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o 

Arsberättelse i hälso:: och sjukvård 
år 1942. 

Avgiven av ledamoten H. Westermark. 

(Forts. fr ån häft. 5, sid. 339.) 

Förslag till utöl.-ning av marinläkarkåren och till nya utbild
ningsgrunder för marinen s värnpliktiga läkare. 

Avhållna utbildningskurser för läkare. 

Sedan sta tsmakterna beslutat om utredning angående n y 
utökad marinorganisation, hM· utredning fö retagits även be

träffande marinläkarkårens av den ökade marinorganisationen 

betin gade utökning. Man har därvid funnit att n ya fasta ma

rinläkartjänster erfordras enligt följande. 
l förste marinläkartjänst i sanit,etsledningen, 
l marinläkartjä nst av 1. gr. avsedd för sanitetsledningen, 

l » 1. >> avsedd för Sjökrigsskolan, 

l >> 1. >> avsedd för Vaxholms kuslartil-

lcriregemen te, 
1 >> 1. >> avsedd för Karlskrona kustartil-

ler i regem en te, 
l )) >> l. >> avsedd för Sjömansskolan, 

1\:arlskr.on a , 
2 marinläkartjänster av l. gr. aneclda för Västkustens marin

distrikt. 
Därjämte har marinöverläkaren i yttrande över försvars

Utredningens betänkande föres lagit, att den förs te m ar inläkar-

Tidslcrift i Sjöväsendet. 26 
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tjänst, som för närvarande avses för Vaxholms fäsln int-:. 
drages, samt alt en förste marinhikarc skulle tillkom ma 
Västkustens marindistrikt. 

Under utredningens. gång har marinövcrhikaren "1 gi vit 
ett antal förslag beträffande marinläkare av 2. gr. och lll~lr in. 
läkarstipcndiatcr. När delta skrives har försvarsutred ningen 
närmast tagit sikte på att öka antalet marinläkare av 2 gr. 
till 38, under det alt stipendiaterna skulle slopas. Res l,·•·ad c 
behov av yngre läkare tänkes täckt genom aU i crfordnlig ut
sträckning taga värnpliktiga läkare i ansprak. I-liirl·mo! h:l r 
m al"inöverHikaren i sak intet haft alt erinra uto m vac ht' 
trärfar antalet marinläkare av 2. gr., s.om föreslas hl i\ .1 ;)() 
uneler förutsättning av inrättande av två tjäuslcr pa n· :t'l'\' 
stat för marinläkarkåren, avsedela all bestrida stahsliikJr
tjänsten vid kustflottan under dc lider d~t övningar llll''l in 
tensivt bedrivas. 

Marinens fåtaliga »truppläkarbcställningan hava lllll ills 
varit hänförda t ill lönegraden Ca 24, uneler det all arm(·ns 
motsvarande beställningar äro uppdelade i regcmenlsliik:w
och bataljonsläkarheställningar, hänförda till löncgradcrn 1 Ca 
26 respektive Ca 22. Vid elen nu planerade utökninge n <l\ sa
väl örlogsstationer och regementen som av Eikam.as anl :d sy
nes det motiverat, alt elen bl. a. vid iirlogs~.lalion eller n·gc
mcnte tjäns tgörande äldste läkaren erhåller samma ~Liil h1i ng 
i avseende å tjäns.tcställning och lönegrad, som giillcr fiir re 
gemen tsläkare vid armen, och detta så mycket mera !'om Ill<l · 
rincns ifrågavarande anstalter torde vara större iin armt'·ns 
motsvarande truppförband. Följande tjänster böra följ akil i
gen hänföras till elen högre lönegraden och tjiinstesliillningl'll 
(örlogskaptens). 

l kasernläkare vid va r elera örlogss.tationen och Giilehorg~ 
örlogsdepå. 

l regementsläkare vid varelera av kuslarlillcriregcnwnlcn a 
samt Gotlands kustartillerikår ävensom reserv.'ilallj iin~!l'rna 
och i den mån de bibehållas sjnkhusläkarljiinslcma i 1\.,lrl.'
krona . 
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' id u tformandet av nya ulhi ldnings.gruncler för marinens ' · ·· · f... r·· l·l-tiaa läkare är all märka, alt förutsatlnmgar or · or-värnP 1 ~ 0 
· ·· · ·d el S·"tdar1 " Lillskar)als i och med alt varnphktstl ens ;· ttra e ( c " 

•• b~l o·d högst avsevärt utökats. Den hösten 1941 antagna varn-] a~1~s lao·en förutsälter 450 dagars värnplikt , vartill kommer för 
phk.- c~1 s värnplikti•'a läkare 3 repetitionsövningar om vardc-maun o . o . • .. 11ånader. Denna tid avses utnyttjad sa, alt under tiden ra t- 1 '"' 

. o St efter sluclentcxmnen som tänkes avlagd uneler var-nänna ~ c , . 
L •• " terminen , elen unge värnpliktige medicinaren full_gor 4 ma-

ders militärtjänst, varvid halva liden fullgöres tillsammans na · h""lft d nyanta()'na sjöofficersa spiranter och elen senare a - en mc o .. d l .. vid kustartilleriet. Under tredje sommaren fullgor ve er )0-
rande 2 månaders 1jänstgöring ombord tillsammans med_ mol
svarande årskurs sjökadetter. M·ed detta arrangement vmnes, 
dels att elen värnpliktige blivande läkaren erhåller inblick i 
med tjänsten vid såväl flottan som kustartilleriet förenade o_m
stän(J:icrheter, dels att han från början hopsvctsas med sma blivan~e officerskamrater inom vapnet, ävensom att han där
med på tidigt stadium bibringas kunskap om sitt blivande 
verksamh etsfält. Scclan elen värnpliktige avlagt medicine kan
didatexamen och fullgjort vissa sjukhustjänstgöringar till me
dicine licentiatexmncn, inkall as han till fackutbildning och 
facktjämtgöring. Fackutbildningen är tänkt i stort sett lika 
med för närvarande gällande ordning med tillägg för ett äm
ne nämligen sjukvårdsstridstjänst vid kustartilleriet. (I cl~Lta 
ämne u nder visas för första gången vid 1942 års fackutbild
ningskurs för marinläkarstipencliatcr över stat och värnplik
tiga läkare). Inryckningen till fackutbildning och påbörjande t 
av fack tj"änstnörinoen beräknas ske under 7 :e värnpliktsåret 0 0 Of""} " för att seeler mera succesivt for tsältas under ett antal pR o Jan-
de värnplik tsår. Tiden för därefter följande inkallelser och 
deras längd , likaså inplaceringen av dc tidigare nämnda re
Petitionsövningarna, blir bc1·ocnde av när behov av läkark~m
Inendcrinoar instäHcr sig. Den här ovan skiss.eraclc utblld ningsplan~n kan v~il inpassas i elen plan till u tbildning till me
dicine licentiatexamen, som avgivi ts av inom ccklisiastikdc-
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partementct tillkall ade sakkunnige 
augus ti 1941. 

betänkande av ch·n 28 

Vad utbildningskurser för läkare beträffar k·111 11a·· 
• .. L L Illn as 

dels att mannlakarkurs som f'öre ifråcravar·a11de t1'dsp · 1 ' 
. .. ' b'- c - erHH a v-

holls senast 1936, pågått 1940 samt att medel äro äskack för 

er~ kur~ 194~.' dels alt fackutbildningskurser för m arinliikar

stipendwter over stat och värnpliktiga läkare avhå lli ts t H3S 

1939, 1940, 1941 och 1942. ' 

Förslag till ny uppläggning pu sjul..:uårdarutbildnin gcn. 

I skriv·else till chefen för marinen begärde m arinöverhi

l aren den 4 juni 1940, att en .utredning måtte verk stilll a.~. rö

rande erforderlig utökning av sjukvårdarnas antal vid mari

nen samt höjanclct av ,deras kvalifikationer. I skrivelsen ha de 

marinöv-erläkaren för chefen för marinen nämligen anmidt, 

att han, på grundvalen av inkomna rapporter, publicerad(• pr

beten, samtal med honom unelerställda marinläkare samt ge

nom egen 25-årig erfarenhet, ansåg en djupgåe11-de omorgani

sation av nu gällande förhållanden inom den marina sjuksar

den ofrånkomlig, samt att han därvidlag funnit .sjukvårdarnas 

antal och kvalifikationer icke motsvara föreliggand e !who\". 

Men icke blott från läkarhåll utan även från sj ukvarda r

na själva har kritik framkommit mot nuvarande organisat ion. 

Man är också på detta h å ll medveten om otillräckligheten i 

elen undervisning, som meddelas, i förhållande till del ansvar, 

med vilket sjukvårdspersonalen .under allvarliga förhållanden 

kommer att beklädas. Jämväl från sjuksköterskehåll har J.;:ri

lik framkommit mol den nuvarande standarden hos k rigsmak

tens sjukvardare, vilka angivas icke ens hava vi~.al si g lii mp

liga för uppgiften såsom sjukvårdsbiträden. 

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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n - jämförda med sjuksköterskornas - varit otillräckliga, 
V« 
vilket medfört att yrkesutbildningen icke kunnat läggas på ett 

tillräckligt högt plan. Till teoretisk utbildning anslagen tid 

bar för den skull icke ,kunnat utnyttjas rationellt. 

2. Den tid, som anslagits till teoretisk yrkesutbildning 

]1ar _varit alldeles för kort och kompetenta lärarkrafter h a 

mestadels icke kunnat disponeras. 
3. Den praktiska utbildningen har varit starkt försum

mad och såsom »utbildning » har många betraktats e tt delta

gande enbart i det grövsta sjukvårdsarbetet, medan sjukhus 

tjänstgöringar med ordentlig undervisning vid sjuksäng-en icke 

alls eller endast undantagsvis förekommit. Detta förhållande 

har haft s.in orsak dels i bristen på sjukvårdare, va rigenom 

ett större antal icke kunnat under längre tid avvaras från elen 

praktiska tjänsten och sål edes heller icke kunnat beredas till

fälle att dellaga l särskild utbildning, dels i brislen på organi

sation av utbildningsplatser på sjukhus. Även där kommen 

dering till kurs på militärsjukhus förekommit, har det ,värde

fulla patientmaterialet enelast delvis utnyttjats , 1nedan huvud

vikten lagts på städning o ch därmed jämförliga arbeten. 

4. I sammanhang med alt befordringsutsikterna för sjuk

vårdare varit mindre goda och även ur civilanställningssyn

punk t ,sjukvå rdare hittills h aft relativt mindre utsikter än t. ex . 

maskinis-tutb ildade m. fl. h ar rekryteringen av sjukv~n· cl ar e 

varit sämre än till andra yrkesgrena r , och vid upprepade till

fällen ha ,till sjukvårdare an tagits sådana, vilka icke kunna t 

beredas j)lats inmn annan ''l'kes" ren. 
·' u 

5. Overg[mgen från sjukvårdstjän s t till expeditions- eller 

redogörartjänst v id befordran till fl aggkorpral m edför att sjuk

vårdaren, när han står på h öjden a v sin yrkes.kunskap , plöts

ligt förflytta s till e lt h elt annat o mråde. D [t det är här h an 

sedan inllll sin pensionsåld er skall vara verksam, k an den 

tanken Hitt ins tälla sig, att s jukvårdstjänsten är n ågot över

gående, som Je t icke lönar sig att lägga ned möda på . 

Den föreslagna utredningen bifölls och sedan chefen för 

lllarinen ställt erforderl ig personal till förfogande ha dessa 
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under ordförandeskap av förste marinläkaren Ekman all tse
dan slutet av juni 1940 såsom särskild kommission statt till 
marinöverläkarens förfogande med uppdrag atl inkomma ll1ed 
betänkande angående behov, utbildning och organisation ::t\' 
marinem sjukvårdspersonal. Marinöverläkaren tillsliillde ko111_ 
missionen direktiv i följande ålla punkter. 

1. Behovet av manskapsbeställningar beräkn as med hän
syn dels till tjänstens behöriga gång, dels till skolors. och kur
~ers genomgående. 

2. Beräkning av antalet underofficerare sker .med hän
syn tagen till att sjukvårdsutbildade underofficerare kunna av
ses för tjänstgöring å sjukvårdsförråden samt ,å expedit ione r 
inom marinens sjuk vftrdsväsendc. 

3. Som förste sjukvårdare (uppbördsman) å Sverigeskepp 
och å Gotland hör avses fl::tggkorpral eller underofficer av 2. 
graden. 

4. Hekry!eringen hör ske frivilligt till sjukvårdsgn·ne n. 
Hittills torde ofta de som ,vid en allmän rekrytering ickl' an
setts hålla måttet för anställning inom militär tjänstegren iiYN
förts till sjukvården, något som icke vidare bör .ske. 

5. Civilanställningsmöjligheterna undersökes, särskilt möj
lighelerna för erhållande av ::mställning vid stalci).'> sinnrssjnk
hus. 

0. Frågor b et räffande befordran torde enligt clwfln fö r 
marinen höra sPs i större sammanhang och böra cHirför ej be
handlas. 

7. Möjlighetema för upprättande av ett för marinen ge
mensamt sjukvårdskompani i Karlskrona undersökes. Della 
kompani ~.kull e leverera sjukvårdare Lill a) ö·rlogsstalioncrna 
b) fartygen och c) kustartilleriets truppförband. 

8. Utbi ldningen lägges på enhcllig bas (lika för kusta r
tilleriet och flottan) och göres betydligt fylligare ~in Yntl nu 
är fallet. 

Trupptjänst eller tjänst ombord får ej förekomma fiin·ii n 
viss utbildning genomgfdts. 
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I ett till marinöverläkaren .i november 1940 avgivet y tt-
clc uppdrog så kommissionen bl. a. riktlinjer för en uUJild-ran . . .,. av marinens sjukvårdare, vilken avsågs som en provlSO-nlDo < • o . .. o . .. • . 1_ förbättring av uc radande forhallanden. Harvid framn s ~ 

1 
öll emellertid kommissionen uttryckligen, atl den sålunda fö-

1 ·lao'na ulhilclningcn icke m:otsvarade dc önskemål man i res c o c 

5 
'älva verl~cl velat uppställa, därest man i större utsträckning 
~unnat frigöra sig från dc principer, som bestämt den ,hiUills
varandc ulbilclningcns inordnande i den militära organisa-
tionen. 

Ovannämnda provisoriska förslag utsändes av marinöver-
läkaren på ,remiss till bl. a. medicinalstyrelsen och svensk sjuk
sköterskeförening. 

Medicina lstyrelsen har i sitt svar samtidigt som styrelsen 
uttalat sritt erkännande av förslaget som en avsevärd förbätt
ring av ,den nuvarande utbildningen av sjukvårdare vid m ari
nen, anfört vissa erinringar och påpekanden. 

I första rununet anföres därvid, alt effekten av ,den för 
båltrade utbildningen i hög grad är avhängig av, att elevma
terialet ,iir gott samt i bes.illning av sådan skolunderbyggnad, 
att undervisningen kan ordentligt tillgodogöras. 

Därjämte anför styrelsen, alt det förefallit som on1 det 
provisoriska förslaget i högre grad tillgodosett den teoretiska 
delen av undervisningen iin den praktiska sjukvårdstjänstcn, 
vid vitken man erfarenhetsmässigt från sjukskötcrskehåll är 
böjd att fästa en mycket stor vikt, och del framhålles, att man 
inom de t provisoriska förslagets ram borde överväga en ned
skärning av den teoretiska delen till förmån .för den praktiska. 

Slutligcn framhåller styrelsen, alt det provisoriska försla
get icke rimligen kan jämföras med den utbildning, som med
delas vid dc av siaten erkända sjuksköterskeskoloma. 

Av ,dessa skäl förordar kungl. mcdicinalstyrelscn en om
arbetning av det provisoriska förslaget i den riktning, som 
des.sa erinringar anvisat. 

Centralstvrclsen för Svensk sjuksköterskeförening har till 
l1larinövcrläk;rcn ingivit en skrivelse i ärendet. Jämte en hel 
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del detaljanmärkningar, vilka i vissa fall rönt beaktanek j ckn 
följande hrarbetningcn , framföres häri även vissa synpu nk tL'r 
:w mera a llmän räckvidd. Sålunda frmnhäves betydd sen av 
en tredje läskurs., förlagd alldeles vid slutet av utbi ld nin gs. 
liden , och i s::unmanhang härmed påpekas, ,att den teorl'tiska 
undervisningen vid de erkända sjuksköterskeskolorna fi ir niiJ·_ 

Yarande ;;träcker sig över inalles 5 månader. Även sj uk.~kö

lerskcföreningen framhåller m ed skärpa, att utbildnin gen, siir . 
skilt dess praktiska del, icke kan anses tillräckligt lång fiir a l t 
göra vederbörande istånd att handla jämförelsevis självsl iiitdig t 
under många situationer. Likaså framhålles vikten ,:n ti ll 
fred sställande förkunskaper och sam1~1anfattningsvi 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 jämförhar t 
med den nuvarande av .sta lcn godkända sjuksköterskeutbi ld
n ingen. 

