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Scheer-programmet 

Krigsmakten, industrin och planerna på en utbyggnad av ubåts
vapnet i Tyskland år 1918*) 

Av Leif Stjerna 

INLEDNING: V ÅRLDSKRIGET OCH FÖRÄNDRINGARNA 

Första världskriget innebar genomgripande förändringar på en rad 
områden. Emancipatoriska rörelser bröt igenom med sina krav, nya 
seder och bruk introducerades, nya åsiktsströmningar gjorde sig gäl
lande osv. Inom näringslivet skedde en markant ökning av statlig 
interventionism. 

De olika processer som kriget satte igång eller påskyndade, återver
kade på förhållandet mellan olika samhälleliga klasser och skikt och 
fick en rad mer eller mindre uppenbara konsekvenser på det ekono
miska, sociala, socialpsykologiska och politiska området. Själva proces
sen och samspelet dem emellan, samarbetet och konflikterna mellan 
olika grupper och intressen etc är emellertid otillräckligt belysta. Kriget 
påskyndade den industrialisering och teknologisering av krigföringen 
som utmärker vårt århundrade. Vi vet emellertid föga om hur denna 
utveckling i sin tur påverkade eller samspelade med utvecklingen i 
övrigt. 

De stora satsningarna inom ramen för de olika vapenprogram under 
och efter det andra världskriget, den alltmera långtgående integrering
en av industrin och dess resurser i försvarsansträngningarna har aktu
aliserat existensen av ett "militär-industriellt komplex". Talrika studier 
har ägnats detta och dess följdföreteelser. Statsinterventionism, mark
nads- och maktkoncentration, profiter, militarisering, systemstabilise
ring, teknologisering och propagandaverkningar är några av de konse
kvenser som studerats.' 

Vid studiet av det militär-industriella komplexet har uppmärksamhe-

* Föreliggande uppsats, som inglh i ett avhandlingsarbete om den tyska marinen
1918-1945, har utarbetats inom ramen för projektet "Sverige och stormakterna 1905-
1945" under ledning av prof Carl-Axel Gemzell och med stöd av Riksbankens Jubile
umsfond. Uppsatsen har ventilerats pä prof Göran Rystads doktorandseminarium. Ar
kivstudierna har möjliggjorts genom anslag frän Delegationen för militärhistorisk forsk
ning. 
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ten starkt ensidigt riktats på utvecklingen under senare år.2 För förstå
elsen av det militär-industriella komplexet och dess utveckling är det 
emellertid nödvändigt att analysera även tidigare företeelser av detta 
slag och de erfarenheter de grundlade. 

Den tyska ubåtskrigföringen under de båda världskrigen utgör ett 
utpräglat exempel på insats av en högt utvecklad militär teknologi 
under utnyttjande av industriell kapacitet. I mitt pågående avhand
lingsarbete behandlar jag olika aspekter av det tyska ubåtsvapnets 
utveckling och dess konsekvenser på nationell och internationell nivä. 
Syftet med föreliggande uppsats är att närmare granska de planer på en 
massiv satsning på ubåtar under hänsynslös koncentration av samhäl
lets resurser, vilka utvecklades i Tyskland strax före krigsslutet 1918 
inom ramen för det s k Scheer-programmet. I krigets elfte timma, när 
den sista stora offensiven till lands misslyckats, kastade man sig in i 
planeringen av en produktion av ubåtar i ny och större skala. 

I forskningen har Scheer-programmet rönt relativt liten uppmärk
samhet. Walther Hubatsch framhåller endast i sina arbeten om den 
tyska marinen att programmet ej ledde till något konkret resultat.• 
Gerald D. Feldman, som behandlat förhållandet mellan industri och 
krigsmakt i Tyskland under första världskriget, ser främst programmet 
som ett utspel i syfte att åstadkomma lindrigare fredsvillkor.4 Wilhelm 
Deist belyser Scheer-programmet mera ingående i en framställning om 
förhällandena inom marinen under hösten 1918. Därvid framhåller 
han marinens intresse av att genom programmet anknyta till det s k 
Hindenburg-programmet, proklamerat av armen år 1916 och syftande 
till att ställa hela det tyska samhället i krigets tjänst, ett förverkligande 
av det totala kriget. Marinen ville genom ett liknande program hävda 
sig gentemot armen och återupprätta sin under kriget skamfilade pres
tige. Deist ser Scheer-programmet främst som en utåt och inåt syftande 
propagandaaktion, vilken därvid inte längre motsvarade de reella för
utsättningarna.5 Programmets bristande förankring i verkligheten 
framhäves även av Berndt Stegemann,6 medan Eberhard Rössler mera 
uppehäller sig vid rent tekniska förhållanden, föreslagna ubåtstyper 
inom ramen för programmet osv.7 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att man inom forskningen 
framhållit Scheer-programmets propagandamässiga och föga verklig
hetsanknutna karaktär. Man har uppfattat det som ett desperat utspel 
utan allvarliga avsikter bakom. Vidare har man varit starkt fixerad vid 
att programmet ej realiserats. De förberedelser och överväganden, som 
gjordes är emellertid av vikt, bl a för att förstå satsningen på ubåtar i 
Tyskland efter första världskriget och de nya massproduktionspro-
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sram, som tillkom under det andra världskriget, men också för förstäel
;en av förhällandet mellan krigsmakten och industrin. 

I föreliggande uppsats skall jag försöka besvara följande frägor: 
Varför planerade man ett massproduktionsprogram för ubätar hös

en 1918? Hur långt avancerade planläggningen före krigsslutet? Vilka 
,tod bakom programmet? I vad män kan man urskilja en samverkan 
mellan olika intressen? Vilka komplikationer och konflikter aktualise
rnde programmet? Vad säger det om förhällandet mellan krigsmakten 
)Ch industrin? 

;;cHEER-PROGRAMMETS FRAMVÄXT 

r:'örberedelserna för ett ubåtsproduktionsprogram i stor skala. 

Den skepticism, med vilken man inom delar av marinledningen betrak
tat ubåtsvapnet före första världskriget och det öppna motstånd som i 
vissa fall funnits, minskade efter krigsutbrottet i takt med ubätsvapnets 
,tändigt ökade framgångar. 

I den successiva eskalering av världskriget som ägde rum, kom det 
tyska ubätsvapnet att inta en betydelsefull ställning. Det erbjöd ett 
)rutalt men effektivt stridsmedel i kampen till sjöss. Under det begrän
;ade ubåtskriget 1915-16 sänktes handelstonnage på tillsammans om
<ring 1,5 miljon BRT. Samtidigt förlorade emellertid tyskarna ett 
:jugotal ubätar, vilket var ungefär en femtedel av de opererande ubå
arna.8 Proklamerandet av det oinskränkta ubåtskriget i februari 1917 
nedförde en kraftig ökning av volymen sänkt handelstonnage. Fram 
ill och med juli mänad 1918 hade ungefär 8 miljoner BRT sänkts 
;amtidigt som tyskarna utsatts för en mycket kraftig äderlätning, dä de 
'örlorat mer än 100 ubåtar, vilket var cirka hälften av ubåtsflottan.9 Vi 
rnn säledes konstatera att de egna förlusterna var stora, speciellt under 
:let oinskränkta ubåtskriget 1917-18. Detta berodde på fiendens in
roduktion och utveckling av effektiva ubåtsbekämpningsmedel säsom 
;junkbomber och ett ekolod för upptäckt av ubätar (Asdic), 10 liksom 
)ckså på organiserandet av ett konvojsystem. Det var därvid betydelse
'ullt för ett fortsatt framgängsrikt ubåtskrig att ubätens relativt !äga 
'ramställningskostnader och korta produktionstid möjliggjorde en 
:nabb kompensation för förlusterna.11 

Den starka utvidgning av ubåtskriget, som ägde rum under krigets 
.enare skede, medförde en expansion av den militära byräkratin. Un-
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<ler Reichsmarineamt, vilket ansvarade för marinens rustningar, bilda
des exempelvis den 5 december 1917 ett särskilt Ubootsamt. Genom 
dess försorg lämnades redan samma månad 120 ubåtar på entreprenad 
och 1 juni 1918 utökades antalet med ytterligare 220. Ubootsanu 
strävade efter en månatlig produktion vid slutet av år 1919 på 30 
ubåtar om arbetskraftsbehovet kunde tillgodoses. 12 Detta skulle inne
bära en kraftig produktionsökning, då den vid detta tillfälle beräknade 
månatliga produktionstakten uppgick till knappt 9 ubåtar. 13 De månat
liga ubåtsleveranserna fortsatte emellertid att vara låga: i januari 1918 
3 och i juni samma år 12 ubåtar, vilket torde ha berott på brist på 
arbetskraft och råvaror, men även stora transportsvårigheter. 14 

Marinens organisation i sin helhet kännetecknades av en stark de
centralisering. En uppdelning av ledningen på olika Immediatbehörden 
hade gjorts. Dessa var sinsemellan självständiga. Det fanns inga klara 
kompetensgränser mellan dem, varför konflikter lätt uppstod. 15 För att 
skapa en fastare och mera enhetlig ledning arbetade officerare inom de 
högre marinstaberna för inrättandet av en överordnad marin myndig
het med chefen för Hochseeflotte (Flottenchef) Admiral Reinhard 
Scheer som chef. En av de drivande krafterna bakom denna aktion vai 
Kapitän zur See Adolf v. Trotha.16 

Uppenbarligen i syfte att bana väg för en förändring sammanträffade 
Scheer och Trotha med chefen för marinkabinettet, Admiral Georg 
Alexander v. MUiler, den 3 juli 1918.'7 Den 27 juli meddelade amiral
stabschefen Holtzendorff kejsaren att han önskade ta avsked från sin 
post. Till efterträdare som amiralstabschef utsågs Scheer den 11 augus
ti. 1918. Samtidigt inrättades under denne en överordnad marin myn
dighet - Seekriegsleitung. 16 

Omedelbart efter Scheers utnämning intensifierades cirkuleringen m 
promemorior rörande ett utvidgat ubåtsproduktionsprogram inom ma
rinen. I en sådan promemoria, utarbetad inom amiralstaben, drog, 
riktlinjerna upp för den förmodade fortsatta utvecklingen av kriget.•· 
Det konstaterades att ubåtskriget 1918 inte varit lika framgångsrik1 
som 1917 vad gällde sänkt handelstonnage. Eftersom fienden förmo
dades utöka sin fartygsbyggnad under den närmaste framtiden skapa
des ett behov av en motsvarande ökning av volymen sänkt handelston
nage. Den tyska målsättningen var ju att sänka mer än motståndarsidar 
hann bygga. Hur man skulle öka fiendens förluster var 
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" ... in materiellen Werten ausgedruckt, eine Frage der Erhö
hung der Zahl der verwendungsfähigen Boote und damit eine 
Frage ihres Baues, ihrer Besetzung und dauernden Ausrustung. 



sowie der Schaffung der Unterbringungs- und Reparaturgele
genheiten. "20 

Enligt beräkningar skulle det vara nödvändigt att fram till 1919 års 
slut färdigställa minst 257 ubåtar, vilket var 19 fler än vad som dittills 
planerats.21 Förslaget innebar således ingen drastisk ökning av ubåts
produktionen. 

För att kunna tillgodose de ökade anspråken på ubåtsbyggnad, måste 
arbetarfrågan lösas. I promemorian påpekades den tyska industrins 
mycket begränsade möjligheter att rekrytera arbetskraft. Det totala 
behovet för den tyska ubåtsinriktade industrin bedömdes för år 1919 
uppgå till 53 000 man. Enbart örlogsbasernas22 verksamma repara
tionsvarv och de ubåtsbyggande varven som helhet behövde, om drif
ten helt skulle kunna utnyttjas, ett tillskott på 6 000 arbetare för år 
1918 och ytterligare 20 000 för år 1919.23 Det visar sig således att 
nästan hälften av det beräknade arbetskraftstillskottet tänktes syssel
satt inom varvsindustrin och på reparationsverkstäderna. Skulle indu
strin ställas in på ubätsproduktion i stor skala, beräknades det årliga 
behovet av arbetskraft vid örlogsbaserna och varven uppgå till 40 000 
man.24 Här framskymtar således möjligheten av ett större ubåtspro
gram. 

I omedelbar anslutning till denna promemoria utarbetades inom 
amiralstaben ett betänkande, i vilket alternativa riktlinjer för ett ubåts
produktionsprogram diskuterades. För det första framhölls att endast 
ett fåtal ubåtstyper borde utvecklas. Vidare föreslogs att några repre
sentanter från den ubåtsinriktade industrin tillsammans med marinled
ningen vid ett möte skulle försöka enas om ett ubåtsproduktionspro
gram. Slutligen fördes i betänkandet också fram tanken på bildandet av 
en kommitte, vilken skulle bestä av industrirepresentanter med Dus
seldorffs överborgmästare Marx som ordförande.25 Denna kommitte 
skulle, utrustad med vidsträckta befogenheter och kontrollerad av 
statssekreteraren i Reichsmarineamt, ansvara för programmets genom
förande. 26 Någon diskussion kring arbetarfrågan togs inte upp i detta 
betänkande. Det visar sig emellertid, att kravet på arbetskraft var 
centralt och ständigt ökade. I en promemoria, utarbetad inom 
Ubootsamt och daterad den 15 augusti 1918, framställdes krav på 
15 000 arbetare, om den existerande varvskapaciteten helt skulle kun
na utnyttjas utan nägra driftsökningar. Därigenom beräknades varvens 
prestanda öka med 25%. En ökning av driften skulle, enligt 
Ubootsamt, kräva ett arbetskraftstillskott på 50 000 man. En 70% 
ökning av prestanda ansågs då möjlig. Om hänsyn dessutom togs till 
reparationsverkstädernas utbyggnad och det därav följ ande arbets-
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kraftsbehovet, bedömdes ett behov föreligga av ett kontinuerligt årligt 
arbetskraftstillskott på tills vidare 40 000 man.21 

Liknande tankegångar utvecklades i en annan promemoria, som 
emanerade från Seekriegsleitung och var daterad den 30 augusti. Jäm
fört med den inom Ubootsamt utarbetade promemorian hade kravet på 
arbetskraft ytterligare skärpts. Utan driftsökningar beräknades nu in
dustrin omedelbart behöva ett tillskott på 50 000 man. Driftsökningar 
skulle innebära en väsentligt ökad efterfrågan på arbetskraft, fram 
t o m  1920 omfattande 120 000 man. Övervägande delen av denna 
arbetskraft tänktes bli sysselsatt inom varvsindustrin.28 

Det var emellertid inte enbart marinen som var i behov av personal. 
Vid ett möte den 5 september i Kriegsamt, ett organ inom krigsministe
riet,29 diskuterades varifrån armens omedelbara behov av 80 000 man 
kvalificerade yrkesarbetare skulle tagas. Marinens representant3° beto
nade, att den ubåtsinriktade industrin borde skonas från alla former av 
utskrivningar. Han fäste mötets uppmärksamhet på att ubåtsproduk
tionen nödvändigtvis måste utökas ytterligare, dels för att kompensera 
ubåtskrigets vikande framgångar till följd av fiendens förbättrade 
ubåtsbekämpningsmedel, dels för att, då motståndarsidans fartygspro
duktion tilltog, kunna sänka mer än fienden hann bygga.31 Vilka resul
tat detta möte fick är inte känt, då ingenting nämns i aktmaterialet. Av 
betydelse för den fortsatta utvecklingen var emellertid den konferens, 
som ägde rum den 12 september mellan Scheer och en ledande repre
sentant för industrin, Hugo Stinnes. 

Konferensen mellan Scheer och Stinnes den 12 september 1918. 
Scheer-programmet tar form. 

Den 12 september 1918 träffades Scheer och Stinnes i Grosses Haupt
quartier, 32 för att diskutera möjligheterna till ett utvidgat ubåtsproduk
tionsprogram. Från denna konferens föreligger dels en handskriven 
protokollartad uppteckning, dels en något förkortad och omarbetad 
maskinskriven renskrift, båda daterade den 12 september 1918.33 Kon
ceptet har före renskrivningen genomgåtts och korrigerats av bl a 
Scheer. 

Inledningsvis betonas ubåtsvapnets betydelse för en fortsatt tysk 
krigföring. En kraftig utbyggnad betecknas som angelägen, då det 
anses vara Tysklands enda offensiva vapen. Ett starkt ubåtsvapen 
kunde, hävdas det, tjäna två syften: dels stärka befolkningens för
svarsmoral och dels utgöra ett påtryckningsmedel vid kommande freds-
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förhandlingar. Hur tänkte man sig att de praktiska problemen kring ett 
ubåtsproduktionsprogram skulle lösas? 

Det konstateras i uppteckningen att Seekriegsleitung skulle 
" ... die Zahl der zur Erreichung des Zieles erforderlichen 
Uboote festsetzen. Die von der Seekriegsleitung geforderten 
Zahlen sind die Grundlage för die Durchfi.ihrung des Program
mes." 

För att kunna genomföra ett ubåtsproduktionsprogram måste hela 
den tyska industrin medverka. Det var därför viktigt att ta kontakt med 
en rad namngivna ledande personer inom industrin.34 

Den angelägenhetsgrad som man vid konferensen fäste vid ett 
ubåtsproduktionsprogram belyses av en passus i texten, där det talas 
om betydelsen av att använda alla medel, för att övertyga industrire
presentanterna om vikten av att acceptera ett sådant ubåtsprogram. 
Tysklands och dess industris existens sägs bero på lösningen av ubåts
frågan. Det gällde emellertid inte endast att intressera den tyska indu
strin. För att få en väl tilltagen produktionsökning ville man uppenbar
ligen också försöka intressera den österrikisk-ungerska industrin. Ge
neraldirektören i Hamburg-Amerikalinjen, Albert Ballin, ansågs p g a 
sina goda förbindelser till Skodaverken (i nuvarande Tjeckoslovakien), 
vara den bäst kvalificerade kontaktmannen. 

Enligt uppteckningen har inga konkreta resultat framkommit vad 
gäller arbetarfrågan. Det konstateras endast att industrin, med ut
gångspunkt från de produktionssiffror, som önskades uppnådda, skulle 
presentera sina krav på arbetskraft. Därefter skulle det vara marinled
ningens uppgift att genom förhandlingar med armeledningen (OHL) 
försöka få det begärda antalet arbetare friställda. Under konferensens 
gång har diskussionen däremot flera gånger berört organisatoriska 
aspekter. Sålunda föreslogs chefen för Ubootsamt få en friare ställning 
gentemot statssekreteraren i Reichsmarineamt. Dessutom borde om 
möjligt finansministeriet hållas utanför ett eventuellt ubåtsprogram. I 
uppteckningen betonas det emellertid uttryckligen att organisatoriska 
förändringar så långt möjligt måste undvikas. Byråkratin stämplas så
som olämplig för genomförandet av ett ubåtsprogram. Det är emeller
tid här Scheer gjort de väsentliga ingreppen i uppteckningen innan den 
renskrivits. Sålunda heter det ursprungligen: 

"Das Ubootsamt muss sich im Verein mit den genannten Herren 
- auch Herr Hugo Stinnes ist weiterhin zur Mitarbeit bereit - mit
ausserordentlicher Energie, frei von allen Bedenken und unter
möglichster Ausschaltung der Geheimräte und Juristen der
Sache annehmen."
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Scheer har med parentes markerat att texten fr o m  ordet "frei" t o m 
"Juristen" skall utgå, vilket ger meningen en helt annan innebörd. Lite 
längre fram i uppteckningen har ett liknande ingrepp gjorts. Det heter 
ursprungligen: 

"Auch hier ist ein grosszugiger Wandel unter möglichster Aus
schaltung der Juristen Admiralitätsrat Schreiber - dringend 
notwendig". 

Texten från bokstaven "r" i ordet "grossziigiger" t o m  namnet 
"Schreiber" har satts inom parentes och ersatts av: 

" ... grosszilgiges V orgehen dringend notwendig." 

Ändringarna i texten medför att den ursprungliga antibyråkratiska 
tendensen elimineras. 

Även ekonomiska synpunkter har lagts på ubåtsproduktionspro•
grammet. Förutom de förtjänster industrin gjorde på sina produkter. 
har möjligheten att inrätta ett slags bonussystem diskuterats. Detta 
tänktes gå ut på att ett ytterligare vinstpåslag på 15 % skulle läggas till 
för att stimulera till förkortade byggtider på ubåtar. 

Som en väsentlig del av konferensens resultat presenteras en produk
tionsmålsättning i slutet av uppteckningen. Den månatliga produk
tionstakten tänktes enligt följande: 

oktober-december 1918: 16 
januari-mars 1919: 20 
april-juni 1919: 25 
juli-september 1919: 30 
oktober-december 1919: 36 

Efter oktober månad 1919 skulle produktionstakten uppgå till 36 
ubåtar per månad. Fram till slutet av år 1919 skulle således 381 ubåtar 
färdigställas. Detta var drygt 120 ubåtar fler än vad som föreslagits av 
amiralstaben i mitten av augusti. Den månatliga produktionen på 36 
ubåtar skulle innebära mer än en fördubbling av produktionen på ett 
år. Vidare skulle det betyda att det producerades sex ubåtar mer per 
månad än vad Ubootsamt föreslagit ungefär ett halvår tidigare. Inga 
diskussioner förekom, enligt uppteckningen, om vilka ubåtstyper som 
skulle produceras. Det konstateras endast att berörda myndigheter 
skall konsulteras innan några beslut i frågan fattas. Scheer och Stinnes 
enades ocksä om att fortsätta diskussioner om ett ubåtsproduktions
program skulle äga rum. 35 
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Debatten kring genomförandet av Scheer-programmet. 

Den 14 september, två dagar efter konferensen mellan Scheer och 
Stinnes, träffades företrädare för Reichsmarineamt och Seekriegsleitung 
i Grosses Hauptquartier för att diskutera de resultat som uppnåtts den 
12 september.36 Vid sammanträdet rådde av allt att döma enighet om 
genomförandet av ett stort ubåtsprogram. Representanterna från 
Reichsmarineamt påpekade emellertid att svårigheter kunde uppstå på 
vissa punkter, nämligen beträffande råvaru- och personalbehov. Så 
beräknades exempelvis den tyska marinen för år 1918 behöva 10 600 
rekryter om programmet genomfördes och för år 1919 ytterligare 
uppskattningsvis 40 000. Vidare ansågs den tekniska personalstyrkan 
inom ubåtsvapnet vara alltför knapp. En viss kontrollpersonal bedöm
des dessutom som nödvändig för att förhindra att ubåtar av dålig 
kvalite sattes in i operationerna. En fråga, som inte diskuterades enligt 
de efterlämnade promemoriorna, var arbetarfrågan för industrin. Det 
framhölls däremot att de råvaruproblem som redan var akuta, ytterli
gare skulle accentueras om inte OHL var berett att skära ned sina krav. 

När det gällde personalbehovet, diskuterades olika förslag att lösa 
problemet. Ett gick ut på att delar av övervattensflottan skulle läggas 
upp. Den ställföreträdande chefen för Reichsmarineamt, Behncke, 
motsatte sig emellertid bestämt ett sådant förfarande, då ubåtskriget, 
enligt hans mening, måste kompletteras med insats av övervattensfar
tyg. Han hävdade därför, att, innan den planerade prioriteringen av 
ubåtsvapnet realiserades, borde de större fartyg man redan var i färd 
med att bygga, färdigställas. För att avsluta detta arbete beräknades ett 
arbetartillskott på 6 000 man behövas. Däremot ifrågasattes, huruvida 
tolv torpedbåtar, som skulle lämnas på entreprenad under år 1918, 
borde byggas. Det bör noteras att det således inom marinen fanns ett 
motstånd mot en alltför ensidig satsning på ett ubåtsvapen, vilket i 
detta fall artikulerades av Behncke. 

Andra aspekter, som diskuterades, var de ekonomiska. Represen
tanterna från Reichsmarineamt påpekade att de ekonomiska fördelar, 
som skisserades på konferensen mellan Scheer och Stinnes, redan i stor 
utsträckning existerade, fast i annan form. Förutom grundpriset per 
ubåt, utbetalades eventuella omkostnader. Kunde priset för en ubåt 
hållas under den beräknade kostnadsnivån, utgick dessutom bonus. 
Detta skall jämföras med det bonussystem som skisserades på konfe
rensen den 12 september och som gick ut på att stimulera produktio
nen av ubåtar på en kortare tidsrymd än den beräknade. 

