kommissionen slagit in ph,
samtidigt som den uppställt krav på att karlarnas bli va nde
kompetens skall motsvara den, som erhåll es i Statcns Skö tersk cskola. Inom det militära äro förhållandena helt olika mo t
för sjuksköterskor fr::nnför allt beroende på, att den mi litära
organisationen en el ast medger för dt fåtal att erhålla livsk allet
inom det militära. Är det erforderligt att bibringa perso nalen
lika -omfattande ,yl"kesulbi ldning, som sköterskepersonale n Pr håller, bör denna utbildning - till följd av rekryteringssystemets art, nödvändigheten av a lt även uneler utbildningsliden
utnyttja .k arlarna m. m. - slås ut på en längre tidrymd och
vara avslutad förs.t i och med fu ll gjord undcrofficersutbild ni ng .
Det nuvarande utbildningsresultat et underkännes av k ommissionen , och detta på fullgoda skäl. Men inom ram en iii r
elen utbildningstid, som står till huds, lorde betydligt fö rbiU trad utbildning kunna Ct'hållas, därest allvarliga försök göres
alt giva sjukvårdarna utbildning icke enelast vid kurs.e r i land
utan jämväl ombord, i ,sjuk·rum och å sjukhus. Nägra Yerk·
ligt allvarliga försök i elen v~igen torde knappast ha för ek olllmit o mbord, och å sjukhus torde sjukvårdarna mera hav ~l ;\nvänts i förekommande handräckningstjän st ~in utbildats fii r
den praktiska sjukvården. On< detta ~ir riktigt, jnnchär dd,
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det ä ldre utbildningssysteme t underkänts , icke därför alt
a lt
det varit illa upplagt, utan därför att det aldrig rationellt utnyttjats. Om man betrakta r de allmänt eekänt goda resuttal
utbildningen av annan manskapspersonal nått, fråg ar man sig,
skall vara nödvändigt att införa högre antagnin gskom0111 det
petens och helt annat ,utbildningssystem för yrkesgren en sjukvårdare än för andra.
Det gäller dessutom nu för ticle n att få »rätt man p å rätt
plats >>. Den principen måste man ha för ögonen, då det gäller
a lt inom .försvarsmaktens olika områden placera den kontingent av rcalskol eutbildad ungdom, som finn es i landet. Dc
bästa krafterna böra enligt min mening placeras bland (dc stridande förbanden och på ntera offensiva uppdrag än de som
tilldelas sjukvården .
Jag ifrågasätter även lämpligheten av gemensam utbildning för flottans och kustartille.riets sjukvå eclare, Militär o~·
ganisation , rutin och ordningsföreskrifte r .s amt framför allt
arbetssätt och strid äro - åtminstone med nuvarande marinorganisation - så väsensskilda vid flottan .o ch kustartilleriet,
att det lilla mått av allmän militär utbildning en sjukvåraclrc
kan bibrin gas för att få tillräcklig tid för yl'kesuthildning och
yrkesutövning icke räcker för tjänstgöring alteTnativt vid de t
ena ell er andra vapnet. Även yrkesutbildningen torde h a i
viss mån olika m å l, när tjänsteutövningen i ena fallet huvudsaklig en ,skall ske ombord och i del andra inom kustartilleriför svaret.
Ur ekonomisk synpunkt kan anmärkas p å att det definitiva förslaget torde bliva mycket dyrbart. En alllför stor del
av anställningsticlen åtgår nämligen till utbildning. Ju längr'~
ti d personalen behöver borttagas fr å n elen praktiska tjänsten
för att utbildas , ju större bli givetvis kadrarna . Den för esl ag na organisationen blir ur de nna s ~npunkt mycket pcrsona l~; lu.k anclc och därmed dyrbar.
Endast und e r föruts~iltning att mobiliseringsbeho vet krä ·

V ~r så stora k a d ra r, att den i frerlstjä n st vara nde pcrs o nalst~T1'idskri[t i S jöväsen cle t.
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k an övers lige r fredsbehovet kan en så lång ulbildnin g~lid lir
ek onomisk synpunkt a n ses b erättigad.
Om man i det definitiva förslaget slösat lika myck l'l llleLl
tiden då del gäller yrkesutbildningen som d~t Jet gillll'r den
mil iUira utbildningen så kunna stora inskränkningar i kurse rna göras.. Jag tänker närmas! på alt man anslagit l'il helt
år för att giva realskoleulbildau u ngdom den mililiira ulhilclni ng, som erfordras för deras fortsatta utbildning till .inkvårda re .
En särskild kår konnner v~il ocks å all kräva särsk ild Pt'rson a l f ör cxpcditionstj ~inst, utbildning, ekonomi m . m. \ii rskilda lokaler k omma Yäl också all erfordras. All! m~ ,·k et
dy rb ar l.
Vad ovan framhållits. hclr~iffandc sjukdirdarna gii lln i
stort sett ä ven sjuk vårdsunderofficcra rna.
Beträffande det provisoriska förslaget anse r jag, att man
bör vänta med kritiken tills det hunni l prövas.
Jag anser, p å grund av vad ovan framh[tllits, att m an hör
bygga vidare p å den grund, som redan finnes, och ino m n uva r ande utbildningsorganisa ti on göi·a de förbättrin gar, so m m
olika synpunkter kunna anses lämpliga och ber~illigade . Dl't la
synes bäst uppnås genom att det provisoriska {örsla gel no;.;grant prövas innan de ytterligare åtgiinlcr, som beling as av
det definiti va förslaget komma till utförande. >>
: VJ:arinöverläkarens st ällning lill förslaget framgår aY hans
sk rivelse till chefen för marinen i september 1H41 m ed vi lk en
han överlämnar kommission sförslaget
Skrivelscn följ er här n edan i utdrag.
>> Betänkandet föranleder mig ti ll föl jande uttalanden och
hems tällan .
Till den allmänn a linjen i kommissionens förslag ans lu!l' r
·a,,.
mio
h ell. Under en föl].d
av år var v<ht försvarsviis cndct
J b
~
'
vanlottat av stalsmakterna och tvangs att ge avkall pa iiwll
mycket av det nödvändigaste. I dc militära srävande n~1 a ll
i det läng<:ta b evara den rent militära styrkan intak t trots ned·
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J;:ä rni ngarna , k om sjukvården alt r~iknas smn en mindre Yi;nl del , till vilken fög a hänsy n kund e tagas. När nu .e meller ti d en allmän omorganisation av hela försvarsväsendet pågär,
må 111 an i stället h a s.å myck c l klarare för sig, all det nu gäller
ntt skapa en organ isa tion, som - oft.cr a lt i lång tid ha uppfyllt allenast. mycket blyg~ amma krav - p~t en gång maste
bri ngas upp till höj den av cfl'cktivitcl.
Ifråga om deta ljerna av det av kommissionen framlagd a
förslaget vill jag inledningsvis anföra, a tt kommissionen enligt
min mening icke förebragt Li liräckliga skäl för den första militä rtjänstgöringens uts träckande till ett helt år. ~l ed hänsyn
till det militära kravet på en ekonomiskt rimlig avvägn ing av
utb il dning och praktisk nyltotjänst, vill jag därför förorda, a! t
den första militärtjänstgöring en fas.Lställcs t ill sex månader
samt att dc sex månader av elen femåriga anställningsti d en,
vilka därigenom frigöras, begagnas till p raktisk t jänstgöring i
yrkestjänst I detta avseende ansluter jag mi'g s<llund a när mast till reservantern as. tank egång.
Kom missionen anser, att undci'Officersutbild ningen lämp ligen b ör för siggå vid armen s undcroffi cersskola, där undervisningsplan i likh el med d en för träng- och i ntendentureleve r
skull e eftersträvas, eller liknande ],·urs vid marin underoflicerssk ola. Enligt min mening vore d et att cfterstriiva, att denna
utbildning kunde förläggas till utbildn ings anstalt tillhörand e
marinen.
Frågan om den underordn ade sjukvå rd sper sonalens militära ställning i d en av k ommi ssion en förc slngna organisatio nen, synes hava v ~tllal k ommissionen vis sa svårigheter. Sålunda h ar man för den civilmilitära sjukvårdsunderoffi cers-kåren fö reslagit bc n~imningcn >> Översjuk vårda d\.[1ren >> , emedan
man ick e nnsett att benämningen underofficer kunde tänkas
för civilm ilitär p ersonal. Lik aså har man av praktiska skäl
t~ekat, huruvida sjuk vå rdark å ren borde vara militär el kr ci'"1:lllilitär. Enligt min bes ti:imda mening böra sjukvårdarna
fran och m ed det dc hiirja sin utbildn ing i sjukvårdarsko1an,

-

410

d. v. s. efte r den första m ilitära tjä ns tgöring en, vara ciYil nl ilitärer. Jag kan icke ansluta mig till den mening en , att ciY i] .
militär persona l icke skull e kunn a benämn as undcro ffic('rarc
Begrep pet officer synes enligt min mening , för vilken stöd kat~
hämtas inom fr ämman de lände rs krigsma kt, höra innehiir a
allenas t ett marker ande av befälsst ä llningen , ledarsk apet, au.
deles oavsett om vederhö randes militära uppgift är e n strida n.
de eller, som här är fråga om, en sjukvår dande uppgi ft , Ya rs
utövar e hör vara civilmil itär. Jag vill därför före slå, :ltl en
civilmil itär sjukvår dsunde rofficer skår upprätt as i sliillPt för,
såsom kommi ssionen föreslag it, en översju kvårdar k:'tr.
I detta samma nhang synes det mig m est logiskt att prsätta
benämn ingen Marine ns sanitets kår m ed hen~imning cn ~la r i
nens sanitcts kårer, då ju här under inrymm es fyra särsk ilda
kårer. Ko mmissi onens uppstäl lning skulle d å te sig pa föl-

jande sätt:
Chefen fö r marine n
Marinö verläka ren

Morine ns sanitets kårer: Sanitets k årernw; sk olor : Civ il persnnnl:
a. resp. b. Utbildn ingsa. Marinlä karkåre n
b. Marint andläka rkåren kurser för läkare och
tandläk are
c. Sjukvår clsuncle roHiresp . el. U tbildnin gsc.
cn
cerskår
för sjukvår el skurser
el. Sjukvå rdarkår en.
a re och
fficer
undero
sjuk vårdare .
Konnnis sim1en har vi da re diskute rat f r:'\>gan otn bcfiilsl"örhå ll andena vid sjukvå rdarka r en och närmas t ansdt. all
smn ställför eträdan de chef för k {tren uneler marinö verlii karc n.
med uppgift er n ärmast svarand e mot en kompan ichefs, l'il officer bord e tjän stgöra, vi ik e l enligt kommi ssio nens nw!l ing
vore nöclvän digt, om k åren icke skulle vara civilmil itiir. ,]ag
har ovan angivit som min uppfall ni ng, atl karen hör var:t clvilmilil är, varför detta skäl bortfall er. Någon ställfiir cl riida n-
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dc chef för k åren synes mig icke behöva för ekomm a, utan det
synes mi g lämplig are, att en verk lig chef för marine ns sjukdi rdatkår utses. Sjukvår dsunder orfficcr skårcn synes icke b ehöva någon särskild k årchef, utan bör lyda direkt und er m arinöverl äkarcn . Huruvi da k å rch efen för sjukvår da rk åren ska ll
vara lä kare eller officer, kan diskute ras. A ena siclan vore
det fördelak tigare, att e n lä k n re - med erfa renhel från både
flotta n och kuslarli lleriet - s.va r acle för förslage n till m a ri nar 111 . n1.., .ol
b
överlä karen rörande persona lens komme nclcrinu
andra siclon torde en läkare va ra mindre förtrog en med visst
arbete av ekonom isk a rt , som komme a tt åvila k ;'\rch efen.
Genom a lt härvi d biträda s av erfarna unclcro fficerar·c, bord e
han em ellertid kunn a län k as erh ålla erforde rlig kompet ens .
Såsom skolche f för sjukvår darskol an och för tillämpl iga
delar a v underof ficersu tbildnin gen för eslår kommis .sionen en
marinlä kare av 1. grad en vid nwrinl äka rk åren. En Ji but min
b d
.
menm g or e denna befattn ing kunna kombin eras m ed n åuon
annan marinlä karhefa ttning på stat; härför torde sjökri gss~ o
lans läkare närmas t böra komma ifråga, därest utbildni n.,·cn
b
förl ägges till Stockho lm .
l

.. Kommi ssionen s papekan clc ifrå ga om möjligh eterna till
CIVllanst ällning inom sinness jukvårel en noterar jag med intress: . Det syn es likväl icke böra uppfa ltas så, att marine ns sjukvardare skulh• förutsä ltas monopo lisera denna civilans tä Unings'
"
.·· hl ott· ett· papckan
l11ÖJ·li bahet , u ·ta n u tgor
cle av en av dc möjlig heter , som erbjuda s.ig .
Likas~t finn er jag det värt a tt taga fasta p å , a lt sjukvår dar·
el s t1"Il synmgs
o
h··1
n·ei o . o ·
efter
na
ma n nakurs på Staa soYar
b 1 mgang aY
.
.
t.ens ll1 stitu t för fo lkh ~ilsan sk ull c kunna placera s i dylika beo·.11• .
fa ttnin b<
!s~ mol
. Slutlige n anser jag mig' även böra rikta en t->ocnsäne
"
· t->
VI ss d
P . M.
fogade
clct
ehinkan
h
R. a elar av r eservan tPrnas till
'
.
. L..
L.
eser v·H1·
. < e1na Ill S amma 1 uttaland et, att de l nuYarn nde ut bi
l ldnmgs rcsulla let måste underk ännas , men h å lla före ' att en
l b" .
l ..
)e!yd]iot> t f""Or)altra
t ut Ildnm g k an erhålla s, om a llvarlig a för-
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:;ök göras ::tll giva sj ukvardarna utbildning ombord, i sjuk nun
och på sjukhus . Självfallet är, att det icke gives nagon utb ildning, som icke skulle kunna göras bättre. Men det iir 1n in
[ts,ikt, all den, på det säLL reservanterna skissera, ald rig kan
hli god nog. Sjukvårdama utbildas dock liksom ÖYrig llli]itä:·
personal med sikte taget pa deras uppgifter uneler k rigsl"örhållandcn. Men medan utbildningen vid en artillrri pjii.s el ler
l'n ångpanna under fredsförhallan den Ler sig föga vii.sc nsski lcJ
från motsvarande uppgift i krig, är del annorlunda med sj ukvården. Så svårt sjuka människor smn det då blir sjuk Yanlspcrsonalens uppgift att sörja för, finnes endast undantagw is
i frrdstid ombord eller på sjuk rum. Och alt förläg ga h ela
elen prakti~:ka utbildningen av all marinens sjukva rd'·P L'r~on al
lill marinens sjukhus i Karlskrona är icke möjligt.
:\fot bakgrunden av sin ov an angivna tankegang fi)rord a
reservanterna vidare, att utbildningen - därest det verkligen
:;kulle vara b efogat, att, som kommissionen anfört, b ibringa
den marina sjukvardsperso nalen en lika omfattande yrke">utbilclning som <;k'ö ll'r:-:kepersona lcn - i så fall sEts ut pa en
längre tidsrymd och blir fullbordad först i och med fullgjord
underofficcrsu tbildning. Della uttalande ger mig an ledni ng
att framh{dia, aU det just är önskan alt unr.hrika halv- oc h
fjärdcclclsuibi ldad personal uie i linjen, som legal till gmnd
för mina och kommissionen s siriivanden att uppn å en h"itl r2
standard hos våra sjulnårdare. Reservanter nas uppfattning,
att dc biista av dem, som söka sig en framlid vid krigsnwktc n,
höra förbehållas åt de offens,i va uppdragen - vilket ju so!ll
konsekvens mftste medföra, atl sjukvården m. fl. defcmi,·a
yrkesgrenar cnda~l får alt viilja mellan dc mindre Yiil kYalificerade - kan jag självfallet heller icke dela.
Hraga om reservanternas synpunkler på förh ~Ll landel m ellan utbildningslid och praktisk yrkestjänst och i sammanhaug
härmed ubirii.ckningen av den första mililära ijänstgö ringcn
har jag i del föregående redan uttalat min mening.
Del är uppenbart, att ett förslag till org::misalion sadn nL
som det kommissionen utarbetat och framlagt i sitt bctii nkan-
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dc, och vilket jag - med ovan anförda anmärkningar - h ärJlled vill biträda och övcrhimna som eget yllranclc, givetvis
kan mötas av invändningar, främst mol skapandet av vid marinen hittills icke ex isterande organisationsf ormer. De många
,,ansklighetcr, ~mn visade sig vid försöket all inom den nu
aällancle organisationc·n s ram inpressa det provisoriska försla"o· et ha, i belysning a v elen nu förebragta utredningen övermig om, alt en för framtiden hållbar lösninl!v icke kan
~,-o-'at
-"
vinnas genom ytterligare försök a tt inom den nu givna organisatoriska ramen infoga yllerlignre någon splittrad utbildning. Fastmera synt>s mig tillfället nu särdeles gynnsamt alt
söka vinna den enhe tlighel i den marina sjukvftrdsperso nalC'ns
utbildni ngs- och organisationsfö rhållanclcn, som varje strävan
efter ordnade förhållanden på detta område måste syfta t i ll. >>
I skriva nde stund har chefen för marinen ännu ej tagit
~ tånclpunkt till frågan , varför för närvarande man får inskränka s,ig till att ullala elen förhoppningen , att denna utomordentl igt vik liga fråga måltc komma till en lycklig och snar
lösning.
{Forls.)