Pi\. grundvalen av förutom m arinöverläkarens ovan niim n
da direktiv jämväl dc inkomna yllrandena har komm issiomn 
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 tergives. 

»l{ommissioncn var fran början jnriktad pa ,att framliigga 
clt definitivt förslag , som kunde betraktas såsom ur nw di·,·insk 
synvinkel verkligt tillfredss t~illancle . Dc uttalanden, som fr<t m
kommit , ha ytterligare s tär k t kommissionen i .dess uppfnllni ng 
om nödvändigheten av avsevärda förändringar och fö rhi ll l
r ingar av det provisoriS'ka 'mrslaget. Detta för slag, som fra !1l
tvingats 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 nna n ågot p å a tt y llcrli ga rc omarbetas. Kommi ssionl' !l 
ha r i ·itt huvudförslag velat åstadk omma en ordn ing_ so lll 
bä ttre tillgodoser kravet på sam ordning. 

För kommissionen h ar fortfarande behovet a v en gru nd
läggande militär utbildning framstått såsom s.jål v k la r L oc ll 
till denna vill kommission en anslå h ela första anställni ngsnrr l. 
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Dc därpå fö ljande iV<L å ren har k·ommissionen avsett för 
sjukvårdsu tbildningen , och under denna tid sker de ls den ,teo
retiska und ervisningen, fördelad på tre teoretiska kurser , sum
manlagt omfattande 5 månader, samt för övrigt - summa l \:l 
månader - praktisk sjukhustjäns tgörin g. Fjärde året skulle 
lämpl igen inledas med en månads militär repetitionskurs, följd 
av 5 månad cr's tjiinst som unelerordnad sjukvårdare ombord 
eller vid kustförsvaret. Dänned vore den egentliga utbild
ningen avs luta d. Från att h a varit sjukvårdselev (med m e
ni gs respckbive efter 2 år korprals tjänsteställning) blir veder

börande utnämnd till sjukvårdare och tillägges furirs tjänste
klass. Härpå följ er y1·kestjänst som ensam sjukvårdare eller 
sjukvårdare i förhandsställning. Vid lämplig tidpunkt , såsom 
under civilanställningshalvår eller i santband med underoffi 
cersskola skall sju k vårdar e beredas möjlighet till ytterligare 
specialutbi ldning. Kommissionen anser, att underoffice rsut
bildning lämpligen hör försiggå vid armens underofficerssko
lor, varvid undervisningsplan i likhet med den för träng · 
och intendenturelever skulle eftcrstr~ivas, eller liknand e kurs 
vid marin undcrnfficersskol:::l. 

Innan kommissionen ingår pi\. detaljerna av sitt definiliYa 

förslag vill lwmmiss.ionen em eller tid dröja vid den organisa
toriska ram, inom vi lken ovan skis.<;c rade ntbildningsplan av
ses att bliva infogad . 

Kraven på den personal, som har att sYara för sjukvårds
tjänsten h a för varje å r stegrats. Dctla är pckså, särskilt med 

hänsyn till den mcdicim·:ka vetenskapens enorma landvinni ng
ar under det senaste halvseklet , en självklarhet. 1\Icn under 
den långa tidrymd av fred, som v~trt folk åtnjutit , är J e l ocl.;
så naturligt, att värdet av en pci'fckt militär sjukvårdsljän ··d 
icke al lli d till fullo beaktats, emedan cles.s svåraste och vikti
gas te arbetsuppgift - s lridssjukv[n·dstjänslen -icke fö rekom 
mit annat än i övningssammanhang. När frågan om en biittre 
u thildning och organisa tion ;-w den underordnade sjukYftrds
personalcn nu tagits upp, m ås te man i stället ha så mycket 
klarare för sig, att del här gäller 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 av 
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 lar
var frågan en mycket mera genomgripande behandling. Gr uncl
nden för all god sjukvård ,är personalens. kunskaper, färdig
heter och intresse för uppgiften. Om man icke kan räkna 
med att erhålla en sjukvårdspersonal med önskvärda pe rson
liga förutsättningar, bli alla förbättrade utbildningsplaner mer 
eller mindre verkningslösa. Om sjukvårdstjänsten i fort siitl
ningen 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 arbetsmark
naden, 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 lion~

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 organis~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 på civilanställning, kan 
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 utbildning 
och tjänstgöring. Varje slräv::m efter ordnade förhållanden 
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mftste därför taga sikte på skapandet av en enhetlig organisa
tion , 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 ska
pandet av särskilda kårer för marinens sjukvårdare samt ge
nom inrättande av särskilda för sjukvårdarna avsedda sko1or, 
likaledes underställda marinöverläkaren. Det är enligt kom
missionens mening oendgängligt, att sjukvårdspersonalen in
om marinen komn'ler att lyda uneler en gemensant myndighet 
och icke längre, såsom nu, lyda under skilda myndigheter. 
Kommissionen har därför tänkt sig, att den underordnade sjuk
vårdspersonalen, eventuellt fördelad på två kåret, översjuk
vårdarkåren (omfattande översjukvårdarna jämställda med 
underofficerare) samt sjukvårdaridren (omfattande sjukvårda
re och sjukvårdselever och jämställda med manskap), borde, 
ti llsammans med marinläkarkåren och en ev. marintandläkar
kår, bilda en under marinöverläkarens befäl stående marinens 
sanitetskår. Vid sidan av kårerna skulle stå sanitetskårens 
skolor, till vilka borde räknas såväl utbildningskurser f'ör lä
kare (tandläkare) som för sjukvårdare och sjukvardselever. 

Chefen för ~farinen 
Marinöverläkaren 

Marinens sanilctskår: Sanitetskårens skolor: Civil personal: 
a. ~1arinläkarkåren a. Utbildningskurser 
b. Marintandläkarkåren för läkare (tand-
c. Översjukvårdarkårcn läkare) 
d. Sjukvårdarkårcn. b. sjukvårdarskolor 

Kommi ssionen har sökt finna en lämplig form för för
verkligandet av silt önskemål om den unelerordnade sjukvårds
personalens ställning under direkt befäl av marinmedicinsk 
myndighet i och för en möjligast enhetlig organisation. Den 
av marinöverläkaren i hans elirekliv anförda tanken på ett 
gemensamt sjukvårdskompani har kommissionen icke funnit 
sig kunna förorda, emedan ett sådant kompani mås.te organi
sotariskt tillhöra enclew av flottan eller kustartilleriet , varvid 
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möjlighet a lt förse beleladera mcllmanskap ur militär synpunk t 
icke !orcle föreligga. Såvitt kommissionen kan bedöma, J,a 11 
den tanke, å t vilken marinöverläkaren givit uttryck , nämligl'l l 
~k apandl't a v organisatorisk en het 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 »Marinens s·1• 

nitclskåL"», av vilken sjukvårdarna skulle utgöra dc nwd un 
derofficers- och manskapskårerna jämförliga underavdelning
armt >> marinens övcrsjukvårdarkår >> respektive >> marinens sjuk 
Yårdarkår>>. Endast på sa sätt torde den underordnade sju k
n1rd~:pcr!':onalcn kunna samlas på en hand och kommcJHind~; 

till tjänstgöring såväl inom flottan som inom kustarti lkriPI. 
Samtidigt vinnes härmed, a tt läkarnas inflytande på dl'nn a 
personal i utomordentlig grad förstärkes. 

Under antagande av denna inordning i en .marinen s s;ll1 i
lcts,kår uppsUiller sig frågan hueuvida översjuk vårdn rkarc n 
och sjukvårdarkåren höra utgöra mili tära eller civilmililiira 
kårer. Skäl kunna anföras till förmån för bådadera lösning
arna. Alt sjukvårdselcYcrna under sitt första år, då tle it'k ,, 
hava med sjukvård alt göra, ut an allenast fullgöm sin Y:irn
plikl, måste vara krigsmän, st:'ir för kommissionen all tl<•lt•-, 
klart. Om ,sjukvårdspersonalen, sedan denna rent militiir,1 ut
bildning fullgjorts, skall överföras till en ställning såsom ei
vilmililärcr, kan detta tänkas ske, antingen vid den egentliga 
sjukvårdsutbildningens början eller vid dennas slut, cU sjuk
vårda rn a börja utöva ,,in vcrk :samhet ombord och på för liigg· 
ni ng ar m. m. eller möjligen förs,L vid befordran till undcrof'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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. · annat fall kan även en läkare Länk as som chef. Något 
~1~~cl

1

cr för samma person att vara stä l.lf~~·etr.ädande chef' för 

1 
åda dc ifrågavarande kårerna torde CJ forefumns , uta~1 fast

J . torde dclla vara ändamålsenligt. Som skolchef skall 
111eta . .. .. 
enli gt k ommissionen s hcstäm.cla mc~1 ng un.~er alla omstanc~lg-
hetcr en läka re tjänstgöra, och bör 1 stat ~or den~a .. bcfatt,nmg 

tarras en marinläkare av l. graden v1d marmlakarkaren. 
upp . o . . d f" . t' f" . l n· ;· • alt Grundlanken i kommlSSJonens e 1111 1va ms ao at, • 
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, VIl

ka meddelas under yrkesutbildningen, utan även i fråga om 
den allmänna bilclningsgra:den och omdömet. Utan en lill
frcclsställa ndc standard i sist berörda hänseende kan överhu
vudta «et icke den erforderliga yrkeskunsk apen tillgodogöras. 

o . l 
lVIen dessa höga krav, som. kotnmissioncn icke an ser S•lg "unna 
frånn·å, medföra också, om dc uppfyllas, att sjukvårdarens yr
ke b~ir respekterat mera än nu. Därjämte m åste lillräckligt 
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, vtlka 

t) b . (', 

måste utn·ö ra et t s tort procentuellt antal av dc en gang antagna, 
äro vid ~ri" ofta mvcket litet tjäns,tbara , om dc icke h a:ft möj-o J • 

lighct att efter avslutad anställning vidtnakthålla stna. yrkes-
kunskaper genom civil verksamhet i hälso- eller sjukd'trcl. 

Denna kommissionens grundtanke 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.d
ningar, vilka kunna resas mot skapandet av vid nwrmcn htl-
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tills icke existerande organisationsformer De med ko1111 · . 11 1~-

sionens förslag förknippade fördelarna jämförda med dc !Hed 
den nuYarancle organisationen förbundna nackdelarna h ,t li k
väl varit alltför stora fö'l- alt kunna förmå konunissiom·n at t 
bcgr~insa sina reformsträvanden inom den nu Q·ällandc <JJ'L· 

u ,-,.1 -

nisation en. · 
Sålunda synes det kommissionen uppenbart, all rl'krvtv

ringen inom en enhetlig organis.n.Lion med allenast en n·l~n·
tcrande myndighet kommer atl bliva jämnare och h iiU rc liil
godose dc medicinska synpunkterna. Tidpunkten för rt>l;:ry. 
Leringen m. m. kan rättas helt efter utbi ldningens krav. C; 1_ 

ligt nu r ådande och även genom det provisoriska försl aget upp
kommande förhållanden äro tidpunkterna för anställning o_ h 
befordra n olika vid flottan och kustartilleriet, varjämte. iiYl'll 
anställningsliden är o lika lång. Genom att den nu föreslugna 
utbildningen icke behöver inpassas i militärutbildningens ,,. l Il

liga schema (och därför heller icke taga hänsyn till olikhell'rn·t 
i flottans och kustartilleriets ulbilclningsplancr) k an den hli
va häl tre elisponerad och medföra en vinst av dyrbar 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 rvi~

ningen p[t ett högre plan än vad som g~illcr för övriga grund
läggande skolor inom marinen. Genom denna hält re utbild
ning 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\.iin
nedom om, vad varje särskild sjukvårdare kan , m edan läka
ren för nii.rvarandc praktiskt tagel icke ve t, vad han skall va 
ga anförtro en '.jukvårclarc, som han icke förut känner. ska
pandel 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 
bit ion all ständig t öka sin yrkeskunskap. Till detta, sGm fii r 

-405-

de yng li ngar, som vilja skapa sig en framlid genom anställ
ning vid marinen, säkert iir av stor betydelse, och alltså kom
mer alt gynnsamt påverka rekryteringen, konuncr därjämte, 
att en stör re kår medgiver jämnare befordringsmöjligheter och 
enhetligare befordringsgrunder, med ökad möjlighet all taga 
hänsyn till yrkesskicldighclen. För dem, som icke komnu 
att fortsälla inom marinen (och dessa utgöra ju l~uvuclparl cn) 
torde del komma alt visa sig vara a v betydelse, aU sjukvårdar
na på arbetsmarknaden kunna stödjas av en särskild - och 
inom sjukvårdskrcts.ar välbekant - instituti on, medan för niir
varande deras intressen handhaves a v en mängd organisatio
ner. Ylle r! i g are ~~r att anföra, aU kommissionen anser del 
vara en fördel , atl man genom den föresla 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 mi
litära personalens, liksom man icke skulle vara tvungen aH 
följa avlöningsrcglcmenlcn för militär personal. Den spcci~lla 
skolbildning, som konuner alt fordras av sjukvårdarna synes 
väl motivera, att särskilda bestämmelser tillämpas för dem . 

Under åberopande av det ovan anförda vill kommissionen 
sålunda föreslå, alt marinens sjukvårdare sammanföras i en 
för fl ol.lan och kustartilleriet gemensam ~farinens sjukvårdar
I~år , omfattande sjukvårdare och sjukvårdselever samt en, 
likalecles gemensam, Marinens översjukvårdarkår, omfallandc 
Över sjukvårdarc. Båda kårerna skola ingå i Marinens sani
tets.kh och st:l uneler marinöverläkarens befäL Dc rekryter, 
~0111 antagas till sjukvårdarkåren, skoJa, efter fullgjord värn
pliklstjämtgöring, genomgå IVbrincm; sjukvårdarskola såsom 
sjukvårdselever. Efter godii.Linc.1a genomgfmgna kurser, utnäm
nas dc till sjukvårdare och kommenderas av marinöverläkaren 
till ifrägc varande tj~ins. tcr. >> 

Särskilt yttrande avgavs av kommissionens medlem, kom 
mendörkapten Thorburn. 

Yt trandet, till vilket kommissionsmedlemmen kaplen Berg-
111an am l u t i t s ig hade följande lydelse . 

»Sedan jag beretts tillfälle taga del av de t resultat, vartill 
kon1J . . f"· . . k " ] 11J Ss.wnen or SJU 'Van m·nas utbi ldning m. m. lwmmil, 
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och då jag anmoda ts laga ställning till detsamma, har Jag 

äran anföra följande. 
Det kan fastslås, att såväl yrkesutbildning som viss an. 

m än militär utbildning ä r erforderlig för sjukvårdarna. ])pn 

nuvarande utbildningsorganisationen bygger på periodisk 0111 _ 

Yäxling av lcori och praktik, vaPigenom karlarna allteftersom 

dc erhållit praktisk erfarenhet, vidareutbi ldas teoretiskt. (;l' 

nom denna ano1·dning vinnes, att karlarna trots relativ t små 

förkunskaper till följd av undan för unelan förvärvad praktisk 

erfarenhet böra - i händelse av fullgod handledning och ef

fektivt utnyttjande av Ullgängl ig tid - kunna tillgodogöra sig 

den utbildning, som erfordras. Saknas däremot elen pra k tiska 

erfarenheten fordras såväl .större förkunskaper som större om

fatlning 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 bliva nde 

kompetens skall motsvara den, som erhåll es i Statcns Skö ter

sk cskola. Inom det militära äro förhållandena helt olika mo t 

för sjuksköterskor fr::nnför allt beroende på, att den mi litära 

organisationen en elast medger för dt fåtal att erhålla livskallet 

inom det militära. Är det erforderligt att bibringa perso nalen 

lika -omfattande ,yl"kesulbi ldning, som sköterskepersonalen Pr

håller, bör denna utbildning - till följd av rekryteringssyste

mets art, nödvändigheten av a lt även uneler utbildningsliden 

utnyttja .karlarna m. m. - slås ut på en längre tidrymd och 

vara avslutad förs.t i och med fu ll gjord undcrofficersutbild ning. 