De farhågor för en byråkratisering som fanns inom industrin och 
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vilka tydligt kommer till uttryck vid konferensen den 12 september 
berördes också. Det beslöts att finansministeriet inte skulle ha något 
inflytande på ett eventuellt ubåtsproduktionsprogram. 

Innan några definitiva beslut om ett ubåtsprogram kunde fattas, 
skulle de diskussioner mellan marinledning och industri som Scheer 
och Stinnes inlett fortsätta med ett större antal deltagare.37 Sådana 
ägde rum i Reichsmarineamt den 19 september 1918. 3• Inledningsvis 
lästes uppteckningen av den 12 september upp, varefter diskussionen 
helt kom att upptas av arbetarfrågan. 

Industrin förklarade sig beredd att genomföra ett ubåtsprogram, 
vilket endast, enligt bedömningar, skulle kräva ett arbetartillskott på 
några tusen man. Industrirepresentanterna uttryckte emellertid kravet 
att de industrigrenar som skulle komma att beröras av ett ubåtspro
gram nödvändigtvis måste befrias från uppdrag åt OHL. 

De största problemen väntades på varvssidan. Varven beräknades 
nämligen kräva stora mängder arbetare. Uppskattningsvis skulle om
kring 50 000 man behövas i arbetet att sammanfoga olika ubåtsdelar. 
Stinnes påpekade emellertid att OHL endast kunde friställa 40 000 
man. För att denna arbetskraft skulle ställas till industrins förfogande 

måste beställningarna anpassas till varvens önskemål samtidigt som 
också arbetarnas livsvillkor måste förbättras. Direktör Blohm, från 
varvet Blohm und Voss, åtog sig att kontakta varven och med deras 
representanter diskutera arbetarfrågan. 

En fråga, som i likhet med arbetarfrågan inte var löst men krävde en 
snar lösning, var vilken eller vilka ubåtstyper som skulle färdigställas 
inom ramen för det planerade ubåtsprojektet. Något beslut därom 
fattades emellertid inte vid detta sammanträde. 

Efter det officiella mötets slut ss.mtalade Seekriegsleitungs represen
tant, Korvettenkapitän Reymann, med Stinnes, varvid den senare be

rättade att Ludendorffs närmaste man, Oberst Max Bauer, gett klar
tecken till fristäl1andet av 40 000 arbetare för november månad om 
bara de av Seekriegsleitung fordrade produktionstalen verkligen kunde 
uppnås. Om det emellertid visade sig att programmet inte var realis
tiskt, skulle OHL, enligt Stinnes, inte stödja dess genomförande. 39 

Detta understryker armeledningens vidsträckta befogenheter och ma
rinens underordnade ställning. Först vid ett sammanträde mellan stabs
chefen vid Seekriegsleitung Levetzow och Bauer den 21 september 
1918 informerades marinledningen officiellt om det, som Stinnes be
rättat för Reymann två dagar tidigare. Bauer poängterade emellertid 
att friställandet av personal var beroende av hur stabilt läget var vid 
fronten. Han föreslog vidare att en konferens skulle sammankallas till 
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den 1 oktober i Köln, med företrädare för industri, marin- och arme
ledning.•0 

Dagen efter samtalet mellan Levetzow och Bauer godkändes ubåts
programmet formellt av kejsaren, samtidigt som Behncke entledigades 
från posten som ställföreträdande statssekreterare i Reichsmarineamt. 
Han ersattes av chefen för Ubootsamt, Ritter v Mann-Tiechler.• 1 Några 
andra resultat uppnåddes emellertid tills vidare inte. 

Den konferens B1ohm utlovat med deltagande från varvsindustrin 
ägde rum den 23 september på varvet Blohm und Voss. Där diskutera
des såväl arbetarfrågan som arbetarnas livsvillkor och valet av ubåts
typ. Närvarande var, förutom varvsrepresentanter, företrädare för ma
rinledningen. Varven sade sig kunna genomföra ett ubåtsprogram om 
sammanlagt 46 500 arbetare ställdes till förfogande.42 Av dessa var 
OHL berett att lösgöra 40 000. De resterande arbetarna måste tagas 
från andra delar av industrin. I direkt anslutning till denna diskussion 
presenterade de enskilda varven sina krav på arbetskraft. Det poängte
rades, som tidigare, att arbetskraften måste vara kvalificerad. 

När det gällde arbetarnas livsvillkor betonades i likhet med tidigare 
diskussioner nödvändigheten av en standardökning. Ett hittills uppen
barligen ouppmärksammat problem, när det gällde arbetarnas livsvill
kor, var de krav ett stort arbetartillskott ställde på bostäder. Innan 
några nya baracker hunnit uppföras, föreslogs att gamla armebaracker 
och vissa fartyg skulle tjänstgöra som provisorisk inkvartering. 

I diskussionen om ubåtstyper bestämde man sig för att låta en ny typ 
utgöra grundstommen i ett utvidgat ubåtsvapen, den s k G-ubåten på 
750 t, eftersom denna inte var känslig för sprängbomber.43 

Efter detta sammanträde telegraferade chefen för Ubootsamt till 
Scheer den 24 september och meddelade att industrin ansåg ubåtspro
grammet genomförbart. Scheer i sin tur utlyste då ett möte till den 1 
oktober i Köln, i enlighet med armeledningens önskemål.44 Innan detta 
sammanträde ägde rum diskuterade representanter för stålindustrin i 
närvaro av företrädare för marinen arbetsfördelning och arbetskrafts
problem. Skulle järnindustrin ta över en del av varvens produktion? 
Skulle arbetskraft överflyttas frän järnindustrin till varven? Frågorna 
ansågs så väsentliga att en undersökning skulle göras. Några eventuella 
resultat från denna saknas emellertid i aktmaterialet. 45 

Ett fredsslut aktualiseras. 

Ludendorff meddelade Scheer den 29 september, att kejsaren informe
rats av arme ledningen om behovet av en omedelbar fred. Någon tanke 
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på att inställa planeringen för ett ubåtsprogram hade emellertid Lu
dendorff uppenbarligen inte. Han menade i stället att ett genomföran
de skulle vara bra, då ett starkt ubåtsvapen kunde behövas om de 
eventuella fredsförhandlingarna skulle stranda. Ludendorff poängtera
de dock att ett friställande av arbetskraft inte kunde komma ifråga, 
eftersom armens situation var allvarlig. Som en omedelbar konsekvens 
av detta tvingades marinen så småningom utrymma baserna i Flan
dern. 46 I detta läge samlades deltagarna till konferensen i Köln den 1 
oktober, för att slutgiltigt fastställa ubåtsprogrammets utformning. 

Konferensen i Köln den I oktober I 9 I 8. Se/teer-programmets 

slutliga utformning. 

Den konferens, som ägde rum i Köln den 1 oktober 1918, samlade 
företrädare från industrin, marin- och armeledningen. Tre referat före
ligger från sammanträdet, av vilka ett daterats den 2 oktober och de 
båda övriga den 3 oktober.47 Scheer inledde sammanträdet med att på 
nytt betona ubåtskrigets stora betydelse. Han poängterade att marinen 
var fast besluten att genomföra ett ubåtsprogram. Diskussionen leddes 
därefter in på arbetarfrågan. Det fastslogs nu att hela den ubåtsinrikta
de industrin skulle behöva ett tillskott på totalt 69 000 arbetare för att 
möjliggöra Scheer-programmets genomförande. Av detta tillskott 
krävdes under år 1918 15-20 000 man, medan det resterande antalet 
skulle behövas under loppet av år 1919. Detta var helt i överensstäm
melse med de riktlinjer, som dragits upp vid sammanträdet den 23 
september och som sedan utformades i skrivelsen, daterad den 25 
september. 

Bauer, som deltog i konferensen som armens representant, var posi
tiv till att ställa 15-20 000 man till industrins förfogande, men han 
poängterade samtidigt att detta i hög grad var beroende av hur pass 
stabilt det militära läget var. Först vid mitten av november, då man 
väntade en avmattning av striderna, kunde det bli aktuellt med ett 
friställande av arbetskraft. Vi kan konstatera att armeledningen i prin
cip stödde planerna på ett ubåtsprogram. Man svävade däremot upp
enbarligen på målet, när det gällde det praktiska genomförandet, då 
endast diffusa löften om ett arbetskraftstillskott gavs. Sålunda hade 
marinledningen skickat en skriftlig begäran till Kriegsamt om fristäl
landet av 11 000 arbetare, som inte besvarats. Därför vände man sig nu 
från marinens sida till Bauer med en vädjan, att denne skulle försöka 
påskynda ärendet, så att den fordrade arbetskraften kunde sättas in i 
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.1båtsproduktionen. Bauer lovade emellertid endast att framföra mari-
1ens önskemål till Kriegsamt, inte att försöka utöva påtryckningar, för 
,tt få loss arbetskraften.4• Armeledningen kunde eventuellt tänka sig 
1tt ställa arbetskraft till industrins förfogande redan i oktober, men då 
:ndast i mycket begränsad omfattning. 

Frågan uppstod emellertid, om de olika industrigrenarna kunde upp
'ylla de krav, som ställdes på ett stort ubåtsprogram. Hela den ubåtsin
·iktade industrin förklarade sig därvid beredd att uppfylla sin del av
wogrammet om arbetare kunde påräknas. Varven väntades, som tidi
;are framhållits, sluka den största mängden arbetskraft. En industri
sren, kranbyggnadsindustrin, uttryckte emellertid farhågor för att
ubåtsprogrammet kunde hämmas, om inte produktionen till armen
;kars ned. I detta sammanhang poängterades, att sådana förändringar
Jåbörjats. Därigenom blev det också möjligt att sysselsätta denna
,trbetskraft inom ubätsproduktionen. Ett viktigt undantag utgjorde
emellertid ammunitionsleveranserna, vilka inte kunde minskas.

I samband med arbetarfrågan diskuterades också arbetarnas lev
nadsstandard. Det betonades hur viktigt det var för produktiviteten att 
arbetarnas standard förbättrades. Därför föreslogs marinen uppta för
handlingar med Kriegsernährungsmnt•• om ett övertagande av rollen 
mm livsmedelsdistributör till de olika varven. De kostnader varven fick 
lägga ut på dessa standardförbättringar skulle betalas i anslutning till 
ubåtarnas leveranser. Den yttersta konsekvensen av en sådan utveck
ing skulle bli, att varvens profiter ökades, eftersom en stegrad produk
:ionstakt ju skulle medföra bonus, samtidigt som det skulle åligga 
;taten att betala arbetarnas standardförbättringar. 

Ett annat diskussionsämne var industrins drivmedelsförsörjning. 
<.rav ställdes, att varvsindustrin skulle erhålla kol och elektricitet utan 
1ågra inskränkningar. De andra verksamhetsgrenar, som arbetade för 
.1båtsprogrammet, skulle endast tilldelas kol i förhållande till sin ar-
1ctsprestation för ubåtsproduktionen. 

När det gällde organisatoriska aspekter beslöts att en förbindelseof
icer från Kriegsamt skulle stationeras hos Reichsmarineamt, uppenbar
igen i syfte att förbättra kommunikationerna med armen. 

Innan mötet avslutades uttryckte Scheer i energiska ordalag för-
1oppningen att alla skulle medverka till att ett ubåtsprograrn kunde 
:enomföras.5° 

Dagen efter sammanträdet i Köln bestämdes vilka ubåtstyper som 
kulle lämnas på entreprenad. Stora s k Ms-ubåtar ( 1200t), små Ms
tbåtar (800t), G-ubåtar och s k C III-ubåtar (500t) tänktes byggas i 
lroportionerna 1 :2,5 :4: 1,5. Vidare bestämde man sig för att producera 
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15 stora minubåtar. Samtidigt beslutades att det under år 1920 skulle 
byggas 330 ubåtar, vilket var drygt 100 ubåtar mindre än som skisse
rats vid sammanträdet den 12 september.si 

En flottframstöt som alternativ till ubåtskrig. 

Trots att ubåtsprogrammet formellt godkändes efter konferensen den 1 
oktober,52 kunde projektet inte påbörjas. Redan samma dag, som 
mötet i Köln ägde rum, fick Scheer ta del av armeledningens militära 
lägesbedömning. Enligt denna, som skrivits av chefen för OHL:s ope
rationsavdelning, Oberst Heye, ansågs kriget som förlorat och en fred 
önskvärd. Denna bedömning bekräftades den 6 oktober, då Scheer 
träffade Ludendorff. Denne poängterade särskilt, att ingenting fick 
hindra att en fred kom till stånd.s3 

Under intryck av hotet att tvingas utlämna den tyska flottan till 
västmakterna, 54 utarbetade Trotha den 6 oktober en promemoria mecl 
titeln "Oberlegungen in ernster Stunde". I denna konstaterade Trotha 
att en flottframstöt skulle innebära att ubåtskriget fick uppges. Därfö1 
kunde en sådan operation endast komma i fråga: 

"a. wenn <ler Gegner in <lie Deutsche Bucht oder in <lie Belte 
einbricht. 

b. wenn der Ubootskrieg völlig aufgegeben wird.
c. wenn eine schwere Schädigung der englischen Seemac!11

mehr Vorteil för uns verspricht als die Weiterföhrung dei
U-Krieges oder

d. unsere Flotte sonst einem schmachvollen Ende entgegen
geht. "55 

Promemorian skickades den 8 oktober till Flottenchef, Admiral v 
Hipper, som sanktionerade den och den 10 nådde den Seekriegsleitung. 

Tanken på en tysk flottframstöt växte sig under tiden allt starkan 
inom marinen. Både Trotha och Kapitän zur See Michaelis56 förordad, 
en sådan operativ lösning. Den 10 oktober framlade Trotha en plan til 
en flottframstöt i Engelska kanalen för Hipper. Tre amiralstabsoffice 
rare i Flottenkommando uppmanades att utarbeta detaljerna kring e1 
sådan operation. Dessa förelåg i färdigt skick den 24 oktober, då et 
motsvarande 0/perations/-Befehl Nr. 19 utfärdades.57 Uppenbarligen 
avsikt att försvaga de engelska flottstyrkorna inför den planerade flott 
framstöten beordrades en ubåt den 23 oktober angripa flottbase1 
Scapa Flow antingen natten mellan den 28 och 29 oktober eller det 
därpå följande.ss 
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Under tiden fortsatte planeringen av ett ubåtsprogram, trots de nya 
pessimistiska stämningar angående möjligheterna att fortsätta kriget, 
som inrapporterades till marinledningen via förbindelseofficeren i 
OHL, Korvettenkapitän Freiherr v. Weizsäcker.59 I mitten av oktober 
tvingades marinledningen ta ställning till om finansministeriet skulle 
involveras i ubåtsprogrammets genomförande. Trots meningsskiljak
tigheter enades man om att ett visst samarbete måste äga rum. Man 
kom emellertid samtidigt överens om att inte låta ministeriet få full
ständig insyn i projektet, såvida inget särskilt påbud utfärdades.60 Detta 
avtal stod helt i strid med de löften, som givits till industrin vid sam
manträdet den 14 september, enligt vilka finansministeriet inte skulle 
ha något att säga till om. 

Samtidigt som dessa diskussioner ägde rum tvingades marinen ut
rymma de framskjutna baserna i Flandern och i slutet av månaden även 
Pola och Cattaro på österrikiskt område vid Medelhavet.61 Opera
tionsmöjligheterna för ubätsvapnet beskars således. 

Trots informationerna från Weizsäcker62 visade Scheer fortsatt 
kampvilja. Ännu den 21 oktober meddelade han, att man skulle hålla 
fast vid ubåtsprogrammet,63 vilket för övrigt fr o m  denna dag officiellt 
gick under beteckningen "Scheer-programmet". 64 Då regeringen ville 
undanta passagerarfartyg från ubåtskrigföringen, för att därigenom 
bana vägen för en fred, utfärdade Scheer genast en kontraorder och 
vidhöll att inga inskränkningar fick göras i ubåtskriget.65 

Vid samtal mellan Scheer och Ludendorff den 22 oktober, framhöll 
den förre också nödvändigheten av att använda flottan i en framstöt, 
innan den blev byte i en eventuell fred. Han menade vidare, att ett 
tillräckligt stort antal fartyg säkert skulle finnas kvar efter flottframstö
ten för att ett ubåtskrig skulle kunna återupptas. Ludendorff delade 
helt Scheers synpunkter och lovade göra allt för att ett ubåtsprogram 
skulle genomföras om de eventuella fredsförhandlingarna bröt sam
man,66 

I ett desperat försök att få regeringen att förkasta den amerikanske 
presidenten Wilsons villkor för fred, uppvaktade både arme- och ma
rinledningen en regeringsrepresentant, vicekanslern v Payer, den 25 
oktober, dock utan att vinna gehör för sina krav. 67 Som en omedelbar 
konsekvens av detta begärde Hindenburg och Ludendorff avsked föl
j ande dag. 68 

Till följd av oroligheter, som utbröt bland en del matroser i slutet av 
oktober, fick den planerade flottframstöten inställas natten mellan den 
29 och 30 oktober, endast några få timmar innan den skulle äga rum. 69 
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Ett ubåtsprogram eller ett stridsvagnsprogram? 

En generalstrejk utbröt vid varvet i Kiel den 5 november.70 Samtidigt 
med att dylika upplösningstendenser gjorde sig gällande fortsatte den 
militära planläggningen oförtrutet. Därvid framfördes planer på ett 
stort utökat stridsvagnsprogram ("tanksprogram"). Reichsmarineamt 
meddelades telefonledes om dessa planer den 2 november. Det poäng
terades i telefonsamtalet, att om ett stridsvagnsprogram skulle kunna 
genomföras, måste inskränkningar göras i Scheer-programmet. Samti
digt upplystes marinledningen om att ett sammanträde skulle äga rum 
den 5 november i Truppen Departement, ett organ inom armen, där ett 
eventuellt stridsvagnsprogram skulle tagas upp till diskussion. 11 

Från detta sammanträde föreligger dels en handskriven, dels en 
maskinskriven uppteckning, båda förfärdigade av marinens represen
tant, Kapitän zur See Eberius.72 Tanken var att stridsvagnsproduktio
nen skulle höjas från 150 till 1 000 stridsvagnar fram till april månad 
1919. För att göra detta möjligt tänktes delar av den industri som 
avsatts att utnyttjas för Scheer-programmet i stället inriktas på en 
stridsvagnsproduktion. Detta bedömdes inte få några omedelbara åter
verkningar för ubåtsproduktionen. Allvarliga störningar väntades först 
inträda i januari månad 1919. I siffror räknat skulle Scheer-program
met då få skäras ned med drygt 30%. 

Som en slags sammanfattning av diskussionen formulerades tre frå
gor: 

"1) soll das Neubauprogramm för Tankwagen in Anbetracht 
der Benzol- und Ölfrage i.iberhaupt durchgeföhrt werden? 

2) was soll vorgehen Tankwagen oder Uboote?
3) soll das alte Bauprogram för Tankwagen aufrechterhalten

werden?"
Enligt uppteckningarna skulle ett beslut fattas redan samma efter

middag, men aktmaterialet nämner inget om ett sådant beslut.13 

I ett telegram meddelade Reichsmarineamt till Seekriegsleitung om 
armens planer på ett stridsvagnsprogram, men några diskussioner har 
uppenbarligen inte hunnit äga rum inom marinen.74 Den 9 november 
abdikerade kejsar Wilhelm II och tvä dagar senare inställdes fientlighe
terna. 
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SCHEER-PROGRAMMET- EN SAMMANFATTANDE 
DISKUSSION KRING DESS KARAKTÄR, SYFTE OCH 
IMPLIKATIONER. 

Programmets karaktär och syfte. 

Utnämningen av Scheer till faktisk chef för marinen den 11 augusti 
I 918 innebar att en representant för ett oförsonligt ubåtskrig och en 
effektivare och större utbyggnad av det tyska ubåtsvapnet sattes i 
spetsen för marinen. 75 Vi har kunnat konstatera att Scheer omedelbart 
och energiskt försökte driva igenom ett massproduktionsprogram för 
ubåtar. Detta betydde en stor skjuts framåt för och en konkretisering 
av de diskussioner om ett ubåtsprogram som tidigare ägt rum. 

Ett preliminärt program uppställdes vid en konferens mellan Scheer 
och en ledande representant för industrin, Stinnes, den 12 september, 
sedan ett flertal marinstaber i olika promemorior undersökt möjlighe
terna att genomföra ett sådant projekt. Efter intensiva diskussioner, då 
man penetrerade allt från personal- och råvaruproblem till vilka ubåts
typer, som skulle kunna tänkas färdigställas inom ramen för ubåtspro
jektet, utformades så programmet slutgiltigt vid ett sammanträde med 
representanter för armen, marinen och industrin den 1 oktober. 

Hur pass allvarligt menat var ubåtsprogrammet? Den korta, men 
samtidigt noggranna planeringen av Scheer-programmet synes antyda 
att man inom marinen betraktat projektet som mer än ett propagan
damässigt och verklighetsfrämmande utspel. Ett annat indicium på 
marinens seriösa målsättning är att Ubootsamts chef, Ritter v Mann
Tiechler, vid den här tiden utnämndes till en av de ledande posterna 
inom marinen, statssekreterare i Reichsmarineamt. Det finns däremot 
mycket i armens agerande som tyder på att man där betraktade ubåts
programmet mera som ett propagandaobjekt. 

Detta leder oss in på frågan i vad mån ett ubåtsprogram acceptera
des. Vilka var för och vilka var mot? Vi har kunnat konstatera hur de 
tlesta officerarna på ledande poster inom marinen engagerat sig för 
Scheer-programmet och hållit fast vid detta, även när situationen blivit 
alltmera ohållbar. De aktuella planerna pä fredsförhandlingar har såle
des uppenbarligen inte inverkat nämnvärt på den fortsatta planeringen 
av ubåtsprogrammet. Tvärtom ansågs ett starkt ubåtsvapen kunna 
utnyttjas som påtryckningsmedel vid sådana fredsförhandlingar. 

När det gällde marinens engagement i Scheer-programmet bör vi i 
detta sammanhang än en gång särskilt framhålla Scheer som en drivan-
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de kraft, men även officerarna i dennes omedelbara omgivning, varvid 
Levetzow och Ritter v Mann-Tiechler bör nämnas. Vi måste samtidigt 
påpeka, att diskussionerna, planeringen och utformningen av Scheer
programmet hela tiden skett med armeledningens goda vilja och även 
under dess kontroll. Inga direkta aktiva insatser har dock gjorts från 
armens sida. 

Det höjdes inom marinen kritiska röster mot en alltför ensidig 
ubåtsplanering. Kritiken emanerade från officerskretsar vid övervat
tensflottan och riktade sig mot de ständigt ökade krav, som ubåtskriget 
ställde. Det innebar bl a att officerare av Oberleutnants och Kapitän

leutnants grader i stor utsträckning placerades i ubåtsvapnet, vilket 
medförde problem vid övervattensflottan.76 En högre officer, Behncke, 
motsatte sig att delar av övervattensflottan lades i malpåse, vilket synes 
kunna sättas i samband med hans påföljande entledigande från posten 
som ställföreträdande statssekreterare i Reichsmarineamt. 

Varför planerade man då ett massproduktionsprogram för ubåtar 
1918? Det relativt framgångsrika ubåtskrig, som förts under år 1917, 
förbyttes i en regression 1918. Motståndarsidans utveckling av effekti
va ubåtsbekämpningsmedel orsakade stora förluster för det tyska 
ubåtsvapnet, samtidigt som inrättandet av ett konvojsystem ledde till 
vikande ubåtsframgångar, när det gällde volymen sänkt tonnage. Som 
vi också kunnat konstatera, var den tyska målsättningen att sänka mer 
tonnage än fiendesidan hann bygga. Eftersom motståndarsidan beräk
nades utöka sitt tonnage kraftigt, måste den tyska ubåtsproduktionen 
således också öka. 