-
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Sex månaders sjökrig i Ostasien.
Av Kapten M. Starck.

l många avseenden vilar ännu dunkel över hiin dl'lsl' lllYL'cklingcn i Fjärran Östern. Offcnlliggjord a underrä llP hc r
göra det dock möjligt att nu i stora drag giva en redogörvise
för dc operationer, som uLförts under dc första sex kr igsmanaderna. Det måste dock förutskickas, att en i nuvara nde
stund utarbetad sammanshillni ng nödv~indiglvis mås.te i'ii rl'll'
vissa luckor samt a tt det i framliden säkerligen komm n att
visa ,,ig nödvändigt att i mer än ·Ctt hänseend e korrigera dc n-

sanuna .

J.
1.

Inledning.

Den politisku utvecklingen i Oslusien.

Intill 1854 var Japan praktiskt tagel stängt för ulhinn iugar.
Detta år anliimlc cmellcrlid en amerikans.k flotta till Tok Y0
och tvingade japanska regeringen att öppna ett :m lal h am na r
!'ör fri handel med utlandet. Scclan kontakten med viis tnl<t ndel sålunda etablerats dröjde japanerna icke alt tilliign :t sig
västerländsk kultur och västerländska metoder. J\[c<l (kn k rigiska mcnlalilct, som alllid kännclccknnl del japanska folke L
var del naturligt alt skapandet :tv en modern arme och lln ll<l
b!e,· rH huvudmrmw nl i >> nyordningen >> . S:1 snart den j np: tn-
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började japanska expansionssträ vanelen göra sig gällande, vilket ledde till konflikler med Kina och Ryssland. Efter en langvarig dragkamp m ed Kina angående Korea gick Japan slutli gen till anfa ll och besegrade Kina i kriget 189±- 18\)5. l freden b etingade det sig Liaotonghalvö n med Port Arthur, Form osa .samt Peskacloresöar na. Hyssland, Tys k land och Frankrike ingrepo emellertid i fredsunderhan dlingarna och Japan
tvangs a tt avstå fr [m det första området, som i s.t~illet »arrender ades » av Hyssland. Härigenom skärptes ytterligare dc r edan tidigare bestående motsälln ingarna till Hyssland.
Under åren efter kinesiska kriget samlade sig Japan till
nya ans.trängninga r dels genom rustningar, dels genom en
alli ans med England 1902. Starkt i känslan av alt icke lä ngre
stä h ell ensamt gick Japan 190±-1905 till a nfall mot Hysslan d, wm led ett grunclligl nederlag och m åste avstå bland
annal halva Sachalin sam l arrendcrä l Len t i Il den oms tridela
Li aolonghalvön. Denna seger gjorde m ed L'll gång Jap a n till
en respektera d stormak1 samt gav landet cH första men desto
viktigare brohuvud på del as.i atiska fastlandet. Brohuvudet
ök ades ytterligare, då Japan utan ,·idare annekterade hela
Korea 1910.
I syfte att befästa sm nyvunna s lormnklsställn ing ingrep
Jap an på dc allicrudes !;ida i det första världskriget. Härunder erövmde japanska stridskrafter del tyska arrendeomn'ld e t
Kiaochou med hamnen Tsingtau samt besatte fl.cra av dc !~'ska
ögrupperna i den microncsiskn arkipelagen. Vid fredsslutet
1918 fick Japan, trots :tmcTikanskt motstand, behålla Kiaochou
samt erhöll som mandat ögrupperna l\lariancrna, KarolinernJ
och Marsh:dlöarna . Genom dess<t landYinningar placerade sig
Ja pan i ett för y lll'rligare expansion c;~'nncr l igen g~'nnsa m t
u tgångsHigc .
Under dP efter Yärl<bkrigct J'iilj:mde ekonomisk ~\ kriserna
~'U.bhades del militiir:1 intl~r tandct pa den japanlika polilikcn ,
som under ett tiotal år leddes i fredliga banor. Sa småningom åtcrvunno emellertid dc militära kretsarna sill inflytande
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och 1931, da det allmänna världslägel föreföll gynnsamt, is.tng.
salles den aktion, smn ledde till erövringen av Manc hurit' l.
Fortsältningen av denna mot väsler riktade expansion fiirdc
några år senare - 1937 - lill del iinnu pågående k rigP ! mot
Kina.
Den japan ska politiken uneler dc sista 50 ftrcn k araklni!::ents sålunda av en serie ang repp mol kringliggand e nnk il'l'.
Den drivande kraften i den japanska expansionen h ar friim.; L
vari l de japanska politikernas. fasta ÖYcrtygelse, a lt Japan , ar
predestinerat att uppträda so1n ledare för alla folk i Ost t'r n.
Tydligast har denna tanke fåll sitt ullryck i den s. k. Amaudeklaraiom'n, vilken utgör en japansk Monroe-doktrin fii r
Os tern. E Ii mera påt a giigt skäl till expansionen ii i" att .Japans befolkning. som redan nu är i största laget, t i Il växer med
omkring l miljon 1nänn iskor om aret. Japan maste s.katfa
:;ig tillgäng lill ytterligare territorium för att placer:1 sitt ht'folkningsövcrskott. Folkför .~örjningcn kräver därjämil' dd s
ytterligare tillgång till rävaror (olja, kol, järnmalm, gummi
m. m.) och liYsm edcl, dels ökad e a\·si.ittningsmöjligheter l'ii r
japanska industri alster. Dessa kmv tillfredsställdes ick e ge nom dc i Kina gjorda erövringarna. Ansträngningarna ma ~lc
in länkas i nya banor. Del ~i r självfallet, alt uppmi.i rk sam lw ll'n
under såd::ma ft}rhalland en måste riklas mot den pa r~tv~uu till
gangar rika ostind iska arkipelagen samt mot del glesl befolLade Aus.tralien.
Den fara, som expa nsionen innebar, uppfattad es. tidigt a v
dc anglosachsiska staterna och utlöst e vissa motåtgärder. Bedan HJ06 spiirrades Australien för japanska emigranter, exe mp let följdes av Förenta Statcrna ar 1H24. 1925 hörjade Stor·
hritannien all för ocrhörda kostnader u tbygga Singapore ; a rb etet avslutades 1938, då denna bas ansågs vara en av viiridens
>;tarkaste kn,.tfiistningar.
Efter spansk-amerikanska kriget 1898 avstod Spanien Filippinerna och Guam till Förenta Slaterna. Under och cfll'r
delta krig ockuperade del sistnämnda landet även Hawaii, ~l id·
way och 'Vake samt en del av Samoaögruppcn. Dessa erÖ\"·

ri ngar företoga s a v rent miliUira skä l, av vi lka del viktigaste
torde ha varit alt förhindra aH andra s.tormakter - i första
]land Japan - sallc sig i besittning U\' ba ser, från vilka norc1,1111erikanska kontinenten kunde hot as.

Del i Europa [Lr 1939 utbrutna kriget öppnade nya moJ·
Jigheter för dc japanska impc ri ulislerna, som dock lill l'll början förh öl!o sig a vvakta nde. Efter Hollands och Frankrikes
kapitulation den U maj rcspektiYe 22 juni 19-10 blev m ed en
gang de hollii nd~ka och franska koloniernas framtid aklucll ,
vilke t hade till följd, att händelserna i Os.tern började utvecklas i allt snabbare tempo. Den 12 juni 1940 ingick J a pan et\
avtal om vän~: k apligl samarbPte med Thail a nd. Dctla avtal
följeles av ett ultima tum till franska Indo-kina, i viikel krävdes rä tt till fri genommarsch för japansk a trupper. Sctlan
ultimatum b cshimt avvisats, intågade japanerna den 24 sep[ember i Indo-k ina. Då Japan under del kinesiska kriget hunnit ockupera dc viktigas1c h a mnarna pa Kinas sydkusl, bl. a.
Kanton, saml ön Haina n, Ya r hänned den japanska uppmarschen mot syd och syc1viisl fullbordat1 . Den 27 septcmber 1940 togs !;l utiigen det avgörande stegel, då J apan förenade s ig med axelmakterna Tyskland-llalien.
Den väntad e krigsförkl a ringen mot dc ungto:-<achsiska s.Latema lät emcllcrlitl vänla på sig. Det vikligastc skälet härtill
1orde ha v~uit, all den japanska upp r ustningen till sjib~., som
igång.satts Hl:'-18, iinn u icke hunnit fullföljas. Den sålunda lämnade fris.Lcn utnyttjades av S!orbritannicn för att förshirka positionerna i Os!crn. ~Icd hänsyn till Imperiets ans!riingda läge vid denna tidpunkt kunde clock icke sär~.kilt starka striclskraflcr avdelas till den möjliga, nya krigsskådeplatsen . Försi
den 2 december 1U4l å!eruppriitlades den bri ttiska ostasiatiska
flottan i och med at t ett par slagskepp anUindc till Singapore.
Ungefär sa mtidigt Yar också Japan färdigrusla!. Då ett
Ytterligare dröjtsmål med hänsyn till dc anglosachsiska mak tern as p ågående våldsamma upprustning till sjöss. endast kuntlc
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lt ch~ till en försämriug av siyrkcförhållandena, ingrep .Japa :1

\-id denna tidpunkt med största möjliga krafl i det pagåe nd,,
k rigel.
Denna aktion utgör sålunda en fullt logisk forlsii tlnin g ay
den sedan flera årtionclcn hedrivna japanska politiken och hL· tecknar det s ista och kanske s.lutgilliga steget i dc japamka
strävandena cl'l c r hegemo ni i Ostasien.

2.

Busering och styrl.·eförhållanden.

(Se skis s 1 ..1

Genom sina i det före gående berörda, framgångsrik a kric;
ha de J a p an till år l 94 0 skapat sig ett utomordent ligt lHi'ssys tcm
i västra Still a Havet. Bla nd de p rimär a, på de japanska Ö ~ll'll:l
belägna b aserna kunna nänuuts Yo'kosuka, 1\ure, Saseho or·lt
?\Iaizuru. l synnerhet de två förstnämnda h a betydande k apacitet cc h äga h land annat tillgång ti ll varv j stånd att by g~:1
•-:lagi'artyg av största ~torlek. På de fr ån Tyskland erÖ\'l'a dl'
ögrupperna ha anlagts e tt antal sannolik t vä l hefästade stiidj epunktcr, a v vilka ku n na f r a mhållas Paluu, Yap, Saip::m, Truk.
Ponape, Jaluit, Bonin och Marcusön. Till dessa perm ane nl:1
b aser k omma sl ulligen t illfälliga dylika i de sydkinesisk a farva ttnen, på I-Iainan samt j f ranska Indo--kina (.Saigon- och
Camranhbukterna). Från delta vittförgrenade b a ssystem holade~ dc vik tigaste brittiska b aserna i Östern sam Filjppinem .
Förent a Statcrnas yttersta utpost i vä stra SLilla Havet.
Förenta Sinternus ba,.er i hemlandet spela i detta ~a lll 
m anhang praktiskt taget ingen roll. Den primära am erik ansk<~
stö djepunkten i S tilla Havet var Pearl Harbour på Haw <~ii.
Fnln denna ögrupp sträck te sig det amerikanska hessyslemL':
wm tya armar, en i västlig och en i sydvästlig riktning ut ii q·r
Yästra Slilla HaveL I den förs.tnämnda arm en ingå frå n iis kr
räkna t öarn a .l ohnstone, \1idway, vVake och Guam S<llllt c~l
Yi le på F i l i pp inerna. Den andra armen bi l das från nord r ii knat av ii arna Palmyra och Canton samt P ago -Pa go i Samnaiigruppen . Pearl Harhour o eh Ca vite voro väl b cfästade, nH'd an för svaret aY övriga bas er sa nnolikt icke hunnit utb ygg ;ls

-
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till önskad slyrka. l\Ieclcl härför h ade vid upprepack tillriillc n
b egä rt s av de ansvariga militära myndighelerna m en a\· no.
litiska skäl- främst häns.yn till Japan - icke ställts till l~iir
fogandc, förrän det var för senl att hinna genomföra ~lrhetl'na.
Det brittiska bossystemet bildade en lriang cl me d hiirnan
i Hongkong, Singapore och Port Darwin. Av dessa ba~,T hr traktades Singapore, som förut nämnts, som en ay \·iirl<l ·ns
kraftigas!e kw:this lningar. .\ven i övrigt torde Singapore SllJn
örlog,~bas ha motsvarat högt ställda fordring ~n· .
Jlon:-;kong
n1r däremot, sedan Japan 19::38 .satt sig fast i det innanl'ii,·
ligg:mdc Kanton, praktiskt tagel isolerat f rån fasihm(lci. L't~ ikterna för ett framg[mgsrikt försvar mot ett anfall fr[m lan :~ id an vor o mycket ogynnsam ma.
Dess.u tom var hamnen ])å
grund av dc korta avstånden till japanska fl ygbaser fög a liinplig för permanent förläggning av sjöstridskrafter.
Det anglosachsiska bassystemet kompl ettera des slulligcn
av dc holländska hamnarna Batavia och Snrabaya, UY vilka
framför allt den sistnämnda ägde betydande resurser.

Intet land - utom möjligen Sovjetunionen ..-- ha r som
Japan förslått alt hemlighåll a sina nybyggnader av örlogsl"ar tyg. Det är därför cnnöjligt att med säkerhet angiva den japanska flottans styrka . slagflottan torde omfa tta 12 enheter,
a v vilka Lvå äro fullständigt nya och väl vu xna alla evcnuclb
motst~mdare.
Uppgifterna rörande antalet nybyggnader varierar mellan :J och 8; det är dock sannolikt att Mininsinne
e tt par fartyg kom ma al t färdigställas. under del närmaste
året. En för japanska flottan säregen slagfartygstyp utgiin1
de tre pansarkryssarna av Kadekuruklassen, vilka p[l clt deplacement av 17,500 lon lära föra (i st. :W,5 cm kanoner orh
göra :32 knop . Ytterligare dylika fartyg liira vara under byggnad. Antalet hangarfartyg är 9, till vilka kunna higg a s 7 moderna flygdepMarlyg med 20 knops fart. Dc moderna japanska hangarfartygen äro i förhållande till övriga stormaktsmn-
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riners små - tydligen har avsikten varit att i försla hand f:i
fram så många enheter som möjligt.
Kryssarbeståndet omfattade 12 tunga och 27 lätta kryssare. Uppgifterna rörande nybyggnader variera i sådan omfa ttning, att det är lönlöst att försö ka en gissning p å de t rätta
antalet. I s.ynnerhet uneler senare å r byggda fartyg utmärka
sig för sin utonwrclentligt kraftiga bes.t yckning samt goda
skydd.
Den för offensiv avseelda delen av flottan fullständigas av
omkring 120 jaga re och torpedbåtar (kustjagare) samt ett 80tal ubåtar. Hörande nybyggen har intet offentliggjorts. Dc·
under de sista 15 åren byggda jagarna utmärk a sig för en
säll synt tung bestyckning, medan farten som regel begränsat s
till endast 34 knop. Anmärkningsvärt är, att japanerna gått
upp till en torpedkaliber på 60,9 cm. Säkerligcn måste dessa
jätteto rpe der ha en mycket kraftig verk an även mot moderna,
stora fa rtyg.
Lägges till denna förstklassiga materid en mycket god
utbildning samt en på stolta traditioner vilande, okuvlig fr amåtanda, fr amstår den japanska flottan som en mycket respcktabel motståndo.re för vilken marin som helst.
Den amerikanska fl ottans dislokation i slutet av 1941 är
icke bekant i detalj. Det förefaller dock sannolikt, att Stilla
Havsflottans huvudstyrka utgjorts av 10- 12 slagskepp, samtliga tillhörande perioden för förra världskriget, samt hangerfar tyg, läita övervattensfart yg och ubåtar i proportion härtill.
Den brittisl,·a ostasiatiska flottan ~og!-> efter krigsulbrollrt
1939 i anspråk för uppgifter inom andra sjökrigsskådeplatser
och åtrupprältades icke förrän den 2 december 1941, då slagskep pen Prince of vVales och Hepuls.e jämle 3 jagare anlänm.:::
till Singapor e. I övrigt synes i d enna flotta, som av allt alt
dörnma var spridd över den ostindiska övärlden, ha ingått ett
mindre a ntal kryssare, jagare och ubåtar.
Nederländernas kolonialflotta omfattade 3 kryssare , därl äldre, 7 jagare, en god ubåtsflo ttilj på 15-20 båtar samt
0- 30 motortorpedb ~ttar.
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Ell

iör~ök

till styrl,·ej/imj'urelse leder fram till anl agandl' l

~tll de bada parterna d ispon erade ungefär lika manga sb g-.,kt• pp:

vcro överlägsna ifrag.l om sa n:t li"·
medan japanerna sannolikt
~J
..
andra fartygsslag. Ovcrlägsenhdcn accentuerades ytt erliga re
;:v alt dc japanska fartygen i regel voro mo<lcrnare, snabb are
och offensivkraftigare iin motstånda rnas mots.var::mde cnll 1·tcr
En väsentlig fördel för japanern a låg i förhållamll'l, att d~
all ieradc .~t ridskrafterna tillhörde tre olika nationer me d 1\· al.
följande s\·årigheter ifråga om. s::unvcrk::m .
Det japanska marinflygvapncl, son1. i förbigacncl e -;a gt
,·ar och är underställt marinministel'let, påstås ha räkna t +.000
flygplan. Den japanska Överlägsenhelen i luften var, om dl' llna uppgift är riktig , överväldigande, då mots.tand arn a ic kl'
kunna beräknas h a disponerat mer än fjärdedelen av d!·n 1w
s lyrka.
Läget i Västra Stilla Havet i slutet av 1941 ldi.nn cll'ck nas
sa lund a av en bestämd japa nsk öve rläg senh et till sjöss oc h i
luften. Den japanska baseringen var dessutom den häl tre oc h
gynnsam för såväl defensiv so m - framför allt - offl·m iv.