Det nuvarande utbildningsresultatet underkännes av kom

missionen , och detta på fullgoda skäl. Men inom ramen iii r 

elen utbildningstid, som står till huds, lorde betydligt förbiU t

rad 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 förek olll

mit o mbord, och å sjukhus torde sjukvårdarna mera hav~l ;\n

vänts i förekommande handräckningstjänst ~in utbildats fii r 

den praktiska sjukvården. On< detta ~ir riktigt, jnnchär dd, 
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lt det ä ldre utbildningssystemet underkänts , icke därför alt 
a 
det varit illa upplagt, utan därför att det aldrig rationellt ut-

nyttjats. Om man betraktar de allmänt eekänt goda resuttal 

utbildningen av annan manskapspersonal nått, frågar man sig, 

0111 det skall vara nödvändigt att införa högre antagningskom

petens och helt annat ,utbildningssystem för yrkesgrenen sjuk

vårdare än för andra. 

Det gäller dessutom nu för ticlen 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 kontin

gent av rcalskol eutbildad ungdom, som finnes i landet. Dc 

bästa krafterna böra enligt min mening placeras bland (dc stri 

dande förbanden och på ntera offensiva uppdrag än de som 

tilldelas sjukvården. 

Jag ifrågasätter även lämpligheten av gemensam utbild

ning för flottans och kustartille.riets sjukvå eclare, Militär o~·

ganisation , rutin och ordningsföreskrifter .samt framför allt 

arbetssätt och strid äro - åtminstone med nuvarande marin

organisation - så väsensskilda vid flottan .och kustartilleriet, 

att det lilla mått av allmän militär utbildning en sjukvåraclrc 

kan bibringas 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 huvud

sakligen ,skall ske ombord och i del andra inom kustartilleri
för svaret. 

Ur ekonomisk synpunkt kan anmärkas på att det defini

tiva 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 föreslag

na organisationen blir ur denna s~npunkt mycket pcrsona l

~; lu.k anclc och därmed dyrbar. 

Endast und er föruts~iltning att mobiliseringsbehovet krä · 

V~r så stora k adra r, att den i frerlstjä n st varande pcrsonalst~T-

1'idskri[t i S jöväsencle t. 27 
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k an övers lige r fredsbehovet kan en så lång ulbildning~lid lir 

ek onomisk synpunkt a nses 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 kurser
na göras.. Jag tänker närmas! på alt man anslagit l'il helt 
år för att giva realskoleulbildau u ngdom den mililiira ulhilcl
ni ng, som erfordras för deras fortsatta utbildning till .ink
vårdare . 

En särskild kår konnner v~il också all kräva särsk ild Pt'r
son a l för cxpcditionstj ~inst, utbildning, ekonomi m . m. \ii r
skilda lokaler komma Yäl också all erfordras. All! m~ ,·k et 
dyrbar l. 

Vad ovan framhållits. hclr~iffandc sjukdirdarna gii lln i 
stort sett ä ven sjuk vårdsunderofficcrarna. 

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 u
va r ande utbildningsorganisati on göi·a de förbättr ingar, som m 
olika synpunkter kunna anses lämpliga och ber~illigade . Dl't la 
synes bäst uppnås genom att det provisoriska {örslagel no;.;
grant prövas innan de ytterligare åtgiinlcr, som belingas av 
det definiti va förslaget komma till utförande. >> 

::VJ:arinöverläkarens ställning lill förslaget framgår aY hans 
sk rivelse till chefen för marinen i september 1H41 m ed vi lken 
han överlämnar kommissionsförslaget 

Skrivelscn följ er här n edan i utdrag. 
>> Betänkandet föranleder mig ti ll föl jande uttalanden och 

hems tällan . 

Till den allmänna linjen i kommissionens förslag ans lu!l' r 

J·a,,. mio h ell. Under en föl].d av år var v<ht försvarsviiscndct b ~ ' 

vanlottat av stalsmakterna och tvangs att ge avkall pa iiwll 
mycket av det nödvändigaste. I dc militära srävanden~1 a ll 
i det läng<:ta bevara den rent militära styrkan intak t trots ned· 
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J;:ä rningarna , k om sjukvården alt r~iknas smn en mindre Yi
;nl del , till vilken föga hänsyn kunde tagas. När nu .emeller 
ti d en allmän omorganisation av hela försvarsväsendet pågär, 
må 111an i stället h a s.å myck cl klarare för sig, all det nu gäller 
ntt skapa en organ isa tion, som - oft.cr a lt i lång tid ha upp
fyllt allenast. mycket blyg~amma krav - p~t en gång maste 
bringas upp till höjden av cfl'cktivitcl. 

Ifråga om deta ljerna av det av kommissionen framlagda 
förslaget vill jag inledningsvis anföra, a tt kommissionen enligt 
min mening icke förebragt Li liräckliga skäl för den första mi
litä r tjänstgöringens uts träckande till ett helt år. ~led 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 militärtjänstgöringen fas.Lställcs t ill sex månader 
samt att dc sex månader av elen femåriga anställningsti den, 
vilka därigenom frigöras, begagnas till p raktisk t jänstgöring i 
yrkestjänst I detta avseende ansluter jag mi'g s<llunda när
mast till reservanternas. tankegång. 

Kom missionen anser, att undci'Officersutbildningen lämp
ligen bör försiggå vid armens undcroffi cersskola, där under
visningsplan i likhel med den för träng- och intendentureleve r 
skulle eftersträvas, eller liknande ],·urs vid marin underoflicers
sk ola. Enligt min mening vore det att cfterstriiva, att denna 
utbildning kunde förläggas till utbildn ingsanstalt ti llhörand e 
marinen. 

Frågan om den underordn ade sjukvård sper sonalens mili
tära ställning i den av k ommi ssionen förcslngna organisatio 
nen, synes hava v~tllal kommissionen vissa svårigheter. Så
lunda h ar man för den civilmilitära sjukvårdsunderofficers-
kåren fö reslagit bc n~imningcn >> Översjuk vårda d\.[1ren >> , emedan 
man icke nnsett att benämningen underofficer kunde tänkas 
för civilm ilitär p ersonal. Likaså har man av praktiska skäl 
t~ekat, huruvida sjuk vårdarkå 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, 
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d. v. s. efter den första m ilitära tjä ns tgöringen, vara ciYilnl i

litärer. Jag kan icke ansluta mig till den meningen , att ciY i] . 

militär personal icke skull e kunna benämnas undcroffic('rarc 

Begreppet officer synes enligt min mening, för vilken stöd kat~ 

hämtas inom främmande lände rs krigsmakt, höra innehiira 

allenast ett markerande av befälsstä llningen, ledarskapet, au. 
deles oavsett om vederhörandes militära uppgift är en stridan. 

de eller, som här är fråga om, en sjukvårdande uppgi ft , Yars 

utövar e hör vara civilmilitär. Jag vill därför föreslå, :ltl en 

civilmilitär sjukvårdsunderofficerskår upprättas i sliillPt för, 

såsom kommissionen föreslagit, en översjukvårdark:'tr. 

I detta sammanhang synes det mig m est logiskt att prsätta 

benämningen Marinens sanitetskår m ed hen~imningcn ~la r i

nens sanitctskårer, då ju härunder inrymmes fyra särsk ilda 

kårer. Kommissionens uppställning skulle då te sig pa föl

jande sätt: 
Chefen för marinen 

Marinöverläka ren 

Morinens sanitetskårer: Sanitetsk årernw; skolor : Civ il persnnnl: 

a. Marinläkarkåren a. resp. b. Utbildnings-

b. Marintandläkarkåren kurser för läkare och 

c. SjukvårclsuncleroHi

cerskårcn 

el. Sjukvårdarkåren. 

tandläkare 

c. resp . el. U tbildnings

kurser för sjukvårel s

underofficer a re och 

sjuk vårdare. 

Konnnissim1en har vi dare diskuterat f r :'\>gan otn bcfiils

l"örhållandena vid sjukvå rdarka ren och närmast ansdt. all 

smn ställföreträdande chef för k {tren uneler marinöverlii karc n. 

med uppgifter närmast svarande mot en kompanichefs, l'il of

ficer borde tjän stgöra, vi ike l enligt kommi ssio nens nw!l ing 

vore nöclvändigt, om k åren icke skulle vara civilmilitiir. ,]ag 

har ovan angivit som min uppfallni ng, atl karen hör var:t cl

vilmililär, varför detta skäl bortfaller. Någon ställfiircl riida n-
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dc chef för kåren synes mig icke behöva förekomma, utan det 

synes mig lämpligare, att en verk lig chef för marinens sjuk

di rdatkår utses. Sjukvårdsunderorfficcrskårcn synes icke be

höva någon särskild kårchef, utan bör lyda direkt under m a

rinöverläkarcn . Huruvida kårchefen för sjukvårdarkåren skall 

vara läkare eller officer, kan diskuteras. A ena siclan vore 

det fördelak tigare, att en lä k n re - med erfa renhel från både 

flottan och kuslarlilleriet - s.va racle för förslagen till m a rin

överläkaren rörande personalens kommenclcrinuar 111 n1 .ol 
b . .., l 

andra siclon torde en läkare va ra mindre förtrogen med visst 

arbete av ekonomisk a rt , som komme a tt åvila k ;'\rch efen. 

Genom a lt härvi d biträdas av erfarna unclcrofficerar·c, borde 

han em ellertid kunna länkas erhålla erforderlig kompetens . 

Såsom skolchef för sjukvårdarskolan och för tillämpliga 

delar a v underofficersutbildningen föreslår kommis.sionen en 

marinläkare av 1. graden vid nwrinläka rkåren. En Ji ut min 
. b d b 

menmg or e denna befattning kunna kombineras m ed nåuon 

annan marinläkarhefa ttning på stat; härför torde sjökri gss~o
lans läkare närmast böra komma ifråga, därest utbildnin.,·cn 

förl ägges till Stockholm. b 

.. Kommissionens papekanclc ifråga om möjligheterna till 

CIVllanställning inom sinnessjukvårelen noterar jag med intres

s: . Det syn es likväl icke böra uppfa ltas så, att marinens sjuk

vardare skulh• förutsältas monopolisera denna civilans tä Unings-

l11ÖJ·li ahet ·t t .·· hl · · " ' 
b , u an u gor ott ett papckancle 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 sjukvårdar-

na efter n·ei o . o · h··1 o el "Il · 
. . b 1 mgang aY a soYar s t1 synmgsmannakurs på Sta-

t.ens ll1s titu t för folkh~ilsan sk ull c kunna placeras i dylika be
fa ttnin o·.11• 

b< . 

. Slutligen anser jag mig även böra rikta en ocnsäne!s~ mol 
VIss d ' t-> · t-> " 

R. a elar av r eservantPrnas till h ehinkanclct fogade P. M. 
eser v·H1·L . . L.. . ' 

bi . < e1na IllS amma 1 uttalandet, att de l nuYarnnde ut -

l ldnmgsrcsulla let måste underkännas, men h ålla före att en 
)e!yd]io t f"" l .. l b " . ' 

t> Or)altrat ut Ildnmg kan erhållas, om a llvarliga för-
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:;ök göras ::tll giva sjukvardarna utbildning ombord, i sjuk nun 

och på sjukhus . Självfallet är, att det icke gives nagon utb ild

ning, 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"ör

hållandcn. Men medan utbildningen vid en artillrri pjii.s el ler 

l'n ångpanna under fredsförhallanden Ler sig föga vii.scnsski lcJ 

från motsvarande uppgift i krig, är del annorlunda med sjuk

vården. Så svårt sjuka människor smn det då blir sjukYanls

pcrsonalens uppgift att sörja för, finnes endast undantagwis 

i frrdstid ombord eller på sjuk rum. Och alt förlägga hela 

elen prakti~:ka utbildningen av all marinens sjukva rd'·P L'r~onal 

lill marinens sjukhus i Karlskrona är icke möjligt. 

:\fot bakgrunden av sin ovan angivna tankegang fi)rord a 

reservanterna vidare, att utbildningen - därest det verkligen 

:;kulle vara befogat, att, som kommissionen anfört, b ibringa 

den marina sjukvardspersonalen en lika omfattande yrke">ut

bilclning som <;k'öll'r:-:kepersonalcn - i så fall sEts ut pa en 

längre tidsrymd och blir fullbordad först i och med fullgjord 

underofficcrsutbildning. Della uttalande ger mig an ledni ng 

att framh{dia, aU det just är önskan alt unr.hrika halv- och 

fjärdcclclsuibildad personal uie i linjen, som legal till gmnd 

för mina och kommissionens 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 krigsnwktcn, 

höra förbehållas åt de offens,iva uppdragen - vilket ju so!ll 

konsekvens mftste medföra, atl sjukvården m. fl. defcmi,·a 

yrkesgrenar cnda~l får alt viilja mellan dc mindre Yiil kYali

ficerade - kan jag självfallet heller icke dela. 

Hraga om reservanternas synpunkler på förh~Ll landel m el

lan 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 sadnnL 

som det kommissionen utarbetat och framlagt i sitt bctiinkan-
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dc, och vilket jag - med ovan anförda anmärkningar - h är

Jlled vill biträda och övcrhimna som eget yllranclc, givetvis 

kan mötas av invändningar, främst mol skapandet av vid ma

rinen hittills icke existerande organisationsformer. De många 

,,ansklighetcr, ~mn visade sig vid försöket all inom den nu 

aällancle organisationc·ns ram inpressa det provisoriska försla
" 
o· et ha, i belysning a v elen nu förebragta utredningen över-

~,- o-'at mig om, alt en för framtiden hållbar lösninl! icke kan 
-" v 

vinnas genom ytterligare försök a tt inom den nu givna orga-

nisatoriska ramen infoga yllerlignre någon splittrad utbild

ning. Fastmera synt>s mig tillfället nu särdeles gynnsamt alt 

söka vinna den enhetlighel i den marina sjukvftrdspersonalC'ns 

utbildni ngs- och organisationsförhållanclcn, som varje strävan 

efter ordnade förhållanden på detta område måste syfta t i l l. >> 

I skrivande stund har chefen för marinen ännu ej tagit 

~ tånclpunkt t ill frågan , varför för närvarande man får in

skränka s,ig till att ullala elen förhoppningen, att denna utom

ordentl 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 hiindl'lsl' lll

YL'cklingcn i Fjärran Östern. Offcnlliggjorda underrällPhc r 

göra det dock möjligt att nu i stora drag giva en redogörvise 

för dc operationer, som uLförts under dc första sex kr igsma

naderna. Det måste dock förutskickas, att en i nuvara nde 

stund utarbetad sammanshillning nödv~indiglvis mås.te i'ii rl'll' 

vissa luckor samt a tt det i framliden säkerligen kommn att 

visa ,,ig nödvändigt att i mer än ·Ctt hänseend e korrigera dc n

sanuna . 

J. Inledning. 

1. 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 ham nar 

!'ör fri handel med utlandet. Scclan kontakten med viis tnl<t n

del sålunda etablerats dröjde japanerna icke alt tilliign :t sig 

västerländsk kultur och västerländska metoder. J\[c<l (kn kri

giska mcnlalilct , som alllid kännclccknnl del japanska folkeL 

var del naturligt alt skapandet :tv en modern arme och lln ll<l 

b!e,· rH huvudmrmw nl i >> nyordningen >> . S:1 snart den jnp: tn-
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J J·r i.,·smaklen i bÖrJ·an l)å 1880-lalct Yar Järdi•'Or"'Jl1iser ·d 
5 i H '- - b b b(.. "''-' 

började japanska expansionssträvanelen göra sig gällande, vil-

ket ledde till konflikler med Kina och Ryssland. Efter en lang

varig dragkamp m ed Kina angående Korea gick Japan slut

ligen till anfa ll och besegrade Kina i kriget 189±- 18\)5. l fre

den b etingade det sig Liaotonghalvön med Port Arthur, For

mosa .samt Peskacloresöarna. Hyssland, Tys k land och Frank

rike ingrepo emellertid i fredsunderhandlingarna och Japan 

tvangs a tt avstå fr [m det första området, som i s.t~illet »arren

derades » av Hyssland. Härigenom skärptes ytterligare dc r e

dan tidigare bestående motsälln ingarna till Hyssland. 

Under åren efter kinesiska kriget samlade sig Japan till 

nya ans.trängningar dels genom rustningar, dels genom en 

allians med England 1902. Starkt i känslan av alt icke lä ngre 

stä h ell ensamt gick Japan 190±-1905 till anfall mot Hyss

lan 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 

Liaolonghalvön. Denna seger gjorde m ed L'll gång Japa n till 

en respektera d stormak1 samt gav landet cH första men desto 

viktigare brohuvud på del as.iatiska fastlandet. Brohuvudet 

ökades ytterligare, då Japan utan ,·idare annekterade hela 

Korea 1910. 