För formuleringen av Scheer-programmet har det uppenbarligen 
haft betydelse att armen 1916 lanserat Hindenburg-programmet. Detta 
kan ha påverkat marinens aspirationer.77 Hindenburg-programmet av
såg en stor utökning av krigsmaterielproduktionen. Bl a förutsågs en 
fördubbling av ammunitionsproduktionen och en tredubbling av pro
duktionen av skjutvapen och kanoner.78 Utarbetandet av ubåtspro
grammet kan möjligen ses som ett led i en maktkamp_ mellan de båda 
vapengrenarna. Samtidigt som ubåtsprogrammet lanserades ställde 
man från marinens sida krav på förändringar inom den militära hierar
kin. Sålunda lyckades man inom marinen genomdriva att amiralstaben 
jämställdes med generalstaben. 79 Armens planer på ett stridsvagnspro
gram i början av november 1918 kan på motsvarande sätt vara influ
erade av Scheer-programmet och utgöra ett försök att på nytt gripa 
initiativet och förändra balansen mellan armen och marinen. 

Om vi närmare granskar Scheer-programmet, kan vi konstatera, att 
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det till både form och diskussion är fullt jämförbart med Hindenburg
programmet. Det finns också intressanta likheter i formuleringarna. 

Den militär-politiska situationen för Tyskland, som används som en 
inledande motivering för en upprustning, var vid tiden för båda pro
grammens utformningar kritisk. 

Hindenb11rg-programmet 

"Die Offensiven unserer Gegner zeigen, 
dass sie mit jedem Mal erhebliche 
Fortschritte sowohl in der Anlage wie in 
der Durchfi.lhrung machen. Es unterliegt 
keinem Zweifel, dass kiinföge Offensi
ven noch stärkere Proben an unsere Wi
derstandskraft stellen werden, da unse
ren Gegnern nicht nur 1. ein fast uner
schöpfliches Menschenmaterial, sondern 
2. auch die lndustrie fast <ler gesamten
0brigen Staaten zur Verfiigung steht. "80

Scheer-programmet 

"Bei der jetzigen militärischen Lage ha
ben wir in der Ubootswaffe das einzige 
Offensivmittel, das uns noch zur Verfii
gung steht. Es ist daher ohne Verzug 
und dringlichst notwendig, dass wir un
ser einziges Offensivmittel mit aller 
Deutschland zur Verfiigung stehenden 
Kraft so ausbauen. dass wir unser 
Ziel ... erreichen können."81

För att kunna genomföra Hindenburg-programmet, utformades en 
lag, enligt vilken alla tyska män mellan 17 och 60 år, som inte var 
uttagna till krigstjänst, skulle tvingas arbeta inom krigsindustrin.82

Denna tvångslag kunde även användas, för att genomföra Scheer-pro
grammet två år senare. Arbetarfrågan ges överhuvud en central plats i 
båda programmen: 

"Fur seine Durchfiihrung ist in erster 
Linie die Arbeiterfrage ausschlagge
hend. Es wird nötig sein, die Zahl der 
Arbeiter durch Kriegsbeschädigte, 
Kriegsgefangene, Frauen und Minder
jährige zu erhöhen. "83

"Die ... Herren ... miissen .. , angeben, 
wieviel Arbeiter sie zur Durehfiihrung 
des Scheer-Programmes nötig haben."84

Etablerandet av ett nära samarbete med industrin betraktas vidare 
som en nödvändighet: 

"Ich (Hindenburg) schlage vor, dass vor 
allem und sofort die Hauptvertreter der 
in Betracht kommenden lndustriezweige 
zu einer Besprechung eingeladen wer
den, wo ihnen der Ernst der Lage ent
wickelt und sie aufgefordert werden, 
umgehend bestimmte Vorschläge för die 
Steigerung der Fertigung und die dazu 
nötigen Massnahmen zu machen."85 

"Die ganze lndustrie muss in den Dienst 
der Aufgabe gestellt werden. Zu diesem 
Zwecke muss möglichst umgehend mit 
einigen fiihrenden Persönliehkeiten der 
Industrie in Verbindung getreten wer
den ... Diesen Herren muss mit bruta
ler Offenheit unsere militärische La
ge ... dargelegt werden . , . "86 
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I programmen skisseras de produktionsmålsättningar man förväntar 
sig skall uppfyllas. Häri ligger en skillnad mellan de båda programmen. 
Medan Hindenburg-programmet är av en bredare men mera oprecis 
karaktär, utgör Scheer-programmet i likhet med det senare strids
vagnsprogrammet ett sammanhållet och koncentrerat projekt med ex
akt angivna målsättningar: 

"Die Steigerung <ler Fertigung muss sich 
auf alle Zweige <ler Kriegsindustrie er
strecken. Besonders nötig sind folgende 
Gegenstände: 1. Munition aller Arten, 
2. Geschiitze, Feldartillerie, schweres
Steil- und mittleres Flachfeuer, 3. Ma
schinengewehre, 4. Minenwerfer, 5. 
Flugzeuge, 6. Handwerkszeug und Bau
stoffe fiir den Stellungsbau ... , bis zum
Friihjahr eine Verdoppelung derjetzigen 
Munitionsfertigung zu erreichen. Die
Fertigung <ler Geschiitze muss dagegen
beträchtlich höher - rund auf das Drei
fache - gesteigert werden ... Bei den
Minenwerfern wird <lie Fertigung min
destens w verdoppe/11 sein, Maschi
nengewehre sind zu verdreifachen, be
tr(effend)Flugzeuge folgen noch im nä
heren Wiinsche." 87 

" ... <lie nachstehenden Monats
Durchschnittszahlen gefordert: Oktober 
bis Dezember 1918: bisher: 12, 7 neu: 
16, Januar bis März 1919: bisher: 12, 7 
neu: 20, April bis Juni 1919: bisher: 
17,3 ncu: 25, Juli bis September 1919: 
bisher 16,0 neu: 30, Oktober bis De
zember 1919: bisher: 22,3 neu: 36, Ja
nuar bis März 1920: bishcr: 16,0 neu: 
36, April bis Juni l 920: bisher: 15,3 
neu: 36, 36 gilt weiter als Grundzahl. " 88 

Programmets ekonomiska och sociala implikationer. 

Vi har ovan nämnts att Scheer-programmet berörde förhållandet mel
lan armen och marinen. Det aktualiserade också arbetarnas, industri
ledningens och byråkratins ställning. 

För att kunna förverkliga Scheer-programmet skulle, som ovan 

nämnts, den ubåtsinriktade industrin behöva ett stort antal arbetare. I 
både promemorior och diskussioner ventilerades detta problem. Kra
vet på arbetskraft varierade därvidlag ständigt, vilket tyder på stor 
osäkerhet när det gällde hur många arbetare som skulle behöva syssel
sättas inom ramen för projektet. Efter intensiva överläggningar fast
ställdes emellertid slutgiltigt den 1 oktober 1918 det totala arbets
kraftsbehovet till 69 000 man. 

Arbetarfrågan tilldrog sig således särskilt stor uppmärksamhet vid 
utformningen av ubåtsprogrammet. .Behovet av arbetskraft var inget 
specifikt problem för just Scheer-programmet. Det rådde under hela 
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kriget en akut brist på kvalificerad personal inom alla industribran
scher.89 Särskilt hårt drabbades den del av industrin som inte var 
sysselsatt med produktion av krigsmateriel.90 Trots den rådande bristen 
på arbetskraft hoppades man ändå inom marinen få loss det önskade 
antalet arbetare för ubåtsprojektet. Man stödde sig därvid på en lag, 
som varit i kraft sedan slutet av år 1916. 

Redan år 1915 hade den dåvarande generalstabschefen, General
leutnant Erich v Falkenhayn, krävt, att man skulle införa en tvångslag 
om arbete inom den för kriget nödvändiga industrin.91 Det var emeller
tid först under hösten 1916 i samband med tillkomsten av Hinden
burg-programmet som diskussionen kring en sådan lag tog fart på 
allvar. Olika sinsemellan icke oförenliga alternativ blev således föremål 
för uppmärksamhet. Dels var det aktuellt att höja arbetarnas löner och 
standard, dels att utnyttja tvångsmedel, dels slutligen att ta i anspråk 
kvinnor, barn etc. Det förtjänar särskilt att framhållas, att man också 
var inne på möjligheten att utnyttja arbetskraft från ockuperade områ
den. I september och oktober 1916 yrkade sålunda krafter inom armen 
på att kvinnor, skolbarn, studenter och krigsskadade, men även belgisk 
arbetskraft skulle ställas till den krigsinriktade industrins fötfogande.92 

Diskussionen ledde fram till utformingen av Vaterländisches Hilfs
dienstgesetz. 

Enligt denna lag skulle alla manliga tyska medborgare mellan 17 och 
60 år vara förpliktigade att arbeta, såvida de inte tjänstgjorde inom 
krigsmakten. Att arbeta för Vaterliindischer Hilfsdienst innebar tjänst
göring inom jordbruket, på sjukhus och andra för kriget nödvändiga 
institutioner samt inom den del av industrin, som sysslade med krigs
produktion. De, som undanhöll sig denna plikt, kunde ådömas fängel
sestraff i upp till ett år och/eller böter på 10 000 mark eller interne
ring,93 Genom Vaterländisches Hilfsdienstgesetz bildades även kommit
teer, vilka skulle ansvara för att lagen efterlevdes. I dessa kommitteer 
fick också arbetarrepresentanter plats.•• Lagen fick således konsekven
ser för arbetarnas ställning. 

Det har i den tidigare forskningen konstaterats att de ekonomiska 
förbättringarna för arbetarklassen, som genomfördes under årtiondena 
före krigsutbrottet 1914, var viktiga men begränsade.95 Kriget innebar 
våldsamma prisstegringar, vilket fick till följd att arbetarnas realin
komster sjönk kraftigt.96 För att kompensera dessa prisstegringar kräv
de arbetarna högre löner. Just arbetarklassens lönekrav var ett ständigt 
återkommande diskussionsämne under kriget. Från industrihåll var 
man principiellt inte mot tillfälliga löneökningar för arbetarna, men 
man fruktade att dessa löneökningar skulle bestå även efter kriget.97 
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Arbetarna försökte utnyttja Tysklands krisartade situation till att skaf
fa sig sociala och ekonomiska fördelar. En viktig faktor i det här 
sammanhanget var fackföreningarna, vars makt stärktes ju längre kri
get led. Höjdpunkten nåddes genom det s k  Stinnes-Legien-avtalet den 
15 november 1918, ett avtal som innebar att det i fortsättningen skulle 
bedrivas kollektiva löneförhandlingar.98 Det visar sig därvid att den 
krigsinriktade industrins arbetare hade det bättre ställt än arbetare 
inom andra industri- och näringsgrenar. Klyftorna mellan medelklassen 
och arbetarklassen tenderade att i vissa fall suddas ut. Åtskilliga arbe
tare inom rustningsindustrin tjänade mer, en del t o m  betydligt mer, än 
tjänstemän.99 

Redan på ett tidigt stadium försökte armen bromsa kraven pä löne
ökningar. mo Bl a föreslogs från OHL:s sida en reduktion av de stora 
företagsvinsterna och de höga priserna för att lönerna skulle kunna 
sänkas. Det visade sig, att armen varken kunde kontrollera löner eller 
priser utan såg sig nödsakade att öka båda för att hålla industriproduk
tionen uppe.'°' Detta skedde emellertid under starkt motstånd. 

Oberstleutnant, senare Oberst, 102 Max Bauer, som var närmaste man 
till Ludendorff och som sådan en av de ledande personligheterna inom 
den militära hierarkin, var den som gick på den oförsonligaste linjen 
gentemot arbetarklassen i det han krävde hårdare tag. 103 I en serie 
promemorior angrep han under perioden 1917-18 regeringen häftigt 
för att Hindenburg-programmet inte kunnat genomföras. Enligt Bauer 
hade programmet trots massiva insatser från armens sida, där 100 000 
soldater hämtats från fronten för att sättas in i krigsproduktionen, inte 
blivit vad man hoppats av det. Som orsak härtill pekade Bauer på det 
höga kostnadsläget i form av höga löner och allmänna standardförbätt
ringar, som följt i Hindenburg-programmets spår, men även i bristen på 
kol och livsmedel samt kommunikationssvårigheter. Bauer var således 
emot en standardböjning för arbetarna, vilket kan ha spelat en roll i 
förhandlingarna om Scheer-programmet och medverkat till att de blev 
komplicerade. 104 

Industrirepresentanterna däremot menade i samband med diskus
sionerna om Scheer-programmet, att högre löner, bättre bostäder och 
livsmedelsförsörjning skulle skapa bättre förutsättningar för ubåtspro
duktionen. Det finns anledning att kraftigt understryka, att dessa stan
dardförbättringar inte skulle betalas av industrin utan av den tyska 
staten. För att industrin skulle gå med på att genomföra ett masspro
duktionsprogram för ubåtar ställdes vidare krav på ett bonussystem, 
som gick ut på att snabba leveranser skulle ge en extra vinst. Från 
armens sida har man uppenbarligen inte heller sett ökade företagsvins-
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ter med blida ögon. Under diskussionerna framfördes kraven, att indu
strin skulle producera till självkostnadspris. 105 Här träder således en 
viktig motsättning i dagen. Detta kan kombineras med armens tradi
tionella förankring i agrara, konservativa grupper, vilka hade från 
industrin starkt skiljaktiga intressen. Marinen hade en helt annan och 
närmare anknytning till industrin. 106 

Frågan gällde inte bara ekonomiska intressen utan också industrins 
maktställning. I början av kriget hade industrin krävt att få bli repre
senterad i Grosses Hauptquartier, men detta hade avvisats. 101 Nu fram
träder emellertid industrin som en likaberättigad part i förhandlingarna 
med krigsmakten. 

Scheer-programmet förutsatte en intressegemenskap och drev fram 
ett intimt samarbete mellan industrin och marinen. Den ledande indu
strirepresentanten vid utformningen av Scheer-programmet var Stin
nes. Sedan länge var denne även engagerad i fredssträvanden.108 Hur 
ska vi förklara detta dubbla engagement? Utsikterna till ökade krigs
profiter kan ha utövat lika stor dragningskraft på Stinnes, som möjlig
heterna att nya avsättningsområden skulle öppnas för den tyska indu
strin vid ett fredsslut. I detta sammanhang frågar man sig också om 
Scheer-programmet möjligen var ett utspel av de krafter, som önskade 
hindra fredssträvandena och ett sätt att genom utsikter till vinster locka 
över ledande industrirepresentanter, t ex Stinnes. 109 

Industrins position var stark, vilket inte minst dess förhandlingar 

direkt med OHL visade. Som ett tecken på industrins betydelse kan vi 
vidare se förslaget från ledande kretsar i Tyskland att göra Stinnes till 
rikskansler istället för prins Max av Baden. 110 Man tycks sålunda inom 
industrikretsar ha utnyttjat situationen för att på olika sätt värna om 
sina intressen. 

När det gäller byråkratin, har man uppenbarligen pä industrihåll 
varit negativt inställd till denna, vilket framskymtar bl a vid en konfe
rens mellan Scheer och Stinnes den 12 september. Marinen synes 
därvid ha varit beredd att gå balansgång för att kunna genomföra 
ubåtsprogrammet. 111 

Problemem var, som vi kunnat konstatera, stora. Det snabba krigs
slutet innebar att Scheer-programmet aldrig hann förverkligas och 
således heller inte sattes på några prov. Hade det någonsin kunnat 
genomföras? Frågan är hypotetisk, men Nazi-Tyskland skulle tjugofem 
är senare med utgångspunkt från just Scheer-programmet göra ett nytt 
försök att förverkliga en massproduktion av ubåtar. 

Därmed är antytt att de förberedelser för programmet som vi rekon
struerat grundlade eller stärkte viktiga erfarenheter av betydelse på 
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lång sikt. Detta gäller bl a den starka intressegemenskap och de samar
betsmöjligheter mellan marinen som förberedelserna för programmet 

demonstrerat. Dessa förberedelser ger överhuvud en viktig inblick i 
den militära utvecklingens och planeringens betydelse på det ekono

miska och sociala planet. Det militära vapenprogrammet aktualiserade 
omedelbart krav på ökade statliga ingripanden i näringslivet, på för

bättrade villkor för arbetarna samt på ökade profiter för industrin, allt i 
syfte att öka produktionen. Det låter också motsättningarna komma 
fram, motsättningarna mellan armen och marinen, mellan industrin och 

byråkratin och framför allt mellan å ena sidan armens intressen och å 
andra kraven på profithöjningar och på förbättrade villkor för arbetar

na. Scheer-programmet och dess tillkomsthistoria utgör således en 
erinran om den militära sektorns fundamentala betydelse för förståel
sen av förändringar och förändringsmekanismer på bl a de ekonomiska 
och sociala områdena. 

ZUSAMMENFASSUNG 

In <ler Endphase <les Krieges, nachdem <lie deutsche Sommeroffensive 1918 gescheitert 
war und <ler Vormarsch <ler Alliierten begonnen hatte, wurden Pläne fiir ein gross 

angelegtes U-bootsprogramm, das sogenannte Scheer-Programm, entwickelt. Auf einer 

Konferenz am 12. September 1918 beschlossen <ler Oberbefehlshaber <ler Marine und 

<ler Grossindustrielle Hugo Stinnes ein vorläufiges Programm. Das endgiiltige Programm 
wurde nach sehr eingehenden Diskussionen am 1. Oktober 1918 auf einem Treffen von 

Vertretern <les Heeres, <ler Marine und <ler Industrie festgelegt. Obwohl <lie kritische 

militärische Lage Deutschlands im Oktober zu Friedensverhandlungen fiihrte, liefen <lie 

Vorbereitungen fiir das U-bootsprogramm bis Kriegsende weiter. 
Hinsichtlich Charakters und Zwecks <les Scheer-Programms ist festzustellen, dass es 

seitens <ler Marine als mehr als eine blosse Propagandanummer galt. Im Handeln <les 
Heeres dagegen deutet vieles darauf hin, dc1ss man es <lort hauptsächlich als Propaganda 

wertete. Die treibenden Kräfte <les Programms waren Scheer und seine engsten Mitar

beiter. 

Bei <ler Aufstellung <les Programms spielte <lie Frage <ler Beschaffung von Arbeitskräf

ten eine besonders grosse Rolle. Während <les ganzen Krieges bestand in allen lndu

striezweigen Mangel an Facharbeitern. Dennoch hoffte <lie Marine, gestiitzt auf das seit 

1916 geltende Vaterländische Hilfsdienstgesetz, <lie fiir das U-bootsprogramm nötigen 
Arbeitskräfte erhalten zu können. Aber auch Lohnerhöhungen und weitere soziale 

Verbesserungen wurden eingehend diskutiert. Seitens <ler Industrie stimmte man den 
Lohnforderungen <ler Arbeiter zu. Doch das Heer lehnte sie ab. Die Vertreter <ler 

Industrie sahen im U-bootsprogramm <lie Möglichkeit, grosse Gewinne zu erzielen. 
Gerade das lehnte das Heer ab. Ausserdem erkannte man seitens <ler lndustrie hier <lie 

Möglichkeit, <ler Btirokratie beizukommen und ihren Einfluss zurtickzudrängen. Aber 

<lerartige Versuche unterlief <lie Marine. 

Durch das Scheer-Programm wurden sogleich zentrale, wirtschaftliche und soziale 

Probleme aktuell. Es demonstriert somit <lie Bedeutung <les militärischen Bereichs als 

eine dynamische Kraft in <ler gesellschaftlichen Entwicklung. 
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Hubatsch, Admiralstab, s 179 samt Stegemann, s 132. 

13 Promemoria, Ubootsamt, 8.10.1918. BA/MA: RM 5/v. 3940;Admiraf (Reinhard)
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Admiralstab, s 179, Stegemann, s 130. 

15 Se Carl-Axel Gemzell, Organization, Conflict, and Innovation. A Study of German 
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BA/MA:N 239/24; Miiller, s 397,401; Nachlass Ludendorff. BA/MA:N 77 /1. - Ungefär 
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dorff, Meine Kriegserinnerungen 1914-1918 (Berlin 1919), s 569 f .. Scheer, s 466 f., jfr 
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appendix, skrivet av en Prof. Dr. Laas, daterat just den 12 augusti. Promemorian måste 
vidare vara skriven före den 15 augusti, då det betänkande, som utformades med 
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MA: RM 5/v. 3940. 
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im Weltkrieg 1914-1918. Band 1/1. Bearbeitet von Wilhelm Deist. Hrsg. von Erich 
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emellertid inte gjorts, däremot en del mindre korrigeringar, vilka kommer att belysas i 

29 



huvudtexten. Handstil och färgpenna (lilafärgad) tyder på att det är Scheer, som fört 
pennan vid dessa korrigeringar. De signaturer med dateringar som fästs på den hand
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35 Ibid.
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239123; Nachlass Behnckc. BA/MA: N 173/12. Även Behnckes egna synpunkter i 
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Renskriften är daterad den 25 september och undertecknad av Seebohm. Skrivelse, 
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3940. 
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Fernschreiben an Marineamt, Berlin, Seekriegsleitung, 26.9.1918, BA/MA: RM 5/v. 
3940; Kriegstagebuch der Seekriegsleitung, 24.9.( I 9) 18. Nachlass v Levetzow. BAIMA: 
N 239/23; se även Stegemann, s 135. 
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47 Den uppteckning som daterats den 2 oktober är på fem sidor och är utskriven av
Löhlein. I likhet med tidigare har förmodligen kladdanteckningar varit ett stöd, Signatu
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49 Kriegsernährungsamt bildades den 22 maj 1916 och skulle sörja för livsmedelsför

sörjningen. Feldman, Army, s 111. 
50 Niederschrift ilber die Sitzung am 1. Oktober in Cöln, Reichsmarineamt, 
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grosse Ubootsprogramm in Cöln, Hotel Exelsior, am I. Okt(ober 19)18, Seekriegs
leitung, 3.10.1918. BA/MA:RMI5/v. 3940; Niederschrift ilber die Besprechung il ber das 

grosse Ubootsprogramm in Cöln, Hotel Exelsior, am I. Oktober 1918, Seekriegsleitung, 
3.10.1918. BA/MA: RM 3/v. 11202. 
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einzunehmende Haltung bei Durchföhrung des neuen U-Bootsbauprogramm am 13. 
Oktober 1918. (Nachtrag zur Besprechung vom 12. Oktober 1918), Reichsmarineamt, 
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Uppbyggandet av det svenska ekonomiska 
försvaret 1914-1935 

Av Urban Schwalbe 

INLEDNING 

Det svenska ekonomiska försvarets historia före det andra världskriget 
kan grovt indelas i tre skeden 

första världskriget, då behovet uppstår 
1926-1935 då ett centralt organ skapas och 

- fr o m 1936, då det helt integreras i totalförsvaret.
Uppsatsen behandlar det svenska ekonomiska försvarets tillkomst

1915-1928 och dess verksamhet fram t o m 1933, vilket var ett gräns
år. Framställningen har koncentrerats till 1926 års utredning, tillkoms
ten av rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap (RKE) 
1928 samt dess verksamhet 1928-1933.' 

1976 publicerades en doktorsavhandling, "Industriell beredskap". 
av Olle Mänsson, vilken i huvudsak behandlar tiden frän 1934. Mäns
son redogör dock utförligt även för riksdagsdebatten vid RKE:s till
komst 1928 och utländska förebilder vid utformningen av RKE 1932. 

Tidsperioden före 1934 har tidigare praktiskt taget inte behandlats 
fränsett en översiktlig, långt ifrån fullständig historik i inledningen till 
tre offentliga utredningar jämte ovan berörda delar i Månssons avhand
ling.2 

Undersökningen har grundats på RKE:s arkiv 1928-1935, riksdags
tryck, offentliga utredningar (betänkanden) och konseljakter rörande 
det ekonomiska försvaret 1914-1933 med särskild tyngdpunkt på tiden 
från 1926. Enskilda personers material (memoarer och arkiv) har av 
tids- och utrymmesskäl endast undantagsvis kunnat utnyttjas. 