II.

Planläggning.

lngcnling har ännu offenll iggjo rts rörande ope r :.~.tio nsp la
nerna för kriget i Stilla I-lavet. De lta är h elt naturlig t, lEt
cperatianerna ing alunda avslu tats, ehuru när detta sk ri n·s,
en paus inträtt, vilken helt säkert på japansk sida uln ~·tt jas
tör organisation a v redan erövrade områden smnt förl')('rcddst'r
för n~·a a k tioner. Det ~ir därför endast möjligt aU rckon .;lrucra den japanska apcralionsplanens huvuddrag med h•dn in;; av
dc senare inträffade händelserna. Dc anglosachsiska pbtlll'i'Il'1
äro a v mindre intresse, cl[t så vii l S torhritannien som Fii1 ·n ia
Stalcrna i samband med krigsutbrottet frånrycklrs inil i~di n•l
och tvingndes över pf1 ren de t'rns iv.

De t primära japanska målet var alt besätta den os.tindiska arkipelagen jämte de engelska baserna Hongkong och
Singapor e. För att nå detta mål voro flera betydande överskeppningsförelag nödvändiga, i första hand mot Malaeka och
Filippinerna. För att uppnå största möjliga grad av övcn·askning måste transporterna igångsättas utan' föregående förber edande operationer mot motståndarens stridskrafter.
Den farligaste motståndaren var utan tvekan amerikanska
s tilla Havsflottan. Denna skulle därför i samband med krigsöppningen åtminstone temporärt sättas ur spel dels genom ett
överrask ande anfall mot Pearl Harbour, vilket för övrigt av
de amerikanska befälhavarna b edömts outförbart, dels genom
ett avbry tande av den västliga k edjan av amerikanska baser.
Gen om den sis tnämnda åtgärden försvårades väsentligt framförandet av amerikan sk a förstärkningar till Filippinerna. De
inledande japanska operationerna omfattade sålunda tre huvudstötar, nämligen:
l ) mot Pearl Harbour och baserna mellan Hawaii och
F ilippinerna;
2) mot :vralacka samt
3) mot Filippinerna.
Härtill kommo åtskilliga andra företag av s.ekundär karaktär, t. ex. a n greppet mot Hongkong.
I fortsättningen synes planen h a gått ut på att såväl i
väster som öster utvidga det japanska basområdet i sydlig
riktning, varigenom barriärer skapades, vilka hindrade motc;tån clarnas tillträde till elen ostindiska arkipelagen. Samtidigt
h ärmed ~ku ll e denna successiv t ockuperas. Så långt har planen genomförts och därmed blottats. Be träffande fortsättningen ä r ännu ingenting bekant och gissningar äro lönlösa,
då Japan öppnat väg för fortsatta operationer i såväl västl ig,
sydli g som ös tli g r iktni ng. Ses kriget endast ur J apans synpu nkt bord e Australi en vara det vi ktigas.tc målet, då denna
k ontinent har plats för det japanska befolkningsöverskottet och
(less·u tom utgör den sannolika utgångspunkten för elt anglosach si5kl motanfall. Ur axelblockets synpunkt synes däremot
Tidskrift i Sjöväsendet.
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en fortsalt japansk offensiv mot väster vara viktigare , da de n.
na i högre grad än ett anfall mot Australien kan bidraga li ll
att framtvinga ett avgörande i kriget.
Dc anglosachsiska staterna voro i slutet av 1\J.! 1 h ar l engagerade i Nordsjön, Atlanten och ~icdclhavcl, varför i ~~·n 
ncrhet Storbritannien hade mycket svårt att till ostasiat'ska
farvallen avdela sjöslridskra flcr, av sådan s.Lyrka, al t <k Ynkligen kunde göra sig gällande. För dessa länder giillt>r (lp [
framför allt att vinna tid, tills den jättelika maritima upp:·ustning, som nu pågår, hunnit fullfölja s, vilket toni c kriiY't \1tcrligarc minst två år. Uneler denna tid måste ocksa Australien hMlas för att senare kunna tjäna som nlångspun kl li'w
offensiven.

III.
l.

Operationernas förlopp.

Anfallet mot Pearl Harbour och Guwn.

Söndagen den 7 deccm.b er klockan 0800 igångsalte j; panerna operationerna med elt överraskande anf~ll mol P· arl
Harbour. Angreppet ulföreles av omfattande flygslri dslu.· lir r
- 150- 200 flygplan - samt n1.iniatyrhåtar. Med hän syu liil
dc oerhörda avstånden till närmaste japan~ka baser ma sk saväl flygstridskrafter som ubåtar ha förts fram till liawaiis nii rhet på hangarfartyg resp. specialkonstruerade u b ~\ tsmo derl' t r·
tyg. I övrigt torde i anfallsstyrkan ha ingått kryssare och jagare; slagskepp voro däremot icke nödvändiga, då den amnikanska slagflottan icke var snabb nog att kunna infånga hangarfartygen. Anfallet inleddes av ett antal miniatyrbal ar, ,·i lka dock icke lyckades anställa några skador. TY å bålar ,:in i'tes - den första redan kl. 06:30 - medan en drevs pa I.w d
och erövrades. Det är märkligt, att den första ub~tl(;JlS upplriidandc, vilket under rådande spända förhållanden ndslc an'cs
y tterst misstänkt, icke utlöste omfattande molålg~inle r. sil
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bleV em ellertid icke fallet , och flygförlxmdcn kunde ostört
fullfölja anflygningen. Den förs.la anfallsvågen i lufte n synes
]la rik lats mol flygplat serna, vilka praktiskt i ag et försalles u r
använcUJarl skick, varigenom del amerikanska jaktflyget förhindrades ingripa och japanerna cr'hö lla elt temporärt men
fu!l ~:tändigt hcrrav~ilde i Juften inom det aktuella onu~td et.
Bärigenom unelerlättades i hög grad del omedelbart därefter
insatta huvudanfallet Detta riklades mol örlogsbasen och
redden saml ulföreles av starka b ourb- och torpedflygfö rband,
vilka kunde notera cll s.tort antal träffar.
Utan tvivel tillfogades den amerikanska slagflottan svara förlu ster genom det överraskande japanska angreppet. J a panerna uppgiva, alt icke mindre än 5 slagskepp sänkts och
3 svårt skadats. Enligt uttalande aY marinminister I\.nox
sänkles s.lagskeppen Arizona och Oklahoma, tre jagare, ett
minfartyg samt del radiostyrda mfdfartyget Ulah. Till dessa
kan möjligen läggas slagskeppet West Virginia.
Orsakerna till den svårartade motgången äro att söka i
den otroliga amerikanska sorglösh ete n och den otillräckliga
ber·e dskap, ~mn intagits, trots all lägel upp en barligen var kritiskt. strategisk spaning har tydligen icke utförts, enär de
japan ska stridskrafterna då knappast kunnal undgå upptäckt.
Luft- och sjöbevakning ha icke varit i verksamhet, vilket
bl. a. framg år av att miniatyrubåtar osellda lyckades taga sig
in på redden . Grunden till dessa missförhållanden var fram för all t bristande samverkan mellan chefen för Stilla Havsflottan och högste b efälhavaren för lants lridskrafterna; båch\
dessa chcrfcr avlägsnades också omedelbart från sina poster.
Samtidigt med Pearl Harbour angreps även örlog ~hascn
På Guam. Försvarsanstalterna voro otillräckliga, varför en
landsti gn ing icke kunde förhindras, o.clt redan den 11 deccmber föll Gu am, en av de viktigaste Hinkarna i kedjan mel lan
Hawaii och Filippinerna.
Resultatet av den japanska anfallsslölen mot öster blc,-,
att amerikanska Stilla Havsnollan lamslogs för en tid samtidigt som överförandet av förstiirkningar ti ll F ilippinerna i hög

-

-4:27-

,1:26 -

grad försn\radcs. Under de lta svaghclslills!a ncl kunde ja pan.
ufter överföras till de hri ttisk ·, 1 neh
~ ka Jant- och flyu-stridskr
- u
amerikanska besil!ningam a vid syd kinesiska sjön och la f"ast
rot i d es~a .

2.

Operationen mot Malu cku.

(Skiss 2.)

Sedan Japan i slutet av novemb er och början ::tY d<·rember k raftigt förstärkt si n a strid skrafter i Indo-Kin a och an .
gränsande områden, verkställdes den 8 december tidigt pa ll1orgonen den första land<;lingninge n på bred front p {t i\Ia lac kas
ustkusl mellan Kot a-bharu och Singora el. v. s. pa såv~il ln- itLiskt -;om thailändskt territorium. T r ansporlflottorn a sk' <!<bdes av sta rka sjöstrid skrafter omfattande några slagsk epp och
hangarfartyg jämtt' kryssar e och jagare. Efter n ågra fa t imman:. molstCtnd föll Thailand till föga och medgav j apan ~k genommarsch. Samtidigt anfölls Singapore fr å n lul'lcn.

Den 8 december på kvällen gick ch efen för den b rittis ka
c:,;lasiatisk a es kadern , amiral Philipps, Lill sjöss för alt ~111gri pa
de japanska transporterna. styrkan ut gjordes ~v slagskepp en
Prince of vVales och Repu ls.e samt troligen ett antal kryssa re
c ch jagare. Hangarfartyg saknades; i ställe t påräkn ades sa mverkan med dc i Malaeka baserade flygförbanden . Väcl rcl vn r
vid avgå ngen till följd av låga moln ogynnsamt för flygo pl' r:ttioner. Styrk a n slyrde till en början ostlig och nordostlig '<·n<HC'
nordvästlig kurs för att vilseleda japanerna. Den 9 p a cm i n rapporterades den av en japan sk ubåt och något s.enare av ri yg '.: trid skrafter. Gnder n a tte n m <'l lan d en 9 . och 1O. dl' :::~· nl)(' r
kastade amiral Philipps om kursen till syd oc h började all' rgå
mot Singapore uta n a lt ha nått kontakt med japansk a sjöstri dskraftn. Anledning arna h.iirti ll vo ro , a ll väd ret hlivil all! gy n n·
~; amma re för flygo p;;rationer ":Hnt att rappr1r ter ingått, :d l dc
viktigaste brittiska flygpl a tsern a p å i\[alacka erövra! s. :l' japanerna. Delta hade till följd , alt jaklskydcl icke vidar e kun-
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de påräkiurs samtit1ig som det japanska holcl i luften sk iirp tes
utanför 1\· 1Lan.·
Den 10 december på morgonen stodo' sla"skcr)I)en
o
lan med syd lig kurs. Dc es kort erades av €Il enda jagare; iiv.
riga lätta fartyg - om sådana ingåtl i styr kan - hade lvdl'.
l
.
'
gen detacherats.
Omkring kl. 1000 angrcpos slagskeppen av n~rgra j~lp an.
ska torpedflygplnn . Medan delta anfall avvärjdes, lyckades
el l mindre bombförband ulan att si ktas laga sig fram ti ll läll.
ningslägc och fällde från 5,000 meters höjd clt antal bom be r
Hepu lse erhö ll en lr~iH i närheten av aktra svåra tornet o cl~
·
en svårartad eldsvåda utbröt.
Två t immar senare - 1210 - insattes ett kombinerat torped- och bombanfall mot dc bada fartygen. Prince of \\a les
träffades av en torped akterut om babord (ev. av ytlcrlig ar(' L'nl
och blev praktiskt laget manöverodugl ig. Dessutom träl t tdes
sannolikt bfrda fartygen av bomber, clmru uppgifter r ör:lltde
träffarnas anta l och lägen saknas.
Omkring 1220 insattes en koncen triskt torpedanfall, ;-ilatt visa sig avgörande. Hcpulse s.ökte med all kraft
kom
kel
bistå det redlösa flaggskeppet. Detta träffades emellerti d i
ra;.;k följd av tre torpeder om babord - en i förskep pet, en
midskepps och en akterut. Slagskcppet kr~ingclc 1u'irt al babord och börjnde sjunka med aktern först. Hepulse träfl'ad cs
av 2 torpeder i a k terskeppet på babordssidan samt san no likt
av ytterligare en nf1got längre förut. Ehum sisl träffad ;;jiink
Heputse först. 1229 försvann fartyget i vågorn::t, sedan det clt
ögonblick stått wrlikalL med förstäven pekanuc mol ~~- ~· n.
1250 kantrade Prince of \Va les, låg några ögonblick mcrl holil' ll
upp och följde därefter Repulse i cljupeL
Prince of \Valcs skulle sålunda sjunkit efter 4, Hcpu lsr
efter :3 torpedlräffar. Det är dock möjligt , att lriiffarn as :1nl al
vari t större.
Den japan,;ka l'lyg~tyrkan 11ppgivcs ha hcstMl av hiig~ l
()() flygplan a,· vilb omkring 6 nedskölos.
Orsaken till kalastrofen ,·ar framför allt. all bri tlt'rna
;;almadc >;åväl jagarbevaknin g som jaktskydeL Erfarenheterna

från Bismareks sista strid hade icke beaktats. Det tyska slagskeppet var dock oj~imförligt överlägset de brittiska ifråga om
motståndskraf t och flytbarhet. Under alla förhållanden förcfaller det ha varit oriktigt av amiral Philipps alt på så sått
riskera de båda slagskeppen, på vilka det britlisl-i:a
50111 skedde
motståndet till sjöss i Östern främst berodde.
Det .strategiska resultatet av sjöslaget var att japanerna
crhöllo en dominerande ställning i Sydkinesiska sjön. Detta
gynnsamma läge utnyttjades omedelbart för y tterligare överskeppni ngar, varefter en kraftig offensiv igångsattes dels ned
genom Ylalacka mot Singapore dels mot nord och nordväst i
riktning Burma. Redan den 14 december genombrölos de brittiska ställningarna på södra Malaeka samtidigt som gränsen
till Burma överskreds.

I anslutning till operationerna mot Malaeka inneslöts
Hongkong den 13 december. Fyra dagar senare inleddes häftiga anfall mot staden, vars försvar, som redan tidigare antytts, var praktiskt taget utsiktslöst. Den 19 december föll
Hongk ong, imperiets ytters.ta utpost i Östern. Dess fall påverkade dock icke nämnvärt det strategiska läget i dess helhet.