I syfte att befästa sm nyvunna s lormnklsställning ingrep 

Japan på dc allicrudes !;ida i det första världskriget. Härun

der erövmde japanska stridskrafter del tyska arrendeomn'lde 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 

Japan 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 småning

om 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 Manchurit' 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 karaklni

!::ents sålunda av en serie angrepp mol kringliggande 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. Amau

deklaraiom'n, vilken utgör en japansk Monroe-doktrin fii r 

Os tern. E Ii mera påt agiigt skäl till expansionen ii i" att .Ja

pans befolkning. som redan nu är i största laget, t i Il växer med 

omkring l miljon 1nänniskor om aret. Japan maste s.katfa 

:;ig tillgäng lill ytterligare territorium för att placer:1 sitt ht'

folkningsövcrskott. Folkför .~örjningcn kräver därjämil' dds 

ytterligare tillgång till rävaror (olja, kol, järnmalm, gummi 

m. m.) och liYsm edcl, dels ökade a\·si.ittningsmöjligheter l'ii r 

japanska industrialster. Dessa kmv tillfredsställdes icke ge 

nom dc i Kina gjorda erövringarna. Ansträngningarna ma ~lc 

in länkas i nya banor. Del ~i r självfallet, alt uppmi.irksam lw ll'n 

under såd::ma ft}rhallanden måste riklas mot den pa r~tv~uutill

gangar rika ostindiska arkipelagen samt mot del glesl befolLa

de Aus.tralien. 
Den fara, som expa nsionen innebar, uppfattad es. tidigt av 

dc anglosachsiska staterna och utlöst e vissa motåtgärder. Be

dan HJ06 spiirrades Australien för japanska emigranter, exe mp

let följdes av Förenta Statcrna ar 1H24. 1925 hörjade Stor· 

hritannien all för ocrhörda kostnader u t bygga Singapore ; a r

betet avslutades 1938, då denna bas ansågs vara en av viiridens 

>;tarkaste kn,.tfiistningar. 
Efter spansk-amerikanska kriget 1898 avstod Spanien Fi

lippinerna 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\"· 
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ri ngar företoga s a v rent miliUira skäl, av vi lka del viktigaste 

torde ha varit alt förhindra aH andra s.tormakter - i första 

]land Japan - sallc sig i besittning U\' baser, från vilka norc1-

,1111erikanska kontinenten kunde hot as. 

Del i Europa [Lr 1939 utbrutna kriget öppnade nya moJ· 

Jigheter för dc japanska impcriulislerna, som dock lill l'll bör

jan förhöl!o sig a vvaktande. 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 utveck

las i allt snabbare tempo. Den 12 juni 1940 ingick J apan et\ 

avtal om vän~: kapligl samarbPte med Thail a nd. Dctla avtal 

följeles av ett ultimatum till franska Indo-kina, i viikel kräv

des rä tt till fri genommarsch för japanska trupper. Sctlan 

ultimatum b cshimt avvisats, intågade japanerna den 24 sep

[ember i Indo-k ina. Då Japan under del kinesiska kriget hun

nit ockupera dc viktigas1c h amnarna pa Kinas sydkusl, bl. a. 

Kanton, saml ön Hainan, Yar hänned den japanska upp

marschen mot syd och syc1viisl fullbordat1 . Den 27 septcm

ber 1940 togs !;l utiigen det avgörande stegel, då J apan förena

de s ig med axelmakterna Tyskland-llalien. 

Den väntad e krigsförklaringen mot dc ungto:-<achsiska s.La

tema lät emcllcrlitl vänla på sig. Det vikligastc skälet härtill 

1orde ha v~uit, all den japanska upp rustningen till sjib~., som 

igång.satts Hl:'-18, iinn u icke hunnit fullföljas. Den sålunda läm

nade fris.Lcn utnyttjades av S!orbritannicn för att förshirka po

sitionerna i Os!crn. ~Icd hänsyn till Imperiets ans!riingda lä

ge vid denna tidpunkt kunde clock icke sär~.kilt starka stricls

kraflcr avdelas till den möjliga, nya krigsskådeplatsen . Försi 

den 2 december 1U4l å!eruppriitlades den bri tt iska ostasiatiska 

flottan i och med at t ett par slagskepp anUindc till Singapore. 

Ungefär samtidigt Yar också Japan färdigrusla!. Då ett 

Ytterligare dröjtsmål med hänsyn till dc anglosachsiska mak t

ern as pågående 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 tlning 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 hegemoni i Ostasien. 

2. Busering och styrl.·eförhållanden. (Se skiss 1 .. 1 

Genom sina i det föregående berörda, framgångsrik a kric; 
hade J ap an till år l 940 skapat sig ett utomordentligt lHi'ssys tcm 

i västra Still a Havet. Bla nd de p rimär a, på de japanska Ö~ll'll:l 

belägna baserna kunna nänuuts Yo'kosuka, 1\ure, Saseho or·lt 

?\Iaizuru. l synnerhet de två förstnämnda h a betydande kapa
citet cc h äga h land annat tillgång ti ll varv j stånd att byg~:1 

•-:lagi'artyg av största ~torlek. På de från Tyskland erÖ\'l'a dl' 

ögrupperna ha anlagts e tt antal sannolik t vä l hefästade stiid
jepunktcr, a v vilka kun na f r amhållas Paluu, Y ap, Saip::m, Truk. 
Ponape, Jaluit, Bonin och Marcusön. Till dessa permanenl:1 
baser k omma sl ulligen t illfälliga dylika i de sydkinesiska far
va ttnen, på I-Iainan samt j f ranska Indo--kina (.Saigon- och 
Camranhbukterna). Från delta vittförgrenade ba ssystem ho

lade~ dc vik tigaste brittiska b aserna i Östern sam Filjppinem . 
Förenta Statcrnas yttersta utpost i västra SLilla Havet. 

Förenta Sinternus ba,.er i hemlandet spela i detta ~a lll 

m anhang praktiskt taget ingen roll. Den primära amerikansk<~ 

stödjepunkten 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 iiq·r 
Yästra Slilla HaveL I den förs.tnämnda armen ingå frå n iiskr 
räkna t öarn a .l ohnstone, \1idway, vVake och Guam S<llllt c~l

Yi le på F i l i ppinerna. Den andra armen bi l das från nord r ii k
nat av iiarna Palmyra och Canton samt P ago -Pa go i Samnaii
gruppen . Pearl Harhour o eh Ca vite voro väl b cfästade, nH'

dan försvaret aY övriga baser sa nnolikt icke hunnit utbygg;ls 
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till önskad slyrka. l\Ieclcl härför h ade vid upprepack tillriillc n 
begä 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 lriangcl med 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 från fasihm(lci. L't
~ikterna för ett framg[mgsrikt försvar mot ett anfall fr[m lan :
~ idan vor o mycket ogynnsam ma. Dess.u tom var hamnen ])å 

grund av dc korta avstånden till japanska fl ygbaser fög a liinp
lig för permanent förläggning av sjöstridskrafter. 

Det anglosachsiska bassystemet kompletterades slulligcn 
av dc holländska hamnarna Batavia och Snrabaya, UY vilka 
framför allt den sistnämnda ägde betydande resurser. 

Intet land - utom möjligen Sovjetunionen ..-- har som 
Japan förslått alt hemlighåll a sina nybyggnader av örlogsl"ar 
tyg. Det är därför cnnöjligt att med säkerhet angiva den ja
panska flottans styrka . slagflottan torde omfatta 12 enheter, 
a v vilka Lvå äro fullständigt nya och väl vuxna alla evcnuclb 
motst~mdare. Uppgifterna rörande antalet nybyggnader va
rierar mellan :J och 8; det är dock sannolikt att Mininsinne 
e tt par fartyg komma al t färdigställas. under del närmaste 
året. En för japanska flottan säregen slagfartygstyp utgiin1 
de tre pansarkryssarna av Kadekuruklassen, vilka p[l clt de
placement av 17,500 lon lära föra (i st. :W,5 cm kanoner orh 
göra :32 knop. Ytterligare dylika fartyg liira vara under bygg
nad. Antalet hangarfartyg är 9, till vilka kunna higgas 7 mo
derna flygdepMarlyg med 20 knops fart. Dc moderna japan
ska 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 krys
sare. Uppgifterna rörande nybyggnader variera i sådan om
fattning, 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.tyckning samt goda 

skydd. 
Den för offensiv avseelda delen av flottan fullständigas av 

omkring 120 jagare och torpedbåtar (kustjagare) samt ett 80-
tal ubåtar. Hörande nybyggen har intet offentliggjorts. Dc· 
under de sista 15 åren byggda jagarna utmärka sig för en 
sällsynt tung bestyckning, medan farten som regel begränsats 
till endast 34 knop. Anmärkningsvärt är, att japanerna gått 
upp till en torpedkaliber på 60,9 cm. Säkerligcn måste dessa 
jättetorpeder ha en mycket kraftig verkan även mot moderna, 
stora fartyg. 

Lägges till denna förstklassiga materid en mycket god 
utbildning samt en på stolta traditioner vilande, okuvlig fram
åtanda, framstår den japanska flottan som en mycket respck
tabel motståndo.re för vilken marin som helst. 

Den amerikanska flottans dislokation i slutet av 1941 är 
icke bekant i detalj. Det förefaller dock sannolikt, att Stilla 
Havsflottans huvudstyrka utgjorts av 10- 12 slagskepp, samt
liga tillhörande perioden för förra världskriget, samt hanger
far tyg, läita övervattensfartyg 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 slag
skeppen Prince of vVales och Hepuls.e jämle 3 jagare anlänm.::: 
till Singapore. I övrigt synes i denna flotta, som av allt alt 
dörnma var spridd över den ostindiska övärlden, ha ingått ett 
mindre antal kryssare, jagare och ubåtar. 

Nederländernas kolonialflotta omfattade 3 kryssare , där;v l 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 anlagandl' l 
~tll de bada parterna d isponerade ungefär lika manga sbg-.,kt• pp: 
medan japanerna sannolikt vcro överlägsna ifrag.l om sa n:t li"· 

.. ~J 

andra fartygsslag. Ovcrlägsenhdcn accentuerades ytterligare 
;:v alt dc japanska fartygen i regel voro mo<lcrnare, snabbare 
och offensivkraftigare iin motståndarnas mots.var::mde cnll1·tcr 
En väsentlig fördel för japanerna låg i förhållamll'l , att d~ 
all ieradc .~t ridskrafterna tillhörde tre olika nationer med 1\· al-
följande s\·årigheter ifråga om. s::unvcrk::m . . 

Det japanska marinflygvapncl, son1. i förbigacncl e -;agt 
,·ar och är underställt marinministel'let, påstås ha räkna t +.000 
flygplan. Den japanska Överlägsenhelen i luften var, om dl' ll
na uppgift är riktig , överväldigande, då mots.tandarna ickl' 
kunna beräknas h a disponerat mer än fjärdedelen av d!·n 1w 
s l yrka. 

Läget i Västra Stilla Havet i slutet av 1941 ldi.nn cll'ck nas 
salunda av en bestämd japa nsk överlägsenh et till sjöss och i 

luften. Den japanska baseringen var dessutom den häl tre och 
gynnsam för såväl defensiv so m - framför allt - offl·m iv. 

II. Planläggning. 

lngcnling har ännu offenll iggjo rts rörande oper:.~.tio nsp la

nerna för kriget i Stilla I-lavet. De lta är h elt naturlig t, lEt 
cperatianerna ingalunda avslu tats, ehuru när detta sk rin·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 ak tioner. Det ~ir därför endast möjligt aU rckon .;lruc
ra 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. 
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Det primära japanska målet var alt besätta den os.tindi
ska arkipelagen jämte de engelska baserna Hongkong och 
Singapor e. För att nå detta mål voro flera betydande över
skeppningsförelag nödvändiga, i första hand mot Malaeka och 
Filippinerna. För att uppnå största möjliga grad av övcn·ask
ning måste transporterna igångsättas utan' föregående förbe
r edande operationer mot motståndarens stridskrafter. 

Den farligaste motståndaren var utan tvekan amerikanska 
s tilla Havsflottan. Denna skulle därför i samband med krigs
öppningen åtminstone temporärt sättas ur spel dels genom ett 
överraskande anfall mot Pearl Harbour, vilket för övrigt av 
de amerikanska befälhavarna bedömts outförbart, dels genom 
ett avbry tande av den västliga kedjan av amerikanska baser. 
Genom den sis tnämnda åtgärden försvårades väsentligt fram
förandet av amerikansk a förstärkningar till Filippinerna. De 
inledande japanska operationerna omfattade sålunda tre hu
vudstötar, nämligen: 

l ) mot Pearl Harbour och baserna mellan Hawaii och 
Filippinerna; 

2) mot :vralacka samt 
3) mot Filippinerna. 
Härtill kommo åtskilliga andra företag av s.ekundär ka

raktär, t. ex. angreppet 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 mot
c;tån clarnas tillträde till elen ostindiska arkipelagen. Samtidigt 
härmed ~kull e denna successiv t ockuperas. Så långt har pla
nen genomförts och därmed blottats. Beträffande fortsätt
ningen 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 Japans syn
punkt borde Australi en vara det vi ktigas.tc målet, då denna 
kontinent har plats för det japanska befolkningsöverskottet och 
(less·utom utgör den sannolika utgångspunkten för elt anglo
sachsi5kl motanfall. Ur axelblockets synpunkt synes däremot 
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en fortsalt japansk offensiv mot väster vara viktigare , da den. 

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 en

gagerade 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 Ynk

ligen kunde göra sig gällande. För dessa länder giillt>r (lp [ 

framför allt att vinna tid, tills den jättelika maritima upp:·ust
ning, som nu pågår, hunnit fullföljas, vilket toni c kriiY't \1-

tcrligarc minst två år. Uneler denna tid måste ocksa Austra
lien hMlas för att senare kunna tjäna som nlångspun kl li'w 

offensiven. 

III. Operationernas förlopp. 

l. Anfallet mot Pearl Harbour och Guwn. 

Söndagen den 7 deccm.ber klockan 0800 igångsalte j; pa

nerna operationerna med elt överraskande anf~ll mol P· arl 
Harbour. Angreppet ulföreles av omfattande flygslridslu.· lir r 
- 150- 200 flygplan - samt n1.iniatyrhåtar. Med hänsyu liil 

dc oerhörda avstånden till närmaste japan~ka baser mask sa
väl flygstridskrafter som ubåtar ha förts fram till liawaiis nii r
het på hangarfartyg resp. specialkonstruerade u b ~\ tsmo derl' t r· 
tyg. I övrigt torde i anfallsstyrkan ha ingått kryssare och ja
gare; slagskepp voro däremot icke nödvändiga, då den amni

kanska slagflottan icke var snabb nog att kunna infånga han
garfartygen. Anfallet inleddes av ett antal miniatyrbal ar, ,·i l
ka 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 upplrii
dandc, 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 luften synes 
]la rik lats mol flygplatserna, vilka praktiskt i ag et försalles u r 
använcUJarl skick, varigenom del amerikanska jaktflyget för
hindrades 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 bourb- och torpedflygförband, 
vilka kunde notera cll s.tort antal träffar. 

Utan tvivel tillfogades den amerikanska slagflottan sva
ra 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 eten och den otillräckliga 
ber·edskap, ~mn intagits, trots all lägel uppenbarligen var kri
tiskt. strategisk spaning har tydligen icke utförts, enär de 
japanska stridskrafterna då knappast kunnal undgå upptäckt. 
Luft- och sjöbevakning ha icke varit i verksamhet, vilket 
bl. a. framgår 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 Havs
flottan 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 deccm
ber 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 samti
digt som överförandet av förstiirkningar ti ll F il ippinerna i hög 
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grad försn\radcs. Under de lta svaghclslills!a ncl kunde ja pan. 

~ka Jant- och flyu-stridskr ufter överföras till de hri ttisk ·, 1 
- u neh 

amerikanska besil!ningam a vid sydkinesiska sjön och la f"ast 

rot i des~a . 

2. Operationen mot Malu cku. (Skiss 2.) 

Sedan Japan i slutet av november och början ::tY d<·rem

ber k raftigt förstärkt si na stridskrafter i Indo-Kin a och an . 

gränsande områden, verkställdes den 8 december tidigt pa ll1or

gonen den första land<;lingningen på bred front p{t i\Ia lac kas 

ustkusl mellan Kota-bharu och Singora el. v. s. pa såv~il ln- it

Liskt -;om thailändskt territorium. T ransporlflottorna sk' <!<b

des av sta rka sjöstridskrafter omfattande några slagskepp och 

hangarfartyg jämtt' kryssar e och jagare. Efter n ågra fa t im

man:. molstCtnd föll Thailand till föga och medgav j apan~k ge

nommarsch. Samtidigt anfölls Singapore fr ån lul'lcn. 