Arbetet har koncentrerats till följande tre frågor: 
- de politiska partiernas i riksdagen, av ekonomiskt försvar berörda

myndigheters och organisationers inställning,
skälen för tillkomsten av rikskommissionen och

- rikskommissionens roll och de militära myndigheternas inflytande.
En kronologisk översikt samt kortfattade biografiska notiser om i

uppsatsen omnämnda personer framgär av bilaga 1. 
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EKONOMISKT FÖRSVAR UNDER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET 

Allmänt 

Vid krigsutbrottet 1914 var Europa så gott som fullständigt oförberett 
inför de ekonomiska omvälvningar och päfrestningar som ett långvarigt 
storkrig innebar. Staternas inverkan på affärslivet hade tidigare huvud
sakligen omfattat tullar och vissa skyddslagar. Nu tvingades staterna 
för första gången i modern tid att grundligt tillämpa planhushållnings
iden. I Tyskland, som var hårdast drabbat, infördes vad som kallades 
''krigssocialism''. 3 

Det dröjde ända fram till 1916 innan regeringarna hade skapat ett 
system av kommitteer, byräer, råd och kommissioner för att samordna 
sina krigsansträngningar resp åtgärder mot avspärrning och dyl. Under 
krigets första år diskuterades och uppmärksammades - främst i de 
krigförande länderna den ekonomiska krigsberedskapens varaktiga 
organisation och problem i samband med övergången från krig till fred. 
Det svenska näringslivet utsattes för mycket påtagliga känningar av 
kriget, bl a enormt ökad efterfrågan på exportvaror. Det neutrala 
Sverige utsattes även för de krigförandes övergrepp mot dess utrikes
handel, godtyckliga beslag av s k krigskontraband, bojkott mot och 
svartlistning av enskilda företag samt ekonomisk utpressning. Varu
brist och dyrtid gynnade svartabörshajar och jobberi samt orsakade 
restriktioner och ransoneringar av skilda slag. Detta medförde att 
staten allt mer måste ingripa med regleringsåtgärder.4 

Regleringar och statliga ingrepp 

De åtgärder man successivt vidtog hade till följd att man tvingades 
stifta nya lagar. Ett antal kommissioner inrättades, vilka omorganise
rades i takt med uppkomna problem. Nedan redogörs för kommisio
nerna (i bokstavsordning).5 

5ratens arbetslöshetskommission bildades den 10 augusti 1915 med 
:ivilministern (ersättare finansministern) som ordförande. Huvudsaklig 
uppgift var att i samband med socialstyrelsen föreslå åtgärder för att 
motverka och mildra arbetslösheten. Bl a behandlades frågor om vissa 
�xport- eller importförbud påverkat arbetslösheten. 
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Statens bräns/ekommission (från 1917 "1917 års bränslekommis
sion") med skogsinspektör N G Ringstrand som ordförande tillkom 
den 14 augusti 1916 med anledning av förbudet mot användandet av 
ved som bränsle vid främst industrin. Kommissionen behandlade fram
för allt dispensansökningar. Den 16 april 1917 upphörde den och dess 
uppgifter överflyttades till "1917 års bränsle kommission", vilken dess
utom övertog industrikommissionens bränslebesparingsbyrå, livsme
delskommissionens vedbyrå samt länens vedbyråer. Den nye ordföran
den, skogschefen i Uddeholms AB, H Pettersson, fick från 1917 upp
draget att sörja för hush1Hlens, industrins och transportmedlens behov 
av bränsle. 

Statens folklmshållningskommission bildades den 28 september 1916 
efter framställning av livsmedelskommissionen. Med chefen för social
styrelsen G H Elmquist som ordförande hade den till uppgift att 
förbereda en livsmedelsreglering. Socker- och allmän brödreglering 
genomfördes den 12 oktober 1916 resp den 18 december 1916 i 
enlighet med kommissionens förslag. Den 8 juni 1917 utvidgades 
kommissionens befogenheter till att fr o m den 1 juli samma år även 
omfatta livsmedelskommissionens förvaltning (exkl vedbyrån). Den 
förstnämnda upplöstes den 10 juni 1919 oeh avvecklingsarbetet över
togs av "Folkhushållningskommissionen av juni 1919". 

Statens handelskommission tillkom den 8 juni 1915 med landshöv
ding E B Trolle som ordförande. Den beredde ärenden rörande utför
selförbud och transitförsändning av till utförsel förbjudet gods. 

Statens industrikom mission tillsattes den 10 augusti 1914 och fick 
riksdagsmannen m m A Lindman till ordförande, förmodligen p g a 
dennes anknytning till industrin. Senare blev f statsrådet A Vennersten 
ordförande. Kommissionen skulle överväga vilka åtgärder, som skulle 
vidtas för att i största möjliga utsträckning uppehålla arbetet vid de 
industriella anläggningarna i riket. Tyngdpunkten överflyttades 1915 
till frågor angående exportförbud och framför allt undantag härifrån. 
Industrikommissionen bidrog till fyllandet av industrins behov av råva
ror och verkade även i prisreglerande syfte inom vissa branscher (bl a 
hudar, läder- och skovaror). Handelskommissionen övertog sedermera 
frågorna angående exportförbud - fortfarande under medverkan av 
industrikommissionen. 
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Statens krigsförsäkringskommission, vars ordförande blev landshöv
ding E B Trolle, tillsattes den 17 augusti 1914 i anledning av statens 
ansvar för krigsrisk för sjöfart. Denna kommission föregicks av "krigs
försäkringssakkunniga '', vilka tillkallades redan den 13 augusti 1913. 
Bland ledamöterna märktes överdirektör P G Laurin. 

Krigsmaterielkommissionen (Kommissionen för organiserande av 
samarbete mellan militära försvarsmyndigheter och industrin) tillsattes 
den 26 juli 1915 med generallöjtnat CD L W Munthe som ordförande. 
Den skulle verka för att industrin vid ett krigsutbrott i möjligaste mån 
var rustad för tillverkning av krigsmateriel. Intill kommissionens upp
lösning den 15 juni 1922 samarbetade den med de militära förvaltning
arna. 

Statens livsmedelskommission startade den 11 augusti 1914 med 
landshövdingen, greve H Hamilton, som ordförande. Den skulle beva
ka livsmedelsmarknaden och själv vidta eller föreslå åtgärder vid rubb
ningar. Den upphörde den 1 juli 1917 efter att folkhushållnings- resp 
bränslekommissionen övertagit uppgifterna ifråga. 

Svensk fredsberedskap 

Bland de krigförande - särskilt Tyskland, Österrike, Ungern och Eng
land - hade man satt igång omfattande förberedelser för övergången 
från krig till fred. 

I Sverige skapades inget särskilt organ för detta ändamål trots att 
krigsberedskapskommissionen lämnat förslag härom. Efter hand vid
togs dock vissa åtgärder beträffande 
-, allmänna rekonstruktionsproblem (inrättande av praktiska ung

domsskolor, omorganisation av UD:s handelsavdelning och utred
ning av handelspolitiska frågor) 

- arbetskraften (förslag 1916 att förekomma utvandring av svenska
arbetare och behandling 1918 av inskränkning i utlänningars rätt till
tillträde till de tre nordiska länderna) och
importreglering.6 
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Viktigare lagar och utredningar 

Bland dessa, som berör det ekonomiska försvaret, må - förutom krigs
beredskapskommissionens betänkande nämnas 
- förfogandelagen 19167 

- bankinspektionens utredning angående "Penningtillgången riket

under krigstider m m "8 

ockerlagstiftningen och krigshandelslag9 

- krigstidens folkhushållning 1914-1920.10 

Statens krigsberedskapskommissions tillkomst och arbete. 

Varför den upphör 1918. 

Tillkomst och arbete 

Den 12 februari 1915 tillkallade finansministern Vennersten i den 
partipolitiskt obundna men starkt högerdominerade Hammarskjöldska 
regeringen tre sakkunniga för utredning av frågan om organiserande av 
det ekonomiska försvaret. Dessa, bankdirektör M Wallenberg, direk
tör E Frisen och professor E Heckscher, utarbetade regeringens förslag 
till inrättande av en "rikskommission för ekonomisk krigsberedskap". 
Riksdagen konstaterade vikten av en effektiv ekonomisk beredskap 
och framhöll att frågan var synnerligen betydelsefull. Trots att riksda
gen fann propositionens syfte i högsta grad beaktansvärt, ansåg den, att 
en omfattande förberedande undersökning först skulle vidtas. Inga 
hinder restes dock mot att vidta åtgärder innan undersökningen slut
förts. Regeringen stödde sin proposition med stor auktoritet, eftersom 
den tillkommit efter gemensam beredning med cheferna för lantför
svars-, sjöförsvars-, civil- och jordbruksdepartementen.11 

I samband med att propositionen förelades riksdagen förekom en 
mycket kort debatt endast i AK, där Staaff (liberal) kraftigt pläderade 
för att frågan först ordentligt måste utredas och Lithander (höger) 
försvarade propositionen. Dessutom skrev Hj Branting (s) en motion i 
ärendet, som i stort sett överensstämde med Staaffs inställning. Riks
dagen anslöt sig således utan votering eller större debatt helt till stats
utskottets eniga utlåtande. Alla var principiellt positiva men främst 
liberaler och socialdemokrater ville först ytterligare utreda frågan in
nan beslut kunde fattas.12 

Finansministern såg i konselj den 17 december 1915 riksdagens 
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utlåtande som en ytterligare anmaning att inte låta frågan förfalla och 
ansåg att tillsättandet av krigsmaterielkommissionen m fl inte räckte 
för att täcka hela fältet. Arbetsbelastningen skulle dessutom bli för 
stor. Vennersten tänkte då särskilt på tre viktiga områden 
- kreditväsendet och statsfinanserna (vilka inga andra kommissioner

ansvarade för)
- utredandet av frågan om den ekonomiska krigsberedskapen (inbe

gripet organisation) i framtiden
- sörjandet för enhetlig planläggning och samordning för att undvika

dubbelarbete och motverkande åtgärder så att "de från olika håll
härstammande utredningarna och uppslagen sammanföras till ett
ordnat helt". 13 

Denna uppfattning delades av regeringen och samma dag tillsattes
krigsberedskapskommissionen - i fortsättningen benämnd KBK - med 
f d kammarrättsrådet C Carleson som ordförande (från 1917 professor 
E Heckscher). Den hade sju övriga ledamöter och särskilt tillkallade i 
subkommitteer och andra beredningar. KBK fick en mycket kvalifice
rad civil sammansättning med representanter från finans- och industri
världen. Den hade till uppgift att - vid behov i samråd med krigsmate
riel-, livsmedels-, industri-, arbetslöshets-, krigsförsäkrings- och han
delskommissionerna - utreda frågan om rikets ekonomiska krigsbered
skap, föreslå åtgärder och dess framtida organisation. Kommissionen 
lade ned ett stort arbete på omedelbara åtgärder. Sålunda utarbetades 
förslag till ändringar i rekvisitionslagen, ny förfoganderättslag (till
sammans med krigsmaterielkommissionen), den ekonomiska krigsbe
redskapens organisation i händelse av Sveriges indragande i världskri
get (1916) och gjordes hemställan 1917 om utredning av frågan om 
administrativ krigsberedskap. I samråd med livsmedels-, krigsmateriel
och industrikommissionerna föreslogs organisationsåtgärder beträf

fande bränslehantering och sjöfart. Av betänkandet framgår att KBK 
självpåtaget föreslår en organisation i händelse av indragandet i kriget 
och utredning av frågan om administrativ krigsberedskap. Fredsbered
skap, som ej heller ingick i regeringens direktiv, behandlades i en PM. 14 

Varför kommissionen upphörde 1918 

I och med koalitionsregeringen från oktober 1917 mellan liberaler och 
socialdemokrater med N Eden som statsminister kom KBK att arbeta i 
ett politiskt klimat, som principiellt förordade sänkta försvarskostnader 
efter krigsslutet. 15 Mot denna bakgrund begärde den socialdemokratis-
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ke finansministern F Thorsson i konselj den 1 februari att kommissio
nen skulle upphöra sommaren 1918. Han förklarade, att han inte 
delade KBK:s uppfattning om att utredningen borde utsträckas till hela 
krigstiden och därutöver utan tvärtom ansåg det angeläget att dess 
verksamhet inte svällde ut alltför mycket. 

Genom K M:t beslut den 20 juni 1918 upphörde därför kommissio
nens uppdrag och en enhällig riksdag reagerade inte häremot. Även 
andra kommissionerna avvecklades under de närmaste åren efter krigs
slutet.16 

Krigsberedskapskommissionens betänkande 1918 

KBK avgav den 23 augusti 1918 ett mycket omfattande - men ej 
avslutat - betänkande i fem delar 

den ekonomiska krigsberedskapens organisation. Promemoria om 
ekonomisk fredsberedskap 

- finansväsendet och kreditväsendet vid krig samt allmän krigsekono-
misk lagstiftning

- försäkringsväsendet vid krig
- folknäringen vid krig
- arbetsmarknadens organisation under krigsförhållanden.17

Beträffande fredsberedskapen hann KBK ej slutbehandla frågan
utan bifogade en PM. I denna framhölls betydelsen av ett särskilt 
sakkunnigt organ, som skulle bevaka den ekonomiska utvecklingen och 
ha rätt att komma med förslag. Vidare konstaterades svårigheten att 
direkt vidta åtgärder. Framför al!t kunde varken frågorna om råvaru
behovets täckning under krig eller handels-, sjöfarts- och tullpolitiken 
slutbehandlas från krigsberedskapssynpunkt. KBK förordade en fristå
ende rikskommission för den ekonomiska krigsberedskapen lydande 
under finansdepartementet. När det gällde organisationen betonades 
starkt vikten av fri obyråkratisk ställning med kvalificerade chefer, som 
hade överblick och omdöme ifråga om de stora huvudområdena och 
som var organiserade i stab och inte på linje. Vidare konstaterades 
behovet av ett fast anställt kansli för kontinuerlig uppföljning och 
planering. Det framhölls att föreslagen organisation inte kunde anstå 
till tiden efter krigsslutet, eftersom då inte de dyrköpta erfarenheterna 
rationellt kunde utnyttjas i och med de övriga organens upplösning. 
Man ville därför snarast inleda samarbete med de övriga kommissio
nerna och "bli verkställare av deras testamente". 
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Sammanfattning 

Sverige, liksom det övriga Europa, var på det ekonomiska området i 
det närmaste helt oförberett vid krigsutbrottet 1914. Det dröjde - i 
likhet med utlandet - ända till 1916 innan Sverige i viss mån hade 
anpassat sig till de nya problemen, som första världskriget medförde. 
De ekonomiska problemen sökte man under hela kriget lösa tämligen 
trevande med efter hand tillsatta och med tiden omorganiserade kom
missioner utan central samordning. Kommissionerna hade i huvudsak 
civil ledning. Endast en, krigsförsäkringskommissionen, var förberedd 
före krigsutbrottet. De frågor som först ansågs överhängande var krigs
försäkringar, arbetslösheten (även industrikommissionen inriktades in
ledningsvis på att upprätthålla arbetet inom industrin) och livsmedels
försörjningen. Först ett år därefter började krigsmaterielproduktionen 
att samordnas. 

Särskilt bränsle-, folkhushållnings- och handelskommissionerna 
svällde ut under kriget. I slutet av 1916 genomfördes en socker- och 
brödransonering, vilken var de första genomgripande åtgärderna. Un
der de närmaste åren efter krigsslutet avvecklades samtliga kommis
sioner. 

Partiernas stora dilemma blev näringslivets hotade traditionella fria 
ställning gentemot staten p g a krigets krav på statlig styrning och 
samordning av nationens krafter. Tidigt (1915) uppmärksammades det 
ekonomiska försvarets betydelse och accepterades allmänt behovet av 
sådant. Högerns och fackmyndigheternas förslag om tillsättandet av en 
rikskommission för ekonomiskt försvar strandade dock på främst libe
ralernas och socialdemokraternas krav på ytterligare utredning. Detta 
beslut orsakade inte någon större strid. En permanentering av KBK

hade varit möjlig även 191 7, då de ekonomiska förhållandena var som 
sämst. 

Det omfattande betänkandet, som avgavs av KBK 1918, ledde inte 
till någon omedelbar framställning till eller från riksdagen om en fast 
organisation för ekonomisk försvarsberedskap. Tvärtom fick KBK inte 
avsluta sitt pågående arbete. Särskilt lidande blev till följd härav freds
beredskapen och uppföljningen av de övriga kommissionernas verk
samhet. Förmodligen trodde man att detta krig var det sista. Orsakerna 
till detta kan vara 

- allmän krigströtthet

- socialdemokraternas principiella obenägenhet att syssla med för-
svarsfrågor
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- liberalernas fredsoptimism
högerns och liberalernas allmänna motvilja mot statlig reglering.

Följden blev, att frågan om en permanentning av det ekonomiska
försvaret sköts på framtiden. Ett fåtal kristidslagar var således det enda 
huvudsakliga arvet från världskriget. 

1925 ÅRS FÖRSVARSBESLUT OCH DET EKONOMISKA 
FÖRSVARET 

Allmänt 

Den kraftiga efterkrigsdepressionen övervanns 1922 och efterföljdes 
av en högkonjunktur. Övertron på det nybildade Nationernas Förbund 
och det år 1925 undertecknade Locarnofördraget ingav optimism inför 
framtiden och man trodde allmänt på tesen "aldrig mera krig". 18 

Parlamentarismens definitiva genombrott i Sverige 1918 (införande 
av allmän rösträtt) innebar, att partiställningarna ändrades. Socialde
mokraterna blev det största riksdagspartiet och därefter kom högern 
och liberalerna. Motsättningarna ändrade karaktär från vänster-höger 
till socialism-antisocialism. Vidare utvecklades en minoritetsparlamen
tarism, vilket innebar att landet styrdes av minoritetsregeringar 1920-
1936. Detta medförde, att riksdagens och i synnerhet statsutskottets 
makt ökade och man måste kompromissa över partigränserna. Detta 
gällde inte minst försvarsfrågan. 19 

lndustriberedskapskommissionen efterträder 
krigsmaterielkommission 

Eftersom en av de viktigaste delarna av den ekonomiska försvarsbe
redskapen gällde industrins anpassning till krigets krav, föreslog krigs
materielkom missionen före sin upplösning 1922 att en särskild "indu
striberedskapskommission" skulle tillsättas för att tillvarata arbetsupp
gifterna. Krigsmaterielkommissionen blev det enda organ, som i viss 
mån fullföljde planeringen av ekonomiskt försvar. Arme- och marin
förvaltningarna fick överta kommissionens uppgifter.20 

På generalstabschefens begäran och efter påstötning av arme- och 
marinförvaltningarna bildades industriberedskapskommissionen (IBK) 
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först i december 1924. I denna ingick representanter för general- och 
marinstaberna, arme- och marinförvaltningarna, kommerskollegium, 
ingenjörsvetenskapsakademien och Svenska Industriförbundet. 21 

1919 års försvarsrevision samt 1924 och 1925 års försvarspropositioner 

Den år 1919 tillsatta försvarsrevisionen avgav den 15 mars 1923 be
tänkande och förslag, vilka ej tog upp frågan om det ekonomiska 
försvaret.22 

Den 22 juni 1923 tillkallades inom försvarsdepartementet sakkunni
ga för att utarbeta förslag till ny försvarsorganisation, vilket resulterade 
i högerregeringen Tryggers proposition 1924. Ej heller denna eller dess 
förarbeten berörde ekonomiskt försvar. Riksdagens majoritet ville ha 
en kraftigare nedskärning av försvaret och avslog propositionen.23 

Förslaget till ny försvarsorganisation omarbetades. 1925 framlade 
den nytillträdda socialdemokratiska regeringen efter en kompromiss 
med de frisinnade en ny proposition. Däri upptogs till riksdagsbehand
ling för första gången sedan 1915 frågan om statliga åtgärder för 
ekonomisk försvarsberedskap. Försvarsministern P A Hansson fram
höll i propositionen att beredskapsarbetet inte borde inskränkas endast 
till den industriella beredskapen. Han kunde i stort ansluta sig till 
KBK:s förslag från 1918 om en rikskommission. Med hänsyn till att 
militär personal på övergångsstat kunde användas skulle den årliga 
kostnaden kunna begränsas till 90.000 kr trots efterkrigstidens löne
stegringar.24 

Riksdagens första särskilda utskott anslöt sig till det i propositionen 
angivna syftet att inrätta en rikskommission. Utskottet ansåg emeller
tid, att kostnaderna avsevärt kunde nedbringas, om den tilltänkta 
organisationen reducerades eller ersattes med andra åtgärder. Endast 
bondeförbundaren C A Reuterskiöld yrkade avslag, i övrigt rådde full 
enighet. Han hävdade, att det räckte med IBK samt att en rikskommis
sion i längden skulle riskera att bli antingen ett självändamål eller 
medföra en vidlyftig byråkrati. Den 23-25 maj 1925 biföll riksdagen 
utskottets förslag, vilket man således var enig om i motsats till övriga 
delar av propositionen. Reuterskiöld vidhöll dock sitt avslagsyrkande.25 

Tillsättandet av 1926 års utredning 

IBK framhöll i en skrivelse till regeringen i november 1925 behovet 
dels av en förnyad, allsidig utredning angående ett fristående organ för 
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den allmänna ekonomiska krigsberedskapen, dels bl a av anslag för 
inrättandet av en rikskommission.26 

Denna skrivelse samt ett på armeförvaltningens initiativ tillkommet 
lagförslag (utarbetad av major C E Swartz) om näringsidkares skyldig
het att biträda vid industrins krigsorganisation behandlades i konselj 

den 5 februari 1926. P A Hansson anslöt sig i princip till förslaget om 
inrättandet av en rikskomrnission. Han ansåg emellertid särskilt med 
hänsyn till riksdagens inställning, att den icke kunde inrättas omedel
bart. En utredning borde göras först, som undersökte uppgifternas 
fördelning på redan befintliga myndigheter, institutioner och särskilda 
organ samt deras ledning. Regeringen beslöt därför den 16 april 1926 
att inom försvarsdepartementet tillkalla generalmajor A Hultkrantz, 
major C E Swartz och överste H Söderbom såsom sakkunniga med 
direktiv bl a att organisationen inte borde göras större än som var 
oundgängligen nödvändigt.21 

Sammanfattning 

Under åren 1919-1925 kom det ekonomiska försvaret helt i skuggan 
av nedrustningen och revideringen av det svenska försvaret. Regering
en var socialdemokratisk (med P A Hansson som försvarsminister) 
med undantag av perioden april 1923-oktober 1924 då det var en 
högerregering. Försvarsfrågan radikaliserades 1 923 genom de frisin
nades under C G Ekman utbrytning ur det liberala partiet. De frisinna
de, som var mindre försvarsvänliga, kom att under hela 20-talet inta en 
vågmästarroll, eftersom de kunde samarbeta med såväl det egna bor
gerliga som med det socialistiska blocket. 

Frågan om ekonomiskt försvar togs inte upp förrän 1925 av social
demokraterna. En - i motsats till övriga delar av 1925 års försvarspro
position enig riksdag instämde i syftet med inrättande av en riks
kommission. Den ville dock av kostnadskäl ha förnyad utredning. En 
förklaring till den positiva inställningen till ekonomiskt försvar kan 
vara inte minst vänsterns stora intresse för folkförsörjningen. Det 
sistnämnda kan också förklara att en rikskommission föreslogs kort 
efter det att IBK tillsattes. 

Planeringen av ekonomiskt försvar sköttes 1919-1925 i begränsad 
omfattning. Främst krigsmaktens behov av vapen och ammunition 
handhades först av krigsmaterielkommissionen, sedan av arme- och 
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marinförvaltningarna och från 1925 av industriberedskapskommissio
nen, dock först efter påstötningar från militära myndigheter och indu
strin. 

1926 års sakkunniga är nu uteslutande militärer. En av de sakkunni
ga hade dock, som framgår nedan, anknytning till industrin. 