På Malaeka framdrevs den japanska offensiven med oförminsk ad kraft. Den 9 februari gingo starka krafter över Johoresunde t, som skilje1' Singapore-ön från fastlandet och dagen därpå rik tades en uppmaning till kommendante n i Singapore att
kapitulera. Seclan framställninge n, som väntal var, avslagits
gingo de japanska stt'idskrafterna till avgörande anfall och redan den 15 december kapitulerade Singapore, varvid 70,000
lllan trädde i japansk fångenskap. På mindre än en vecka betvingades » viiridens starkaste kustfästning >> .
Den 14 februari - dagen före Singapores fall - hade
japanerna frigjort krafter för att påbörja angreppet över Ma-
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lackasunde t mol Sumalra. Försvaret av denna ö var Lydligp
11
mycket illa förberett, Ly redan den 21 februari hauc japanerna
framträng t till Sunda- sundet mellan Sumatra och Java. Dl'[
är dock osannolikt, a lt hela Sumatra var besatt Yid denn a
tidpunkt.
Dc med oerhörd snabbhet genomförda operationerna pa
l\Ialacka och Sumatra ledde lill för den fortsatta krigförin g1·n
ytterligt be tydelsefulla resultat. Dc brittiska baserna erö n. 1dcs och osasiatiska flollans huvudstyrka förstördes, varigc non1
den brittiska makts.tällningc n i Östern fullständigt s lört adl'-,.
Dc viktigasta föt<bindclscrna mellan Indiska Oceanen och d!' ll
os tin diska övärlden - Sunda- och Malaekasunde n - ön·rgingo i japanernas händer. Härigenom bild ades i väsler <n
barriär, som föl'hindrade brittiskt ingripande i de for tsa lta op ·rationerna inom övärlden norr om AustraLien. Sl ulligen iippnades vägarn a för ett fortsatt framträngande dels m ot In di!'n,
dels väst om Borneo mot i första hand Java och i andra h ~nH l
Au s trali en.

l

3.

l

Operationerna mot Filippinerna, Borneo och Celeb cs
(Skiss 3.)

Två dagar efter landslingninge n på Malacka, a lltsa dl'll
10 december, igångsatte japanerna sin tredje huvudanfallssliil,
som tog formen av en landstigning på bred front på norra orh
väst ra ku sterna av Luzon, huvttdön i den filippinska ögrup pl'n.
Utan sjös tridskrafter och med endast svaga flyg.stridskral'l1•r
till förfogande kunde amerikanarna bloll prestera svagt molstånd till sjöss. Då det självfallet var ogörligt alt överall t llleflcr den långa kustlinjen möta angreppet med tillriickliga armes tridskraftcr, ly ckades detta fullständigt. Redan elen 1K
december h ade japanerna konsoliderat sina ;s tällningar pa
norra Luzon och inledde en sn abb framryckning m o t siid<'r.
Den 2 januari föll Manilla och tio dagar senare den lilla iir-
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Operationen mot Fillippincrna oc lt J3ornco.
japanGka tran ~ porter.
~-- = allie ra de motanfalL i slutet n v jan u ari .
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logsbasen Olongapo. De amerik:1nska styrkorna retirerad(' ttt
I)å Baalan-halvön, där de förskans<tdc sig, samt till ö[iistn inrrt:l'
en Corregidor vid inloppet till 1\fanilla-bukten. I över !rp lllå.
nmler försvarade s sedan Baalan -halvön mol ideligen uppre.
p aclc japanska anfall. Först den l O april kapitulerade de
a m erikansk a ".t ridskrafterna, seda n dc fullständigt ulnu Lta ts
av den dag och natt pågående str iden. Isolerat fran yt ter.
Yärlclcn och utsatt för s tändig beskjutning jiimte anfall frå n
luften kapitulerade slutligen Corregidor den 7 m aj. Sam.
manlagt Logo jap::mc ma omkring 45,000 fångar på Lu zon .
Medan operationerna på denna ö ännu pågingo, ul slräektcs invasionen även till återslående öar i den filippin ska (ig ru ppen. Den störs ta av dessa - Mindanao - kapiluleradt• den
\l maj, varvid ytterlig are 20,000 man log os tillfånga.
Det låg givetvi~. i japanernas intresse au till del yllPrsta
nlnyllja de t övertag, som vunnits den 7-10 december. Operationernas omfattning ökades därför oupphörligt. De11 lG
december landstega japanska trupper i den engelsk a k olon ien
Nord-Borneo, som jämte det angränsande su ltanatet Br unci
fulbLändigL besattes den 6 januari. Fem dagar senare anfölls
och togs den lilla olje- ön Tarakan ulanför Bomeos n ordös.tra
kus t varjämte landstigningar verkställdes p å , norra Cd,•bcs,
vars viktigaste orter raskt besattes.
I slutet av januari angrcpo anll'r ikanska och h olliind ska
lätta sjöstridskrafter japanska transporter i Macass::u·-sunclet
(mellan Borneo och Celebcs) och tillfogade dem av allt alt
döma svåra förlus te r. Ockupationen av Cclebes i dess helhet
kunde dock icke förhindras.
Det japanska angreppet mot Filippinerna och Bo mco leelde liksom övriga anfallsstötar till b etydande framgånga r. Ur
försörjningssynpull k t viktiga områden erövrades Ji k som slut·
punklen - Cavitc - i ·det amerikanska bassystemel. Dcs3 ·
lJi om öppnades viigen även öster om Borneo mot Java och
Ans l ralien.
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Efter dc inlccb n dc opcn1 tioner na , lago Yiig a rna i}ppna för
, .r tsatta japanska operationer i s.nart sagt alla riktningar. Som
J ~rsta anfa llsmål valdes Java, vilket icke är ägnat al t förvåna ,
~å denna ö tillföljd av sill läge o~h :ina rik~~ nalu r lillgangar
är en av dc viktigas te i den, ostmcltska a rlupela?en. Efter
rl'l'nat> en m[mads förb er edelser inleddes operationerna geom J~
av öarn a Bali och Timor den 20 februari, varo
nonl erövrin<>en
med u ppmarschen mot Java var fullbordad.
Omkring den 26--27 februari igångsattes huvudangreppcl ,
som utgick från h amn ar11a Pontianak, Ba ndjcnnassin och Batik Papan p<l. Borneo. Sckundära stötar kunna d ess utom ha
närskydd omfrån Sumalra och Bali. Transporternas
U terått
.
t:>
Moga mi-klas s
av
lätta
4
Naliklass,
av
kryssare
Lunga
2
fattade
Som fjärrtyp.
samt omkring ett dussin jagare av modernaste
skydd kunna delar a v slagflottan ha insatts, ehuru rapport er
härom saknas. Det var heller icke nödv ~indigt för japanerna
att insätta slagskepp , clä ju molståndarna saknade dylika.
För för svaret av Java hade de alliera de under befäl av
den hoUänd ske konteramiralen Doorman sammandragit en
brokig sjöstyrka beslående av fö ljande enheter: brittiska tunga
kryssaren Exeter och lätta kryssaren Pcrth; amerikanska tunga
kr yssaren Ilouslon ; holländska lätta kryssarna dc H.uyler och
Java samt 3 brittiska, 6 amerikanska och 2 holländska jagare.
Ytterligare n å gra enheter lorde ha legat i baserna p å J<wa .
Den japan"ka styrkan var materiellt sett b etydligt iiverlägs.en
den allierade; Överlägsenhelen ökades ytterligare av alt molståndaren s fa rtyg tillhörde tre olika mariner och thirför me<l
säkerhet voro föga samövade.

Amira l Do or m~1 n , vars huvuduppgift var att aYvar_p in ..
Vasi-on p å Java, erhöll på cflennidclagcn den 27 febru nri ilygspaningsrnpport, att en fientlig r sk a der bef'anu sig 50' nor r
0 111 hans ut anför Surabaya operPrandc styrk a.
lian s.tyrclc
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Operationen mot Java.

japan:ska tran.sporter.

=

l

Llager.striLlen den 27 /2.

3

Houston och PPrth .s änkas.

~ =
·)

=

allieraLle styrkor.

naHstriLlen Llen
ExetPr s ii n km.

28

/e.

omedelb ar t nordvart med sin styrka formerad i kolonn . Kl.
16 14 erhölls konlakl och en kort sjöstrid utkämpa des på jämlÖpande kurser saml pa elt stridsavstand av c:a 200 hektometer. Exeter lräJfades redan i ~.!ridens början av en 20,3
cm projektil, som an.evärt ~:atte ned fartyg ets fart. Då krys:.aren icke längre kunde följa åtcrsloclen av slyrkan, beonlrades den återvända till Surabaya eskorterad av en holländsk
jagare. Striclen avslutades av våldsamma japanska torpedanfall, vilka mött es a v allierade molanfalL Härunder sänktes b rittiska jagaren E lcctra och holländska jagaren Kortenaer, den s is.t nämncl u av lorped. I det efter torpedanfallen
uppk omna, orediga läget med av talrika dim.bankar inskränkt
sikt brö ts kontak ten, vilken de allierade icke lyckades återknyta.
Japarwrna däremot »skuggade » amiral Doormans eskader
- under d:Jger med hjälp av ombordbaserade flygstridskrafter
och efter mörkrets inbrott med på siktbarhetsgränsen framgående jag:ue.
Amiral Doorman styrde efter d ag erstridens. slut västvart
för att h f1lla sig mellan Java och de japa n ska transpo rterna.
Under denna förflyttning sänktes brittiska jagaren Jupitcr av
mina eller torped.
Klock an 2330, då den allierade styrka n stod 12' norr om.
Rembang , insatte japanerna ett överraskande eldöverfall från
flera riktningar. Amiral Doorman bedömde, att ett torpedfält
skjutits före eldöppningen och beordrade omedelbart gir. under utförandet av d enna träffades såväl de Ruyter som Java
av tcrpeder och s.~inktes. I elen uppkomna förvirri ngen ]~'ek a
des Houston och Perth lösgöra sig f rån motståndaren och styrde mot Tandjocng Priok, väst om Batavia, dit dc anlände den
28 februari på morgonen .
Slaget i Javasjön slöts sålunda med en b etydand e japansk
framg ång ; 2 allierade kryssare och 3 jagare sänktrs, av allt
att döma utan fartygsförlus-ter på japanska sidan.

-
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Efter slagets slut spärrade japanerna omedelbart sa 1111 _
liga ullopp från Javasjön med mycket ödcsL1igm följd er ri·11 • d~·
flyktande allierade fartygen. Den 28 februari på eftcrmid da:
gen avgick Excter, sedan nödtorftiga reparationer ulfl)rh, 1111 _
der eskort av två jagare, den britliska Eneannter och den
amerikanska Pope, från Surabaya för all åtcrga till Am !r tli c1:.
Den japanska bevakningen visade sig emellertid effekliy och
under loppet av den l mars. uppfångades och si.inktcs Lh· ; lliPraclc farlygen ulanför östra Java.
Houston och Perth delade Exetcrs öde. Kryssarua Jii 111 _
naclc tillsammans med den holländska jagaren Evcrt st•n Lkn
l mars Tandjoeng Prioks hamn för atl via Sunda -sundet söka
sig tillbaka till Australien eller till indisk hamn. J agaren ~-ltt c•s
pa land och blev vrak; rörande kryssarna är intet hcka nl utom alt dc förslärts av japanska stridskrafter.
Rcnsning~operalionerna inom farvattnen kring Java f ullföl jdes .systematiskt och obevekligt av de japanska ~jö.~lri ds
k raflcrna. Uneler dc sista dagarna av februari och för sl,t chgarna av mm·s sänktes sälund brittiska jagaren St ro nghold oeh
amtraliensiska eskortfartyget Yarra, amerikanska flygd rp~lfar
lyg<'l Langlcy, jagarna Pillsbury och Edwll , kanonbålen .\shevi lle .samt lankfartyget Pecos. Härigenom stego dc sa mmanlagda allierade förlusterna till 2 tunga och 3 lätb kryssare,
l flygmoderfartyg, 9 jagare, l kanonbåt, l eskortfartyg och ett
t ankfartyg. Några japanska förluster hava icke kunnat med
b estämdhet fastställas. Med all r ätt kunna opcrationema i
Java~jön sammanfattas u nder beteckningen ,,förintchc~lag, .

Scdan det a llierade motståndet till sjöss bruti t ' ~unma n,
ku nde den japanska landstigningen genomföras i gryningen
den l mars ost och väst Batavia samt vid Rcmbang. Den 3
mars anlände ytterligare transportflottor med förs.lä rkn ingar
och den 9 mars kapitulerade det allierade försvaret. 100,000
man, varav en dast 5,000 britter och australier, trädde i japansk
f<lngcn-:.knp .

-
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Genom Javas erövring utökades den japansk a barriä ren
t väs ter i sydlig r ik tning samtidigt som det redan förut
~:~ydandc hotet mot Australien ytterligare skärptes,.

5.

Opemiionerno ost om Filippinerna oclz Nya Guiuca.

För att säkra sina stora överskeppningsförelag utförde
japan ska lätta sjö-stridskrafter, ubåtar och flygstridskrafter tid
efter an nan framstötar mot dc amerikanska och brittiska s,tödjepunkterna ost om Filippinerna och ~ya Guinea. Genom
dessa operationer slöreles de allierades verksamhet och l~lstes
sannolikt avsevärda, på andra håll välbehövliga stridskrafter.
Bland dessa kupparlade operationer kunna nämnas anfallet p ä vVake-ön den 2:3 december, som resulterade i att ön
efter n ågr a fä dagars strider övergick i japanernas händer.
Detta in nebar, att amerikanarna ytterligare pressades borl från
japan sk t ter ritorium och dc ak tuella områdena i sydöstra Asien.
Den 24 jan uari ockuperades öarna New Britain och New !relan d i Bismarck-arkipelagen. Slutligen landstega japanerna
den 9 m ars på Nya Guinea. s triderna på denna ö pågå iinnu
- av allt att döma b ana s,ig dc japanska styrkorna långsamt
och under slora svårigheter fram mot den betydelsefulla hamnen Port Moresby på öns sydöstra kust
Seda n den första överraskningen övervunn its samlade sig
de allier ade till molanfal L Den l februari angrepo ameri k anske sj ö- och flygstridskra fter fem jap anska baser på l\Iarshalloch Gilb ert -öarna, varvid japanerna synas h a tillfogats vissa
förluster i fartyg och annan krigsmateriel. Detta anfall följdes d en 24 mars av en raid m ol vVake - och :VIa r cu söarna, rörande vars förlopp in let offen tliggjort s. Slutligcn u tfördes den
l8 april ett om slor fra m åtanda villnande fl yganfall mot hla n d
annat T ok yo, Yokohama och Ko bc.
Här berörda opera tion er med unelantag av anfallet mot
Nya Gui nea äro utan tvekan sekund är a före tag, vilka ick e

-

kunna tillmiitas större b etydelse. Dc utvisa dock, all dl'n ·a
p a n ska barriären mot öster på int et vis är ogenomträn gl ig sa~ll
att dc japanska förbind elselinj e rna redan nu äro lWrhi"lrL llt~
!O träckta och så rbara. Dc k unna därför vara föreli\pare till
kommande , större allierade op L·rationer.

{j _
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Opemtion erna i lndi:;ka Oceanen och J\.oru lilzuncl.

Efter fullföljande l av dc tre inledand e angreppen fa11 n sia
Japan i besittning av de viktigaste delarna av den ost in d iska."
arkipela gen jämte förbindelsel injerna till denna. Viigen låg
öppe n för for tsatt offens iv mo t såväl syd som väst.
Av skäl, vilka ännu icke äro kända, valde Japan alt for t_,,ätta operationer na i väster. Den 24 mars -· sam m·t dag,
sum amerikanar na anföllo vV a. k e- och Marcus-öar n a - be~;a tte s ögruppen Anda man erna u tanför Malaekasun d ets no rra
mynning. Härigenom ska p a des dels ett visst framskju tet sk ydd
för delt a sund, dels ök ade möj ligheter för direkta ang re pp
mot Indien. Den 4 april anföllo brittiska flygstridskr aftl•r en
japansk sjö~; tyrka i Bengali sk a Viken. Anfa.lie t synes ich ha
krönt s av framgång, då 75 japanska bombflygpl an , uppenbarlig en komm ande från hangarfarty g redan påföl jande d:tg anf ölJa Colombo på Ceylon. Den 9 april utkämpades ytterli ga re
~; tride r i fmvattnen kring Ceylon, varvid brittern a fö rlorade
hangnd'arty get Hermes sa mt ~dc tunga kryssarna Dorsehhi re
cch Cornwall. Efter dessa framgångar avbröto emellert id ja·
pancrna operationer na i Bengal i ~. k a Viken, vares t un de r J1l:l j
inga krig s.häncl c l ~e r aY b etydelse ut spela ts .
l stället ök ades under dc första dagarn a i maj akt iviteten
kring :'fya. Guirwa. Den 4 m a j utkiimpa d es <'Il sjöstrid \'iist
o m Salom onöarn a, v n r vid japa n erna enli gt a lli era dc up pg i!'ter
förlorade e n kr~' ssare, tv å jagarL' sam t ett antal smä rre hr iY3·
D es~;a förlu sler ha ick e m edgivits av jfl pansk a krigsled ningen·

I samband med denna strid anföllos japanska transportfa rtyg
~ 1 v a llierade b ombflygför b and i närheten av ögruppen L ouisiacterna, u tanför Nya Guineas sydöstra udde, varvid ett transpor tfartyg sannolikt sänk tes. Skäl finnas att antaga a tt japanska för etaget var riktat mot Port Moresby.
syUnder de närmas t följande dagarna - 6- 7 maj
a
ern
Japan
KorallhaveL
norra
i
utkämpats
ha
nes en sjöstrid
California
slagskeppet
a
hävda, a tt de s,änk t det amerikansk
samt hanga rfartygen Sara.Loga och Yorktown, medan d e allierade angiva, at t ett japanskt h a nga rfartyg, en' kryssare samt
åtskilliga ja gare sänkts. Uppgifterna rörande d e tta sjöslag
äro emellertid ännu så ofullständig a och motsägande aU man
icke kan bilda sig en uppfattning om det faktiska förloppet.
Från Förenta S taternas sida h ar dock förlusten av hangarfartyget L exington erkänts. E fter denna strid h ar även sjökrigsskådeplatsen kring Nya. Guinea karaktisera ts av ett förv ånansvärt lugn.