Den 8 december på kvällen gick ch efen för den b rittiska 

c:,;lasiatiska es kadern, amiral Philipps, Lill sjöss för alt ~111gripa 

de japanska transporterna. styrkan ut gjordes ~v slagskeppen 

Prince of vVales och Repuls.e samt troligen ett antal kryssa re 

cch jagare. Hangarfartyg saknades; i ställe t påräknades sa m

verkan med dc i Malaeka baserade flygförbanden. Väcl rcl vn r 

vid avgången till följd av låga moln ogynnsamt för flygopl' r:t

tioner. Styrk an slyrde till en början ostlig och nordostlig '<·n<HC' 

nordvästlig kurs för att vilseleda japanerna. Den 9 p a cm i n rap

porterades den av en japansk ubåt och något s.enare av ri yg

'.: trid skrafter. Gnder natten m <'l lan den 9 . och 1 O. dl' :::~· nl)(' r 

kastade amiral Philipps om kursen till syd och började all' rgå 

mot Singapore uta n a lt ha nått kontakt med japansk a sjöstrids

kraftn. Anledningarna h.iirti ll vo ro , a ll väd ret hlivil all! gynn· 

~ ;amma re för flygo p;;rationer ":Hnt att rappr1r ter ingått, :d l dc 

viktigaste brittiska flygpla tserna på i\[alacka erövra! s. :l' ja

panerna. Delta hade till följd , alt jaklskydcl icke vidare kun-
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Ski.srS ·) Op <' rationen lllol ::\[ala <;ka . 

--- - japan.-; ka .s tritl.s kraflcr och konvo.i0t·. 

--=crnnm-n = hritli.ska .st.n ko r. 
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de påräkiurs samtit1ig som det japanska holcl i luften skiirp tes 

Den 10 december på morgonen stodo' sla"skcr)I)en utanför 1\· 1 · 
o Lan. 

lan med sydlig kurs. Dc es kort erades av €Il enda jagare; iiv. 

riga lätta fartyg - om sådana ingåtl i styrkan - 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 siktas laga sig fram ti ll läll. 

ningslägc och fällde från 5,000 meters höjd clt antal bom ber 

Hepulse erhöll en lr~iH i närheten av aktra svåra tornet ocl~ 
en svårartad eldsvåda utbröt. · 

Två t immar senare - 1210 - insattes ett kombinerat tor

ped- och bombanfall mot dc bada fartygen. Prince of \\ales 

träffades av en torped akterut om babord (ev. av ytlcrligar(' L'nl 

och blev praktiskt laget manöveroduglig. Dessutom träl t tdes 

sannolikt bfrda fartygen av bomber, clmru uppgifter rör:lltde 

träffarnas anta l och lägen saknas. 

Omkring 1220 insattes en koncentriskt torpedanfall, ;-il

kel kom att visa sig avgörande. Hcpulse s.ökte med all kraft 

bistå det redlösa flaggskeppet. Detta träffades emellertid i 

ra;.;k följd av tre torpeder om babord - en i förskeppet, en 

midskepps och en akterut. Slagskcppet kr~ingclc 1u'irt al ba

bord och börjnde sjunka med aktern först. Hepulse träfl'ad cs 

av 2 torpeder i ak 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, Hcpulsr 

efter :3 torpedlräffar. Det är dock möjligt , att lriiffarnas :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 jagarbevakning som jaktskydeL Erfarenheterna 
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från Bismareks sista strid hade icke beaktats. Det tyska slag

skeppet var dock oj~imförligt överlägset de brittiska ifråga om 

motståndskraft och flytbarhet. Under alla förhållanden förc

faller det ha varit oriktigt av amiral Philipps alt på så sått 

50111 skedde riskera de båda slagskeppen, på vilka det britlisl-i:a 

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 över

skeppningar, 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 brit

tiska 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 häf

tiga anfall mot staden, vars försvar, som redan tidigare an

tytts, var praktiskt taget utsiktslöst. Den 19 december föll 

Hongkong, imperiets ytters.ta utpost i Östern. Dess fall på

verkade dock icke nämnvärt det strategiska läget i dess helhet. 

På Malaeka framdrevs den japanska offensiven med oför

minskad kraft. Den 9 februari gingo starka krafter över Johore

sunde t, som skilje1' Singapore-ön från fastlandet och dagen där

på rik tades en uppmaning till kommendanten i Singapore att 

kapitulera. Seclan framställningen, som väntal var, avslagits 

gingo de japanska stt'idskrafterna till avgörande anfall och re

dan den 15 december kapitulerade Singapore, varvid 70,000 

lllan trädde i japansk fångenskap. På mindre än en vecka be
tvingades » viiridens starkaste kustfästning >> . 

Den 14 februari - dagen före Singapores fall - hade 

japanerna frigjort krafter för att påbörja angreppet över Ma-
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lackasundet 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 erön.1-
dcs och osasiatiska flollans huvudstyrka förstördes, varigcnon1 
den brittiska makts.tällningcn i Östern fullständigt s lörtadl'-,. 
Dc viktigasta föt<bindclscrna mellan Indiska Oceanen och d!' ll 

os tindiska övärlden - Sunda- och Malaekasunden - ön·r
gingo i japanernas händer. Härigenom bildades i väsler <n 
barriär, som föl'hindrade brittiskt ingripande i de for tsa lta op ·
rationerna inom övärlden norr om AustraLien. Sl ulligen iipp
nades vägarn a för ett fortsatt framträngande dels m ot Indi!'n, 
dels väst om Borneo mot i första hand Java och i andra h ~nH l 
Au s trali en. 

3. Operationerna mot Filippinerna, Borneo och Celeb cs 

(Skiss 3.) 

Två dagar efter landslingningen 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 kusterna av Luzon, huvttdön i den filippinska ögruppl'n. 
Utan sjös tridskrafter och med endast svaga flyg.stridskral'l1•r 
till förfogande kunde amerikanarna bloll prestera svagt mol
stånd till sjöss. Då det självfallet var ogörligt alt överall t lll
eflcr den långa kustlinjen möta angreppet med tillriickliga ar
mes tridskraftcr, lyckades detta fullständigt. Redan elen 1 K 
december h ade japanerna konsoliderat sina ;s tällningar pa 
norra Luzon och inledde en snabb framryckning m ot siid<'r. 
Den 2 januari föll Manilla och tio dagar senare den lilla iir-

- -±3l -

E),h o,s 3. Operationen mot Fillippincrna oc lt J3ornco. 

japanGka tran~ porter. 

- ~-- = allie ra de motanfalL i slutet n v jan uari . 

l 

l 
il 
Il 



-432-

logsbasen Olongapo. De amerik:1nska styrkorna retirerad(' ttt 

I)å Baalan-halvön, där de förskans<tdc sig, samt till ö[iistn inrr 
t:l' 

en Corregidor vid inloppet till 1\fanilla-bukten. I över !rp lllå. 

nmler försvarades sedan Baalan-halvön mol ideligen uppre. 

paclc japanska anfall. Först den l O april kapitulerade de 

a merikanska ".tridskrafterna, sedan 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::mcma omkring 45,000 fångar på Lu zon. 

Medan operationerna på denna ö ännu pågingo, ul slräek

tcs invasionen även till återslående öar i den filippin ska (ig ru p

pen. Den störs ta av dessa - Mindanao - kapiluleradt• den 

\l maj, varvid ytterligare 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. Ope

rationernas omfattning ökades därför oupphörligt. De11 lG 

december landstega japanska trupper i den engelska kolon ien 

Nord-Borneo, som jämte det angränsande sultanatet Br unci 

fulbLändigL besattes den 6 januari. Fem dagar senare anfölls 

och togs den lilla olje-ön Tarakan ulanför Bomeos nordös.tra 

kus t varjämte landstigningar verkställdes på , norra Cd,•bcs, 

vars viktigaste orter raskt besattes. 

I slutet av januari angrcpo anll'r ikanska och h olliindska 

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 Bomco leel

de liksom övriga anfallsstötar till betydande 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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-L li rövring cu uv ](lUU. (Sk iss -±.) 

Efter dc inlccb n dc opcn1 tionerna, lago Yiiga rna i}ppna för 

, .rtsatta 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 t illföljd av sill läge o~h :ina rik~~ nalur lillgangar 

är en av dc viktigas te i den, ostmcltska a rlupela?en. Efter 

Jrl'l'na en m[mads förberedelser inleddes operationerna ge
om ~ t> 

l erövrin<>en av öarna Bali och Timor den 20 februari, var-non o 
med uppmarschen mot Java var fullbordad. 

Omkring den 26--27 februari igångsattes huvudangreppcl , 

som utgick från h amn ar11a Pontianak, Bandjcnnassin och Ba

tik Papan p<l. Borneo. Sckundära stötar kunna dess utom ha 

U terått från Sumalra och Bali. Transporternas närskydd om-
t:> . 

fattade 2 Lunga kryssare av Naliklass, 4 lätta av Moga mi-klass 

samt omkring ett dussin jagare av modernaste typ. Som fjärr

skydd kunna delar a v slagflottan ha insatts, ehuru rapporter 

härom saknas. Det var heller icke nödv~indigt för japanerna 

att insätta slagskepp, clä ju molståndarna saknade dylika. 

För försvaret av Java hade de alliera de under befäl av 

den hoUändske konteramiralen Doorman sammandragit en 

brokig sjöstyrka beslående av fö ljande enheter: brittiska tunga 

kryssaren Exeter och lätta kryssaren Pcrth; amerikanska tunga 

kryssaren 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 på J<wa . 

Den japan"ka styrkan var materiellt sett betydligt iiverlägs.en 

den allierade; Överlägsenhelen ökades ytterligare av alt mol

ståndarens fa rtyg tillhörde tre olika mariner och thirför me<l 

säkerhet voro föga samövade. 

Amira l Doorm~1 n , vars huvuduppgift var att aYvar_p in .. 

Vasi-on på Java, erhöll på cflennidclagcn den 27 febru nri ilyg

spaningsrnpport, att en fientlig rska der bef'anu sig 50' nor r 
0 111 hans utanför Surabaya operPrandc styrka. lian s. tyrclc 
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Ski,s,s .J. Operationen mot Java. 

japan:ska tran.sporter. = ~ = = allieraLle styrkor. 

Llager.striLlen den 27/2. 
Houston och PPrth .s änkas. 

·) naHstriLlen Llen 28 /e. 
ExetPr s ii n km. 
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omedelbar t nordvart med sin styrka formerad i kolonn. Kl. 

1614 erhölls konlakl och en kort sjöstrid utkämpades på jäm
lÖpande kurser saml pa elt stridsavstand av c:a 200 hekto
meter. Exeter lräJfades redan i ~.!ridens början av en 20,3 
cm projektil, som an.evärt ~:atte ned fartygets fart. Då krys
:.aren icke längre kunde följa åtcrsloclen av slyrkan, beonlra
des den återvända t ill Surabaya eskorterad av en holländsk 
jagare. Striclen avslutades av våldsamma japanska torped
anfall, vilka möttes a v allierade molanfalL Härunder sänk
tes b rittiska jagaren E lcctra och holländska jagaren Korte
naer, den s is.tnämncl u av lorped. I det efter torpedanfallen 
uppkomna, orediga läget med av talrika dim.bankar inskränkt 
sikt brö ts kontak ten, vilken de allierade icke lyckades åter

knyta. 
Japarwrna däremot »skuggade » amiral Doormans eskader 

- under d:Jger med hjälp av ombordbaserade flygstridskrafter 
och efter mörkrets inbrott med på siktbarhetsgränsen fram
gående jag:ue. 

Amiral Doorman styrde efter dagerstridens. slut västvart 
för att h f1lla s ig mellan Java och de japan ska transporterna. 
Under denna förflyttning sänktes brittiska jagaren Jupitcr av 
mina eller torped. 

Klockan 2330, då den allierade styrkan 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. un
der utförandet av denna 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 styr
de mot Tandjocng Priok, väst om Batavia, dit dc anlände den 
28 februari på morgonen. 

Slaget i Javasjön slöts sålunda med en betydand e japansk 
framgång ; 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 sa1111_ 

liga ullopp från Javasjön med mycket ödcsL1igm följder 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· ; lliP
raclc farlygen ulanför östra Java. 

Houston och Perth delade Exetcrs öde. Kryssarua Jii111 _ 

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 ut
om alt dc förslärts av japanska stridskrafter. 

Rcnsning~operalionerna inom farvattnen kring Java f ull
föl jdes .systematiskt och obevekligt av de japanska ~jö.~lrids

kraflcrna. Uneler dc sista dagarna av februari och försl ,t ch
garna av mm·s sänktes sälund brittiska jagaren Stronghold oeh 
amtraliensiska eskortfartyget Yarra, amerikanska flygd rp~lfar
lyg<'l Langlcy, jagarna Pillsbury och Edwll , kanonbålen .\she
vi lle .samt lankfartyget Pecos. Härigenom stego dc sa mman
lagda 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 under beteckningen ,,förintchc~lag, . 

Scdan det a llierade motståndet till sjöss bruti t ' ~unman, 

kunde 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 i ng ar 
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 barriären 
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 
japanska lätta sjö-stridskrafter, ubåtar och flygstridskrafter tid 
efter annan framstötar mot dc amerikanska och brittiska s,töd
jepunkterna 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 an

fallet p ä vVake-ön den 2:3 december, som resulterade i att ön 
efter någr a fä dagars strider övergick i japanernas händer. 
Detta innebar, att amerikanarna ytterligare pressades borl från 
japansk t ter ritorium och dc ak tuella områdena i sydöstra Asien. 
Den 24 januari ockuperades öarna New Britain och New !re
land 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 ham
nen Port Moresby på öns sydöstra kust 

Sedan den första överraskningen övervunnits samlade sig 
de allierade ti ll molanfalL Den l februari angrepo amerikan
ske sjö- och flygstridskrafter fem japanska baser på l\Iarshall
och Gilb ert -öarna, varvid japanerna synas h a tillfogats vissa 
förluster i fartyg och annan krigsmateriel. Detta anfall följ
des d en 24 mars av en raid m ol vVake- och :VIar cu söarna, rö
rande vars förlopp in let offen tliggjort s. Slutligcn u tfördes den 
l8 april ett om slor fram åtanda villnande flyganfall mot hla n d 
annat T ok yo, Yokohama och Kobc. 

Här berörda opera tion er med unelantag av anfallet mot 
Nya Guinea äro utan tvekan sekundär a före tag, vilka ick e 
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kunna tillmiitas större b etydelse. Dc utvisa dock, all dl'n ·a 

pan ska barriären mot öster på int et vis är ogenomträngl ig sa~ll
att dc japanska förbind elselinje rna redan nu äro lWrhi"lrL llt~ 
!O träckta och så rbara. Dc k unna därför vara föreli\pare till 

kommande, större allierade opL·rationer. 

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

Efter fullföljandel av dc tre inledand e angreppen fa11 n sia 
" Japan i besittning av de viktigaste delarna av den ost indiska. 

arkipelagen jämte förbindelselinjerna 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 operationerna i väster. Den 24 mars -· sam m·t dag, 

sum amerikanarna anföllo vV a. k e- och Marcus-öarna - be

~;attes ögruppen Anda manerna u tanför Malaekasundets no rra 

mynning. Härigenom skapades dels ett visst framskju tet sk ydd 

för delta sund, dels ök ade möj ligheter för direkta angre pp 

mot Indien. Den 4 april anföllo brittiska flygstridskraftl•r en 

japansk sjö~; tyrka i Bengali sk a Viken. Anfa.lie t synes ich ha 

krönts av framgång, då 75 japanska bombflygplan, uppenbar

ligen komm ande från hangarfartyg redan påföl jande d:tg an

fölJa Colombo på Ceylon. Den 9 april utkämpades ytterli ga re 

~; tride r i fmvattnen kring Ceylon, varvid brittern a fö rlorade 

hangnd'artyget Hermes sa mt ~dc tunga kryssarna Dorsehhi re 

cch Cornwall. Efter dessa framgångar avbröto emellert id ja· 

pancrna operationerna i Bengal i ~. k a Viken, vares t un de r J1l:l j 

inga krigs.hänclc l ~er aY betydelse ut spela ts . 

l stället ökades under dc första dagarn a i maj akt iviteten 

kring :'fya. Guirwa. Den 4 m aj utkiimpa des <'Il sjöstrid \'iist 

o m Salom onöarn a, v n r vid japan erna enli gt a llieradc up pg i !'ter 

förlorade e n kr~'ssare, två jagarL' samt ett antal smä rre hr iY3· 

Des~;a förlu sler ha ick e m edgivits av j fl panska krigsled ningen· 
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I samband med denna strid anföllos japanska transportfartyg 

~1 v allierade bombflygförband i närheten av ögruppen Louisia

cterna, u tanför Nya Guineas sydöstra udde, varvid ett trans

por tfartyg sannolikt sänk tes. Skäl finnas att antaga a tt ja

panska företaget var riktat mot Port Moresby. 