1926 ÅRS UTREDNING OCH TILLKOMSTEN AV 
RIKSKOMMISSIONEN FÖR EKONOMISKT FÖRSVAR 

Allmänt 

Med försvarsministerns stränga direktiv vad gällde kostnaderna börja
de de tre sakkunniga sin utredning, vilken den 28 oktober 1926 resul
terade i SOU 1926:22. Utredningen kom att från juni 1926 verka 
under den nya, frisinnade liberala regeringen med G Rosen som för
svarsminister .2s 

De tre sakkunniga var väl förtrogna med ekonomiskt försvar. Bl a 
var Hultkrantz även direktör i Svenska Industriförbundet och förutva
rande ledamot i krigsmaterielkommissionen samt Swartz ledamot i 
industriberedskapskommissionen.2• 

lndustriberedskapskommissionens verksamhet 1926-1927 

Vid sidan av 1926 års utredning kan det vara intressant att något 
beröra verksamheten åren 1926-1927 vid IBK, vilken före RKE:s 
tillkomst 1928 var det organ, som främst sysslade med ekonomiskt 
försvar. Vissa viktiga frågor rörande krigsberedskap hade blivit vilande 
sedan krigsmaterielkommissionens upplösning år 1922 p g a brist på 
personal. Därför framhöll IBK i en skrivelse till regeringen den 10 juni 
1926 att den var i stort behov av ett sekretariat, som bl a omedelbart 
kunde ta itu med dessa frågor. Därvid ville man använda till övergångs
stat överförda officerare samt ha möjlighet att vid behov kunna tillkalla 
särskilt sakkunniga. Detta bifölls.30 

Redan i en skrivelse från den 25 november 1925 hade IBK pekat på 
behovet av 30 000 kr och i en motion i riksdagens AK 1926 föreslogs 
anvisande av denna summa, vilket riksdagen dock avslog. Därför be
gärde man nu i juni 1926 en provisorisk ( och billigare) lösning.31 
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1926 års betänkande rörande det ekonomiska försvaret 

Innebörden av betänkandet från den 28 oktober 1926 

De sakkunnigas utredning blev mindre omfångsrik p g a att den till 
stora delar utgick ifrån och hänvisade till 1918 års betänkande. Utred
ningen fann fem huvudarbetsuppgifter för det ekonomiska försvaret. 
Dessa var planer rörande 
- den industriella beredskapen

jordbruksnäringen och livsmedelsproduktionen
eventuell livsmedels-, bränsle-, klädes- eller dyl reglering

- arbetsmarknadsreglering och socialt understöd samt
- finans- och kreditväsendets ordnande i krigstid.32 

Därvid anslöt sig utredningen till 1918 års betänkande men konsta
terade samtidigt att en omfattande revidering och fullständigande mås
te ske p g a ändrade förhållanden och viss inaktualitet. 

Främst planeringen för den industriella beredskapen hade dittills 
fullföljts såväl av de militära förvaltningarna som av IBK. Utredningen 
uttalade sin fulla anslutning till inrättande av ett centralorgan - en 
rikskommission som skulle samordna och övervaka samt biträda vid 
beredskapsarbetet. Man tänkte sig att främst kommerskollegiet, lant
bruks- och socialstyrelserna samt riksbanken och riksgäldskontoret 
skulle medverka och att berörda myndigheter skulle ansvara för mobi
liseringsförberedelserna för i krigstid upprättade resp institutioner. 
Givetvis räknade man med fortsatt stöd från de militära förvaltnings
myndigheternas sida. Kommissionen förslags bestå av en i allmänna 
värv kvalificerad ordförande och tolv ordinarie ledamöter, av vilka två 
skulle utses på kommissionens förslag. Som fasta ledamöter föreslogs 
generalfälttygmästaren, cheferna för generalstaben, marinförvaltning
en, kommerskollegium, lantbruks- och socialstyrelserna samt en repre

sentant från vardera riksbanken, ingenjörsvetenskapsakademien, Sve
riges Industriförbund och Sveriges allmänna lantbrukssällskap. Såsom 
extra ledamöter föreslogs cheferna för övriga viktigare myndigheter. 
bl a cheferna för marinstaben och flygvapnet. Eftersom utredningen 
föreslagit, att vissa delar av beredskapsplanerna skulle handläggas av 
respektive ämbetsverk, ansåg den att kansliet kunde inskränkas till 
- en kanslichef som var "en verkligt dugande kraft"
- en militär handläggare (en även tekniskt erfaren officer)
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en ingenjörteknisk handläggare
en sekreterare som även var van vid statistik och
två skrivbiträden.



Detta beräknades totalt kosta 80 000 kr inklusive sammanträdesar
voden (3 000 kr), särskilda utredningar (15 000 kr) och expenser m m. 
I förhållande till KBK:s förslag hade således kansliet nedbantats med 
två handläggare, en registrator och två skrivbiträden och kostnaderna 
för särskilda utredningar minskats med 5 000 kr. 

Swartz' reservation 

Swartz menade, att utredningens majoritet överskattat de civila myn
digheternas förmåga. Han ville därför utöka kansliet med en föredra
gande i folkförsörjnings- och socialpolitiska frågor, vilket gav en stat på 
91 000 kr. Vidare föreslog han en utökning av antalet ordinarie leda
möter med åtminstone två (generalintendenten och chefen för marin
staben) och helst fyra (även chefen för fortifikationen och generalfält
läkaren).33 

Remissinstansernas synpunkter och erinringar 

Ett stort antal instanser (26 st) var anmodade att avge remissutlåtande. 
Sveriges Redareförening, som inte beretts tillfälle att avge yttrande, 
begärde på eget initiativ att få bli representerad i kommissionen.34 

Samtliga instanser tillstyrkte förslaget utom lantbruksstyrelsen, som 
avstyrkte förslaget i föreliggande form "såsom icke garanterande de 
nödvändiga planläggningsarbetena inom rimlig tid". Vissa instanser 
framställde samtidigt vissa yrkanden om smärre ändringar eller tillägg. 
I flera av dessa utlåtanden underströks kraftigt vikten av att effektiva 
åtgärder snarast måtte komma till stånd.35 

I huvudsak berörde remissinstanserna tre frågor, nämligen 
rikskommissionens uppgift samt arbetsfördelningen mellan denna 
och ämbetsverken 

- bestämmelserna angående ledamotskap i kommissionen och
- organisationen av dess kansli.

Dessa punkter behandlas nedan var för sig, varvid några smärre
(formella) ändringsförslag ej tas upp. 

Rikskommissionens uppgift m m 

Chefen för generalstaben framhöll det svåra i att så tidigt fixera kom
missionens arbetsområden. Marinförvaltningen betonade, att planer 
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beträffande sjöfarten under krig inte berörts. Vad beträffar myndighe
ternas medverkan i kommissionens arbete reserverade sig främst soci
al- och lantbruksstyrelserna under åberopande av personal- och me
delsbrist. Lantbruksstyrelsen menade, att de sakkunniga överskattat 
myndigheternas möjligheter att medverka och tyckte, att man istället 
borde överföra alla resurser till rikskommissionen. Socialstyrelsen in
vände principiellt att folkförsörjningen och den sociala försvarsbered
skapen inte framhävts tillräckligt och såg en vida större arbetsbörda på 
socialstyrelsen än vad de sakkunniga anfört. 

Sammanfattningsvis är utlåtandena eniga om behovet av en riks
kommission bestående av cheferna för vissa ämbetsverk och av repre
sentanter från näringslivet m m. Man var också enig om att olika 
statliga myndigheter borde medverka. 

Ledamotskap 

Utöver utredningens förslag önskade de olika remissinstanserna av 
varierande motiv (som nedan kortfattat återges) till ordinarie ledamö
ter utse 
- chefen för marinstaben (för planering av sjöfarten under krig)

chefen för flygvapnet (liknande skäl)
generalintendenten (dennes nära samarbete med näringslivet)

- representant för riksgäldsfullmäktige (eventuellt)
- representanter för städer och kommuner (kravet på aktiv medverkan

av lokala myndigheter vid statlig livsmedelsreglering, arbetsmark
nadsreglering och socialt hjälparbete)

- representanter för finansväsende, varudistribution och kemisk indu
stri

- representant för den civila sjöfarten.
Av detta framgår, att var och en bevakade sina intressen. En viss

försvarsgrensstrid kan spåras, eftersom inte utredningen tillräckligt 
tillgodosåg marinens och flygvapnets intressen (marinförvaltningen 
men ej marinstaben skulle få ordinarie ledamot). Anmärkningsvärt är. 
att inte Sveriges Redarförening hade tillfrågats och att den vid avspärr
ning så viktiga sjöfarten inte hade tillgodosetts genom ordinarie leda
motskap. 

Organisationen av kansliet 

Föreslagen ram (chef, nägra få kvalificerade tjänstemän jämte kon
torsbiträden samt medel för anlitande av särskilt tillkallade sakkunniga 
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etc) accepterades i huvudsak av alla berörda. Den avspeglar även de 
tilltänkta arbetsområdena. Framför allt Sveriges Industriförbund och 
ingenjörsvetenskapsakademien framhöll, att personalen borde begrän
sas till det permanenta behovet och inte dimensioneras efter de första 
lirens omfattande arbeten. Swartz reserverade sig för en utökning av 
kansliet med en handläggare av folkförsörjnings- och socialpolitiska 
frågor. 

Utredningens förslag om en handläggare av vardera militära och 
ingenjörtekniska frågor samt en administrativ sekreterare godtogs av 
instanserna. Däremot uttalade framför allt socialstyrelsen, lantbruks
styrelsen, statistiska centralbyrån och Sveriges allmänna Iantbrukssäll
skap farhågor för sina respektive områden. De ansåg att socialt bered
skapsarbete, planläggning och konsumentreglering, livsmedels- och öv
riga jordbruksfrågor, folkförsörjning och statistik, inte tillräckligt hade 
beaktats. Även chefen för marinstaben anslöt sig till Swartz reservation 
angående antalet föredragande. Häri instämde i sak dessutom Sveriges 
allmänna lantbrukssällskap, lantbruksstyrelsen, socialstyrelsen och sta
tistiska centralbyrån. 

Beträffande kanslichefen pendlade åsikterna. Sveriges Industriför
bund ville ha en synnerligen kvalificerad civil person med ingående 
kännedom om näringslivet och därmed högre lön för denne. Sveriges 
allmänna lantbrukssällskap däremot föredrog en militär som kansli
chef, eftersom då plats kunde beredas för en särskilt föredragande i 
I ivsmedelsfrågor. 

Sammanfattning av remissinstansernas synpunkter 

Sammanfattas remissinstansernas, reservantens och Sveriges Redarfö
renings synpunkter kan man skönja 

- en viss försvarsgrensstrid

- det anmärkningsvärda i att civil sjöfart ej tillfrågats och att marinen
ansåg sig kunna representera den

- att folkförsörjning och social beredskap inte tillräckligt beaktats av
de sakkunniga

väsentligt skilda uppfattningar om bedömda möjligheter att medver
ka i kommissionens arbete och

lantbruksstyrelsens skepsis mot föreslagen organisation på grund av
att den var för liten.
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Överarbetning av 1926 års utredning 

De sakkunnigas ordförande, Hultkrantz, fick till följd av remissinstan
sernas erinringar av den 1 april 1927 i uppdrag att i samråd med 
kommerskollegium, lantbruks- och socialstyrelserna överarbeta försla
get. Resultatet av överarbetningen blev följande förändringar i förhål
lande till 1926 ärs utredning. 36 

Rikskommissionens uppgift samt arbetsförmedlingen 
mellan denna och ämbetsverken 

Någon ändring av instruktionen syntes inte behövas förutom en mindre 
modifiering i förslaget till kungörelse angående ämbetsverkens med
verkan till den ekonomiska försvarsberedskapen. Instruktionen skulle 
"tydligare klargöra, att överenskommelserna om sådan medverkan 
givetvis måste grundas på vederbörande ämbetsverks relativa förmåga 
eller oförmåga att utan åsidosättande av övriga arbetsuppgifter biträda 
vid ifrågavarande planläggningsarbete ". 

I övrigt ansåg Hultkrantz det tillräckligt att ytterligare förklara hur 
de sakkunniga tänkt sig arbetsfördelningen. Den innebar en reglering 
på överenskommelsens väg, varvid kommissionen skulle för varje sär
skilt tillfälle anslå erforderliga medel, ställa personal till ämbetsverkens 
förfogande eller göra arbetet själv. 

Ledamotskap i rikskommissionen 

Den starka betänkligheten mot en tungrodd organisation gjorde, att 
antalet ordinarie ledamöter (utöver ordföranden) skars ned till tio. 
varav högst fem självskrivna: cheferna för general- och marinstaberna, 
socialstyrelsen, lantbruksstyrelsen och kommerskollegium. Som extra 
ledamöter (vilka - betonar Hultkrantz - har samma ställning som 
ordinarie då de arbetar) föreslogs generalfältläkaren, cheferna för ma
rinförvaltningen, flygvapnet, pensions-, medicinal-, generalpost-, tele
graf-, järnvägs-, väg- och vattenbyggnads-, vattenfalls-, generaltull- och 
domänstyrelserna, bankinspektören samt en representant från vardera 
riksbanks- och riksgäldsfullmäktige, ingenjörsvetenskapsakademien, 
Sveriges Industriförbund och Sveriges allmänna lantbrukssällskap. 
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Organiseringen av rikskommissionens kansli m m 

Remissinstanserna hade föreslagit att kansliet skulle omfatta en militär, 
en ingenjör, en socialsakkunnig, en jordbruksekonom, en statistiker 
och en nationalekonom. Hultkrantz ansäg, att detta inte låg inom 
möjligheternas gräns. Åberopande främst chefen för generalstaben, 
IBK, ingenjörsvetenskapsakademien och kommerskollegium föreslogs 
dels att handläggarnas (två i enlighet med det ursprungliga förslaget) 
uppgifter inte fastslogs i instruktionen, dels att de endast skulle benäm
nas föredragande tjänstemän. Kansliets behov av sakkunniga skulle i 
ökad utsträckning tillgodoses genom tillfällig arbetskraft. 

Angående kommissionens stat så föreslogs 83 000 kr, vilket innebar 
en ökning med 5 000 kr avsedda för ersättning åt särskilt tillkallade 
sakkunniga. Avslutningsvis betonade Hultkrantz betydelsen av att 
kommissionen tillsattes redan före sommaren 1928 (alltså före påföl
jande budgetär) för att inte försena starten med cirka ett halvt år. Den 
13 september 1927 inlämnades denna överarbetning i vilken kom
merskollegium samt lantbruks- och socialstyrelserna instämde. 

Jämförelse med det ursprungliga förslaget 

Överarbetningen skilde sig inte i större utsträckning från det ursprung
liga förslaget. De tunga remissinstanserna som var med vid överarbet
ningen nöjde sig i stort med 
- fylligare kommentarer kring hur de sakkunniga tänkt

en större frihet för kommissionen att själv göra arbetsindelning
utökning av anslaget för tillkallande av särskilda sakkunniga
en minskning av antalet självskrivna ledamöter till de fem "tunga",
varvid nu även sjöfarten delvis tillgodosågs, och

- ett förtydligande i föreslagen kungörelse angående ämbetsverkens
medverkan.

Konseljbehandling av 1928 års proposition 
angående det ekonomiska försvaret 

Försvarsminister Rosen (frisinnad) gillade efter gemensam beredning 
med cheferna för social-, kommunikations-, finans-, jordbruks- och 
handelsdepartementen de sakkunnigas överarbetade förslag utom vad 
gällde staten. Han prutade ned den till 78 000 kr med motiveringen att 
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ersättningar till sakkunniga under första året knappast skulle komma 
upp till 20 000 kr men väl under de följande åren. 

Ärendet var således en central fråga och drogs nu - efter tretton års 
utredande - i konselj den 11 januari 1928 med utsikt till riksdagens 
bifall. I denna konselj instämde försvarsministern till fullo i de sakkun
nigas uttalanden. Vederbörande myndigheter hade kraftigt understru
kit vikten av att åtgärder vidtogs för att stärka den ekonomiska för
svarsberedskapen. Han hemställde, att propositionen i enlighet med 
det överarbetade förslaget (bantat till 78 00 kr) skulle avlåtas och att 
kommissionen skulle få tillsättas redan under pågående budgetår.37 

Redan föregående år hade regeringen aviserat om proposition i 
frågan, vilken då emellertid återtogs på grund av behovet av överar
betning.38 

Riksdagsbehandlingen av 192 8 års proposition 
och tillkomsten av rikskommissionen 

Propositionen behandlades i riksdagens statsutskott den 17 april 1928. 
Utskottet föreslog att riksdagen inte måtte bifalla förslaget. Mot detta 
beslut av ordföranden och elva ledamöter (en liberal och de tio social
demokraterna) reserverade sig de övriga tolv (åtta högermän, två fri
sinnade och två bondeförbundare ).39 

Riksdagsdebatten blev livlig, i huvudsak mellan utskottets ledamö
ter. Statsutskottets partilinjer följdes med två intressanta undantag. 
Första kammaren biföll reservanternas hemställan efter att bl a Reu
terskiöld (vilde och bondeförbundare) återupprepat sitt nej till en 
rikskommission. I andra kammaren bifölls reservanternas utlåtande 
först efter omvoteringar med namnupprop med 109 röster mot 97 och 
7 nedlagda. Där fick reservanterna stöd även av förutvarande för
svarsministern P A Hansson ( s) som vidhöll sin mening från 1925 och 
röstade personligen för reservationen på grund av sin tidigare stånd
punkt vid den föregående behandlingen. Han var uppenbarligen i ett 
dilemma, eftersom han samtidigt ansåg övriga obundna av 1925 års 
beslut och förstod dem, som ville ha ytterligare utredning. 

Beslutet innebar, att propositionen godkändes med den erinran, att 
en av de fem ordinarie ledamöterna skulle utses av Sveriges allmänna 
lantbrukssällskap samt att inom kommissionens kansli en av de före
dragande skulle vara livsmedelssakkunnig. Detta utan ändring av stat 
eller kostnader.40 
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Sammanfattning 

Beslutet om tillsättandet av en rikskommission genomdrevs av de 
frisinnade med stöd av högern, bondeförbundet och en del socialde
mokrater. Alla berörda myndigheter och organisationer var eniga om 
behovet av en rikskommission. Hanssons snäva direktiv till 1926 års 
utredning ändrades ej av Rosen, vilken dessutom prutade ned anslaget 
till 7 8 000 kr. 

Inte minst vänsterns intresse för folkförsörjningen och för minskning 
av militärens och industrins (IBK:s) inflytande kan vara en viktig orsak 
till RKE:s tillkomst. För första gången fick det ekonomiska försvaret 
ett permanent och gemensamt organ. Rikskommissionens möjligheter 
var med de tilldelade knappa resurserna och få maktmedlen - starkt 
begränsade att verka inom det enorma arbetsfältet. Jämfört med för
svaret i övrigt var det ekonomiska försvaret fortfarande särbehandlat 
och kom först genom 1936 års försvarsbeslut att ingå i totalförsvaret. 

RIKSKOMMISSIONEN FORMAS, MÅLSÄTTNING 
OCH GRUNDPLANER FASTSTÄLLS 1928-1933 

Industriberedskapskommissionen upphör. 
Rikskommissionen formas 1928-1929 

IBK upphör 

I och med tillsättandet av RKE upphörde IBK den 30 juni 1928 och 
dess handlingar överlämnades till RKE. 

Genom IBK hade då bl a följande utredningar verkställts 
allmänna organisatoriska åtgärder för den ekonomiska försvarsbe
redskapen 
synpunkter angående råvaruförsörjningen i krigstid 
statsmakternas befogenhet under krigstid gentemot den enskilde och 
näringslivet 
industrins krigsorganisation 
järn- och stålframställning, sulfitsprit och legeringar samt 
statistiska tabeller och Sveriges kraftfrågor. 
Dessutom hade kommissionen i viss mån behandlat det ekonomiska 

försvarets organisation.41 
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RKE:s provisoriska instruktion 

Kommissionen erhöll i maj 1928 en provisorisk instruktion, som i 
huvudsak överensstämde med överarbetningen av 1926 års utredning. 
I oktober 1928 fick RKE:s ordförande i uppdrag av regeringen att 
utarbeta ett slutgiltigt förslag. Den provisoriska instruktionen kom 
dock att bestå till 1937. I 1928 års instruktion anges bl a uppgiften att 
RKE skulle leda och övervaka "de mångahanda förberedelser, som 
erfordras för att under krig, krigsfara eller andra utomordentliga för
hållanden krigsmaktens behov av förnödenheter skall kunna tillgodo
ses, folkförsörjningen tryggas och näringslivets fartgång så långt som 
möjligt säkerställas".42 Denna allmänna skrivning ger inte RKE några 
befogenheter. 

Kommissionen konstitueras och kansliet organiseras 

Självskrivna ledamöter var cheferna för general- och marinstaberna, 
social- och lantbruksstyrelserna samt kommerskollegium. Tillsättandet 
av de fem övriga ordinarie ledamöterna skedde efter hand under som
maren och hösten 1928 av försvarsminister Rosen och var klart i 
september. Sammansättningen framgår i detalj av bilaga 2. 

Den 14 augusti 1928 kunde det första sammanträdet hållas med A 
Herlenius, VD i Uddeholms AB, som ordförande och huvuddelen av 
de självskrivna ledamöterna som deltagarna. Eftersom Sveriges all
männa lantbrukssällskap skulle ha en ordinarie ledamot återstod det 
fyra ordinarie platser att fördela, varvid företrädare för industriella-, 
kommunala-, sociala- (folkförsörjnings-) och finansfrågor ansågs lämp
liga. Föreslagna personer utnämndes utom beträffande folkförsörj
ningsfrågor, där regeringen istället valde riksdagsmannen Bärg (s). 
Således blev generalmajoren J Åkerman, borgarråd i Stockholm och 
förutvarande statsråd, utsedd som representant för kommunala frågor. 

Vid RKE:s andra plenisammanträde i september 1928 samlades 
huvuddelen av alla ordinarie ledamöter och man påbörjade nu organi
seringen av kansliet m m. Därvid enades man om att först tillsätta 
kanslichef och föredragande och därefter ge förslag till slutlig instruk
tion för RKE.43 

I brevväxlingen mellan Herlenius och Rosen i augusti 1928 skissades 
organisationen och togs frågan upp om civil eller militär kanslichef, 
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varvid bägge föredrog en civil sådan. Under sammanträdet i september 
föreslogs emellertid enhälligt en militär för att "åtminstone för närva
rande" ge bästa möjligheter till att få kvalificerade föredragande. Re
geringen godkände förslaget till föredragande men utnämnde utan att 
höra Herlenius jur lie Per Jacobsson till kanslichef. Detta blev förmod
ligen orsaken till Herlenius' avgång och att Åkerman, befordrad till 
generallöjtnant, efterträdde honom som ordförande i september/okto
ber 1928. 44 

Arbetsutskott bildas 

Parallellt med organiserandet av RKE började kommissionen redan 
under hösten 1928 behandla vissa inkomna ärenden (bl a remisser). 
Frågan om arbetssätt blev omedelbart akut. I januari 1929 bildades 
sålunda fyra arbetsutskott, i vilka huvuddelen av arbetet skulle. bedri
vas och det bestämdes att endast ärenden av övergripande natur skulle 
behandlas vid plenisammanträden. 

Utskottens sammansättning framgår av bilaga 2 (handelsutskottet 
skulle även behandla försäkringsväsendet). Majoren Sven Thoren vid 
armeförvaltningens artilleridepartement knöts som sakkunnig tidigt till 
industriutskottets (IU) verksamhet.45 

De fyra utskotten hade olika utgångslägen. Medan IU ärvde både 
KBK:s, KMK:s och IBK:s efterlämnade material hade de övriga i stort 
sett endast KBK:s betänkande från 1918 och första världskrigets till 
viss del föråldrade lagstiftning som underlag. Själv konstaterade Tho
ren 1932, att utredningen över den industriella försvarsberedskapen 
och dess organisationsproblem tidigare gjorts endast i begränsad om
fattning då främst av KMK och i full omfattning först i och med 
RKE:s arbeten.46 

Framför allt folkförsörjnings-, handels- och finansutskotten fick så
ledes starta med omfattande och tidsödande utredningar för att klar
lägga behov, statistiska uppgifter och tidigare lagstiftnings aktualitet 
m m.41 

Dessutom bidrog de flesta då aktuella frågornas karaktär (t ex gen
gasdrift och inhemsk flygmotortillverkning) samt förhållandet att de 
militära förvaltningarna var de enda som hade särskilda organ för 
ekonomiskt försvar (industribyråer) till att IU frän början blev mest 
aktivt.48 
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Behoven inventeras och riktlinjer dras upp till 1930-1931 

Precisering av målsättningen 

I maj 1930 kunde man enas om preciseringen av den allmänt hållna 
instruktionen, som talade om tre tillstånd, nämligen krig, krigsfara och 
andra utomordentliga förhållanden.49 

Åkerman sammanfattade sin egen och de övriga ledamöternas in
ställning enligt följande. Det var för dagen inte aktuellt med några 
definitiva och i detalj utformade beslut. Man borde utgå från en full
ständig, hastigt genomförd och kort avspärrning (tre-fem månader) 
eftersom man på så sätt fick en uppfattning om i vad mån samtliga 
behov förelåg. Emedan folkförsörjningen spelade en stor roll för Sveri
ges självständighet ansåg Åkerman, att det på livsmedelsområdet må
hända rådde andra förhållanden. Man borde därför beträffande livs
medel redan från början bereda på längre avspärrning (dock freds
tida lagring för kort avspärrning). 