7.

Sammanfat tning.

En sammanfat tning av de uppnå elda r esultaten under t iden intill den l juni utvisar betydande framgå ngar för de japanska vapnen. Omfa ttande samt för folkförsörjn ing och fortsatt krigföring y tterst b e tydelsefulla områden ha ockuperats.
De allierade ha tillfogats far tygsförluste r av sådan omfattning
att dc inverka p å sjökrigförin gen inom samtliga sjökrigsskåd eplatser (förlust sta.tistik återfinnes i bilaga l ). U tgående från
de.. nyförvärvad e basområden a kan Japan slutli gen , om det är
l11akti gt y tterli gare s tora anfallsoper a tioner, allvarligt hota
Austra lien.
Det förefall er som om Japan i innevarand e stund s t·ode
111
·
Ycke t na··.r·a
p l aner pao ll egemom· l·
v "' .rldc a. ,, sma
- ett t•(·J·l·vcl·klJ·::u•
Ostasien .
Tidskrift i Sjöväsendet.
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Avslutning.
Den japun.\ka opcmtionspfunen påminner
s111a IH \l tddrag om elen ty ·kaplanen för a ngreppet mot i\orgl' Y aren 1.J..I.o.
lkss u tmärkande drag ii.ro liksom den tysl.;as hii.nsyml ih orfcnsivancla, överraskning och kraltsplillriug. SjiilvLtl ll-1 vrhöllo dock operationerna till följd av krigsskålkpl:tl'-l'n>. <l<'rllörda utsträckning samt d c starka sjö- och flygsl r idskrall<· r.
:,om -.;lodo till förfogande, en hell annan omfattning ii n ';; d
fallet var under Norgeopera lionen. ~~cd clt und a n ta g h or l :t go
japanerna liksom iysk arna fran den gamla tesen om nii<,, ii ndi"lwlcn
av herravälde till SJ.ÖSS före igangsätl:mdel :n <l\ <Tto
skcppn i ng~förctag. Undanlaget utgjorde an l':tl lcl mol i'<·.t rl
Harbnur, som tydligen asyl'tadc att avägabringa en tl'm p•rii r,
j::tpamk överlägsenhet till sjöss i vii.slra Stilla Ha\'l'l. \n nu
en gang kan kom-:tatcras, alt den moderna sjökrigföringe n 11!:1;1
slö r re hänsyn till motstånda rens strid sk r:1fler direld i m i k la 'i
mot de utstakade strategiska makn. Sjökrigci har bliv ii riirligarc och m era oregelmässigt, varigenom i"L vcn en i mak rid it
bämcende undcrliig sen flotta sy n es crh alla ökade miijli glw llT
a l t göra s.ig gällande.
Förloppet av det Oö.tasialiska sjökriget leder ul an l\ ( k: m
fram till slutsatsen, alt den jopunsfm f/ettan under man g. at·
b~·ggts upp just m ed tankl' pa operationer av del slug. snt n tlll
ulfiirb. Vapen och utrustning i övrigt ha disponcr:ds pa t• t\
s tort antal enheter, vilket möjliggjort elt upptriida ndt•
t•l\
flertal av varandra oberoende grupper.
Del s.v åra artilleriet har sålunda fördelats till dl ~t or!
antnl, delvi~: 1nindrc och billi gare enh eter (Kade kunt -klas »t'l l).
varigenom dc allierades Ö\'crlägsenhct i Lunga kr~·ssarc i ' is 5
man neutraliserats. Hangarfart~·gen äro små men i stiilk l Ila
de>: lo Uer enheter hyggts , Yilkcl haft till fi iljd , all f:trl~· gsh~t">l r:t!
flyo·
''t mlidi<>l
kunnat ulnvtlja~:
på
ett ovänt:tl stor t ant:d pLt ;-l
. h , _, (
(')
~
- ,:er. Liitta krYs sm-e och jag:n·l' .- lulli gcn voro lik\·ärdiga tlll'l .
elllr Ö\'crliig»J~a tänkhar~1 molståndares mot,s:tratHll' l':tr l,g '> lyper och diirfiir viii liimpadr l'iir ~jä l\' stiindiga opl'ration t•r.
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s togfurlygens helyclclsc har med all önsl,;särd tydligbel

·Jarlagts genom det ostasiatis.k a sjö kriget. Sedan dc amerik
!.!cnom
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sina erövringsplaner. 1\'"agra ia amerikanska eller brittiska
slagskepp hade mabi.inda kunnat förhittdra ockupationen :1v
de h oll ändska kolonierna samt Sin gapore.
Flygstrids!.:mft en w ha uppnatt bet ydclsci'ulla resultat, var\'id savill nu kan bedömas, lorpcclflygvnpnc t anyo visat sig cl'fektivast. ='lödvii.ndighelen av atl inom riickhall för motsl:;ndarcns offensiva llygstridskrafler skydda tunga fartyg med
jaktförband under~triiks än en gang genom sjö-flygslaget ula n för ~falacka.
Det förtjiinar dock framhållas , all tlygstridskra[lenw,
framför allt vid dc inledande oper<!lionerna (l. ex. mot Pearl
Harh om·), i stor omfattning mast fartygsbaseras och diirJ"iir
varit beroe nde av flottrm vid lösandel av sina uppgifter.
I taktiskt hr'in'icende kunna lwsliimda slutsalser knappa~.t
dragas ännu. Uppenbara missgrepp , som dc hritliska slagskeppen s uppträdande utanför l\Lalacka utan bevakning ell er
jaktskydd , larva knappast nagon niinnarc lwhandli.ng.
Torpedvapnet har uppenbarlige n spelat en mycket betydand e roll. Det c.kullc vara av stort intresse atl crhaHa uppgift,
huruvida den snabba !'.änkningcn av dc holliindska kryssarna
utanför Rembang herolt pa dc japanska ()1 cut torpederna och
cm dessa alltså visat s ig avscv~irl iiverliigsna den giingsL' 5:l cm
klibe rn. l dcttu sammanhang mastc även del utomordcnlligi
skickli ga utförandel a,· nattanfallet utanl'iir Java framhålla~.
Det japanska torpedfältet s~'m's ha skur it det allicr~dc förbandets kurslinje uugefiir s:nniidigl som eldiived'allei insalll's, varigenom h ögs la verkan a v dl'l sa m la de anfallet nhiills.
Sasom ,·ar alt viinl:1 har än•n i del nstasiali•J;a sjiikrigt> \
llles.!utande grupptaktik tilli1mpals.
Sing:tpores fall elll'r end~1,, 1 nagr:1 d~•g a r .~ >;[rider ar ~ignai
att förv;'u w. J)('! ii r tydligt att hrrsernos /iirsuur mol allf:tll Iran
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landsidan måste ägnas största uppmärksamhet. Av hiindetserna vid Hawaii böra i detta hänseende inga slutsatser dr'lo-,
(_ bC1s·
beredskapen motsvarade där på intet vis läg ets krav och has:
försvaret fick därför aldrig tillfälle att utveckla sin fulla kraf t
Där enl'ot utvisar händelseförloppet vid Pearl Harbou r nöd:
vändigbeten av en ständig och intim kontakt mellan u trikesledningen och försvarsledningen.
Samuerkan mellan befälhavare tillhörande olika va pe n
mås,te noggrant regleras. Så har tydligen icke varit fall et vid
Pearl Harbour, där befälhavaren över Stilla Havsflottan och
öarnas armebefälhavare tydligen svävat i fullständig oku nnighet om varandras göranden och låtanden. Resultatet blev dc
katastrofala luckor i beredskapen, som möjliggjor de genomfö r andet a v den japanska överrmnplingen. Över huvud ta get
~;ynas de allierade mött stora svårighe ter , då det gällt aU rati<onellt ordna befälsförhållandena. Ideliga byten av befäl ha vare ha förekommit , vilket måste ha inverkat ofördelaktig t
på krigföringen.
Kampen om den ostindiska övärlden erbjuder vissa dra g
av intr esse. Det är av kostnadsskäl fullständigt uteslutet a lt
på varje ö av betydelse bygga upp ett självständigt för svar av
sådan styrka att det kan avvärja ett med starka krafter ig{mgsatt landstigningsförctag. Försvaret av en övärld måste haseras på snabba och slagkraftiga sjöstridskrafter samve rkan de
med flygstridskrafter av alla slag, framför allt torped- , störtbomb- och jaktförband. Dessutom måste finnas ett antal ytterst starka stödjepunkter, inom vilka sjö- och flygstridsk ralter
kunna baseras och från vilka motanfall till lands kunn a utgå
för att slå de styrkor som möjligen lyckats undgå det m arina
försvaret.
De här framlagda erfarenheterna ha alla gjorts ti digare
i en eller annan form. Det ostasiatiska kriget har alltså , trots
sina många säregna drag, hittills i stort sett endast b estyrkt dc
erfarenheter, som redan gjorts under det pågående k riget.
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B iliga 1.
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l

As h e ville
Wake
Luzon
l Miudanao
O ah n

l
l

-

6 jagare

l

l

l

l

l Ogala

l Prins van

l1 fartyg

l

l

l Oranje

l

:Minsvepare

B-skortfartyg

l

l de Ruyter
Java

Kanonbåtar

1-

-

Japan

l
l

l

l Houston

l

Minfartyg

Holland

l
l

l Dorsetshire
Cornwall
Exeter
.Perth

Jagare

1-

Ostasien.

Bittem
Fin ch
Pelican
Penguill
Pigeon
QL1ail
Tan·ager

l Y arra
In dus

G fartyg

lA. Hamilton

l

l

l

l

l

-
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Fartygsslag

l Storbrittannien l
9
'l

:ubå tar

USA

l Perch

')

ls

26
2 båtar

Motortorp edbåtar
Övriga

l

l

l P'r

l

Holland

l

l
l (i
l

l

B+

l

l

(tanker ) l
Neosho(tanker)
Napa (bogserbåt)
Canopus (ubmoderfartyg)
U tah (målfartyg )

l

l PT 35

l Pecos

4Ji)-

.Ja. p an

----..

slora båta l'
5 miniahru b

'

-

Ovan uppiagna l'örlus(l'J: iiro l' rkä ntla a1· l'L'S[H'kti Y<' 'll lli" 1. 11111.
ralitctct. D;irutiive r h a japanerna angi1·it hl. a. följantlt• a l J i, rn tlc
l' a rt yg ::;o m s änkia: s lagilkPppcn \V est Virginia och Cnli l'orni n. ll nnp:arl'a rl.1·g·l'n Sara t oga och Y orkto11·n sa m t kryssa r l' n Augn öt a -',ll niiigR tillhöra n d e lJSA: de h r i.ttiska kryssama Arcthu~a ocll T!n],,ut
:;a 111t dt·n hollcimlska kr.vss nr0n TrotllJ! jiitn1t• jagarna Pi t•( l!t •itl or·h
van Glwnt.
Dt• all i oradl' ha •· appor!Trat t•i i myckd. stort antal j apa lt·d; .. ii rlogsl'artyg som ,s.;ink ta. imwl'<tHandc l'tt ['Hl' s lag;,;kl']J]J . l'l t• ra lt<ll l!<l l'·
l'artyg och k r.1·ssarc s n111t i\tskillip:a jng nn•. Bntln q slng.,.; k<'pp <'l 1[11 t'u na har nnmng iviti'.

Vetenskaplig stridsanalys.
Krig är våld; a lltså är den fysiska slyrkan del primära
däri . Eme ll ertid ingå i stridsverksamh eten även psykologiska
och inst iktiva element.
Inom krigskonsten h a r exempelvis den verksamhet, som
går ut p{l all förvilla molslandarens s.i nnesinlryck, alltid spelat
en stor roll. Härigenom k a n man ju till en viss grad uppn å
makt att efter sin egen vi lja leda sin molståndares handlingar.
Skall man alltså dikna d enna verksamhet som grundad på
det klara förnuft et? Denna kunskap är väl dock i själva verket av instink tiv kara ktär, ty elen har av naturen nedlagts h os
dc flcs.ta leva n de varelsers medvetande närmast efter elen erfarenh eten , all fysiskt våld kan <,kacla motståndaren . Samma
in ·tink tcr ligga sålunda till grund för dc manövrer, V<-Hmcd en
ll-bMskaplen strävar e fter alt oförmärkt komma silt mål inpå
li vet , som för dc smygande sleg, med vi lka etl rovdjur närmar
sig sill tillämnade b~·te .
Den f~· siska s l~-rkan är do ck, som nyss nämnd es, a lltid
det primära. Dc noggranna kalkyler, med vi lka u-båtens clrivlnotorer bcs lännnas och skrovets vattemnotstå nd heräknas , äro
direkt h ~infii rh ara lill elen primitiva erl'arenhclen om den fysiska sl~Tk a n s ma kl , lika ,·äl som den oms.orgsf'ulla kroppsli ga träning inf'anleristen genomgår vid sin ulbildning. Den
fysi ska krafl e n har sålunda även tagit lill sin hjälp de wien skapliga resurser vår tid är mäklig. Därigenom h:u kraftlltvecklingen i hög gra d kunnat iikas .

-
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Samma vctcn s.Iwpliga metodik har ännu ej börjat lilliin _
1
pas på den psykologiska delen av stridsvcrksam hclcn . De Lta
är ju ganska lättförklarligt: man kan inte så lätt kvalila liq
och kvantitativt mäta dc inflytelser, vilk a li gga till gr und
för en dylik vetenskap, som dc naturlagar, vilka gälla fö r ma.
teriella kroppars rörelser.
Emellertid är inflytandet av dessa hittills ganska oful! .
ständigt kända faktorer så utomordentlig t slort, alt man förr
eller senare kommer att tvingas alt taga upp frågan om . h ur LL
långtman har utsikter alt komma med til lhjälp av vclen sk.1p lig
metodik på dessa områden; i analogi exempelvis m ed vad ~om
blivit vanligt inom industrien vid dess arbetsmclodik . Det
kan vara skäl att erinra om, att man med denna form a\ wtenskap vunnit framgångar i form av 100 procents cffc kl iYitetsökning och mera trots endast ett par decenniers arbete. I
sina detaljer har denna verksamhet många gånger visat sä
gott som ögonblickliga resultat.
Såsom exempel på den fundamentala rollen av för oss
hittills så okända förhållanden kan man taga den tysk a stati stik , som uppges. gälla för antalet sänkta fartyg , räknat per
u-båtsbefälhav are; enligt erfarenheter från förra kriget. E nligt denna statistik skulle 20 % av totala antalet u-bMsche !'cr
ha sänkt icke mindre än 80 % av det totala antalet siink la
fartyg. Man kan visserligen räkna upp ett antal fakt orer Yilka utan dessa mäns egen förskyllan skulle ha gjort dem mera
lyckosamma ~in sina medtävlare. Andra exempel kunn a em ellertid framdragas, vilka bestyrka individualitete ns s tora lwtydclsc för krigslyckan; så exempelvis när det gäller fra mgångsrika jaktflygare, vilka ofta kunna räkna nedskjutna mo ls tåndare i tiotal eller kanske hundratal ; många av dem i sin
tur förmodligen utan en enda nedskjuten motst[mdarc. Detta
enligt erfarenheter både från nuvarande och förra världskrige t.
Med kännedom om e lt annat förhållande kan av ovannämnda exempel en viktig s.l utsat s dragas. De variationer i
individuella resultat, vilka ovanstående siffror antyda, äro fö r
stora för att bero enbart av maximala prestationsför mågan h os
olika individer; närmare bestämt den förmåga , vars övre grii ns
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es tämmcs a v indiYidcns sinnesskärpa och handlingsförm åga.
av dessa egenskaper varierar icke inom så vida grän.
som
man
skulle kunna föranledas al t tro ~~v ovanstående
ser ,
siffror. Slulsalsen härav måste bliva, att de lyckosamma befälhavarn a, resp. förarna snabbare uppnå sadau erfarenhet
och träningsgrad, all dc kunna uttaga ett m axi nnun av sina
fysiska och psykiska krafter fortare än vad medUivlare eller
motståndare mecU1inna und er den tid dc tillålas var a i verk ..
sambeL
Denna erfarenhet och skolning, som i så oj~imn t mått
kommer dc olika krigskonstens utövare till del, hade det dock
varit vederbörande utbildningsorg anisations skyldighel att meddela till väsentlig del redan innan männen släpptes. ut i den
avgörande striden. Kan man då alltså påstil, att den "viker i
sill åli ggande ? Gör den icke alll, som den rimligtvis kan göra
för att åstadkomma det bästa möjliga med det mänskliga material, som står till förfogande? Hur skulle delta kunna vara
möjligt, om slutresultatet uppvis.ar så stor ojämnhet, atl det
innebär kalastrofal underlägsenhe l för en väscnllig del av de
utbildade?
Ovanstående tillspetsade frågor kunna till en del omcclelbart besvaras, 'men på vårt nuvarnnde kunskapsstadi um kvar stå ändock så många ouppklarade spörsmål, a tt man i s.tort
sett kan anse dem berältigade. Det fallas hell enkelt på vetenskaplig fot grundade undersökninga r, som skulle kunn a
giva någon ledning om hur det hela hänger i hop. Dc anförda uppgiftema , som givit anledning till dcs<;a reflexioner,
äro ju hämtade ur utländska källor, men <lcl iir nog ingen
som vet, om man icke i vårt land skulle göra samma erfarenheter, för den händelse vi även skulle komma med i striden.
Det är emellertid tydligt, att olla de faktorer , icke Jninst de
Psyk ologiska, som kunna giva etl gott och snabbt utbildningsresultat, borde letas fram och vetenskapligt analyseras.
Om det nu kunde påvisas., att exempelvis skjulskickligheten h ade ett avgörande inflytande på dc nyssnämnda stridsgrenarna, så skulle av sammanhange t i övrigt framgå, att de
framgångsrika ste nybörjarna voro dc, som på ett överlägset