Under de närmas t följande dagarna - 6- 7 maj sy-

nes en sjöstrid ha utkämpats i norra KorallhaveL Japan erna 

hävda, a tt de s,änk t det amerikanska slagskeppet California 

samt hanga rfartygen Sara.Loga och Yorktown, medan d e allie

rade angiva, at t ett japanskt h a ngarfartyg, en' kryssare samt 

åtskilliga jagare sänkts. Uppgifterna rörande de tta sjöslag 

äro emellertid ännu så ofullständiga och motsägande aU man 

icke kan bilda sig en uppfattning om det faktiska förloppet. 

Från Förenta Staternas sida h ar dock förlusten av hangarfar

tyget Lexington erkänts. E fter denna strid h ar även sjökrigs

skådeplatsen kring Nya. Guinea karaktiserats av ett förvånans

värt lugn. 

7. Sammanfattning. 

En sammanfattning av de uppnå elda r esultaten under t i

den intill den l juni utvisar betydande framgångar för de ja

panska vapnen. Omfa ttande samt för folkförsörjning och fort

satt krigföring y tterst b e tydelsefulla områden ha ockuperats. 

De allierade ha tillfogats far tygsförluster av sådan omfattning 

att dc inverka p å sjökrigföringen inom samtliga sjökrigsskåde

platser (förluststa.tistik återfinnes i bilaga l ). Utgående från 

de .. nyförvärvade basområdena kan Japan slutligen , om det är 

l11aktigt y tterli gare s tora anfallsoper a tioner, allvarligt hota 
Austra lien. 

Det förefaller som om Japan i innevarande stund s t·ode 
111Ycke t na··.r·a ett t•(·J·l·vcl·klJ·::u• .rldc a. ,, · l o l · · 

- v "' sma p aner pa l egemom l 

Ostasien . 

Tidskrift i Sjöväsendet. 29 
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Avslutning. 

Den japun.\ka opcmtionspfunen påminner s111a IH \l td-
drag om elen ty ·kaplanen för angreppet mot i\orgl' Y aren 1 .J..I.o. 
lkss utmärkande drag ii.ro liksom den tysl.;as hii.nsyml ih or
fcnsivancla, överraskning och kraltsplillriug. SjiilvLtl ll-1 vr
höllo dock operationerna till följd av krigsskålkpl:tl'-l'n>. <l<'r
llörda 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 hor l :t go 
japanerna liksom iyskarna fran den gamla tesen om nii<,, ii n
di"lwlcn av herravälde till SJ.ÖSS före igangsätl:mdel :n <l\ <T-to 

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 sjökrigföringen 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 riir
ligarc och m era oregelmässigt, varigenom i"Lvcn en i mak rid it 
bämcende undcrliigsen flotta synes crhalla ökade miijli glw llT 

a l t göra s.ig gällande. 

Förloppet av det Oö.tasialiska sjökriget leder ulan 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.våra artilleriet har sålunda fördelats till dl ~t or! 
antnl, delvi~: 1nindrc och billi gare enh eter (Kadekunt -klas»t'l l). 
varigenom dc allierades Ö\'crlägsenhct i Lunga kr~·ssarc i ' is5 

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 ;-. h , _, ( (') ~ - - l 
,:er. Liitta krYssm-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'rationt•r. 
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s togfurlygens helyclclsc har med all önsl,;särd tydligbel 
·Jarlagts genom det ostasiatis.k a sjökriget. Sedan dc ameri
k ska och brittiska sla!.!fartn:sförbandcn !.!cnom händclsenlcl kan • ~ · ~ ~ 

l 1 7 och l O december salts ur spel kunde japanerna med i nc e1 
··t t ande a v relativt sY aga slridskra l'lcr (obs .bsa) ±'u llfölj ~l sa . 

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, lorpcclflygvnpnct anyo visat sig cl'
fektivast. ='lödvii.ndighelen av atl inom riickhall för motsl:;n
darcns 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 
Harhom·), i stor omfattning mast fartygsbaseras och diirJ"iir 
varit beroende av flottrm vid lösandel av sina uppgifter. 

I taktiskt hr'in'icende kunna lwsliimda slutsalser knappa~.t 
dragas ännu. Uppenbara missgrepp, som dc hritliska slag
skeppen s uppträdande utanför l\Lalacka utan bevakning ell er 
jaktskydd , larva knappast nagon niinnarc lwhandli.ng. 

Torpedvapnet har uppenbarligen spelat en mycket bety
dande 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 
skickliga utförandel a,· nattanfallet utanl'iir Java framhålla~. 
Det japanska torpedfältet s~'m's ha skurit det allicr~dc förban
dets kurslinje uugefiir s:nniidigl som eldiived'allei insalll's, va
rigenom 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 sjiikrig t> \ 
llles.!utande grupptaktik tilli1mpals. 

Sing:tpores fall elll'r end~1,, 1 nagr:1 d~•ga 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 hiindet
serna vid Hawaii böra i detta hänseende inga slutsatser dr'lo-,1 (_ bC s · 
beredskapen motsvarade där på intet vis lägets krav och has: 
försvaret fick därför aldrig tillfälle att utveckla sin fulla kraf t 

Därenl'ot utvisar händelseförloppet vid Pearl Harbour nöd: 
vändigbeten av en ständig och intim kontakt mellan u trikes

ledningen och försvarsledningen. 
Samuerkan mellan befälhavare tillhörande olika va pen 

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 nnig
het om varandras göranden och låtanden. Resultatet blev dc 
katastrofala luckor i beredskapen, som möjliggjorde genomfö 
randet a v den japanska överrmnplingen. Över huvud ta get 
~;ynas de allierade mött stora svårigheter , då det gällt aU ra
ti<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 drag 

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{mg
satt landstigningsförctag. Försvaret av en övärld måste hase
ras på snabba och slagkraftiga sjöstridskrafter samverkande 
med flygstridskrafter av alla slag, framför allt torped- , stört
bomb- och jaktförband. Dessutom måste finnas ett antal yt
terst 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 bestyrkt dc 
erfarenheter, som redan gjorts under det pågående kriget. 
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B iliga 1. 

Au de krig j'örcmcle erkiinclo förluster Ostasien. 

~orbrittannien l U SA 
l 

Holland 
l 

Japan 

--- l l l l 
Slagskepp Prince of Wales l Arizona 

l 
-

l 
-

l Repulse Oklahoma 

~ ILangley 
(flygdepåfart) Lexington l l 

l Dorsetshire l Houston l 
Kryssare de Ruyter 

Cornwall Java 
Exeter 
.Perth 

Jagare J u pi ter Pop e Kortenaer 6 jagare 
Electra Pillsbury Evertsen 
Encounter Edsall 
Stronghold Oassin 
Thanet l Downes 

l vVampire l 

l 1 

Peary 

l Sims 

Kanonbåtar Peterel As h e ville 
l Wake 

Luzon 

1- l 
l Miudanao 

O ah n l 
Minfartyg l l Ogala l Prins van l1 fartyg 

1- l l l Oranje l 
:Minsvepare Bittem G fartyg 

Fin ch 
Pelican 
Penguill 
Pigeon 
QL1ail 

B-- Tan·ager 

s kortfartyg l Y arra lA. Hamilton l l 
In dus l l l 



l 

l 
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Fartygsslag l Storbrittannien l USA 
l 

Holland 
l 

.Ja. p an 

:ubåtar 9 l Perch ') ----.. l (i slora båta 'l 

l s 26 5 miniahru 
2 båtar l ' 

l' 

b 

l 
l P'r B+ 

l 
l -

Motortorp ed-
båtar l PT 35 l 

Övriga l Pecos (tanker) l l 
Neosho(tanker) 
Napa (bogser-

båt) 
Canopus (ub-

moderfartyg) 
U tah (målfar-

tyg) 

" 1. 11111. Ovan uppiagna l'örlus(l'J: iiro l' rkä ntla a1· l'L'S[H'kti Y<' 'll lli

ralitctct. D;irutiive r h a japanerna angi1·it hl. a. följantlt• a l J i, rn tlc 

l' a rtyg ::;o m sänkia: slagilkPppcn \V est Virginia och Cnli l'orni n. ll nn

p:arl'a rl.1·g·l'n Sara t oga och Y orkto11·n sam t kryssa r l' n Augnöt a -',ll ni

iigR tillhöra n de 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 G lwnt. 
Dt• all ioradl' ha •· appor!Trat t•i i myckd. stort antal j apa lt·d; .. ii r

logsl'artyg som ,s.;ink ta. imwl'<tHandc l'tt ['Hl' slag;,;kl']J]J . l'l t• ra l t<ll l!<l l'· 

l'artyg och k r.1·ssarc s n111t i\tskillip:a jngnn•. Bntln q slng.,.; k<'pp <'l 1[11 -

t'u na har nnmng iviti'. 
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Vetenskaplig stridsanalys. 

Krig är våld; a lltså är den fysiska slyrkan del primära 

däri . Eme ll ertid ingå i s tridsverksamheten även psykologiska 

och inst iktiva element. 

Inom krigskonsten h a r exempelvis den verksamhet, som 

går ut p{l all förvilla molslandarens s.innesinlryck, alltid spelat 

en stor roll. Härigenom k an man ju till en viss grad uppn å 

makt att efter sin egen vi lja leda sin molståndares handlingar. 

Skall man alltså dikna denna verksamhet som grundad på 

det klara förnuft et? Denna kunskap är väl dock i själva ver

ket av instink tiv kara ktär, ty elen har av naturen nedlagts h os 

dc flcs.ta leva n de varelsers medvetande närmast efter elen er

farenh eten , all fysiskt våld kan <,kacla motståndaren . Samma 

in ·tink tcr ligga sålunda till grund för dc manövrer, V<-Hmcd en 

ll-bMskaplen strävar efter 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 sl~-rkan är dock, som nyss nämnd es, a lltid 

det primära. Dc noggranna kalkyler, med vi lka u-båtens clriv

lnotorer bcs lännnas och skrovets vattemnotstånd heräknas, äro 

direkt h ~infii rhara lill elen primitiva erl'arenhclen om den fy

siska sl~Tka n s ma kl , lika ,·äl som den oms.orgsf'ulla kropps

li ga träning inf'anleristen genomgår vid sin ulbildning. Den 

fysi ska krafl en har sålunda även tagit lill sin hjälp de wien

skapliga resurser vår tid är mäklig. Därigenom h:u kraft

lltvecklingen i hög grad kunnat iikas . 
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Samma vctcns.Iwpliga metodik har ännu ej börjat lilliin
1
_ 

pas på den psykologiska delen av stridsvcrksamhclcn. 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 utomordentligt 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 vclensk.1plig 
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\ w
tenskap vunnit framgångar i form av 100 procents cffckl iYi
tetsökning 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 tyska sta
ti stik , som uppges. gälla för antalet sänkta fartyg , räknat per 
u-båtsbefälhavare; enligt erfarenheter från förra kriget. En
ligt 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 faktorer Yil
ka utan dessa mäns egen förskyllan skulle ha gjort dem mera 
lyckosamma ~in sina medtävlare. Andra exempel kunn a emel
lertid framdragas, vilka bestyrka individualitetens s tora lw
tydclsc för krigslyckan; så exempelvis när det gäller fra m
gångsrika jaktflygare, vilka ofta kunna räkna nedskjutna mo l
s 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 ovan
nämnda exempel en viktig s.lutsats dragas. De variationer i 
individuella resultat, vilka ovanstående siffror antyda, äro fö r 
stora för att bero enbart av maximala prestationsförmågan hos 
olika individer; närmare bestämt den förmåga, vars övre grii ns 
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es tämmcs a v indiYidcns sinnesskärpa och handlingsförmåga. 
~urnman 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 be-
fälhavarna, resp. förarna snabbare uppnå sadau erfarenhet 
och träningsgrad, all dc kunna uttaga ett m axinnun av sina 
fysiska och psykiska krafter fortare än vad medUivlare eller 
motståndare mecU1inna under den tid dc tillålas vara 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 utbildningsorganisations skyldighel att med
dela 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 ma
terial, som står till förfogande? Hur skulle delta kunna vara 
möjligt, om slutresultatet uppvis.ar så stor ojämnhet, atl det 
innebär kalastrofal underlägsenhel för en väscnllig del av de 
utbildade? 

Ovanstående tillspetsade frågor kunna till en del omcclel
bart besvaras, 'men på vårt nuvarnnde kunskapsstadium kvar
stå ändock så många ouppklarade spörsmål, a tt man i s.tort 
sett kan anse dem berältigade. Det fallas hell enkelt på ve
tenskaplig fot grundade undersökningar, som skulle kunna 
giva någon ledning om hur det hela hänger i hop. Dc an
förda 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 erfaren
heter, för den händelse vi även skulle komma med i striden. 
Det är emellertid tydligt, att olla de faktorer , icke Jninst de 
Psykologiska, som kunna giva etl gott och snabbt utbildnings
resultat, borde letas fram och vetenskapligt analyseras. 

Om det nu kunde påvisas., att exempelvis skjulskicklig
heten hade ett avgörande inflytande på dc nyssnämnda strids
grenarna, så skulle av sammanhanget i övrigt framgå, att de 
framgångsrikaste nybörjarna voro dc, som på ett överlägset 
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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 de iiYPil kun

na analyseras, beskrivas och systematiseras för att Lill ~ l ut va_ 

ra färdiga aH meddelas Lill (km, som ej hava sa sjä ls slii ndi .~ 
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 lio

nen i wclcrbörandcs slridsrcsullal. Om delta iir ri kli ;.;L så 

h orclc he la genomsnillsnivan 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 speci a lis(-rat 
for~kningsins titut inom fii rsv: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 förem~d för undersökningar ; och man skulle clii r sl iin d igt 

nua pa jakt efter och heredel alt gripa moment i krigl•ls w rk 

•;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 kP tint lL'S. 

Detta inslilul skulle i s tället vara lwrctt att ska.pa sada n:1 or

gan i-,:.a tioner, som skulle visa s ig va ra erforderliga . Ell r il't 

ni lt för uppmärksamhet fran elt s{tdant ins tituts si da iin1 dc 
p edagogiska frugorna . 

En annan fråga , som h~ir borde lagas upp , är a ll a d(· l': lk

lo rer , som ligga till grund för m:1skcringsverksamlwl l' n !nom 

dc o lika vnpenslagen. Jnom ma;:.kcringskonstcn har n ·r ks: tlll· 

Jwten niimligcn en i hög grad spontan karaktär. Den li ar ut

veckla ts sasom ett antal nära till h a nels liggande ålgiirder . ,·a n

l igen av defensiv natur, och som gynnats av alt de a n tingen 

äro mycket lätta att åstad komma eller att tank en härpa för 
a lla och envar legat så nära. Säkcrli gcn skulle man genom 

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 Schwolh l' 
C i v.-i ng. 
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Gyrokompass och fartygsmanöver. 
(.Med vederbörligt tillstånd översatt :[rån tyska spräkct av ](()Jll lll" n•l ijr

kaptcn 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 flertal [u· 
uppfyller alla prnktiska fo rdringar -såsom navigeringsinstru
ment å far tyg --::- och under senare tid även å luftfartyg - har 
densamma hittills endast i begränsad mnfattning använts som 
artilleriinstrument ombord. Frågan huruvida gyrokompassen 
verkligen motsvarar de högre fordringar som för detta ända
mfd måste ställas. å elensamma kan eJ· besvaras utan ett «rund-. b 

lig t studium av huru gyrokompassen påverkas av de genom !'ar-
tygets rörelser alstrade accelerationskrafterna. Aven med hii n
syn till kompa ssens utnyttjande å luftfartyg är en dylik un
dersökning nödvändig enär accelerationskrafterna å dylilc1 
kunn a antaga särskilt höga värden. . 

Ehuru man vid byggandet av gyrokompassen tager hän
s.yn till att en odämpad gravitationspendel (gyropendel , kom
passgyro) vars egensvängningstid är 84 minuter icke bringas i 
svängning av någon accelerationskraft, störes emeller tid d enna 
okänslighet i viss grad om dämpning i någon form förefinnes 
(jmfr p:kt 9 nedan) . Den naturliga dämpning som uppstår ge
nom friktion mellan det fri a riktningvisande systemet (hängan
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 fr ik-
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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 kompass1

) viiven en enda gång 
bragts ur jämviktsläget fortsälter all svänga under flera dvnn 

L " b 

om det endast är nämnda friktion som verkar dämpan-
de. (Det dröjer t. ex. omkring 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 vändpunk
terna är u tesluten med hänsyn till svängningstidens längd. Dy
lik dämpningsanordning m edför emellertid störningar av det 
slag som nyss nämnts. 

Först komma nedan att behandlas de grundläggande ek
vationerna för den dämpade gyrokompassen vilken förflyttas 
på ett valfritt sätt. Därefter komma ekvationerna för den 
odänJJpadc kompassen att angivas. I senare delen behandlas 
hela teorien för elen dämpade gyrokompassen. Undersökning
arna hänföra sig till den i Tyskland utförda nyaste gyrokom
passkon struktionen, typ Anschiitz gyroklotkompass1

) (Fein
mess). I det stora hela kunna emellertid likartade resone
mang tillämpas jämväl på nnclra gymkompasskonslruktioner. 