I frågan om det fortsatta arbetet borde RKE för varje vara söka ta 
hänsyn till de olika huvudsakliga avspärrningsfallen. Beträffande de 
militära behoven borde de tas fram med hänsyn till de säkerhetspolitis
ka faktorerna. Tänkbara lägen var 
- Sverige i krig och fullständigt avspärrat 3-5 månader
- Sverige i krig men ej avspärrat
- Sverige avspärrat men ej i krig samt
- Sverige utsatt för ekonomiska sanktioner från NF (bortresonerades

av många skäl).50 

Första alternativet - det värsta valdes, eftersom RKE av resursskäl
var tvungna att koncentrera sig på förberedelser för ett tänkt läge. 
Detta kom länge att styra kommissionens arbete. Chefen för general
staben, generalmajor B Boustedt, fick i samband med detta samman
träde inte gehör för sitt förslag, vilket i stort överensstämde med läge 
två ovan (d v s  enligt honom det mest sannolika).51 

RKE:s verksamhet 1930-31 

Det första större arbete, som RKE grep sig an med var en allmän 
undersökning om självförsörjningsmöjligheterna på olika varuområ
den. Undersökningen som blev färdig i maj 1930 gav en överblick över 
arbetsfältet. Nu kunde man således göra fördjupade undersökningar på 
bredden och verksamheten blev också intensiv inom hela kommissio-
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nen.52 Thoren, befordrad till överstelöjtnant, efterträdde i oktober 
1930 Sieurin som föredragande inom kansliet och gjorde under samma 
höst en mycket omfattande inventering rörande beredskapsarbetet in
om de militära förvaltningarna. Därvid ställdes ett antal frågor till

armeförvaltningens departement och sjukvårdsstyrelse samt till marin
förvaltningen och flygstyrelsen, vilkas svar sammanfattades i en PM 
(flygstyrelsen hade ännu inte vidtagit några som helst åtgärder). Denna 
PM från 8 november 1930 innehöll även riktlinjer för samarbetet 
mellan förvaltningarna och RKE. Vid ett sammanträde i december 
1930 godkände förvaltningarna Thorens förslag som även innebar 
tillsättandet av en liten arbetsgrupp. Denna skulle först ta fram olika 
industrigruppernas blivande belastning för olika militära ändamål. Man 
började med järnbruken, den mekaniska verkstadsindustrin samt tex
til- och läderindustrierna.53 Samarbetet med förvaltningarna ( eventuellt 
med undantag för flygstyrelsen) synes ha löpt friktionsfritt. 

Externt överenskoms med UD om att en högre VD-tjänsteman 
skulle delta vid vissa sammanträden. För 1930 års försvarskommissions 
räkning utreddes dessutom krigsindustriella organisationsproblem un
der och efter första världskriget.54 

I en årsöversikt i januari 1931 konstaterade Åkerman, att RKE:s 
anslag på 15 000 kr till ersättning åt särskilt tillkallade sakkunniga inte 
skulle räcka till. Detta skulle särskilt drabba det industriellt tekniska 
området (bränslefrågor och viktiga ersättningsämnen). 

Dittills hade RKE främst stått i kontakt med de militära förvalt
ningsmyndigheterna, kommerskollegium, socialstyrelsen, ingenjörsve
tenskapsakademien och i någon mån järnvägsstyrelsen. Åkerman an
såg, att det hade visat sig vanskligt att dra upp lämplig gränslinje mellan 
respektive organs områden. Under 1930 hade vid plenisammanträdena 
i första hand planer gjorts upp för organiserande av en kristidsförvalt
ning. RKE ansåg som sin angelägnaste uppgift att göra förvaltningen 
mer enhetlig. Densamma måste snabbt kunna träda i funktion och vara 
flexibel alltefter läget. Nu hade man kommit så långt, att förslag till 
instruktioner för såväl centrala som lokala organ var under utarbetande 
och arbetet hade påbörjats med regeringens maktbefogenheter och 
revideringen av bl a rekvisitionslagen, 55 

1931 ålades rikskommissionen att handlägga vissa uppskovsärenden, 
varför man begärde och fick personalförstärkning. I december samma 
år föreslogs en grundlagsändring och ändring av riksdagsordningen för 
att underlätta ett snabbt ikraftträdande av fullmaktslagarna och anpas
sa grundlagen till Nationernas Förbunds artikel om sanktioner.56 
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Verksamhet 1932-1933 

Utgångsläget 1932 

I januari 1932 drog Thoren i en PM upp riktlinjerna för en industriell 
beredskapsorganisation och redogjorde även för RKE:s inställning 
samt arbetsläge. Han utgick, inte minst pil grund av den dåvarande 
utrikespolitiska situationen, från ett tänkt krigsfall. Sedan, dil erfaren
heter vunnits, avsåg han att undersöka om ett kristidsläge medgav 
några förenklingar. Först när den tidigare berörda stora behovsunder
sökningen var avslutad kunde man bedöma industrins organisation och 
erforderliga tekniska åtgärder. Helt naturligt togs i första hand hänsyn 
till krigsmaterielbehoven på grund av de militära förberedelsernas 
stora betydelse i ett krisläge. Ingående undersökningar hade sålunda 
gjorts rörande den inhemska fettämnesförsörjningen, behovet av fasta 
och flytande bränslen, de elektriska krafttillgångarna. RKE hade även 
biträtt vid utexperimenterandet av en del ersättningsämnen.57 

Trots att det var civil majoritet även i utskotten, kan man i RKE inte 
spåra någon oenighet om grundsynen i Thorens PM eller om att krigs
materielbehoven och -produktionen skulle vara styrande för planlägg
ningen.58 

Verksamheten 1932-1933 

Verksamheten 1932-1933 bedrevs huvudsakligen inom kansliet. Det 
var endast industriutskottet som sammanträdde under denna tid för att 
främst diskutera industrins krigsorganisation (se nedan). 1933 domine
rades av generalplanedebatten, vilken skildras separat nedan.59 

Åkerman gav vid föredragning inför försvarsministern i februari 
1934 en översiktlig totalbild över verksamheten inom RKE enligt 
följande.60 

RKE var inte nägon förvaltande myndighet utan ansäg sig som en 
samordnande central som dessutom företrädde de civila och framför 
allt de inte direkt statliga synpunkterna. Den hade därför inte någon 
befogenhet att t ex sluta leveransavtal men den började mer och mer 
anlitas i frågor där de rent militära angelägenheterna berörde civila 
intressen och i någon mån vice versa. 

Ett stort arbete hade lagts ned på att översiktligt kartlägga såväl de 
militära som civila behoven under krig och industrins möjligheter att 
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tillgodose dessa. I samverkan med övriga myndigheter hade undersökts 
tillverkningskapacitet och utökningsmöjligheter för järnhantering, 
fettämnes-, verkstads-, krut-, sprängämnes-, torrdestillations- och tex
tilindustrierna. Endast järnhanteringen och fettämnesindustrin hade 
hunnits med 1933. Undersökningarna hade visat, att den inhemska 
produktionen behövde ökas avsevärt medan andra områden kunde 
inskränkas med betydande omläggningar som följd. Ett centralt led
ningsorgan med befogenhet att reglera och lägga om industriproduk
tionen behövdes. Under medverkan av ingenjörsvetenskapsakademien 
och .Jernkontoret m fl hade tekniska undersökningar gjorts rörande 
ersättningsämnen och andra tillverkningsmetoder och högre tekniskt 
utbildade personer registrerats. (Som exempel på tekniska undersök
ningar kan nämnas gengasdrift, kvävefrågan och Ljungaverks nya sal
petersyrefabrik, sulfatsåpa som ersättningsämne inom fettämnesindu
strin samt manganförsörjningen).61 

Sveriges bränsleförsörjning hade ansetts som en av de viktigaste 
frågorna för självförsörjningen. Beträffande flytande bränslen hade 
man hunnit längst. Tillgång och lagerförhållanden var klarlagda. Sär
skilt användningen av bensin och brännoljor hade ämnes- och områ
desvis kartlagts, vilket hade gett underlag för en undersökning av 
lämpligt ransoneringssystem. Framför allt med hänsyn till kraftavbrott 
eller driftsomläggningar hade elkraftsförsörjningen ingående penetre
rats. Organisation av centrala driftsledningen (CDL) pågick i samarbe
te med vattenfallsstyrelsen och generalstaben.62 

Livsmedelsförsörjningen hade ansetts som ett enda stort problem, 
som måste ses i ett sammanhang. Svårigheten var att genomföra en 
planmässig försörjning, eftersom den i motsats till industrin var 
splittrad på hundratusentals enheter. Utredningsschemat i KBK:s be
tänkande "Folknäringen vid krig" från 1918 hade följts. Självförsörj
ningsläget enligt 1931 års siffror gav vid handen, att resultatet avsevärt 
hade förbättrats jämfört med de närmaste åren före första världskriget. 
En inventering av jordbrukets tillgångar av foder och gödningsämnen 
hade gjorts. Med biträde av jordbrukssakkunniga pågick en omfattan
de utredning av tillgången på livsmedel, foder och gödningsämnen 
under olika långa avspärrningstider. Man ville på detta sätt få en 
uppskattning av produktionens omfattning vid en avspärrning och 
därmed behovet av styrande åtgärder och förberedelser för en ev 
livsmedelsransonering. 63 

En specialutredning om Gotlands självförsörjning hade rikskommis
sionen ansett nödvändig med tanke på risken för att öns förbindelser 
kunde bli avskurna. RKE hade därför hemställt hos regeringen om 
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särskilda åtgärder för varuförsörjningen. Kommissionen hade föresla
git att det skulle upprättas en särskild mobiliseringsavdelning vid Got
lands länsstyrelse med en under viss tid årligen ditkommenderad offi
cer. Därigenom skulle länsstyrelsen få resurser att i samråd med arme
förvaltningens intendentdepartement, RKE och Gotlands militärbefäl
havare vidta erforderliga åtgärder. 

Intressant är att RKE såg detta även i ett större sammanhang. Man 
ville därigenom göra början till en landsomfattande och billig organisa
tion, som skulle ge hela mobiliseringsverket större fasthet och effektivi
tet såväl på det militära som det ekonomiska området.64 

Beträffande utrikeshandeln och sjöfarten hade planläggningsarbetet 
inriktats framför allt på utformningen av ett centralt organ (se CK 
nedan). Eftersom särskilda politiska och militära förhållanden vid en 
kris skulle avgöra handlandet hade en mera detaljerad planering av 
utrikeshandeln ansetts ogenomförbar.65 

Det s k civila beredskapsbrevet föreskrev vid intagande av första 
försvarsberdskap att vissa varor skulle få utförselförbud. Detta hade 
föranlett RKE att utarbeta en förteckning över sådana varor som borde 
inventeras och reserveras för det allmännas räkning. Vidare hade ett 
register lagts upp över viktigare importvaror m m.66 

Med biträde av kommerskollegium hade man gjort en genomgång av 
sjöfarten i sin helhet och tillämpningen av första världskrigets regle
ringsbestämmelser samt vidtagit vissa organisationsåtgärder för att mö
ta en väntad trafikökning i västkusthamnarna om östersjöfarten hind
rades. Försäkring mot krigsrisker till sjöss ansågs så väsentliga för 
sjöfarten, att RKE med biträde av f överdirektören Laurin hade utar
betat författningsförslag, som syftade till en reglering av både utländs
ka och inhemska försäkringsbolags ställning resp verksamhet i krig.67 

Utredningarna om finans- och kreditväsendet hade under dessa år 
rört sig huvudsakligen på det principiella planet. Man var emellertid väl 
medveten om att RKE snarast borde ta itu med mer detaljerat arbete, 
bl a ett förberedande av moratorieförfattningar. Grundlinjer hade dra
gits upp för ett krigsfinansieringssystem innefattande principer för 
penningväsendet, växelmynt, statslånesystemet, skatteväsendet och 
kreditanstalter. 68 

För första gången begärde RKE 1933 en höjning av anslagen med 
5 000 kr. När både regering och riksdag ställde sig kallsinniga till detta 
väckte avslaget missmod inom kommissionen.69 
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Principer för industrins krigsorganisation fastslås I 932 

Betydelsen och innebörden av utredningen 

I november 1932 hade utredningsarbetet nått så långt, att man vid ett 
stort sammanträde med IU kunde fastslå grunderna för det fortsatta 
arbetet avseende industrins organisation och verksamhet i krig. 10 (Vid 
denna tidpunkt hade 1930 års försvarskommission troligen börjat ta 
upp ekonomiskt försvar i sitt arbete). 

Detta är den första, grundläggande principdiskussionen som mera 
konkret behandlar utformningen av en av de viktigaste delarna av det 
ekonomiska försvaret. De bevarade, mycket utförliga diskussionspro
tokollen jämte en PM av generalstabschefen ger oss en bild av tankarna 
bakom och huvuddelen av de berörda parternas syn på dessa frågor. 
Thoren hade gjort denna utredning och hans förslag godkändes utan 
erinringar. Visserligen var två "tunga" ledamöter frånvarande, men de 
torde inte ha haft avvikande meningar eftersom i så fall ett nytt sam
manträde skulle ha hållits.71 

Förslaget byggde på erfarenheterna i de krigförande länderna under 
första världskriget och senare framkomna synpunkter. Ledningen av 
planläggnings- och förberedelsearbetet borde koncentreras till en enda 
myndighet, RKE, något som dels förhållandena i Sverige, dels i utlan
det vidtagna åtgärder talade för. Thoren ansåg det nödvändigt såväl 
från organisatorisk som teknisk/ekonomisk synpunkt att fastare knyta 
ihop det dittills spridda krigsindustriella förberedelsearbetet. Han före
slog därför att RKE bl a skulle utarbeta planer för industrins ledning, 
förbereda råvaruförsörjningen och tillse att åtgärder vidtogs inom bas
industrierna. De militära förvaltningsmyndigheterna borde svara för 
tillverkningen av den egentliga krigsmaterielen och de övriga myndig
heterna tillgodose sina respektive behov. Krigsleveranskontrakt borde 
upprättas med de viktigaste industriföretagen. Ifrågavarande industrier 
skulle vara förberedda att med befintliga råvarulager omedelbart köra 
igång sin tillverkning tckande de första två till tre veckorna. Man skulle 
härigenom vinna värdefull tid när det gällde den fortsatta driften, 
eventuella omläggningar och ytterligare utveckling.12 

Enligt Thoren hade man i USA gjort långtgående undersökningar 
rörande krigsindustrifrågan. Utredningen tog fasta på de amerikanska 
undersökningsresultaten och byggde vidare på dem." 

Thoren tänkte sig en "Statens industrikommission", IK, ledd av 
fackmän och bestående av ett antal avdelningar, tekniska kommitteer 
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och grupper av sakkunniga. En militäravdelning skulle säkerställa det 
militära inflytandet. En detaljerad beskrivning av IK finns i bilaga 3.74 

Viktigare synpunkter i anslutning till utredningen 

Nedan redogörs för vid sammanträdet framkomna synpunkter. Gene
ralstabschefens, Boustedt, åsikter lämnade i en särskild PM, har även 
medtagits. Man diskuterade framför allt 
- Åkermans tankar bakom och kring utredningen
- organisations- och ledningsprinciper
- allmänna förutsättningar för industrins beredskap samt
- försvarets krav på och förhållande till industrikommissionen.75 

Efter sin inledning gjorde ordföranden (Åkerman) under samman
trädets gång förtydliganden och kompletteringar men uteslöt prissätt
ningsfrågorna. 76 

Kontrollen av krigsmaterieltillverkningen skulle stanna hos de mili
tära förvaltningsmyndigheterna och inte förläggas till IK. För att få en 
smidig organisation av IK föreslogs - i likhet med RKE - ett fåtal 
ordinarie och ett större antal extra ledamöter. Betungande närvaro
plikt skulle därmed undvikas och ansvaret för impopulära åtgärder 
skulle åvila främst berörda beslutsfattare. Eftersom man tänkt att IK 
skulle ge direktiv och de ordinarie statsmyndigheterna vara verkstäl
lande, ansåg Åkerman det nödvändigt att inom IK skapa ett självstän
digt organ med direktivrätt. Kraft- och bränsleavdelningen kunde där
för inte inordnas under råvaruavdelningen. 

RKE avsåg att bedriva arbetet enligt två linjer: 
- organisationsarbete (författningsförslag, instruktion m m) och
- industrins förberedelser för övergång till planhushållning.

de Champs (fortifikationsdepartementet) ansåg, att IK var överor
ganiserad eftersom man utgick från undantagsfallet total avspärrning. 
Hultkrantz (intendentdeparementet) menade, att centrala verkställig
hetsorgan inte behövdes på alla områden men väl vid t ex ammuni
tionstillverkningen. Mot detta genmälde Åkerman, att organisationen 
måste vara dimensionerad för samtliga fall och vid behov kunna min
skas. Om Sverige kunde lita till egen produktion och endast behövde 
importera råvaror - vilket ansågs synnerligen fördelaktigt - erfordrades 
en stark central produktionsledning och en verklig planhushållning. 
Även Thoren replikerade de Champs och pekade på det oerhörda 
arbete, som man i USA dittills lagt ned på det ekonomiska området. 
Också tyskarna hade framhållit, att det inte gick att improvisera utan 

64 



att planer även för mobilisering av materiel måste finnas uppgjorda.77 

Enström (VD i IVA) förespråkade en mycket stark koncentration 
under ledning av en "diktator" och en omfattande planhushållning. 
Han ansåg, att krigföringen skulle bli "ett industriföretag i stort", 
varför IK:s verksamhet skulle bli styrande. Detta med en, ensam beslu
tande chef, förordades också av Boustedt och Schneidler (marinför
valtningen). Åkerman var negativ med hänvisning till att principen 
ensam beslutsfattare knappast var realpolitiskt möjligt i Sverige, som ju 
inte hade ministerstyre. 

Boustedt, stödd av Schneidler, tyckte att ett embryo till IK borde 
skapas i fred om inte RKE var det. Han ansåg vidare, att livsmedelsin
dustrins förhållande till bl a IK var oklart. 

Huss (socialstyrelsen) anslöt sig till ledningsprinciperna men tyckte 
att de centrala verkställighetsorganen borde vara inkorporerade som 
byråer i IK. 

Hammarskjöld (artilleridepartementet) och Schneidler var däremot 
tveksamma till en så långtgående centralisering, vilken enligt deras 
uppfattning i för hög grad skulle inverka på de ordinarie militärförvalt
ningarnas industribyråer. 

Förhållandet mellan IK och det militära försvaret skulle också bli en 
av de mest diskuterade principerna. Hammarskjöld och Schneidler var 
kritiska mot att armens fabriker och marinens varvsindustri skulle 
samordnas med övriga industriföretag. De hänvisade bl a till det omfat
tande experimentarbetet och torpedfabrikationen. Det enda Schneid
ler ansåg gemensamt var råvaruförsörjningen. Åkerman avfärdade det
ta och menade, att råvarufrågorna m m borde avgöras av en enhetlig 
och kompetent civil ledning, eftersom de kvalificerade militärerna be
hövdes i krigsmakten. Experimentarbetet tänktes knutet till tekniska 
kommitteer vid sidan av själva IK. 

Schneidler var också tveksam till ett gemensamt kontrollorgan för all 
krigsindustri förutom beträffande enhetlig ammunitionstillverkning. 
Boustedt framhöll, att IK i varje fall inte borde slutgiltigt avgöra 
försvarets krav. Att den under första världskriget så uppmärksammade 
"ammunitionskrisen" fortfarande var i färskt minne, visades av att Bou
stedt med stöd av Hultkrantz och Schneidler särskilt betonade ammuni
tionsfrågan. Boustedt ville t o m förstärka IK med en särskild "am
munitionssektion". 

Medan de Champs tyckte att organisationen var för stor ville i första 
hand Boustedt och Schneidler förstärka det militära inflytandet. 
Boustedt ville i fred organisera ett embryo till IK bestående av militär
assistenter frän de olika försvarsgrenarna och tekniker. För armens 
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räkning borde en särskild industriavdelning inrättas i högsta ledningen. 
Huvuduppgiften för IK:s militäravdelning borde enligt Boustedt 

vara ett sambandsorgan och inte ett "clearing-house" för de militära 
myndigheterna inbördes. Frågan om militäravdelningarnas organisa
tion borde hållas öppen i avvaktan på försvarskommissionens resultat. 
Schneidler å sin sida ville - för att betona de militära kraven - ha de 
militära förvaltningarna representerade i IK:s styrelse som extra leda
möter och dessutom skapa en särskild militäravdelning vid sidan av 
behovs- och råvaruavdelningarna. Mot detta invände Åkerman att de 
snarare var risk för att de civila behoven fick sitta emellan och att den 
inbördes avvägningen av de militära kraven skulle bli svår. Dessutom 
hade Thoren, understödd av Hultkrantz, energiskt hävdat att man 
borde gå nedifrån och uppåt vid IK:s organisation. 

Slutligen kan det vara intressant att något beröra krigsleveranskon
trakten och beställningsprincipen. Thoren och Hultkrantz tänkte sig en 
central grovkontroll av alla beställningar, medan Åkerman hade vissa 
sympatier för beställningsrapport i efterhand till IK. Schneidler före
slog, att man redan i fred skulle förbereda avvecklingen av krigsleve
ranskontrakten, eftersom de måste upphöra när IK kommit igång. 
Åkerman passade därvid på att i diplomatiska ordalag uppmana för
valtningscheferna att delvis lägga om befintliga kontrakt, vilka ibland 
syntes vara utlagda på måfå eller utan hänsyn till ifrågavarande indu
stris standardproduktion. 78 

Slutliga diskussioner kring en generalplan våren 1933 

Generalplanens betydelse och innebörd 

Under våren 1933 hade man nått så långt, att ett utkast till kristidsor
ganisation kunde behandlas och diskuteras vid ett antal plenisamman
träden.79 

Under fem år hade man främst sysslat med behovs- och resursunder
sökningar som grundval för allmänna principer och inriktning. 

Det under 1933 i princip godkända utkastet till generalplan gav 
RKE:s kansli möjlighet att mera konkret utforma det ekonomiska 
försvaret. Eftersom RKE dessutom jämkade samman åsikterna om den 
principiella grundsynen blev 1933 därför ett gränsår. 

Själva innebörden av generalplanen, vilken var grunden för den 
verksamhet som RKE sedan kom att genomföra, förtjänar en utförlig 
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skildring. Även om avvikande meningar framkom under debatten, är 
det viktigt att konstatera att ingen av de berörda parterna reserverade 
sig mot besluten. Som hittills framkommit "rullade arbetet enligt 
plan". Försvarskommissionens avsikt att under denna tid preliminärt 
undersöka RKE torde dessutom ha påskyndat arbetet.80 

En jämförelse mellan främst utkastet till generalplan från juli 1933 
och den i augusti 1936 reviderade generalplanen visar ingen principiell 
skillnad. Utkastet överensstämmer i allt väsentligt (till stora delar 
ordagrant) med den reviderade generalplanen. Revideringen har såle
des framför allt inneburit ytterligare detaljarbete inom den ursprungli
ga ramen. Dock lade man 1936 till ett kapitel om "Organisationen av 
I äkemedelsförsörj ningen' '. 