~urnman
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säll förmadde uppfalla och Laga hänsyn till de hlklorn. "
0111
inYerka Yicl skjutningen. Om dessa faktorer emellert id ku _
11
JW uppfallas av det mänskliga ps~' ket, så masle d e iiYPil kunna analyseras, beskrivas och systematise ras för att Lill ~ l ut va_
ra färdiga aH meddelas Lill (km, som ej hava sa sj ä ls slii n di .~
t>
uppfa llning som den fåtaliga eliten. Den åsikt , ell er k:, n<.; ke
~; narare arbctsh~'potes, som ligger bakom hela delta l'l'so n 0 _
man, är ju att incliYidcns f ·siska- och sinnesresurser ej \olr ina
sa mycket fran individ till indiYid som elen fakliska Y:tria lionen i wclcrbö rand cs slridsrcsullal. Om delta iir ri kli ;.;L så
h orclc he la genomsnillsni van m ed ej a lltför s tora m edl'l ku nna
höjas ett gott slyeke upp mol elitens niva. Dc som li ltltiira
elil e n äro ju inga trollkarl a r , men ändock nå dc sa mY d;.e t
längre. Vad kfm detta bero pa ?
:\1an .skulle gärna vilja Länka sig e tt icke sp eci a lis(-rat
for~kningsin s titut inom fii rs v:trsvii,,endet, som skull l' ha till
lt ppgil't i för sta h and att 11Horskn vilka fr {Jgor, som bo rdt• ,~i ir; ts
till före m ~d för undersökningar ; och man skulle clii r sl iin d igt
nua pa jakt efter och heredel alt gripa moment i kri gl•ls w r k •;amhct, som icke kunna lillcl elas någon viss vapencll'l al j t'l ler
Grganisa tion a v de t enkla skälet , att nagon sådan ic k P tint lL'S.
Detta inslilul s kulle i s tället vara lwrctt att ska.pa sada n:1 organ i-,:.a tioner, som skulle visa s ig va ra erforderliga . Ell ril't
ni lt för uppmärksamhet fran elt s{tdant in s tituts si da iin1 dc
p edagogiska frugorna .
En annan fråga , som h~ir borde lagas upp , är a ll a d(· l':lklo rer , som ligga till grund för m:1skcringsverksamlwl l' n !n om
dc o lika vnpenslagen. Jnom ma;:.k cringskon s tcn har n ·r ks: tlll·
Jwten niimligcn en i hög grad spont a n karaktär. D en li ar utveck la ts sa som ett antal nära till h a nels liggande ålgiirder . ,·a nl igen av defensiv natur, och som gynnats av alt de a n tinge n
äro mycket lätta att åstad k omma eller att tank en härpa för
a lla och envar legat så nära. Säkcrli gcn skulle man gen om
förberedelse r på lång si kt kunna göra mycket på detta om ra cl c,
även av offensiv art. Men vad skulle d<:da vara och h nr siw ile
el el gå till ?
Ingemar Schw olh l'
Ci v.-i ng.
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tioll h ar genom vissa konstruktionsförfaranden nedbragts till
et t mycket litet värde. Delta är även nödvändigt för a tt med
de små rik tkrafter som s lå till buds ernå tillräckligt noggrann
J;. ursangivning (jmfr pk t 7 nedan). Detta kmnpassbyggandets
huvudproblem h ar lösls så fullständigt att t. ex. en på jorden
fast uppställd anschLitzgyroklot kompass 1 ) viiven en enda gång
bragts ur jämviktsläget fortsälter all svänga under flera dvnn
" b
om det endast är nämnda friktion som verkar dämpande. (Det dröjer t. ex. omk ring 15 dygn innan amplituden h ar
minskat till l % av det ursprungliga värdet.) Härav föl jer
emellertid att en särskild dämpningsanordning är n ödvändig
ty en b estämning av meridianläget med ledning av vändpunkterna är u tesl ut en med hänsyn till svängningstidens längd. Dylik dämpnings anordning m edför emellertid störningar av det
slag som nyss nämnts.
Först komma nedan att b ehandlas de grundläggande ekvationerna för den dämpade gyrokompassen vilken förflyttas
på ett valfritt sätt. Därefter k omma ekvationerna för den
odänJJpadc kompassen att angivas. I senare delen behandlas
hela teorien för elen dämpade gyrokompassen. Undersökningarna hänföra sig till den i Tyskland utförda nyaste gyrokompasskon struktionen, typ Anschiitz gyroklotkompass 1 ) (Feinmess). I det stora hela kunna emellertid likartade resonemang tillämpas jämväl på nnclra gymkompasskonslruktioner.
L

Gyrokompass och fartygsmanöver.
(.Med vederbörligt tillstånd översatt :[rån tyska spräkct av ](()Jll lll" n•l ijrkaptcn C. A. Simons.son. >>KrPisclkompass und Schif:fsmanövcr» . .J. \1'
Geckclcr, Kid. Ingcnicur-Archiv 4:dc bandet 1938 sidorna 66 och 121.
J ul.iu.s Springers fö rlag, Berlin W 9.)
.

l. Inledning. Ehuru gyrokompassen sedan ett fle rt al [u·
uppfyller alla prnktiska fo r dringar -såsom navigeringsin strument å far tyg --::- och under senare tid även å luftfartyg - h ar
densamma hittills endast i begränsad mnfattnin g använ ts som
artilleriinstrument ombord. Frågan huruvida gyrokompassen
verkligen motsvarar de högre fordringar som för detta ändamfd måste ställas. å elensamma kan eJ·. besvaras utan ett b«run dlig t studium av huru gyrokompassen påverkas av de genom !'artygets rörelser alstrade acc elerationskrafterna. Aven med hii nsyn till kompa ssens utnyttjande å luftfartyg ä r en dylik u ndersökning nödvändig enär accelerationskrafterna å dylilc1
kunn a antaga särskilt höga värden.
.
Ehuru man vid byggandet av gyrokompa ssen tager hän s.yn till att en odämpad gravitationspendel (gyropendel , k ompassgyro) vars egensvängningstid är 84 minuter icke bringas i
svängning av någon accelerationskraft, störes emeller tid d en na
okänslighet i viss grad om dämpning i någon form förefinn es
(jmfr p:kt 9 nedan) . Den naturliga dämpning som uppstår genom friktion mellan det fri a riktningvisande systemet (hän gan de eller flytande) och dess å jorden stående eller i fartyge t fa st
inmonterade hölje, sp elar i detta fall ingen roll, ty sådan frik -

2. Förenkling av uppgiften. Kompas systemets svängningar omkring nord-sydaxe ln d. v . s . höjningar och sänkningar av ost-västpunkterna komma i det följande icke att behandlas. enär dylika svängningar i detta sammanhang icke hava någon betydelse för den vanliga asimutkompassen. För
den ~.å kallade >> rymclkompnssen >> 2 ) vilken är en kombinerad
asimut- och stabiliseringsgyromaskin och vilken sålunda för-

---.

1)

H . .Meldau u. Steppes, Lehrbuch der Navigation, II. delen,

109. Bremen 19'31. A. L. Rawlings, The The01·y .of the Gyroscopic
'CQmpass and its Deviations, sid. 67, Lonelon 1_9,: ;.:9,
Sld.

2

)

Gyrokompasstyp Anschiitz >>HTG>>.
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utom a~imulen Ö\'l'il angiver horisontalplanet i etl tn• -axd w_
slem relativt jorden iir en ~ärs.kilcl undersöknin:..;' nödvii ndi ..,.
" ·I
dl· t tu sammanhang ii r det enwllerlid ti Il räckligt alt wL t, alt
~viingningsliden omkring nord-sydaxeln ör tillriickligt sto r J'iir
att rullnings ulslagcl 1 ) skall kunna elimineras. .\feel ameltii lzg~Tokomp:tsscn ernas detta genom alt ell flertal gyron llh'd
hcgriin•;::td riirch.drihet mwii.ndas istii.llel för l'll enda gym. E l'lcrsom ma n h ii. r bGrt>:cr fnt n svängningarna omkring 1 ordsydaxeln kan man ii.vcn i n e danslående undersökning <ll1S(' hl'l a
sys temet .•:.asom clt slell dylikt och man kan då ul~å iran ~.t ill
ma fö ruhällningar som i avseende a cll enkelt gyro vars rr,t;1_
tionsmcmen t är lik a s lort som resull an ten l il l dc ens k i Id a gYronas rola lionsmomcnl.
Accelcralioncr i ost-Yöstlig riktning ha ingen slöran dr· invcr k:m niir fle ra gyron förekomma (vilket måslc särskili IH'vi<.·as) varJör det är tillräckligt atl t a ga lt~i.ns~·n endast til l :t ,. ,._
lerationskomposan lernn i meridianriklningen .
Fiir all ii.Yen bcf'ria heriikningarna fran inflyl:md t' a\'
~adana fenomen som sakna lwlydehe [ör förl'liggande proillt·n ,
h a va fiilj:Jnde förenkli ngar - vilka iiro vanliga vill ll'k ni~ ka
undc rsö kni ng ar utförts.
a)
Vid behandlingen ay rolationsmomenlct (B) som hiirrör l'rän gyrots rotation, bortses från dc clemen't i dett a rulationsmomcnl , vilka h~i.tTÖr a från riireb.cn omkring jord ,xd n
oc h l ran riirl'lscr som verka rela tivt jorden . .\loment- nch ~'m 
mctrinxel") föruts.äl l:ts sålund a a lltid smnmanfalla.
~kili
naden i riktning mellan dessa axlar uppgår, Yid i pr:tk likc n
töre kommande fall, endast till en brakdel av en bågseku nd.
h) :\l an bortser fran kompassystemets slaliska lriighdsmomcnt i jii.mförclsc med dess dynamiska tröghet (jmfr pkt 7
nedan) ntrigenom nulalionsrörcl;:.c rna lä mnas ulan avsct'JH!c .
1
) ~L ScllUl er, Binwi rkung ]ll'riodisclwr :Momcnte aut den 1\.rei 'i''lkompas.s, Diss. T ochn. IIochsch. :MiinclH•n 192ll; Auszug
angcw. :Math.
:MC'ch. 2 (Hl:2:2) , .sid. :23:3.
") Ar <'ll gyrokompass förSt'd<l morl. tll\' 1' än dt gyro anlugl'" nJO mc·nlnxP!n Sllll lll l::lnfal l n m<'rl symn l <'tr il injr·n i gyroax lurnas pl an.

z.

c)

Undersö knin gen imkriinkes till att omfalla uppnåen-

t a,· jämviklshi.gel och d c små svii.ngningarna omkr in g delta.
cJC, ]a''<vinkl
<
.
. J~a rna mas le ha J las ~a s1na alt sm
oc11 tg .i""or nn
lJ lS • , ~
..
, '

Ja

rna alltid kunna ersattas med molsvarande hage.
d) j)('l c.kenbara meridnnriktmomen let H (jl'r 7) för-

so 111 111a' vid J·Ömlörclse m ed Yilrdcl av tyngdkraften s r iktmoi frå:La
mct1 t. s. D el ta är ·miiJ' li!.!l
, a ll :.!Öra
,
, om alla dc konslruk·
ct·
som
utfiirl
s
i
l)
rak
l
i
k
en.
Dän·
il l uppkomm~liHl e fel
(! 0 11
.
äro av storleksordningen 1 / , 0 11 o (jfr 7). Härvid tir e mellertid
att observera att nwd dylika formler en griinsövergimg i~kv
får göras till del inciitfcrcnla gyrot (S = O) (jfr 7).
3. Koordinatsystem och betecJ,:ningur.
Beökningarna
komm a alt utför as i l'll rätvinkligt koorclinnls~·s lcm x, y, z, vars
•·on li b::")
<>o·er i rnillJ)Unktcn av det llytnnllc
sYslemels cleplaceGl 1o
._
ment och vars p o si l i va axclriktni ng ar ii. ro nord , os l ncl1 z v ·
nilh . Dl' t i.i r sal u n da el t \'l'nslcrsys.tem.
Vridningarna~. och vridmomentens vl'klorcr kunna crncl lcrti d alltid gin1s sad a n riktning atl desamma med widningen
ul visa hiigl'rgängning . Dylika vektorers kompo'i ::m ler skob
räk nas positiva i koordinalcrnns lPd om dc J'a lln utefter respcklive koorclin:1taxlar s positivn riktninga r.
Fcrs t må dl' lwtccknit,tgar angiY:ts vilka iiro niidY~indiga
för a tt iö rsla formlerna (1 a , b ), iivrig:1 ddiuic·r~•s i lcxlen.
.J
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Anla g all:
Jordradi en (jorckn anbtgcs Y~lra el! klot ) = ();~70,:: km.
Sljiirndygnl'i = 8616±,1 ~.Pk.
.Jcrdcn s vinkelhastighet omkring sin axel.
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= O 72g2115 . 1()- 1 rad ,i sek = 15,04 ''; sek.
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Obscrvationwrtcns geogrufiska latilmL
Accelerationen vid fritt fall d. Y. s. n'sullan lc n av gravit a ti ons- och cen lrifugalacccleration ema.
R o la li onsmoment. Förekomma fle r a gyron
kompa sSt:'n avses rotationsmmncnlen s resultant.
Del flytande .systemets mass:t.
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a

=

I\Ietacenterhöjden, avståndet mellan det flytand e sy, 10 _
mcts tyngdpunkt och deplacementets mitlpunkL
s
m~a = Riktmomente t (stabilitetsm01nente t) som upp.
star genom tyngelkraftens verkan på det flylamh~ sv.
·
s lemeL
Hotalionsmomenlrcsultanlcns asimut, kompassens felC/.
vi sning. Felet vid avläsning av kompass.r oscn är (- 'l.).
Hota tionsmomen lresultantens elevation över san n a ho.
(3
ris en len eller allmännare: symme triaxelns elevation
över jämviktsläget när gyrot ej roterar.
4. Grundläggande differ entialekvationer. Med ovan angivn a b eteckningar få dc grundläggande differentialekvation erna för den p å jorden uppstäHela och odämp at sväng.t ndc
gyrokompassen följande utsccnde: 1 )
-

S (3

=

B

o

=

(~r;
(

d j:i
dt

-

U . sin

)O )

(1 a)

u . cos

cp )

(l b)

'l.