2. Förenkling av uppgiften. Kompassystemets sväng
ningar omkring nord-sydaxeln d. v . s . höjningar och sänk
ningar av ost-västpunkterna komma i det följande icke att be
handlas. enär dylika svängningar i detta sammanhang icke ha
va 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, 
Sld. 109. Bremen 19'31. A. L. Rawlings, The The01·y .of the Gyroscopic 
'CQmpass and its Deviations, sid. 67, Lonelon 1_9,::;.:9, 

2 ) Gyrokompasstyp Anschiitz >>HTG>>. 



utom a~imulen Ö\'l'il angiver horisontalplanet i etl tn• -axdw_ 
slem relativt jorden iir en ~ärs.kilcl undersöknin:..; nödvii ndi " · I ' .., . 
dl· t tu sammanhang ii r det enwllerlid ti Il räckligt alt wLt, alt 
~viingningsliden omkring nord-sydaxeln ör tillriickligt sto r J'iir 
att rullningsulslagcl1

) skall kunna elimineras. .\feel ameltii lz
g~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 ord
sydaxeln kan man ii.vcn i n edanslående 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 gY
ronas rola lionsmomcnl. 

Accelcralioncr i ost-Yöstlig riktning ha ingen slöran dr· in
vcr k:m niir flera gyron förekomma (vilket måslc särskili IH'

vi<.·as) varJör det är tillräckligt atl t a ga lt~i.ns~·n endast til l :t ,. ,._ 
lerationskomposanlernn i meridianriklningen. 

Fiir all ii.Yen bcf'ria heriikningarna fran inflyl:mdt' 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 

undcrsökni ng ar - utförts. 
a) Vid behandlingen ay rolationsmomenlct (B) som hiir

rör l'rän gyrots rotation, bortses från dc clemen't i dett a rula
tionsmomcnl , vilka h~i.tTÖra från riireb.cn omkring jord ,xdn 
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 lriighds
momcnt 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' 'l
kompas.s, Diss. Tochn. IIochsch. :MiinclH•n 192ll; Auszug z. 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. 
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c) Undersöknin gen imkriinkes till att omfalla uppnåen
t a,· jämviklshi.gel och d c små svii.ngningarna omkr ing delta. 

cJC < J . 1 i"" . J , ]a''<vinkl a rna mas le ha las ~a s1na alt sm oc 1 tg . or nn ~-lJ lS • , ~ .. , ' 
rna alltid kunna ersattas med molsvarande hage. 

Ja d) j)('l c.kenbara meridnnriktmomenlet H (jl'r 7) för-

111a' vid J·Ömlörclse m ed Yilrdcl av tyngdkraftens r iktmo-so 111 .J • . . • " ' 

1 t. s D el ta är miiJ' li!.!l a ll :.!Öra i frå:La om alla dc konslruk-mct . · , , , 
· 

1
ct· som utfiirl s i l) rak l i k en. Dän· il l uppkomm~liHle fel (! 0 1 . 

äro av storleksordningen 1 
/ , 0 11o (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 utföras i l'll rätvinkligt koorclinnls~·s lcm x, y, z, vars 

Gl•1·on li <>o·er i rnillJ)Unktcn av det llytnnllc sYslemels cleplace-o b::") .._ ~ 

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 
lcrtid alltid gin1s sada n riktning atl desamma med widningen 
ulvisa hiigl'rgängning . Dylika vektorers kompo'i ::mler skob 
räknas positiva i koordinalcrnns lPd om dc J'a lln utefter respck
live koorclin:1taxlars 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. 

Anla g all: 

R = Jordradi en (jorckn anbtgcs Y~lra el! klot ) = ();~70,:: km. 
T'' Sljiirndygnl'i = 8616±,1 ~.Pk. 
U = .Jcrdcn s vinkelhastighet omkring sin axel. 

') 
U = -7r = O 72g2115 . 1()- 1 rad ,i sek = 15,04 ''; sek. 

rp -
g -

R -

111 -

T* ' 
Obscrvationwrtcns geogrufiska latilmL 
Accelerationen vid fritt fall d. Y. s. n'sullan lcn av gra
vit a tions- och cen lrifugalaccclerationema. 
Ro la lionsmoment. Förekomma fle ra gyron kompa s-
St:'n avses rotationsmmncnlens resultant. 
Del flytande .systemets mass:t. 
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= I\Ietacenterhöjden, avståndet mellan det flytand e sy,10_ 

mcts tyngdpunkt och deplacementets mitlpunkL 

m~a = Riktmomente t (stabilitetsm01nentet) som upp. 
star genom tyngelkraftens verkan på det flylamh~ sv. 
s lemeL · 

C/. Hotalionsmomenlrcsultanlcns asimut, kompassens fe l
visning. Felet vid avläsning av kompass.roscn är (- 'l.). 

(3 Hota tionsmomen lresultantens elevation över san n a ho. 

risen len eller allmännare: symmetriaxelns elevation 
över jämviktsläget när gyrot ej roterar. 

4. Grundläggande differentialekvationer. Med ovan an

givn a b eteckningar få dc grundläggande differentialekvatio
n erna för den p å jorden uppstäHela och odämp at sväng.t ndc 
gyrokompassen följande utsccnde:1

) 

- S (3 = B (~r; U . sin )O) (1 a) 

(
d j:i ) o = d t - 'l. u . cos cp 

~.z 
r 

l J/vl'hiingvngspld 
/ - x 

8esd!!evnlgva -- __ ,.. 
(n ad! Stlden, p 

negativ) 
XN 

t ______ ,• 

(l b) 

Fig. 1. Tyngdpunktsmomrntcts förändring vid acceleration. 

1
) O. Martienssen, Phys. Z. 7 (1906) sid. 536. M. Schuler, Jb. schiff

bautechn. Ges. :J.O (1909) sid. 561. F. Klein u. A. Sommerfelcl, Dbc r die 
Theorie des Kreisels•, H eft. 4, § 7, Leipzig 1910. H . Usener, Der Krci
scl als Richtungsweise r, § 16, Mi.inchen 1917. R. Grammcl, Der J{rci
sel, seinc Throrie und seinc Anwcndungen, § 19, Braunschwci g HJ:20. 
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Båda ekvationerna giva uttryck för (den gener2.liscradc) 

]agen om h orisontens rörelse. I ekva tion (l a) står i vens tra 

iedet tyngdkraftens moment som verkar kring det flytande 
systeme ls clcvalionsaxel, inom parentesen i högra ledet står 
vridningen s vinkelh as tighet omkring vertikalaxeln relativt rym

den. Ekvation (l b) utsäger alt momentet omkring ver tikal
axeln är noll (friktionen försummas) och i högra ledet står 

vridningens vink elhastighet 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 totalacce
lerationens b m eridiankomposant b N; denna komposant skall 
enligt ovan räknas posit·iv när elensamma är riktad mot nord. 

Med anledning härav är den verk samma komposanten i lod
linjens avvikning el. v. s. projektionen av vinkeln Z p å mc
ridianplanc t 

(2) 
g 

Min us tecken erhålles därför att XN skall vara positiv, när 
horisonten synes clevcrad i nord och emedan b N angives po

sitiv 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 ändrar sig högra ledet i ekvation l b om en far
tygsfart v f innes med en nordkomposant V ;-; · På grund av 
lodlinjens förände rlighet i riktning vid förflyttning rör sig ho

risontalplanet (s.om är bestämmande för (3) vid en förflyttning 
nordvart med vinkelhastigheten - v , /H i förhållande till 

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 biir
till 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: 

(
da U . ) - s ((J- XN) - C·/} = I3 dt -- Sll1 q; 

(3 a) 

o = C~~-~-r~.U-eosq;) (:
3

b) 

5. Dämpning::;anotclningen. Alltsedan är Hill anvi:lml<·s 
å gyrokompasser av typ Anschiitz en dämpningsanordning 
som är en tillämpning av Frahms system för slin gcrtank:\1·, 
Dämpningen verkar härigenom icke direkt på svängninganm 
o1nkring vertikalaxeln ulan genom svängningar kring en h ori
sontal axel. Enär ,emellertid , 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. 

Anordningen framgår schematiskt av fig. 2. Såsom Yi1t
ska användes i kärlen olja eller glycerin. Verkningsstället iir 
detsamma som hos Frahms slingertankar för a t t dän< p a el t 
fartygs rörelse vid rullning. 

Antag a tt vätskans specifika vikt är s Gr/cm" (h är b etcd:
nas, massa gr och tyngd Gr), kärlens lwrisontala genomskär
ningsyta vardera Q, avståndet mellan tyngdpunkterna till ge
nomskärningsytorna a och att förbindelserörets längd är l. 
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övriga be teckningar framgå av t ig. 2. Det bör beaktas alt 1} 

. . . vinkeln mellan » vätskelin j en » (den linje som u år genom fl] v v 

vardera vätskey lans tyngdpunkt) och gyroaxeln (rolalionsmo-
mentens Tesultant). o är vinkeln mellan vätskelinjen och den 

1110 Jllentana skenbara horisonten. o kan sålunda betecknas 

50111 den egentliga lutningen . l' = (J + 19, är vinkeln m ellan 
vätskelinjen och sanna hori sonten. Samtliga dessa vin:Ida r 
räknas positiva åt samma håll som elevationsvinkeln fJ. 

En lutning o förorsakar en skillnad i vikt i de båda kär
lens vätskemängder som uppgår till Q a o s och h ärigenom 
ett moment N[!!' omkring elcva lionsaxeln vilket m oment har 
värdet 

'f J Q o n' ~, = - -:z a· s a. 

Minustecknet betingas därav att enligt elen gjorda förut 
sättningen en positiv vinkel o (överskott av vätska vid gyro
axelns nordända) förorsakar ett negativt vridmoment. stor

heten~ Q a 2 s angiver alltså det riktmomen t som dämpnings

vätskan 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 (4) 

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) 

Om vätskan t. ex. genom en plugg i förbindelseröret 
ständigt !'.kull e vara lika fördelad i bägge kärlen, vore (} = o 
och n1:omcntet av vätskan i k~irlen M J;' = - 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 följd varav S = m g a måste vara hela systeme ts rikt
moment inklusive vätskan (tän kt såsom stelnad). Önskar man 
Sålun'Cla t aga med i beräkningarna en fördelning vilken 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 ninn 
b 

av vätska mellan de två kärlen sker. Antag, att den v~itsk r-

mängd som i visst ögonblick passerar genom ett tvärsnitt so111 

är vinkelrätt mot rörets längdriktning (>>Strömstyrkan >>) är i 
[cm3 sek-1] . I överensstämmelse med Hagen-Poiseuilles la g, 

vars tillämplighet i föreliggande fall erfordrar bevis är striim
styrkan proportionell mot det hydrostatiska tryckfallet p r r 
längdenhet av fÖl'binclelseröret, d. v. s. i detta fall även pro

portionell mot lutningen o, ty 
Lip aos 
l 

Härav följer även att 
i j 0 o ( 7) 

där io är konstant. - Under tiden d t flyter alltså genom riirct 

vätskemängden 
i d t = i 0 O" d t. 

Detta motsvarar en sänkning av vätskeytan i det övre 

kärlet av Vätskeytan i det undre kärlet stiger med 

motsvarande helopp så att vätskelinjens lutning ·?9· under ifrå

gavarande tid ändrar sig 
. () 

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

Minustecknet angiver att B avtager när O" är positiv och 
1o · d omvänt. Konstanten 2 Qa' som har stor betydels.e enhg t Ya 

nedan kanuuer att visas, kallas 
konstant» F. Man får alltså 

i fortsättningen >> strömnint(5-

d ?9 
d t 

eller med hjälp av ekv. (5) 

dH = - F ((J - /.N +~) 
d t 

(8) 

(S ') 

därvid enligt ovan 
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F = 2~ Q a 
(9) 

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) 
d t 

och u tjämningen av vätska mella11 kärlen sker om lutningen 
från 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 0 o nedgått till { 6
0 kommer i fortsättningen att be

tecknas såsom halveringstid h. För denna tid gäller enligt 
ekv. (11) att 

h= ln 2 
F 

(In = 0,69315) 
(12) 

Att utjämningen av vätska sker i överensstämmelse m ed 
en aperiodisk och icke enligt en oscillerande funktion be
ror på tillämpningen av Hagen-Poiseuilles lag på ifråga
varande förlopp. Denna sats utgår nämligen från att 
vätskans utjämning sker på ett sådant sätt att accelerationsar
betet 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 re
sultat som nedan nås är det nödvändigt att undersöka det be
rättigade i att försumma accelerationsarbetet i fäthållande till 
friktionsarbeteL Man behöver emellertid endast räkna ut eller 
Uppskatta det Reynoldska talet m som svarar mot strömningen 
i förbi ndels·eröret ty detta tal ger förhållandet mellan de bå
da delarna av arbetet. Fö'l·summandet av acccleralionsarbetet 
Inåste anses fullt b erättigat om ~)1 visar sig vara ett litet bråktal. 
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För en ct.-svängning med amplituden ± 5° eller vid en 

gir sådan som nedan kommer att behandlas i punkt U , isat 
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 motsvara r clt 

Heynoldskt tal ~H av storleksordningen :H = 1~00 . Delta inne-
l 

bär alltså att accelerationsarbetet är c:a 1000 av frikti on sa r-

betet varför man sålunda helt kan bortse från del förra arbe
tet i förhållande till det senare. 

Det föreliggande problemet rör sig om kopplade sväng
ningar. 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 kompassystemet 
verkar på dämpningsvätskan genom en motsvarande frik tion:; 
koppling på grund av friktion . [Vid beräknandet av dämp
ningen för elt fartygs rullningar genom slingertankar får icke 
bortses från a cceler ationen Ly i detta fall spelar tröghetskopp
ling en avsevärd roll.] 

6. Ekvationssystemet med cle tre obekanta . . Elimination. 
Den med dämpningsanordning försedda gyroko1npassens sväng
ningar äro fullsländig bestämda om man känner dc tre vink
larna et., fJ och 't~' i varje godtyckligt ögonblick. För ändamåle t 
ha vi följande tre ekvationer 

- S (fJ-XN)- C 19 =B(~~ - U sin q:>), (3a) 

df3 
o=dt 

dB 
d t 

C( u cos q:>' 
(3 b) 

(8') 

Ur d etta system av tre ekvationer elimineras i tur och ord
ning två av variablerna a., fJ och /} varigenom ekvationen er
h ålles för den tredje. 

För erhållande av ekvationen för et. deriveras t. ex. ekv. 
(3 a) med avseende å t: 
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B d'a -f- S elf3 - S elX, + C eld ,t{J = O (3 a') 
dt' dt dt 

o d f3 o ( ) o d B f' o ( ') varefter värdena a d t fra n 3 b och a dt ran 8 insättas. 

Man erhåller då 

d'" + s(v" + U ) S elX, CF(fJ X + -'1) O B dt' R et. eos q:> - ~- ' -,N - u ' = ; 
Av ekv. (3 a') och (3 b) följer att 

C d ,O _ Bd
2

a S dX, -t s(v" _j__ U ) - Tt - w - ----c:~t - R 1 et. cos cp . 

Deriveras nästföregående ekvation åter med avseende 
d{) 

och insättes samtidigt det nyss funna värdet å - C dt 

, dfJ ( värdet a dt ur ekv. 3 b) så blir 

d'a + F d2 
a _J__ S U- cos rp d a + (S _ C) F U Bcos (p et. = 

dt" - d t' 1 B dt 

å t 

och 

= 2__ l' S d' X x + (S - C) F el XK - ~ el v, - (S - C) F v, J 
B dt" dt R . dt R · 

V·idare må införas nedanstående beteckningar vilkas be
tydelse förklaras längre fram, nämligen 

s u cos q:> w2 -

B 
-

(13) 

s - c (14) 
--- Y-s 

d VN 
Iakttager man dessutom alt enl. ekv. (2 ) -----;u- = bx = 

-g · XN så erhålles för a den slutgiltiga diiTerentialekvationen 

el
3

a 1 F d'a _j_ 2 da + F 2 
dt" -,· cti! 1 - (1) elt % ' (1) C( = 
2 ( ' w d'z, +Y-F d;cx+_E_XN-Y-F v"' ) 

U - coscp dt' dt R R 

(15 a) 

(Denna 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 Schwing. 

ungen des Anschi.itzschen Kreisclkompasses durch kommu nizil'
rcndc Gcfässe , i festskriften till Arnold SommerfeJds 60-ftrsda o-.-,, 
sid. 72, Leipzig. Hirzel 1929.) 