Det är intressant att konstatera, att man redan 1933 i RKE förutsät
ter en högste befälhavare, som inte är konungen personligen. Denna 
uppfattning torde tyda på kontakter mellan RKE:s kansli och 1930 års 
försvarskommission. Vidare behandlas redan 1933 frågan om inrättan
det av ett parlamentariskt råd. 

Organisationen var således i huvudsak klar i utkast 1933. En skiss 
över den tänkta kristidsförvaltningen framgår av bilaga 4. 

Man utgick ifrån att krigshushållningen skulle handhas av rent statli
ga organ även för lindrigare kristidsfall och att de enskilda närings
sammanslutningarna i viss omfattning skulle utnyttjas som mellanled, 
verkställande eller rådgivande organ. Detta ansågs nämligen bäst svara 
mot svenska vanor och uppfattningar. 

Fyra stora kristidskommissioner, fyra nämnder och ett råd skulle 
lyda direkt under K M:t, nämligen centralkommissionen (CK), indu
strikommissionen (IK), folkhushållningskommissionen (FHK), arbets
kommissionen (AK), statens krigsförsäkrings- och värderingsnämnder 
samt ett finansråd. Alla dessa organ skulle inte automatiskt inrättas vid 
en kris. Under t ex en avspärrning behövdes kanske inte IK och AK 
träda i funktion. 

Vid en kris skulle staten tvingas gripa in på för den ordinarie stats
verksamheten främmande områden. Detta krävde att uppgifterna skul
le handläggas på ett vida friare och mindre formbundet sätt samt 
innebar att kommissionernas befogenheter och personalstyrka måste 
bli mycket omfattande. 

Frågan om ett särskilt kristidsdepartement lämnades öppen, men 
betonades betydelsen av att kommissionerna fick stor självständighet 
och rörelsefrihet både sinsemellan och gentemot regeringen. För att 
säkra samarbetet föreslogs att representanter för berörda kommissio
ner och ämbetsverk vid behov skulle inbjudas och få reservationsrätt. 
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Dessutom skulle representanten för högste befälhavaren (d v s  med 
nuvarande terminologi ÖB) få vetorätt gentemot kommissionernas 
beslut. Det löpande samarbetet med de militära förvaltningarna tryg
gades genom en militäravdelning inom varje kommission. 

Varje kommissions högsta ledning skulle utgöras av en styrelse på 
3-5 ledamöter. Besluten skulle ske in pleno, varför beslutanderätten i
stor omfattning borde delegeras antingen till ordföranden ensam, nå
gon av ledamöterna, avdelningscheferna eller cheferna för verkställig
hetsorganen.

De tilltänkta kommissionerna skulle huvudsakligen vara sammanhål
lande och ledande organ samt ansvariga för planläggning och utred
ningar. Grundtanken var att befintliga myndigheter och enskilda orga
nisationer i möjligaste mån skulle utnyttjas och åtminstone i viss ut
sträckning skulle få disponeras som verkställande organ. 

För folkförsörjningen ansåg RKE det nödvändigt att upprätta en fast 
lokal organisation på läns- och kommunplanet. 

Centra/kommissionen motsvarade första världskrigets handelskom
mission i fråga om handel och sjöfart. Förutom att den skulle biträda 
UD vid förhandlingar inom import/export och transitering av varor 
skulle den även föreslå export/importförbud och handlägga dito licens
frågor samt t ex leda behövlig dirigering av sjöfarten på utlandet. 

CK avsågs även utgöra ett samordnande organ för hela kristidsadmi
nistrationen utan att för den skull vara överordnad de övriga. Frågor. 
som dels var av övergripande natur och dels rörde inre administration 
(personal, löner, lokaler etc) skulle behandlas där. Detsamma gällde 
gemensam upplysningsverksamhet även visavi riksdagen. CK:s högsta 
ledning förstärktes därför med adjungerade representanter för de övri
ga kommissionerna, som vid oenighet skulle ha rätt att låta regeringen 
avgöra. 

Industrikommissionen skulle bestå av ett antal avdelningar och verk
ställighetsorgan (benämnda tillverkningsavdelningar och -centraler). 
De senare skulle intimt samarbeta med industrins egna sammanslut
ningar, som på så sätt skulle utgöra ett mellanled gentemot de enskilda 
företagen. Man förutsåg att kommitteer och sakkunniga skulle erford
ras inom IK eventuellt i anslutning till IV A. 

IK skulle även leda landets bränsle- och kraftförsörjning genom ett 
centralt vedanskaffningsorgan samt en bränn- och smörjoljecentral 
(statliga representanter i importfirmornas sammanslutningar).81 Beträf
fande elkraft förutsattes centrala driftsledningen, CDL, som verkstäl
lighetsorgan. Någon motsvarighet till den gamla bränslekommissionen 
ansågs alltså inte böra ifrågakomma, utan bränslehushållningen tänkte 
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man ordna genom att IK:s högsta ledning upprättade och fastställde 
försörjnings- och fördelningsplaner med hänsyn till tillgången.82 

Jämför man den skisserade organisationen med vad som beslöts 
under hösten 1932 överensstämmer den i allt väsentligt. 

Folkhushållningskommissionens styrelse skulle ha fem ledamöter i 
motsats till de övriga kommissionernas tre. Den fjärde och femte 
ledamoten skulle representera producent- resp konsumentintressena. 
På detta sätt ville man undvika att alltför många ärenden hänsköts till 
regeringen. I övrigt framgår avdelningarna av bilaga 4. Behovet av en 
militäravdelning skulle närmare undersökas. 

Vid sidan om styrelsen hade skapats ett folkhushällningsråd med 
representanter för bl a jordbruk, varuförmedling, konsumentintressen 
och kommunalförvaltning. Avsikten med detta var att vinna stöd för 
planerade åtgärder och få praktiska uppslag. 

Eftersom man bedömde att speciellt livsmedelshushållningen skulle 
belasta länsstyrelserna för hårt, skapades som mellaninstans kristids
styrelser i länen. De kommunala kristidsnämnderna, med smärre 
kommuner eventuellt tvångsvis sammanförda, skulle dels vara verkstäl
lighetsorgan vid t ex inventeringar och ransoneringar och dels tillvarata 
sin egen orts intressen.83 

Grundläggande hade alltså varit sammanförandet av kristidsarbetets 
olika och vitt skilda grenar till en organisatorisk enhet, så konstruerad 
att verksamheten vid behov kunde utökas. Det intima samarbetet 
mellan läns- och kristidsstyrelse säkrades genom att länsstyrelsen utsäg 
en ledamot. Allt detta fordrade en fullmakt för att kristidsorganen 
skulle få nödvändig rörelsefrihet.84 

Arbetskommissionen skulle främst syssla med arbetsmarknadsregle
ring och fördelning av arbetskraften, ärenden rörande eventuell tjäns
tepliktslag, beviljande av uppskov samt social understödsverksamhet. 
En relativt fristående institution - arbetsnämnden - föreslogs inta den 
ömtåliga ställningen som skiljedomare beträffande reglerande av ar
betstid och övriga arbetsvillkor. I 1936 ä.rs reviderade generalplan blev 
den, nu kallad skiljenämnd, helt fristäende. 85 

Utanför dessa fyra stora kommissioner ställdes några mindre omfat
tande centrala nämnder. 

Statens krigsförsäkringsnämnd fick i huvudsak samma sammansätt
ning och uppgifter som under första världskriget. 

Den statliga förfoganderätten över varor och anläggningar krävde en 
central värderingsnämnd, som skulle överta den fredstida riksvärde
ringsnämndens uppgifter (1936 benämndes den statens värderings
nämnd). 
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Ett rådgivande finansråd för en enhetlig och planmässig statlig fi
nanspolitik och ett parlamentariskt råd som förbindelselänk mellan 
riksdagen och kommissionerna kunde RKE dessutom tänka sig. 

Generalplanedebatten och dess beslut 

Från de nämnda sammanträdena finns lyckligtvis diskussionsprotokoll 
bevarade, som ger ett intryck av att vara heltäckande.86 I stort sett var 
såväl samtliga ordinarie och extra ledamöter som kansliet och ett 
särskilt tillkallat utrikesråd närvarande, inalles drygt 20 personer. Tolv 
olika principiella huvudfrågor diskuterades, varvid här i första hand 
avvikande meningar eller från utkastet avvikande beslut särskilt berörs. 

Åkerman sade beträffande RKE:s förhållande till de fyra kristids
kommissionerna att RKE självfallet borde försvinna och dess personal 
fördelas på de fyra efter en övergångsperiod, som ännu inte var klar. 

Thoren väckte tanken på ett centralt rådgivande försvarsråd i likhet 
med i USA och Frankrike. Statsministern borde vara rådets ordföran
de. •1 Lybeck instämde men Hultkrantz och framför allt Huss vände sig 
mot tanken. Huss tyckte att det var olämpligt och farligt, eftersom han 
befarade att regeringens direkta inflytande över kommissionerna kun
de kringgås. Åkerman menade, att syftet var att förmedla upplysnings
verksamhet gentemot riksdagen, som ej var tänkt att representeras i 
det löpande kommissionsarbetet. Som kompromiss kunde han tänka 
sig särskilda råd för de olika kommissionerna. 

Kommissionernas ledning och förhållande till regeringen behandla
des tämligen utförligt. Härvid diskuterades frågorna delad CK, ett 
särskilt kristidsdepartement och CK som överordnat organ eller mel
lanled till regeringen. 

Majoriteten ansåg att splittringen under första världskriget talade för 
en stark central ledning i form av ett särskilt departement. Alla var 
emellertid ense om att frågan borde lämnas öppen och inte päverka 
utformningen av kommissionerna. 

Ingen talade för CK som överordnat organ men främst Enström 
ville, att CK inte skulle splittras utan bli ett embryo till en verkligt 
central ledning. Åkerman ansåg, att möjligheten till koncentration 
borde lämnas öppen och att CK först borde vara hel för att senare 
eventuellt delas. Hildebrand drev hårt linjen delning av CK. Beslutet 
blev 
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att frågan om ett särskilt kristidsdepartement t v skulle lämnas öp
pen. 

Utan diskussion togs förslaget om att planläggningen skulle anpassas 
efter maximiprogrammet (läget under krig och avspärrning) om möjligt 
så uppbyggd att organisationen utan rubbningar kunde växa från ett 
minimum. 

Beträffande kommissionernas ställning till de ordinarie civila äm
betsverken gick samtliga emot kansliets förslag att representanter för 
dessa som extra ledamöter skulle delta i beslut och rösta. Hultkrantz, 
stödd av de övriga, ansåg att verkschef skulle få sin mening till proto
kollet men inte tvingas till att t ex verkställa ett beslut som han själv 
röstat emot. Åkerman sade då, att grundtanken hade varit att slippa 
ifrån remisser. Beslutet blev att extra ledamöter inte skulle finnas och 
att de civila verkscheferna istället skulle få yttrande- och reservations
rätt. Samma möjligheter skulle finnas för kommissionerna gentemot 
ämbetsverken. 

Förhållandet till högste befälhavaren och högkvarteret i krig samt 
tillvaratagandet av de militära intressena vållade livlig debatt.88 

Två förslag stod mot varandra: utkastets och generalstabschefens. 
Enligt det förra skulle det bli ett något undanskjutet militärt inflytande. 
Enligt det senare skulle krigsmakten få direktivrätt gentemot kommis
sionerna. Boustedt kom att stå tämligen ensam och Hildebrand sökte 
medla genom att föreslå en likvärdig militär och civil representation i 
kommissionerna. Votering borde undvikas och regeringen avgöra vid 
oenighet. Främst Åkerman var ovillig till att kvalificerade militärer 
skulle bindas genom ordinarie ledamotskap när de behövdes för andra 
uppgifter. Han betonade vidare, att utkastet uttryckligen framhöll att 
kommissionerna inte skulle göra en inbördes avvägning av de militära 
kraven. 

Hildebrand, stödd av Schneidler, väckte ett förslag om ett högsta 
krigsmaterielråd, bestående av representanter för alla militära förvalt
ningsmyndigheter och för IK. Det skulle vara ett forum för utjämnande 
av konflikter innan de förelades IK. Beslutet blev, att IK, FHK och AK 
borde ha en militäravdelning. Representanter för högkvarteret borde 
få möjlighet till närvaro- och vetorätt i kommissionerna. Cheferna för 
de militära förvaltningsmyndigheterna borde däremot ha samma rät
tigheter som de civila verkscheferna (alltså ej vetorätt). Det ålåg re
spektive militäre avdelningschef att tillse att de militära representan
terna kallades när behov uppstod. 

Beträffande rådgivande organ i anslutning till kommissionerna fick 
bl a Hultkrantz igenom att IK inte skulle ha ett sådant, eftersom 
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industrin hade en stark centralorganisation (SIF). Alla var eniga om att 
FHK och AK behövde rådsorgan, sammansatta av representanter för 
olika berörda intressen, för att utjämna motsättningarna. 

När kommissionernas inre organisation behandlades togs först beslu
tanderätten upp. 

Åkerman förordade kansliets förslag till flerhövdad styrelse med 
möjligheter till delegering av beslutsrätten, i vilket Fryxell och Hult
krantz instämde. Huss, Enström, Boustedt, Kuylenstierna och Schneid
ler vände sig mot systemet med kollektiva beslut och mot att avdel
ningscheferna skulle få rösträtt. Hildebrand, stödd av Huss, föreslog en 
mellanform: endast arbetsutskottet skulle få rösträtt. Beslutet innebar 
att avdelningscheferna och cheferna för verkställighetsorganen fick 
reservations- men ej rösträtt och att besluten skulle fattas av en tre
mannagrupp med utsträckt delegering av beslutsrätten.89 

När folkhushållningskommissionen behandlades ville Hultkrantz ut
öka militärbyrån till avdelning och Nanneson utöka FHK:s styrelse till 
fem ledamöter för att tillgodose de olika intressena. Det beslöts att tre 
eller fem ledamöter skulle övervägas och att avdelningscheferna skulle 
få samma ställning som i IK. 

Även när generalstabschefen föreslog att uppskovsärendena skulle 
behandlas av militär myndighet och ej i AK mötte han kompakt mot
stånd. Utkastets förslag gillades med tillägget att styrelsen skulle 
ordnas i likhet med de övriga kommissionernas. 

Förslaget till CK antogs förutom att avdelningschefernas ställning 
blev densamma som i övriga kommissioner och att styrelsens samman
sättning och beslutanderätten närmare skulle undersökas. 

Finansrådet berördes knappt men ett parlamentariskt råd gillades 
och godkändes. 

Prissättningen diskuterades även, varvid det beslöts att endast en 
central instans borde undersökas istället för både riksprisnämnden och 
riksvärderingsnämnden. 

Under maj och september 1933 godkändes slutligt rikskommissio
nens förslag till generalplan utan erinringar med följande avvikelser 

yttrande- och reservationsrätt istället för extra ledamotskap i högsta 
ledningen 

- en tremannagrupp som styrelse för IK, AK och CK

- en femmannastyrelse för FHK (två från jordbruket, en från vardera
producenterna, konsumenterna och de kommersiella intressena)

- militäravdelning istället för -byrå i FHK
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inget särskilt råd i IK

eventuell delning av CK 

- undersökning av ett krigsmaterielråd. 90 

Sammanfattning 

Arbetet inom RKE kom igång på allvar under våren 1929 då utskotten 
bildades. Rikskommissionen och dess utskott fick ett talrikt och repre
sentativt antal ledamöter från både statliga myndigheter, privata orga
nisationer och näringslivet. De militära myndigheterna erhöll en stark 
men ej dominerande ställning. 

Det arv som RKE fick överta var av begränsat värde. Antingen var 
synpunkterna föråldrade eller också gällde de huvudsakligen det indu
striella området. IU fick sl'iledes det bästa utgångsläget medan däremot 
de övriga blev tvungna att starta med tidsödande och omfattande 
utredningar. Både Åkerman och Thoren kom att spela en stor roll för 
utformningen av RKE:s organisation och policy. 

I maj 1930 preciserades den allmänt hålla instruktionen. Planeringen 
skulle inriktas på det värsta alternativet att Sverige både var i krig och 
fullständigt avspärrat under tre till fem månader. Det var alltså inte 
anpassat till aktuell hotbild. 

En allmän undersökning av Sveriges självförsörjningsmöjligheter 
gav 1930 RKE en överblick av arbetsfältet. Redan hösten samma år 
började Thoren och IU en omfattande industriplanering tillsammans 
med de militära förvaltningarna. I övrigt samarbetade RKE under den 
första femårsperioden huvudsakligen med kommerskollegium, social
styrelsen, IV A, jernkontoret och i någon mån järnvägsstyrelsen. 

RKE var ingen förvaltande myndighet utan såg sig själv som en 
samordnande central som dessutom företrädde de civila och framför 
allt de inte direkt statliga synpunkterna. De knappa resurserna begrän
sade dock möjligheten att tillkalla sakkunniga och när RKE 1933 fick 
avslag på en begäran om ytterligare 5 000 kr väcktes missmod inom 
kommissionen. 

Undersökningar och planläggning skedde på stor bredd. Ett område, 
finans- och kreditväsendet, behandlades dock summariskt. Praktiskt 
resultat av undersökningarna blev bl a 

förslag angående anpassning av riksdagsordning m m till fullmakts
lagarna 
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- kartläggning av industrins möjligheter att tillgodose militära och
civila krigsbehov
tekniska undersökningar rörande ersättningsämnen samt
förslag om tillsättande av militärassistenter vid länsstyrelserna.
Allmänna grunder för industrins krigsorganisation - utarbetade av

Thoren - godkändes 1932 utan erinringar och med aktivt stöd av 
(förutom Åkerman) de civila ledamöterna, generalstaben och inten
dentdepartementet (Hultkrantz). De övriga militära förvaltningarna 
accepterade motvilligt civil (troligen även militär) ledning och samord
ning. Man kan inte spåra någon oenighet beträffande Thorens grund
syn att krigsmaterielbehoven och -produktionen skulle vara styrande 
för planläggningen. Att just USA valts som utländsk förebild för IK 
torde i stor utsträckning bero på tillgången på tillgängligt material och 
inte med hänsyn till likartat strategiskt läge. 

Generalplanedebatten dominerade helt 1933. I och med denna kun
de principerna för hela kristidsförvaltningen fastsläs och RKE:s kansli 
få underlag för konkret planläggningsarbete. Man bör dock observera 
den mycket ytliga behandlingen av så vitala problem som finansfrågor
na och prissättningen. Det förefaller som om RKE då ännu ej insett 
finanspolitikens betydelse. Detta omfattande komplex medger här icke 
ytterligare utredning. 

SUMMERING 

Avslutningsvis avser jag att utnyttja utredningens resultat för ett reso
nemang kring de frågor som ställdes i inledningen. 

Den starkt högerdominerade Hammarskjöldska regeringen föreslog 
1915, med god förankring inom berörda departement och fackmyndig
heter, att en rikskommission skulle inrättas. Man avsåg då särskilt 
- kredit- och finansväsendet
- den ekonomiska försvarsberedskapens organisation samt

sörjande för enhetlig planläggning och samordning.
Liberaler och socialdemokrater ville emellertid ha ytterligare utred

ning, enär de ansåg frågan synnerligen betydelsefull. 
Dessutom var alla partier i ett dilemma på grund av att de bedömde 

behovet från olika utgångspunkter. Högern var försvarsvänlig men 
hade i likhet med liberalerna en allmän motvilja mot statlig reglering. 
Socialdemokraterna och den övriga vänstern såg mer till folkförsörj
ningen än till försvarsintressena. 
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Den ovannämnda inställningen hos de politiska partierna i kombina
tion med en allmän krigströtthet och fredsoptimism synes ha varit 
orsaken till att det ekonomiska försvaret förde en tynande tillvaro fram 
till 1928. 

Samtliga berörda myndigheter och privata organisationer var klart 
positiva när det gällde att inrätta ett centralt organ. Social- och lant
bruksstyrelserna ansåg t o m att RKE var underdimensionerad. För
utom krigsmakten, som hade ett självklart intresse för krigsmate
rielförsörjningen, tycks framför allt näringslivet ha varit pådrivande. 
Detta har sin naturliga förklaring i att industrin önskade ha inflytande 
över den planläggning som i så hög grad gällde produktionen. 

1920-talets försvarsdebatt kom att domineras av krigsmaktens revi
dering och nedrustning. I det kärva ekonomiska klimatet föll 1925 års 
socialdemokratiska proposition om inrättande av RKE. Icke minst 
tillsättandet av IBK 1924 kan ha varit en bidragande orsak till att 
vänstern framlade propositionen i syfte att minska krigsmaktens och 
industrins inflytande till förmån för folkförsörjningen. Därpå tyder 
även den frisinnade regeringens beslut 1928 att gå emot RKE:s förslag 
om militär kanslichef. De frisinnade drev igenom frägan 1928 med stöd 
av särskilt högern och bondeförbundet. Socialdemokraterna, som dä 
var splittrade i synen på försvaret, åberopade kostnadsskäl för avslag. 
De fruktade kanske ocksä att RKE skulle svälla ut alltför mycket, 
vilket framgär av deras njugga inställning till anslagsäskandet 1933. 

Rikskommissionen skaffade sig redan frän början en central, domi
nerande ställning genom att till sig i nägon form knyta alla berörda 
såväl statliga som enskilda intressenter. Den kunde därför utan formel
la befogenheter nä myndigheter och organisationer och fatta erforder
liga beslut inom kommissionens ram. Som framgår ovan lyckades RKE

med att i arbetet engagera beslutsfattare på högsta nivä och framstäen
de expertis och sakkunskap. Eftersom alla mycket aktivt deltog i ut
formningen av RKE och i principdiskussionerna fick kommissionen ett 
starkt utgängsläge för sin kommande verksamhet. Detta kan i hög grad 
ha uppvägt olägenheterna med starkt begränsade resurser och makt
medel. 

De militära myndigheterna var representerade även i RKE:s utskott 
men pä grund av att de var i minoritet fick de i klart mindre utsträck
ning gehör för sina krav. Som exempel kan nämnas, att de militära 
förvaltningarna tvangs acceptera en central ledning och samordning 
även inom den militära sektorn och att generalstaben inte fick igenom 
militär direktivrätt gentemot kristidskommissionerna. Samtliga militä
ra myndigheter var emellertid mycket angelägna om att centralt sam-
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ordna ammunitionstillverkningen, tydligen med första världskrigets 
ammunitionsbrist i färskt minne. 

Att så få kvalificerade officerare bands vid kristidsförvaltningen 
torde ej ha berott på rädsla för ökat militärt inflytande utan på krigs
maktens behov av sin personal. 

De som utformade rikskommissionen var huvudsakligen militärer 
och samtidigt verksamma inom militärförvaltningarna (t ex Hultkrantz, 
Thoren och Swartz). En av dem (Hultkrantz) var dessutom i egenskap 
av direktör i SIF knuten till industrin. Krigsmakten och näringslivet 
torde därför ha haft ett betydande indirekt inflytande över RKE. 

Genomgående kan spåras militära farhågor för att krigsmaktens 
intressen ej tillräckligt skulle beaktas. Kommissionens ordförande var 
emellertid av motsatt åsikt och ansåg istället att det snarare var risk för 
att det var de civila intressena som skulle komma i kläm. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att 
- 1933 var ett avgörande gränsår för kristidsförvaltningens organisa

tion
- RKE trots avsaknaden av direktivrätt till kommissionen lyckades

knyta alla berörda beslutsfattare på högsta nivå och framstående
expertis

- RKE i huvudsak var enig, eftersom inga reservationer återfinns i
protokollen

- industrins indirekta kritik av krigsmaktens beställningssystem samt
samordningen av ammunitionstillverkningen hade ännu inte föran
lett någon åtgärd.