~. z
r

l J/vl'hiingvngspld
/

- x

8esd!!evnlgva - - __ ,..
(nad! Stlden, p
negativ)
XN
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Båda ekvationerna giva uttryck för (den gener2.liscradc)
]agen om h orisontens rörelse. I ek va tion (l a) står i vens tra
iedet tyngdkraftens moment som verkar kring det flytande
systeme ls clcvalionsaxel, inom parentesen i högra ledet står
vridning en s vink elh as tighet omkring vertikalaxeln relativt rymden. Ekvation (l b) utsäger alt momentet omkring ver tikalaxeln är noll (friktionen försummas) och i högra ledet står
vridningens vink elh astighet omkring elevationsaxeln ävenledes
rela tivt r ymden. Dessa ekvationer måste nu för de följande
undersöknin garnas skull kompletteras i två avseenden:
1. Hänsyn måste tagas till rörelsen relativt jorden hos
det fartyg på vilket kompassen är uppställd.
2. Dämpningens inf1ytanclc mås le medräknas.
Med avseende å punkt l kan anföras:
Varje h orison talacceleration hos fartyget åstadkommer en
skenbar förändring i lodlinjens riktning (se fig. l) . storleken
av d enna förändring angives av vinkeln x. Till d et omkring
elevationsaxeln verkande momentet bidrager endast totalacceleration ens b m eridiankomposant b N; denna komposant skall
enligt ovan räknas posit·i v när elensamma är riktad mot nord.
Med anledning härav är den verk samma komposanten i lodlinjens avvikning el. v. s. projektionen av vinkeln Z p å mcridianplanc t

(2)
g

t ______ ,•
Fig. 1.

1

Tyngdpunktsmomrntcts förändring vid acceleration.

) O. Martienssen, Phys. Z. 7 (1906) sid. 536. M. Schuler, Jb. schiffbautechn. Ges. :J.O (1909) sid. 561. F. Klein u. A. Sommerfelcl, Dbc r die
Theor ie des Kreisels•, H eft. 4, § 7, L eipzig 1910. H . Usener, Der Krciscl als Richtungs weise r, § 16, Mi.inchen 1917. R. Grammcl, Der J{rcisel, seinc Throrie und seinc Anwcndungen, § 19, Braunschwci g HJ:20.

Min us teck en erhålles därför att XN skall vara positiv, när
horisonten synes clevcrad i nord och emedan b N angives positiv i no rclrikningen. Om en elylik acceleration verkar, då h ar
det omkring elevationsaxeln vridande momentet ioke längre
:såsom i ekvation (l a) värdet ( - S(J) utan värdet- S ((3 -- Xx),
(se fi g. 1).
Vidare ä ndrar sig högra ledet i ekvation l b om en farPå grund av
tygsfa rt v finnes med en nordkomposant V ;-; ·
lodlinjen s förände rlighet i riktning vid förflyttnin g rör sig horisontalplanet (s.om är bestämmande för (3) vid en förflyttning
v , /H i förhållande till
nordvart med vinkelhastigheten Tids leri/t i Sjöväsendet.

30
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rymden. Denna faktor måste all tså fogas till höga ledet i ek.
vation (1 b).
Med avseende å punkt 2 kan anföras:
Dämpningen visar sig genom a tt termen (- C D) till.
konnner i vcnstra ledet uv ekvation (1 a). Orsaken såväl biirtill som härledningen av den i följd härav erforderliga tredje
ekvationen behandlas nedan under punkt 5.
I stället för ekvationerna (1 a, b) erhållas alltså följ ande
differentialekvationer:
(3 a)
da
.
)
- s ((J- XN) - C·/} = I3 ( dt
-- U Sll1
q;

o = C~~-~-r~.U-eosq;)

3
(: b)

5. Dämpning::;anotclningen. Alltsedan är Hill anvi:lml<·s
å gyrokompasser av typ Anschiitz en dämpnings an ordn ing
som är en tillämpning av Frahms system för slin gcrtank:\1·,
Dämpningen verkar härigenom icke direkt på svängninganm
o 1nkring vertikalaxeln ulan genom svängningar kring en h oriso ntal axel. Enär ,e mellertid , såsom framgår av ekvationerna
(l a, b) varje svängning (/_ omkring ver tikalaxeln är förb un·
den med en elevationssvängning fJ återverka r en dämpnin g av
den senare svängningen på den förra.
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övriga be teckningar framgå av tig. 2. Det bör beaktas alt 1}
.. . vinkeln mellan » vätskelin j en » (den linje som u
år genom
v
v
vardera vätskey lans tyngdpunkt) och gyroaxeln (rolalionsmomentens Tesultant). o är vinkeln mellan vätskelinjen och den
1110 Jllentana skenbara horisonten. o kan sålunda betecknas
l' = (J
19, är vinkeln m ellan
50111 den egentliga lutningen .
vätsk elinjen och sanna hori sonten. Samtliga dessa vin:Id a r
räknas positiva åt samma håll som elevationsvinkeln fJ.
En lutning o förorsakar en skillnad i vikt i de båda kärlens vätskemängder som up pgår till Q a o s och h ä rigenom
ett moment N[!!' omkring elcva lionsaxeln vilket m oment har
värdet
'f
n' ~, = - -:zJ Q a·o s a.
fl]

+

Minustecknet betingas därav att enligt elen gjorda förut sättningen en positiv vinkel o (överskott av vätska vid gyroaxelns nord ända) förorsakar ett negativt vridmoment. storh eten~ Q a 2 s angiver alltså det riktmomen t som dämpningsvätskan giver ty delta uttryck multiplicera t med lutningen a
angiver det verkande momentet.
Det nämnda riktmomentet kommer alt betecknas med C.
Härav föl jer att

C = ~ Q a 2 s och

l\'IF

=- C o

I enlighet med beteC'kningarna i fig. 2 är
a = fJ -- XN
N

(5)

Insättes värdet å a enl. (5) i (4) erhålles
MF = - C (fi - XN
'Ö)

(6)

+

+

Anordningen framgår schematiskt av fig. 2. Såsom Yi1tska användes i kärlen olja eller glycerin. Verknin gsstället iir
detsamma som h os Frahms slingertankar för a t t dän< p a el t
fartygs rörelse vid rullning.
Antag a tt vät skans specifika vikt är s Gr/cm" (h är b etcd:nas, massa gr och tyngd Gr), kärlens lwrisontala genomskärningsyta vardera Q, avståndet mellan tyngdpunkterna till genomskärningsytorna a och att förbindelserörets längd är l.

(4)

Om vätskan t. ex. genom en plugg i förbindelseröret
ständi g t !'.kull e vara lika fördelad i bägge kärlen, vore (} = o
och n1:omcntet av vätskan i k ~irlen MJ;' = - C ( fJ - XN ).
Uttrycket (fJ - XN) ingår emellertid redan i ekvation (3 a)
i termen S ((J - XN) ty m var det flytande systemets, totala
Inassa i följ d varav S = m g a måste vara hela systeme ts riktmoment inklusive vätsk an (tän kt såsom stelnad). Önskar man
Sålun'Cla t aga med i beräkningarna en fördelning vilk en som

-
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helst av vätskan mellan kärlen n-:tåstc man såsom del ~w det
kring elevationsaxeln verkande momentet tillfoga lernwn
( - C H) i likhet med vad redan gjorts i ekvation (3 a).
Vidare måste man undersöka på vad sätt en u t jäm ninnb
av vätska mellan de två kärlen sker. Antag, att den v~itsk rmängd som i visst ögonblick passerar genom ett tvärsnitt so 111
är vinkelrätt mot rörets längdriktning (>>Strömstyrkan >>) är i
[cm 3 sek-1] . I överensstämmelse med Hagen-Poiseuilles la g,
vars tillämplighet i föreliggande fall erfordrar bevis är striimstyrk an proportionell mot det hydrostatiska tryckfallet p r r
längdenhet av fÖl'binclelseröret, d. v. s. i detta fall även proportionell mot lutningen o, ty
Lip
aos
l

Härav följer även att
i

där io är konstant. vätskemängden

( 7)

j0 o

Under tiden d t flyter alltså genom riirct
i dt

=

i0

O"

d t.

Detta motsvarar en sänkning av vätskeytan i det övre
Vätskeytan i det undre kärlet stiger med

kärlet av

motsvarande helopp så att vätskelinjens lutning ·?9· under ifrågavarande tid ändrar sig

.

()

10
d O-----c
- - 2 Qa dt .

Minustecknet angiver att B avtager när
omvänt.

O"

är positiv och

1

o som har stor betydels.e enhg
· t Ya d
Konstanten 2 Qa'

nedan kanuuer att visas, kallas i fortsättningen >> strömnint(5konstant» F. Man får alltså
(8)
d ?9

dt
eller med hjälp av ekv. (5)
dH
dt

= -

F ((J -

/.N

+~)

(S ')

därvid enligt ovan

F = 2~

(9)

Qa

Ekvation (8') är den tredje ekvationen som enligt vad ovan
i slutet av punkt 4 visades vara erforderlig.
Om gyroaxeln fastlåses i förhållande till horisonten (som
på grund av acceleration blir skenhart ändrad) ((J
Xx =
konst ant) följer av ekvationerna (8) och (5) att
d G = - F()"
(10)
dt

och u tjämningen av vätska mella11 kärlen sker om lutningen
fr ån början (t = o) var 6 0 enligt formeln
O" = 0" 0 e- Ft
(11)
Den tid som åtgår för utjämning till precis hälften d. v. s.
från det

0o

nedgått till {

6

0

kommer i fortsättningen att be-

tecknas såsom halveringstid h.
ekv. (11) att
h= ln 2
F

För denna tid gäller enligt
(In = 0,69315)

(12)

Att utjämningen av vätska sker i överensstämmelse m ed
en aperiodisk och icke enligt en oscillerande funktion beror på tillämpningen av Hagen-Poiseuilles lag på ifrågaDenna sats utgår nämligen från att
varande förlopp.
vätskans utjämning sker på ett sådant sätt att accelerationsarbetet AB kan försummas i förhållande till det arbete AR
som åtgår för att övervinna den inre friktionen. På grund
härav bli även de differentialekvationer som nedan härledas
under punkt 6 för a, (J och{} icke av fjärde utan enda3t av
tredje ordningen. För att bedöma tillförlitligheten av de resultat som nedan nås är det nödvändigt att undersöka det berättigade i att försumma accelerationsarbetet i fäthållande till
frikti onsarbeteL Man behöver emellertid endast räkna ut eller
Uppsk atta det Reynoldska talet msom svarar mot strömningen
i förbi ndels·eröret ty detta tal ger förhållandet mellan de båda delarna av arbetet. Fö'l·summandet av acccleralionsarbetet
In åste an ses fullt b erättigat om ~)1 visar sig vara ett litet bråktal.
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För en ct.-svängning med amplitud en ± 5° eller vid en
gir sådan som nedan kommer att behandlas i punkt U , is at
det sig vid praktiska försök att den genomsnittliga strömning~ 
hastigheten u i förbindelseröret mellan de båda kärlen iir av
storleksordningen u = 0,01 cm. sek- 1 vilket motsva ra r clt

1 ~00 .

Heynoldskt tal ~H av storleksordningen :H =
bär alltså att acceleration sarbetet är c:a

l
1000

De lta inne-

av frikti on sa r-

betet varför man sålunda helt kan bortse från del förra arbetet i förhållande till det senare.
Det föreliggande problemet rör sig om kopplade svän gningar. Det ena kopplade systemet utgöres av det fl ytand e
gyroklotet inklusive de kommunicerande kärlen, del an dra av
vätskan i dessa kärl. Ekvationerna (3 a, b) och (8') visa a lt
svängningen hos kompassystemet påverkas av dämpningsYids kan genom en kraftkoppling under det att kompassysteme t
verkar på dämpningsvätskan genom en motsvarande frik tion:;koppling på grund av friktion . [Vid beräknandet av d ämp ningen för elt fartygs rullningar genom slingertankar får icke
bortses från a cceler ationen Ly i detta fall spelar tröghetsk oppling en avsevärd roll.]
6. Ekvationssystemet med cle tre obekanta . . Elimination.
Den med dämpningsanordning försedda gyroko1npassens svängn ing ar äro fullsländig bestämda om man känner dc tre vinklarna et., fJ och 't~' i varj e godtyckligt ögonblick. För ändamåle t
ha vi följande tre ekvationer

-

S (fJ-XN)- C 19

=B(~~

-

U sin q:>),

df3

o=dt
dB

C(

u

cos q:>'

B d'a -f- S elf3 dt'

S elX,

dt

dt

varefter värdena ao ddf3t frao n

(

+ C eld ,t{J

d B f' o
3 b ) och ao dt
ran

(8')

dt

Ur d etta system av tre ekvationer elimineras i tur och ordning två av variablerna a., fJ och /} varigenom ekvationen erh ålles för den tredje.
För erhållande av ekvationen för et. deriveras t. ex. ek v.
(3 a) med avseende å t:

(

8 ') insättas.

Man erhåller då

s(v"
R + et. U eos q:> )

d'" +
B dt'

+-'u ' = O;

S ~elX,
CF(fJ
X '
-,N

-

1

)

Av ekv . (3 a') och (3 b) följer att
d ,O _
- C Tt
-

2

S ----c:~t
dX,

w -

Bd a

-t- s(v"
R _j__ et. U cos cp ) .
1

Deriveras nästföregående ekvation åter med avseende å t
d{)

och insättes samtidigt det nyss funna värdet å -

, dt
dfJ

värdet a
d'a
dt"

+

ur ekv.

F d2 a
- d t'

= 2__ l' S d'
B

Xx
dt"

_J__

dt

C

och

(3 b) så blir

S U- cos

+ (S -

+ (S _

da

rp

B

1

dt

C) F U Bcos

~

C) F el XK -

(p et.

(S -

el v, dt

R .

dt

=

C) F v,
R

J·

V·i dare må införas nedanstående beteckningar vilkas b etydelse förklaras längre fram, nämligen
(13)
s u cos q:> -- w2

B

s

c

-

(14)

---

s

Y-

Iakttager man dessutom alt enl. ekv. (2 )

( 3a)
(3 b)

(3 a')

= O

d VN

-----;u- =

bx

=

- g · XN så erhålles för a den slutgiltiga diiTerentialekvationen
3

el a 1 F d'a
dt" -,·
cti!

w2
U - coscp

(

d'z,
dt'

_j_
1-

2
(1)

da
elt

+

F
%

'

2
(1)

C(

=

+Y-F d;cx+_E_XN-Y-F
dt

R

v"'R )
'

(15 a)

(D enna ekvation har tidigare härletts av A. L . Rawlings
i »The Theory of the Gyroscopic Compass and its Deviation »,
§ 68, sid. 46, London 1929 men gällde endast den på jorden
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uppställda gyrokompassen och saknade därför de till hiigc• e
om likhetstecknen i ekvationerna stående störningdunkl ionl'r.
na. Jämför även K. Glitschcr, , D_ie Dämpfung der Schwin g.
ungen des Anschi.itzschen Kreisclkompasses durch kommu nizil'rcndc Gcfässe , i festskriften till Arnold SommerfeJds 60-ftrsda .o--,,
sid. 72, Leipzig. Hirz el 1929.)
För fJ erhåller man genom en liknande elimination
asp
d2p
dp
~
F dt2
W" dt
~ F w2 fJ =

+

2

F U sin cp

+

cos cp+

(w

2

+

9

--

~) d~N -·i- F(%

w

2

-

~)xN (15 h)

och slutligen för {}
d 3 '!?

dt'

m

m

1

v

7.

D en odämpade J..:ompcu;sen, orörligt uppstäl/el eller i
.. e/se m ed likformig hastighet.
ror Ekvationerna för kompas.sens odämpade svängningar er' Jles ur (3 a) och (3 b) om man i den förra stryker dämph~ ,1 stennen - C {}och eliminerar. Man kan emellertid erhålla
n JII o
)
..
.
amma e'k vationer ur (15 a, b om man 1. d essa sattcr
antmgen
~ = o eller F =00. F = O innebär alt strömning :w vätska
]lelt förhindr as (t. ex. genom en strypning av förhindcl seröret ;
)l alveringslid en
oo ). F = oo däremot innebär att ingen strypning över huvud taget förekommer (halveringstid h
O). I
senar e fall et är tyngdens effektiva riktm.omcnlct inte längre

=

=

s utan

dB

+ w dt + ~ F w2 {} =
sin ·r cos ·r T F d"'dt2
- 2 " + F l{'·N
g

+F

F U2

d 2 11
dt'

(1 5 c)

Bestämningen av rörelserna hos en gyrokompass som rö r
sig i godtyoklig bana utefter jordytan kan sålunda ske genom
en lösning av ovanstående tre inhomogena linj ära different ia lekvationer av tredje ordningen. I de till höger om likhets tecknen stående stö·r ningsfunktionerna härrör konstanten F V
sin cp cos cp (i ekvationerna för fJ och {J.) från .riktnin gsfiir ändringen 'hos observationsortens meridianlanget på grun d av
jordrotationen i förh ållande till rymden, under det all störningsfunktionerna i övrigt härröra från fatygels rörelser. D:.•n
allmänna lösningen av var och en av förestå end e tre ckva tin n er består dels av en lösning för den homogena d elen dels
ock en partikulär lösning av el en fullständ iga ekv ationen. Den
första delen giver kompassens egensvängningar. Denna lösning är identiskt densamma för samtliga tre variabler sånii r
som på intcgrationskonstan terna. [Detta sakförhållande och
dc praktiska konsekvenserna härav hava redan tidigare påvisats av Rawlings (§ 70 sid. 48) .] Integrationskonsta nterna
bestämmas av begynnels.evillkoren . Dc pa11ikulära lösnin garna bestämmas däremot av kompassens rörelser och äro oberoende av begynnelsevillkore n (tvångssvängningar ).
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C

S -

=

~ S.