För fJ erhåller man genom en liknande elimination 
asp d2p 9 dp 
~ + F dt2 + W" dt + ~ F w2 fJ = 

F U2 sin cp cos cp+ (w 2 -- ~) d~N -·i- F(% w 2 - ~)xN (15 h) 

och slutligen för {} 
d 3 '!? d 2 11 dB 
dt' + F dt' + w dt + ~ F w2 {} = 

d"' F U 2 sin m cos m 1 F - 2" + F g v ·r ·r T dt2 l{'·N 
(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 linjära different ia l
ekvationer av tredje ordningen. I de till höger om likhets 
tecknen stående stö·rningsfunktionerna härrör konstanten F V 
sin cp cos cp (i ekvationerna för fJ och {J.) från .riktnin gsfiir 
ändringen 'hos observationsortens meridianlanget på grund av 
jordrotationen i förh ållande till rymden, under det all stör
ningsfunktionerna i övrigt härröra från fatygels rörelser. D:.•n 
allmänna lösningen av var och en av förestående tre ckvatin
n er består dels av en lösning för den homogena delen dels 
ock en partikulär lösning av el en fullständ iga ekvationen. Den 
första delen giver kompassens egensvängningar. Denna lös
ning är identiskt densamma för samtliga tre variabler sånii r 
som på intcgrationskonstanterna. [Detta sakförhållande och 
dc praktiska konsekvenserna härav hava redan tidigare på
visats av Rawlings (§ 70 sid. 48) .] Integrationskonstanterna 
bestämmas av begynnels.evillkoren. Dc pa11ikulära lösnin gar
na bestämmas däremot av kompassens rörelser och äro obe
roende av begynnelsevillkoren (tvångssvängningar). 
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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 dämp

h~ ,
1
stennen - C {}och eliminerar. Man kan emellertid erhålla 

n JII o ) . d .. . amma e'kvationer ur (15 a, b om man 1 essa sattcr antmgen 
~ = o eller F =00. F = O innebär alt strömning :w vätska 
]lelt förhindras (t. ex. genom en strypning av förhindclseröret ; 
)lalveringslid en = oo ). F = oo däremot innebär att ingen stryp
ning över huvud taget förekommer (halveringstid h = O). I 
senare fallet är tyngdens effektiva riktm.omcnlct inte längre 

_ d XN 1 d2 Vx 
s utan S - C = ~ S. Om man s.atter ----;rt g (ft2 

så blir ekvationen för den odib.npadc kompassen vid godtyck
lig rörelse 

d2 rt w2 (d'v, g ) (lfia) 
(It2 + w• (/_ = -- g U cos 'P dt' + R · v, 

d' p 1 ( g) d v, (16b) W + w 2 (J = U 2 sin 1p · cos cp - -- g w
2 

- R ert 

a) Är kompassen orörligt uppställd 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 + '/'1) 

U2 
fJ = B . sin (wt + '!'t) + w' sin cp cos cp 

(17 a) 

(17 b) 

Vardera av rolations.momentrcsultantens Lvå rörelsekom
ponenter utför a ll tså en harmoni sk svängning omkring jäm
viktsläget 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 geogra
fiska meridianen och lutar därvid den lilla vinkeln fJo mot 
horisontalpianet (eller mera generellt uttryckt det jämvikts
läge, som det icke roterande gyrot intar). fJo brukar benäm
nas den , ständiga elevationen , . 
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Den i ekvation (13) införda slol'l1cten w visar s i"' ,.a 
u ra 

vinkclhaslig'hctcn fö r nyssnämnda svängningar. Tiden fii r " 
'- 11 

hel sådan svängning är därför 

2 JT r B 
T 0 =-= 2n v 

w :::l U hos cp 
(19) 

Frekvensen för de båda svängningskomponenterna ii r den. 

samma varav föl jer alt gyroaxeln utför en elliptiskt polarisl' rad 

svängning. Av ekv. (3 b ) följer vidare att i ekvation (17) 

2 
(20) 

samt att Bw måste vara = A U cos cp. Dörigenom ~iro sviing. 

ningscllips.erna i (a, (J) -planet b es tämda både till storlek och 

läge. Ellipsens axlar falla utefter koordina taxlarna y och z. 

Förhåll andet m ell a n ellipsaxlarnas längder ~"ir 

A 
,u = B 

eller m ed stöd av (13) 

- v s /l -
B U cosrp 

T·X· 

cos (jJ 

'ro 
(21) 

(2 1') 

Vilken kurva i den på så sätt definierade el~ipsskaran . ~om 

gyroaxeln kommer al t följa beror på begynnelsevill koren. 

Svängningsellipsens lillaxel är kortare ju närmare polen o!J-;cr

vationsartcn är belägen och ju korta re kompassens egcnsviing

ningsperiod är (jfr sambandet m ellan ,u och (30 enligt ek va

tion (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-ioner, nämli gen 
B' tF a 
s dt" + B U cos cp a = o 

B' 
så verkar s såsom ett trögh etsmoment och BUcos tp såsont 

riktmoment 
Uttrycket 

(22) 

- 4.65-

1
,oulln er a tt am·ändas under b eteckningen )) dynamiska l rög

betsmom entct». _ Tm detta borde vid strängt matematisk be-

l 11
cl ling rfogas. det statiska tröghetsmom en tet (jfr punkt 2 b) . 

Ja 
l] ttryckct BU cos rp kommer att betecknas såsom )) asimut --

eller meridi anrik tmomentebl H. 

H = B U cos cp (23) 

(Hos gyrokompasser av i handeln gängse typ Auschi:tlz är 

dettariktmomentH=l1 ,3LGrcm] . coscp. Dettamomentbehö

ver endast göras så stort a tt det övervinner friktionen. Under det 

att man 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 , där det rör sig om vridningen hos etl tullständigt frilt nytan-

de gyroklo t, propor tionell mot Yridningshastigheten ~l~< . Vid en 

svängnin g där amplituden är + 1° uppgår friktionen i m edeltal 

till 0,0004 Gr cm . Under va rje halvsvängning förbrukas c:a 2 °/ 0 

av svängn ingsenergien . Varje amplitud blir följaktligen c:a l 0
/ 0 

mindre än den närmast föregående. Jämför även uppgifterna 

rörande amplitudernas avtagande under pkt l ovan.) 

Detta rik tmom ent är emcUertid inget verkligt moment 

utan -e tt sk enhart sådant av likartad karaklär som centrifugal

och corioliskraftcn. Denna kraft uppträder h är p å grund av 

den transforma tion som utfört s. från i r ymden fasta till m ed 

jorden förenade koo rdinater och som medgiver ett studium av 

gyro t på jOJ,den ulan att behöva taga hänsyn till dennas ro ta

tion. Det är anmärkningsvärt a lt riktmomentet H. är oberoen

de av de t stabiliserande momente t S. (H. Usener, >> Der Krcisel 

als Rich tungsweiser, sid. 109 an m . 5). 

Av ekvationerna (3 a, b) tillämpade på den orörligt upp

ställda kompassen (v =o i x = o) följer a l t svängningsekva
tionen för ~ är 

B d2 {J ' S (J C ((J ) l (04) 
U dt

., 1 - - 1' -= (Ons ta n t -cos ,, -

I de tta fan verkar tyngdkraftens moment S som riktnro

lll.ent och den dynamiska trögheten är 
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B 
6{3 = "'U~-

cos 'P 
(25) 

Såväl riktmomentet som den dynamiska trögheten hava 

sålunda i förhållande till komponenten <z förstorats B~ 
l cos 'P 

gånger eller enligt ekvation (21') ;t 2 gånger. Svängningsd lip. 

scrnas axlar förhålla sig alltså som rötterna ur dc dynam isk;:c 

tröghetsmomenten kring elevations- respeklive vcrt ik:1laxel 

Härav framgår även att vid horisontal- och vedikalkom posm1 ~ 
tcns svängningar samma energimängd förbrukas. 

Enligt vad som. förutsattes under punkt 2 d kan hor lse3 

från R i jämförelse med S, alltså kan l försummas i ji:imfii rrlsc 

med ,rt2
• Det ifrågava rande förbållandet blir enligt (18) och (21') 

2 _ S _ tg 1P (26) 
;t - R- y.· 

En strängare behandling av problemet, där l icke fi ir·mm

mas jämfört med ,u2
, för till 

s -- tg 'l' - l ( 26') 
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 ningen 

i rymden oberoende av jordrotationen. 

b) Är kompassen uppställd å ett fartyg som för fly tta r 

sig på ett sånant sått att fartens komposant i nordriklnill gcn 

är konstant ändras ekvationerna endast därhän att te rmen 
(,)2 v . 

g u . c~s lfJ som är en konstant behöver tillfogas i h ögra 

lede t av ekvation (16 a). Till lösninge n (17 a), betrakl ad ~om 

partikuhir lösning, behöver sålunda endast tillfogas kon stan te n 
(27) vi\ v~ 

(/. • - - . 
·O -- - R u cos !(J - - v 

Ombord å ett fartyg som förflyttar sig med likfonnig 

fart ligger a lltså gyroaxeln i sitt viloläge inte längre i den geo

grafiska m eridianen utan avviker fr ån meridianriktningen en 

vinkel <zo som. är proportionell mot fartkomposanten VN· 
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v cnna vinkel Xo . Ju~ n betecknas :on~ ett .. " fartutslag )) . Enär 

_.
1 

j{ol11Passen graclenngen (rosen) ar last forbunden med gyro

: ~cln (eller elektriskt kopplad till denna) och indexe t (styr

~ trecke t ) är fast i fartyget avläses kursen felaktigt på - x 0 

a .. 
1
• vilken . vinkel kallas >> fa rtfeh. Den korrektion som så

n , 
]unda måste tillfogas den avlästa kursen för att ei"hålla den 

verkli ga kallar m an » fartkorrektionen å>>. Denua är m ed av

seende å såväl storlek som tecken identisk med z 0 • 

Har fartyget samtidigt en fartkomposant vE i ost-vestlig 

rik tning verkar denna på kontpassen som om hastigheten av 

jordrotationen ändrats med nl'ots.varande belopp el. v. s. kom

posanten v 1; måste med sitt tecken fogas till jordens rota tion s

has tighet V. Om fa rtyget styr rättvisande kurs A (över grund) 

är 
v . cos A (27') 

<zo = - V + v . s in A 

Man hör med andra ord betrakta V pft .ett sådant sätt att 

i denna hastig'hct inbegripes ·korrektionen v. sin A. 

Aro fartygets kurs och fart kända kan korrektionen å 

fogas till kursen genom räkning eller med användande av ta

beller 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 van

liga bem är'kelse. 

E n konstant fartkomposant åt rät~visandc nord har intet 

inflytande på gyroaxelns elevation. För att klarlägga det in

fly tande som utövas av en åt rättvisande ost riktad fartkom

posant är det nödvändigt att taga hänsyn till corioliskrafter 

vilka emellertid här icke skola beröras. 

8. Accelercdionen::; inuerkaH på den odåmpade 1.- ompassen. 

a) Utsättes kompassen för en konstant accelerat ion i den sanna 

nord riktningen bli differentialek vationern a 
d2 et 
dt2 + 0)2 r.7. 

0)2 
~--- bN · t 
R U vos lfJ 

d2 t3 
'-----'-dt' -i- w2 fJ ( o g ) b" + U2 . , = - w-- - . -'- Sll1 rp · cos m R g ·r 

(28 a) 

(28 b) 
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Lös ni n gen blir 
h, t 

CJ. = A1 sin w t + A2 cos w t - -y 

,fl = B 1 sin w t + B2 cos w t + (1 - H.gw,) Xe< + r/0 

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

A2 = o och B. = - ( l -- R g ., ) XN . - (,)-

En ligt (3 b) blir då 

B
1 
= o och A - -- __ w __ · B

2 1 - u cos <r 

och alltså s lutligen 

(/. = f-l (1- H.:J")xe< · sinrot + (/.o (29 a) 

(J= -- (l - R gw') XN (l - cos w t) + fJ 0 
(29 L) 

Aceelera lionen förorsak ar alltså 1 :o en förändring i jiim

viktsläget och 2:o svängningar omkring de lta. Svängninga r

na benämnas >> accclcrationsutslag » (Det ofta använda uttryc

ket »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 ,[ii

len , ett förlopp som icke är analogt med gyroaxelns accelera 

tionsulslag). Förändringen i jämviktsläget (viloläget) kalLts 

i den mån det icke över ensstämmer med det genom den nya 

far ten betingade viloläge t >> accclcrationsfeb (rcstutslag). t' t
slaget ·och felet k alla s tillsammans :( 1 r e5pektive (J 1 och sa· 

lunda äro 

a (/. 0 + z1 oeh 

fJ flo + fJ1· 
Jämviktsläget för a ä r r/.0 d. v. s . lika m ed fartutslaget 

enligt (27) och (2 7') . Emellertid är de tta vä1'de inle längre 

kon stant utan är proportionellt mot den momentana h a stig

hetens förändring. Vill man klarlägga fartutslagets b eroen 

dc av tiden , så län ge accelera tionen verk ar , kan num' '-ättn 
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·-+ g Xe< · t där RgU = 0,0211 sek- 1 (30) 
Clo ==- R . U. cos 'P · 

önskar man t i Lidsminuter blir 

(30') 

där rl. o och XN äro mätta i samma slags. m ått. 

Så länge accelerat ion förefinnes är det nya viloläget för (J 

(J -- (l -- _g_) XN (31) 
0 R w' " 

Om kompassen befann sig i sitt viloläge vid accelera tio

nens början överlagras, såsom visats i ekv. (29 a) och som 

synes av fig. 3, det likformigt växande fartutslage t av sväng

ningar med amplituden 

am p l CJ. 1 = ,a (l - R gw") Xx (32) 

Så länge acceleration förefinnes, är clevationssv~ingn ing

arnas amplitud 

am p! {31 = ( 1 - RgwJ · XN 
(33) 

70 80~ 
mm 

Fig. 3. Gyrokompassens odämpade a- svängningar under perioden 

To = 60 min ( w2 = 2 i;) vid likformig acceleration. (Talvärdena gälla 

för IGels latitud cp = N 54° 20 '). 

Bortser m an från den likformiga translationsrörelscn 
tXo __ V :-:; 

v 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 eridian. 

planet utan i ett plan, smn bildar vinkeln 'Zo med meri

clianplanc t. Förstorar man, i likhet m.ed vad som ko111 _ 

mer all ske även i fortsättningen, för att förly dli g~t för

hållandena, lillaxeln ,u gånger övergår ellipsen till en cir

kel m ed be teckning I i fig. 4. Om axeländan icke befann s i ~ 
" i viloläge t 01 vid accelerationens början (t = o) erhåller man 

en bild av axeländans rörelse om man i diagrammet f ig. 4 

slår en cirkel II med det nya viloläget Oe som medelpunkt och 

gående genom punklen P. Pnll'kten P är den punkt där axel

ändan befann sig vid tiden t = o. På motsvarande sätt er

håller man en bild av rörelsen sedan accelerationen upphiir l ge
genom en cirkel med 01o som medelpunkt. 

Fig. 4. Axeländans odämpade svängning (rörelse) vid en acceleration 

(sydlig) när w'±;, och ordinatorna ((3) iiro förstorade ,u g<'tn gc r. 

Tänker man sig däremot diagrammets vertikalaxel kva r

ligga i 1neridianerr i avsikt att få en bild även av transta tions

rörelsen 'Zo framstår axeländans bana cykloidal och ter sig 

antingen flätad , normal eller utdragen beroende på 

om R : 2 är respektive mindre, lika med eller större än lJ2 · 

(Fig. 5). 
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Fig·. i\ . AxPlänclans röt·el sP vid påv0rkan ay t'n konstant ::tCCC' le ration 

(mo t syd) när w' = 2 i . Elf'vat ionPn {J är rö rs torad ,11 gå ng-P r. 

Rörelsen är räknad från meridianen. 

Om accelerationen är k ortvarig (inte längre än 5 tidsmi 

nuter) kan ex :s sinusfonniga förlopp ersiiitas med cl ~ss tungent 

i origo (fig . 3). Av (29 a) föJje_r då: 
da w' bN 
dt- u . cos 'P g 

och alltså med den na approximat ion om Lit är elen tid un

der vi lken acceleratio-nen varar 

+ R W
2 bx d t Il 

ex = ao 'Zr = --g- · y- e er 

R w2 

'f. = 'Xo + al = g 'f.o 
(34) 

Axeländans ulslagshas.Lighct seelan accele rationen börjat 
R w2 

verka , är allts}i -- gånger större än den som skulle e rhå llits 
g 

genom fartut slaget 'Zu. Accelerationsutslaget är 

(
R • ) 

'Zr = 'Y.o gw- -l 
(34') 

(Forts.) 
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