_

1 d2

d XN

g

Om man s.atter ----;rt

Vx

(ft2

så blir ekvationen för den odib.npadc kompassen vid godtycklig rörelse
d 2 rt
w2
(d'v,
g
)
(lfia)
(It2
w• (/_ = -- g U cos 'P
dt'
R · v,

+

+

d' p

W

+w

2

(J = U 2 sin 1p · cos cp - --

g1

(

w

2
-

g)

R

d v,

ert

(16b)

a) Är kompassen orörligt upp ställd eller i vila relativt
jorden skola de termer i vilka hastigheten v ingår st ryk::ts och
lösningen blir då
ry_

= A . sin (w t

fJ =

B . sin (wt

+ '/'1)
+ '!'t) +

(17 a)
U2
w' sin cp cos cp

(17 b)

Vardera av rolations.momentrc sultanten s Lvå rörelsekomponenter utför a ll tså en harmoni sk svängning omkring jämviktsläget ry_ = o i fJ = (Jo där
U2
B
(18)
flo
w' . sin cp cos rp = s u sin rr

=

I detta jämviktsläge ligger gyroaxeln exakt i den geografiska meridianen och lutar därvid den lilla vinkeln fJo mot
horisontalpi anet (eller mera generellt uttryckt det jämviktsläge, som det icke roterande gyrot intar). fJo bruk ar benämnas den , ständiga elevationen , .

Den i ekvation (13) införda slol'l1cten w visar s i"'u ,.a ra
vin kclh aslig'hctcn fö r nyssnämnda svängnin gar. Tiden fii r "'- 11
hel sådan svängning är därför
2

JT

T 0 = - = 2n
w

v

B

r

:::l U hos cp

( 19)

Frekvensen för de båda svängningskomponenterna ii r de n.
samma varav föl jer alt gyroaxeln utför en elliptiskt polarisl' rad
svängn ing. Av ekv. (3 b ) följer vidare att i ekvation (17)

(20)
2

samt att Bw måste vara = A U cos cp. Dörigenom ~iro sviing.
ningscllips.erna i (a, (J) -planet b es tämda båd e till storlek och
läge. Ellipsens axlar falla utefter koordina taxlarna y och z.
För håll andet m ell a n ellipsaxlarnas längder ~"ir
T·X·
cos (jJ

A
B

,u =
eller m ed stöd av (13)

'ro

-v

/l -

s

( 21)

(2 1')

B U cosrp

Vilken kurva i den på så sätt definierade el~ipssk aran . ~ o m
gyroaxeln kommer al t följa beror på begynnelsevill koren.
Svängningsellipsens lillaxel är kortare ju närmare polen o!J-;crvatio n sa rtcn är b elägen och j u korta re komp assens egcn svii ngningsperiod är (jfr sambandet m ellan ,u och (3 0 enligt ek vation (26) och talvärden a enligt ekva tion (38) och (39) neda n).
Sättcr man upp ekvation (16 a) utan s törningsfunkt ion
med en svängningsekvations dimens-i oner, nämli gen
B' tF a
s dt"

sB'

+

4.65 -

-

- 4ö4-

B U cos cp a = o

såsom ett trögh etsmoment och BUcos tp såsont
så verk ar
ri ktmoment
Uttrycket
( 22)

,oulln er a tt am·ändas under b etec kningen )) dynamiska l rög1
betsm om entct». _ Tm detta borde vid strängt matematisk beclling rfogas. det statiska tröghetsmom en tet (jfr punkt 2 b ) .
lJa11
l] ttryckct BU cos rp kommer att betecknas såsom )) asimut -ell er meridi anrik tmomentebl H.
H =

(23)

B U cos cp

(Hos gyrokompasser av i handeln gängse typ Auschi:tlz är
dettariktm omentH=l1 ,3LGrcm] . coscp. Dettamom entbehöver endast göras så stort a tt det övervinner friktionen. Under det
att m an vid friktion mot en spets (stift) h a r alt göra med en
konstant (s. k . vanlig) friktion är denna em ~ llertid i föreliggande
fall , dä r det rör sig om vridningen hos etl tullständigt frilt nytande gyroklo t, propor tionell mot Yridningshastigheten

~l~<.

Vid en

svä ngnin g d är amplituden är + 1° uppgår friktionen i m edeltal
till 0,000 4 Gr cm . Under va rje halvsvängning förbrukas c:a 2 °/ 0
av svä ngn in gsenergien . Varje amplitud blir följaktligen c:a l 0 / 0
mindre än den närmast föreg ående. Jämför även u ppgifterna
rörande amplitudernas avtagande under pkt l ovan.)
De tta rik tmom ent är emcUertid inget verkligt moment
utan -e tt sk enhart sådant av likartad karaklär som centrifugaloch co rioliskraftcn. Denna kraft uppträder h ä r p å grund av
den tra n sforma tion som utfört s. från i r ymden fasta till m ed
jor den förenade koo rdinater och som medgiver ett studium av
gyro t på jOJ,den ulan att b ehöva taga hänsyn till dennas ro tation. Det är anmärkningsvärt a lt riktmomentet H. är oberoende av de t stabiliserande momen te t S. (H. Usener, >> D er Krcisel
als Rich tungsweiser, sid. 109 an m . 5).
Av ekvationerna (3 a, b ) tillämpade på den orörligt uppställda kompassen (v =o i x = o) följer a lt svängningsekvationen för ~ är
U

B

d2 {J '
cos ,, dt.,- 1

S (J -

C ((J -

1' )

-= l(Ons ta n t

(04)
-

I de tta fan verkar tyngdkraftens moment S som riktnrolll.ent och den dynamiska trögheten är
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6{3

B

"'U~-
cos 'P

=

(25)

Såväl riktmomentet som den dynamiska trögheten hava
sålunda i förhållande till komponenten

<z

förstorats

B~

l cos 'P

2

gånger eller enligt ekvation (21') ;t gånger. Svängni n gsd lip.
scrnas axlar förhålla sig alltså som rötterna ur dc dyn am isk;:c
tröghetsmomenten kring elevations- respeklive vcrt ik:1laxel
Härav framgår även att vid horisontal- och vedikalkom po sm 1 ~
tcns svängningar samma energimängd förbrukas.
Enligt vad som. förutsattes under punkt 2 d kan hor lse 3
från R i jämförelse med S, alltså kan l försummas i ji:imfii rrlsc
med ,rt 2 • Det ifrågava rande förbållandet blir enligt (18) och ( 21')
( 26)
S _ tg 1P
2 _

R-

;t -

y.·

v cnna vink el Xo . Ju~ n betecknas :on~ ett .." fartutslag )) . Enär
_. j{ol11Passen graclenngen (rosen) ar last forbunden med gyro1
: ~cln (eller elektriskt kopplad till d enna) och indexe t (styrx0
~ trecke t ) är fast i fartyget avläses kursen felaktigt p å Den korrektion som så• vil ken . vinkel kallas >> fa rtfeh.
..
na1 ,
]unda måste tillfogas den avlästa kursen för att ei"hålla den
verkli ga kallar m an »fartkorrektionen å>>. Denua är m ed avseende å såväl storlek som t ecken identisk med z 0 •
Har fartyget samtidigt en fartkomposant vE i ost-vestlig
rik tning verkar denna på k ontpassen som om hastigheten av
jordrotationen ändrats med nl'ots.varande belopp el. v. s. komposanten v 1; måste med sitt tecken fogas till jordens rota tion shas tigh et V. Om fa rtyget styr rättvisande kurs A (över grund)

är
<zo

En strängare behandling av problemet, där l icke fiir·m mmas jämfört med ,u 2 , för till
( 26')
-- tg 'l' - l
s
B U cos 'l' -

tg f3o

•

Denna formel gäller för hur små värden på S som Ilel-i t
och alltså även för det indifferenta gyrot (S = o). För cle lla
blir fJo = r:p varav framgår a tt gyroaxeln bibehå ller rikt nin gen
i rymden oberoende av jordrotationen.
b) Är kompassen uppställd å ett fartyg som för fl y tta r
sig p å ett sånant sått att fartens komposant i nordriklnill gcn
är konstant ändras ekvationerna endast därhän att te rmen
(,)2

g

v .

u . c~s

lfJ

som är en konstant behöver tillfogas i h ögra

lede t av ekvation (16 a). Till lösninge n (17 a), b etrakl ad ~ om
partikuhir lösning, behöver sålunda endast tillfogas kon stan te n
( 27)
v~
vi\
.
(/. •

·O

--

-

R

u cos !(J

-

-

v

Ombord å ett fartyg som förflyttar sig med likfonn ig
a lltså gyroaxeln i sitt viloläge inte längre i den geoligger
fart
grafiska m eridianen utan avviker fr ån meridianriktningen en
vinkel <zo som. är proportionell mot fartkomposanten VN·

= -

V

(27')

v . cos A
v . s in A

+

Man hör med andra ord betrakta V pft .ett sådant sätt att
i denna hastig'hct inbegripes ·k orrektionen v. sin A .
Aro fartygets kurs och fart kända kan korrektionen å
fogas till kursen genom räkning eller med användande av tabeller eller mekanisk korrektör varigenom fartfelet som p å
intet sä tt är beroende av kompassens konstruktion , knappast
kan b etecknas som ett >> fel» hos kon1passen i detta ords vanliga bem är'kelse.
E n konstant fartkomposant åt rät~visandc nord har intet
inflytande på gyroaxelns elevation. För att klarlägga det infly tande som utövas av en åt rättvisande ost riktad fartkomposant är det nödvändigt att taga hänsyn till corioliskrafter
vilka emellertid här icke skola beröras.
8. Accelercdionen::; inuerkaH på d en odåmpade 1.- ompassen.
a) Utsättes kompassen för en ko n stant accelerat ion i den sanna
nord riktningen bli differentialek vationern a
d2 et
0)2
(28 a)

dt2

+

0)2

d2 t3
dt' -i- w2 fJ
'-----'-

,

~--- b N

r.7.

R U vos lfJ

= -

·t

b"
g ) . -'o
( w--R
g

+ U2

.
Sll1

rp · cos m
·r

(28 b)

-
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Lös ni n gen blir
CJ.

=

-y

A1 sin w t + A2 cos w t -

,fl = B 1 sin w t + B 2 cos w t +

Clo

h, t

=

o och B.-

= - (

(1- H.gw,) Xe< + r/

B1

=

o och A1 -

u

cos

<r

f-l

(l - Rgw') XN

(l -

(29 a)

(/.o

cos w t)

+ fJ

0

(29 L)

Aceelera lionen föror sak ar alltså 1 :o en förändring i jiim viktsläget och 2:o svängningar omkring de lta. Svängninga rna benämnas >> accclcrationsutslag » (Det ofta använda uttrycket »ballistiskt utslag >> bör undvikas ty det karaktäristiska för
e tt balli stisk t utslag är att det härrör från en stö t so1n är sit
kor tvarig a lt verkan av densamma visar sig fö'rst efter ,[iilen , ett förlopp som icke är analogt med gyroaxe lns accelera ti onsulslag). Förändringen i jämviktsläget (viloläget) kalLts
i den mån det icke över ensstämmer med det genom den ny a
far ten betingade viloläge t >> accclcrationsfeb (rcstutslag). t' tslaget ·o ch f elet k all a s tillsammans :( 1 r e5pektive (J 1 och sa·
lunda äro
(/. 0 + z 1 oeh
a

+

och XN äro mätta i samma slags. m å tt.
Så länge accelerat ion förefinnes är det nya viloläget för (J

rl. o

XN
(l -- _g_)
R w' "

(31)

Om k ompassen befann sig i sitt viloläge vid a ccelera tionens början överlagras, såsom visats i ekv. (29 a) och som
synes av fig. 3, det likformigt växande fartutslag e t av sväng ningar med amplituden

B2

(1- H.:J")xe< · sinrot +

(J= --

där

(J 0 --

och alltså s lutligen
(/. =

= 0,0211 sek- 1 (30)

(30')

En ligt (3 b ) blir då
·

Xe< · t där RgU

0

l -- R g(,)-., ) XN .

-- __w_ _

·

önskar man t i Lidsminuter blir

Om kompassen Yid den accelererade rörelsens hii rj an
fann sig sitt vi loläge (t = o) så mås te
A2

==-·- + R . U.g cos 'P

469 -

fJ1·
flo
fJ
Jämviktsläget för a ä r r/. 0 d. v. s . lika m ed fartutsl aget
enligt (27) och (2 7') . Emellertid är de tta vä1'de inle längre
k on stant utan är proportionellt mot den momentana h a stig hetens fö rän dring. Vill man klarlägga fartutslagets b eroen dc av tiden , så län ge accelera tionen verk ar , k an num' '-ättn

am p l

CJ. 1

=

,a

(l - Rgw") Xx

Så länge acceleration förefinnes, är
arnas amplitud
am p! {3 1 = ( 1 -

(32)

cl evationssv~ingn ing

(33)

RgwJ · XN

70

Fig. 3.

Gyrokompasse ns

To = 60 min ( w

2

=

2

odämpade

i;) vid likformig acceleration.

för IGels latitud cp

Bortser
tXo _ _

V :-:;

v

m an

a- svängningar

från

=

80~

mm

under

perioden

(Talvärdena gälla

N 54° 20 ').

den likformiga

transl ationsrör elscn

blir den resulterande rörelsen hos gyroaxeln
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-

ä ven nu en elliptisk t polariserad svängning omkl"ing vi lolii"c
på precis samma sätt som gäller för den orörligt uppstiil l~,~
kompassen. Svängningen är även nu en ellips i ('Z, /l )-pb.net
där förhållandet mellan ellipsens axlar är f-l. Den enda
~killnaden blir att lilla xeln inte längre faller i _m eridia n.
planet utan i ett plan, smn bildar vinkeln 'Zo med mericlianplanc t. Förstorar man, i likhet m.ed vad som ko111 _
mer all ske även i fortsättningen, för att förly dli g~t förhållandena, lillaxeln ,u gånger övergår ellipsen till en cirkel m ed b e teckning I i fig. 4. Om axeländan icke b efann si ~
i viloläge t 0 1 vid accelerationens början (t = o) erhåller man"
en bild av axeländans rörelse om man i diagrammet fig. 4
slår en cirkel II med det nya viloläget Oe som medelpu nkt och
gående genom punklen P. Pnll'kten P är den punkt där axeländan befann sig vid tiden t = o. På motsvarande sätt erhåller man en bild av rörelsen sedan accelerationen upphiir l gegenom en cirkel med 01o som medelpunkt.

47 1 -

Fig·. i\. AxPlänclans röt· el sP vid påv0rkan ay t'n kon s tant ::tCCC'le ration

=

(mo t syd) när w'

i.

2

Elf'vat ionPn

{J är rö rs torad

,11

gå ng-P r.

Rörels en är räkn ad från meridianen.

Om accelerationen är k ortvarig (i nte längre än 5 tid smi nuter) kan ex :s sinusfonniga förlopp ersiiitas m ed cl ~ss tungent
i origo (fig . 3). Av (29 a) föJje_r då:
da

dt-

u .

w'
cos 'P

bN
g

och alltså med den na approximat ion om Lit är elen tid under vi lken acceleratio-nen varar
R W 2 bx d t Il
'Zr = - - g- · y - e er
ao
ex

= +

'f.

=

'Xo

+

al

= gR w

2

(34)

'f.o

Axeländans ulslagshas.Lighct seelan accele rationen börjat
Fig. 4. Axeländans odämpade svängnin g (rörelse) vid en acceleration
(sydlig) när

w'±;,

och ordinatorna ((3) iiro förs torade

,u g<'tn gc r.

Tänker man sig däremot diagrammets vertikalaxel kva rligga i 1neridianerr i avsikt att få en bild även av transta tionsrörelsen 'Zo framstår axeländans bana cykloidal och ter sig
antingen flätad , normal eller utdragen beroende på
om R :
(Fig. 5).

2

är respektive mindre, lika med eller större än lJ2 ·

R w2

verka , är allts}i - - gånger större än den som skulle e rh å llits
g
genom fartut slaget 'Zu. Accelerationsutslaget är
'Zr

=

'Y.o (

R

•

gw- - l

)

(34')
(Forts.)

-
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