FÖRKORTNINGAR 

AK 

AK 

CK 
EF 
FD 
FHK 
FFU 
FIU 
FK 
HU 
IBK 
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Arbetskommissionen 
Andra kammaren (förkortningen förekommer endast i 
samband med riksdagen) 
Centralkommissionen 
Ekonomiskt försvar 
Försvarsdepartementet 
Folkhushållningskommissionen 
Folkförsörjningsutskottet (inom rikskommissionen) 
Finansutskottet 
Första kammaren (i riksdagen) 
Handelsutskottet (inom rikskommissionen) 
Industriberedskapskommissionen 



IK 
IVA 
IU 
KBK 
KMK 
KrA 
RA 
RD 
RKE 
RKEH 
SIF 
SFS 
sou 

ÖB 
ÖEF 

Statens industrikommission 
Ingenjörsvetenskapsakademien 
Industriutskottet (inom rikskommissionen) 
Statens krigsberedskapskommission (1915-1918) 
Krigsmaterielkommissionen 
Krigsarkivet 
Riksarkivet 
Riksdagen 
Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap 
(samt serie och volym) RKE, hemliga arkivet 
Sveriges Industriförbund 
Svensk författningssamling 
Statens offentliga utredningar 
Överbefälhavaren 
Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 

Förkortningar för de politiska partierna i riksdagen 

n Nationella partiet (höger i första kammaren) 
s Socialdemokraterna 
h Lantmanna- och borgarpartiet (höger i andra kammaren) 
I Liberala partiet 
f Frisinnade folkpartiet 
bf Bondeförbundet 
k Kommunistiska gruppen 
fv Frisinnad vilde 
v Vilde 

SUMMARY 

Swedish economic defence before the Second World War can be roughly divided inta three 
periods: 
- the First Wor/d War: the need for economic defence arose and problems connected with

it were so/ved in a fairly tentative way - the question af a permanent economic defence
was plit off af the time being

- I 926-1935: a central organisation was established and princip/es concerning a war-time
administration were /aid down

- from 1936 onwards: economic defence was entirely integrated inta the total defence
system and deve/oped its full strength
The present investigation is concerned with the rise af Swedish economic defence in

I 915-1928 and its actil1ities up ta the end af 1933, which is a year that forms a tandmark. 
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I lwve concentrated my treatme111 011 the repor/ af the Commission of 1926, which 
formed the basis for the creation af the National Board of Economic Defence (the 
predecessor of the present National Board of Economic Defence) and 011 the period 
be/Ween 1928 and 1933. The period prior to 1934 has practicafly never been dealt wilh 
before, which is the reaso11 why mos/ of my sources are unprinled. The presellt investiga
lion /reats the same period, i. e. mainly the lime before 1934, as a doctoral 1hesis which has 
rece11tly been published. 

I have concentrated the i11vestigation an the followi11g three aspects: 
the allitudes displayed by the political parties i11 the Swedish Parliameltt and by au
thorities a11d orga11isatio11s concemed with eco11omic defense, 
the causes af the creation of the National Board, 
the role of the Board and the in fl11e11ce of military authorities. 
The present i1111estigatio11 reveals that eco11omic defence led a languishing life up to 1928 

and that also after that year il received exceedingly limited grallls and was not authorised to 
issue directives. The reason for this seems ta be that all the political parties were in a 
dilemma as they assessed the need from differe111 angles. The Conservative party was in 
favour of a National Defence but was, like the Liberals, genera/ly against gol'ernmem 
co11trol. The Social Democrats and the other left-wing parties were more concerned with 
food supplies than wilh defence matters. 

Alf the allfhorities and private organisations concemed were quite positil'e to tlu: 
establishment of a central institllfion. Besides the armed forces industry and commerce 
above alf seem to have been promoters of the idea of a National Board and they a/so 
obtained considerable indirect influence 011 the Board when it was created. 

Military fears that the interests of the armed forces woufd not be sufficientfy taken info 
consideration did not come tme. On the contrary t/rere was a danger that civilian interests 
would be limited. 

1933 was definitely a year that formed a tandmark, for this year a draft af the organisa
tion o f the administration for emergency conditions was carefully {1/scussed and accepted in 
principle. 

The National Board s11cceeded in attracting the most prominent decision-makers and 
experts, something that compensated for its lack af format power. 

The indirect criticism of the purchasing system of the armed forces and the coordinat/011 
af the iss11es concerning ammunition did not, howel'er, lead lo any measures. 

Noter 

(Där arkivplats ej anges avses KrA) 

1 Angäende gränsär, se Olle Mänsson: Industriell beredskap, Stockholm 1976, s 44 
och 55. 

2 Statens krigsberedskapskommission, Betänkande del 1-5, 1918, SOU 1926:22 och 
1946:19 samt Månsson s 24 ff. 

3 Palmer, R R, Nya tidens världshistoria, Il, Stockholm 1973, s 204-206. 
4 KBK:s betänkande s 13-29. ÖEF: Vårt ekonomiska försvar i blickpunkten (särtryck 

ur Civilt försvar 1969) s 16. 
s Hela detta avsnitt "Regleringar och statliga ingrepp". grundas på riksdagsberättel

sen för resp är samt Vem är det? 
Kommissionernas sammansättning var i stort följande: 
Arbets/äshetskom. hade åtta övriga ledamöter, bl a repr för soc.styrelsen, fattigvärden 
och LO. 
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Bränslekom. hade 1916 fyra övr led (två ur livsrnedelskorn. och två ur industrikorn.) 
l 917 utökades den till sex, varav tre heltidsarbetande.
Folkhushi/llningskom. hade 1916 sju led., bl a repr för lantbruksstyrelsen (Insulander),
kooperativa förb., RD, handel och industri. 1917 utökades den med tolv ledamöter, bl a
repr för riksgäldsfullm. (Hildebrand), fyra riksdagsmän, handelskom. och folkhushåll
ningskom. kvinnliga räd. Arbetsutskott blev Elmquist, Insulander och berörda ledamö
ter,
Handelskom, hade 1915 fem övr led., bl a repr för komrnerskoll. (Fryxell), generaltull
styr., industrikom. och handel. 1916 fick den ytterligare fem, bl a repr för KBK, general
staben, jvgstyrelsen och UD. 1917 ytterligare tre, bl a riksdagsm. Thorsson (s) o f
statsrådet Vennersten. I vissa fall (frågor ang exportförbud) var äv bl a repr för industri
kom., SIF och UD ledamöter.

Industrikom. hade tjugofem (!) led., bl a repr för handelskom., KBK, vattenfallsstyr., 
SIF, kommerskoll., arbetsgivare, industri, bank- och finansväsen. 1917 utökades den 
med sju led., bl a fyra civing och tre direktörer. 

Krigsförsäkringskom. fick fem övr led. (bl a Laurin), vilka företrädde rederinäring, 
sjöförsäkringsgivare och socialstyrelsen. 

Krigsmaterielkom. hade sex övr led., vilka bl a repr marinförvaltn,, Jernkontoret, SIF, 
generalstaben och industrin. 

Livsmedelskam, hade endast tre övr led., vilka repr kommersko!!. (Fryxell), lantbruks
styr. och socialstyrelsen (Elmquist). Dessutom fanns ett livsrnedelsräd med repr för 
producenter, RD, livsmedelshandel och konsumenter. 

(Riksdagsbedlttelsen för resp år samt Vem är det?) 
6 KBK betänkande s 57 ff o, sid 95-104. 
7 Prop 1916:138, SFS 1916:187-188 o, 302, 
8 Utgiven i Stockholm 1916. 
9 Utredn avgiven 1916-05-31 (Stockholm 1917). Se även prop 1917:367 och SFS 

1917-338. 
10 Årsvis utarbetad av K Hildebrand, Tryckt i Stockholm. 
11 Prop 1915:181 och RD skrivelse 1915 nr 7 punkt 63. 
12 I statsutskottet beredning deltog 11 högermän, 8 Iib. och 6 socialdern. Se bihang t

RD protokoll 1915 (6:e sam!, utlåtande nr 109), RD matrikel 1915 samt protokoll 1915 
(FK 77:24, AK 64:2d och 84:27). 

13 Statsrädsprotokoll i finansärenden 1915-12-17 p 44, RA. 
14 KBK betänkande s 3-10. KBK:s övr led. var bl a <lir J Fredholrn och vice härads

hövding M Wallenberg. 
15 Böhrne s 8-10 o. 20-23.
16 Statsrådsprotokoll i finansärenden 1918-02-01, RA. RD protokoll 1918 berör på 

intet sätt denna fråga och Thorsson yttrade i K brev 1918-06-20 att han var medveten om 
bristerna men trots detta uppdraget skulle anses slutfört. 

Betr de andra kommissionernas avveckling, se riksdagsberättelsen. 
17 Detta och följande i avsnittet grundar sig på KBK:s betänkande s 6-9, 17-44. 
18 Palmer s 261, 270-272. 
19 Där sökte man kompromissa mellan den borgerliga vänstern (liberalerna) och

socialdem. eftersom högern ej kunde gå de övr. borgerliga partierna tillräckligt långt till 
mötes. Böhme s 8-10, 20-23. 

2° Kortfattad översikt över KMK:s uppgift 1915, uppdrag 1920 och utfört arbete, 
RKE H F II volym 1 uppslag C. 

K Brev 1922-06-15, FD (RA). 
Cheferna för general- och marinstaberna hade i huvudsak intet att erinra. 
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I armeförvaltningen ingick artilleri-, fortifikations- och intendentdepartementen samt 
sj ukvärdsstyrelsen. 

21 K M:t beslut 1924-12-3 l (FD handlingar) efter generalstabschefens begäran 
1923-08-22 och efter påstötning av arme och marinförvaltningarna 1924-12-04. RA. 

22 Försvarsrevisionen tillsattes 1919-11-12 och dess betänkande avgavs 1923 (SOU 
1923: 15-17). 

En genomgäng av dess diarium visar att EF ej behandlats. Försvarsrevisionens kom
mittearkiv nr 167. RA. 

23 Konseljakten 1924-02-01 (FD handlingar) påvisar ej heller nägra intresserade 
remissinstanser. RA. Böhme s 21-22. 

24 Prop 1925:50, SOU 1926:22 s 7. 
Som kostnadsjämförelse kan nämnas, att en kanslichef skulle fä 15 000 kr och ett 

skrivbiträde 2 500 kr i ärslön vid RKE 1928 en! SOU 1926:22 s 38. 
25 RD första särsk utskotts utlåtande nr 1 1925 s 64, 150-153 o. 525. 
Dess sammansättning var 7 höger, 2 bondeförb., 2 lib., 2 frisinnade (varav C G Ekman 

ordf) och 10 socialdem. RD ärsbok 1925 och protokoll 1925-05-23 nr 34 (FK). 
26 Konseljakt och statsrädsprotokoll 1926-02-05, FD, RA. Prop 1926:98. RD skrivel-

se 1926:94. 
27 Ibidem och SOU 1926:22 s 8. 
28 K beslut 1926-04-16 (FD handlingar). De sakkunniga tillkallades 1926-05-04. RA. 
29 Vem är det? 1927. Statsrädsprotokoll 1927-06-18, FD, RA. 
3
° Konseljakt och statsrädsprotokoll 1926-08-20, FD, RA. Armeförvaltningens för

slag om 5 000 kr för ett är prutades till 4 000 kr. 
31 Genom att flygstyrelsen i och med 1925 ärs försvarsbeslut blev ett självständigt 

förvaltningsorgan, hemställde den 1926-12-31 att den skulle fä delta i IBK i likhet med 
arme- och marinförvaltningarna. Detta beviljade K M:t 1927-02-11. 

Motion i AK nr 96/1926. Statsrädsprotokoll 1927-02-11, FD, RA. 
32 Detta och följande i avsnittet grundas pä SOU 1926:22. 
33 Ibidem s 43 ff. 
34 Följande avsnitt grundas pä konseljakt 1928-01-11, FD, RA. 
35 Arme- och marinförvaltningarna, generalstaben, marinstaben, flyg-, social- och 

telegrafstyrelserna, kommerskollegium, Riksbanks- och Riksgäldsfullmäktige, IBK 
IV A, Sveriges allmänna lantbrukssällskap och SIF. 

36 Se not 34 för följande avsnitt. 
37 Ibidem. 
38 K M:t skrivelse till RD nr 233 1927-03-18. Prop 1928:1. 
39 RD statsutskotts utlåtande nr 82 s 15-17, 6:e sam! 1928. 
4
° FK protokoll 25:24 d och AK protokoll 28:31 d 1928. För utförligare skildring av 

riksdagsdebatten, se Mänsson s 35-38. 
41 RKE HF II, volym 1, upp$lag C. 
42 RKE F I a, inkomna handlingar, volym 4 och A I  a volym 1 (protokoll). 
Åkerman fick uppdraget att vara ordf 1928-10-20. 
43 RKE A I  a volym 1. Vem är det? 1929. 
44 RKE H F II volym 1 uppslag A (handbrev). 
Herlenius hade, dä han tillträdde, utryckligen förbehållit sig rätten att ge sitt medgi

vande vid tillsättandet av kanslichef. Han skrev ett skarpt brev till Rosen, där han 
upprepade sitt förbehåll. 

Den föreslagna militären var överstelöjtnanten H Malmberg. P Jacobsson var förf 
till i kapitel 2 berörd PM om ekonomisk försvarsberedskap. 1930 efterträddes J acobsson 
som kanslichef av Karl Åmark. 
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45 RKE A l (protokoll) volym 1. 
46 Thorens PM ,ian 1932, RKE F Il volym 2, 
47 Föredrag för försvarskommissionen 1931-01-09 och föredragning vid RKE:s sam

manträde 1931-03-27. RKE F II volym 1. 
48 Protokoll 192 9, RKE A I volym 1.
IU:s diskussionsprotokoll 1932-11-02, RKE AI b volym 1. Jfr även med RKE HA I 

volym 1. 
49 RKE A I a volym 1 och HA I (industri) volym 1. 
50 Ibidem. Fjärde läget framgär bl a i Åkermans föredrag inför försvarskommissionen 

1934 s 1-4, RKE F Il volym 2. 
51 Boustedts "PM angll.ende Allmänna grunder .. ," utredning frän september PM 

frän november 1932, RKE HF XIII volym I. Se utförligare redogörelse av Mänsson s 
44-45.

52 Åkermans föredrag inför försvarsministern i febr 1934, RKE F II volym 2. Den
stora undersökningen skedde i samarbete med främst de militära myndigheterna men 
även med övriga statliga myndigheter och enskilda organ. 

53 Ibidem och RKE A I volym 1 samt HA volym 1. 
54 Diverse redogörelser för RKE:s arbeten 1931-03-27, RKE F II volym l. 
55 Ibidem och föredrag för försvarskommissionen 1931-01-09, RKE F Il volym 1. 
56 Protokoll 1931-08-21, 1931-12-12 och 1932-03-18, RKE AI volym 1. 
Nationernas Förbunds artikel 16, 
Finansutskottet behandlade i juni 1931 även en "PM ang finansiell beredskap", vilken 

syftade till ändring av RF § 63, RKE A I e volym 1. 
Genomgäng av RD protokoll 1931-33 samt SFS 1931-32 visar inget resultat. 
57 PM upprättad i jan 1932, RKE F II volym 2. 
Se även "RKE:s verksamhet 1930-31" och not 52. 
58 Jfr bilaga 1, Thorens PM ovan och IU :s protokoll 1932-11-02, RKE A I b volym 1. 
59 Utskottens protokoll för tiden 1932-1933, RKE AI volym I och HA I vol 1. Se 

även RKE:s samtliga protokoll 1933, RKE AI volym l. 
60 RKE F Il volym 2. 
61 Se not 59 och 60. 
62 Ibidem. Beträffande fasta bränslen hade endast främst statistiska sammanställning

ar (tillgångar, behov och lagerförhållanden) samt organisatoriska förberedelser medhun
nits. Underlaget för ett ransoneringssystem erhölls i samverkan med Stockholms länssty
relse samt järnvägs- och postförvaltningarna. Detaljerad organisationsplan för vedan
skaffning var ej heller klar. 

63 Ibidem. 
64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem. Förteckning utarbetades i samarbete med de militära förvaltningsmyndig

heterna, kommerskollegium och generaltullstyrelsen. 
67 Ibidem. I ett fall medförde detta en proposition (nr 3 ang utländsk rörelses rätt) till

1934 års riksdag. 
68 Ibidem. Viss hjälp hade RKE haft av KBK:s betänkande.
69 Mll.nsson s 42.
70 Thorens utredning "Allmänna grunder för den industriella ... " frl'm september 

1932 samt Boustedts PM med samma rubrik från november 1932, RKE H F XIII volym 
1. IU:s protokoll 1932-11-02, RKE AI b volym 1, Jfr även med RKE:s övriga protokoll
1928-1932, RKE AI volym 1.

71 Ibidem. Fryxell (kommerskollegium) och Lundvik (SIF) var fr1\nvarande. 
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72 Ibidem. 
73 Ibidem. Jfr även med Ml'msson s 47-48. 
74 Ibidem.
75 Detta och det följande i avsnittet nedan grundas pä i not 70 angivna källor. 
76 Den frägan var troligen ej klar dä men kom upp i samband med generalplanedebat

ten. 
77 Dessutom sade Thoren, att han haft god vägledning av den amerikanske general

stabschefen. Jfr även med Mänsson s 47-48 beträffande utländska förebilder. 
78 Se not 70. 
79 Detta avsnitt och avsnittet "Generalplanen och dess beslut" grundas pä dels "Ut

kast till generalplan ... " frän mars 1933 och "Reviderat utkast till generalplan ... " frän 
juli 1933, RKE F V vol 3 samt dels den i aug 1936 reviderade generalplanen jämte till 
denna bifogade PM "innefattande grunddragen ... " frän 1933 och "Kort sammanfatt
ning ... " från 1934, RKE F V vol 1. 

Dessutom har använts pleniprotokoll 1933-04-24-09-06, RKE A I vol 1 och Åker
mans föredrag inför försvarsministem i febr 1934 s 13-25, RKE F II vol 2. 

80 Utdrag ur försvarsutredningens 4:e utskotts protokoll 1932-10-11 (mapp märkt 
"diverse"), de Lavals arkiv ser B volym 4 del Il c. 

81 Domän- och skogsvärdsstyrelsen samt enskilda skogsägare. 
82 Jfr även med Mänsson s 47. 
83 Organisationsarbetet beträffande de lokala kristidsorganen hade i stort sett vunnit 

länsstyrelsernas godkännande 1933 och deltaljutformning p!igick under vären 1934. 
84 Förslaget till fullmaktslag utarbetat v!iren 1934.
85 AK:s organisation och för övrigt hela arbetsmarknadsproblemet räknade RKE med 

att mer ing!iende pröva under 1934. 
86 Diskussionsprotokollen är bifogade till ovan refererade huvudprotokoll. 
87 "Försvarsrådet" återfinns som "Parlamentariskt råd" i den reviderade generalpla-

nen. 
88 Med "högste befälhavare" avses här ej konungen. 
89 Delegering till vice ordförande, avdelningschefer och verkställande organ. 
90 Se not 79. 
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Bilaga 1 

KRONOLOGISK ÖVERSIKT SAMT KORTFATTADE 
BIOGRAFISKA NOTISER 

1. Kronologisk översikt 1914-1936

År Politiska händelser Ekonomiskt försvar 
SKEDE I (1914-1925): 
Behovet uppstf1r, per-
manentning av det ek 
försvaret skjuts pä 
framtiden 

1914 Till oktober 1917 höger- Nio kommissioner bildas 
dominerad regering. under dessa är. Uppkomna 

situationer löses trevande 
och efter hand. 
1915 tillsätts Krigsbered-
skapskommissionen. 1916 
börjar kristidsförvaltningen 
fungera. 

1917 Hungerkris, 191 7 genomförs ranso-
oroligheter 1917. neringar. 

1918 Oktober 1917-mars KBK avger sitt betänkande 
1920 koalitionsregering och kommissionerna 
lib/socdem. Annat för- börjar avvecklas. 
svarspolitiskt klimat, 
fredsoptimism. 

1922 Till 1922 efterkrigs- Sista kommissionen (Krigs-
depression. 1920-1923 materielkommissionen) upp-
socdem regering. Mino- löses. 
ritetsparlamentarism 
1920-1936 (RD och stats-
utskottens makt ökar, 
kompromisser sker över 
partigränserna). 

1923 De frisinnade börjar 
spela en vågmästarroll. 
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1924 Högerregering Industriberedskaps-
1923-1924. kommissionen tillsättes 

1925 Socdem regering. Försvarsbeslutet berör ej det 
Försvarsbeslut. EF. RD instämmer i syftet 

med en rikskommission men 
vill ha förnyad utredning. 

SKEDE II (1926-1935): 
Centralt organ skapas 
och principer fastslås 

1926 Fris/lib regering Ekonomiskt försvar utreds 
1926-1928 med 1918 års betänkande 

som grund. 

1928 Högerregering Rikskommissionen för eko-
1928-1930 nomisk försvarsberedskap 

inrättas och industri-
beredskapskommissionen 
upphör. 

1929 Kommissionen konstitueras 
och utskott bildas 
1928-1930. 

1930 Fris regering Arbetsfältet överblickas 
1930-1932. och behoven inventeras 

1930-1931. 

1932 Socdem regering Grundläggande utredningar 
1932-1936. pågår och industribered-

skapen organiseras. 

1933 GRÄNSÅR: generalplanen 
godkänns i princip, målsätt-
ning och strategi klar 

SKEDE III (1936-): 
Det ekonomiska försvaret 
börjar verka och 
integreras i försvaret 

1936 Viss upprustning genom Försvarsbeslutet innefattar 
1936 ärs försvarsordning f f g det ekonomiska försva-

ret. 
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2. Kortfattade biografiska notiser om i texten omnämnda personer

Boustedt, Bo (1868-1939), armeofficer. B blev överste 1917 och 
generalmajor 1928. Frän 1930 till sin pensionering 1933 var B chef för 
generalstaben. 

Bärg, Anders Johan (1870-1947), kommunalman, politiker. 1924-
32 var B led av socialdemokraternas partistyrelse. Han har i hög grad 
ianspråkstagits för statligt och kommunalt utrednings- och organisa
tionsarbete. 1928-38 var B led av RKE. 

Carleson, Conrad (1868-1954), ämbetsman, statsråd. C blev kam
marrättsråd 1910 och var 1915-1 7 ordf för KB K. Under 1 91 7 var han 
finansminister. 

de Champs, Henri (1869-1948), armeofficer. Från 1923 till sin 
pensionering 1934 var de C chef för fortifikationen (1930 utnämnd till 
generallöjtnant), de C understödde en tid kretsen kring Ny Militär 
Tidskrift. 

Elmquist, Henning (1871-1933 ), ämbetsman, socialpolitisk för
grundsgestalt, statsråd. 1912 blev E socialstyrelsens förste chef. 
1916-20 var han ordf i FHK och 1914-17 led i Statens livsmedels
kommission. 1920-21 var E socialminister och från 1928 till sin död 
1933 överståthållare i Stockholm. 

Enström, Axel (1875-1948), elektrotekniker, ingenjör, initiativtaga
re till IV A. E var en stor auktoritet på elektricitetens område . 1919 
blev han kommerseråd i Kommerskollegium och var VD för IV A från 
dess start 1919 till 1940. 

Frisell, Erik (1859-1942), industriman. F hade ledande poster inom 
näringslivet och blev 1912 led av handelsrådet och 1914 led av Statens 
industri kommission. 

Fryxell, Karl Axel (1873-1935), ämbetsman. 1913 utnämndes F till 
generaldirektör för Kommerskollegium och 1914 till led av Statens 
livsmedelskommission. Som handelspolitisk expert var han 1915-19 v 
ordf i Statens handelskommission. Från 1928 var han v ordf i RKE. 

Hamilton, Hugo (1849-1928), landshövding, statsråd, politiker. H 
blev ordf för Statens livsmedelskommission från dess start 1914. 

Hammarskjöld, Carl Gustaf (1865-1940), armeofficer och statsråd. 
H blev överste 1914, generalmajor 1919, generallöjtnant 1926 och 
general vid pensioneringen 1930. 1920-21 var han försvarsminister 
och 1922-30 chef för generalstaben. Som led av försvarsrevisionen 
1919-23 blev han uppmärksammad för sitt aktiva motstånd mot ned
rustningsplanerna. 

85 



Hammarskjöld, Ludvig (1869-1958), artilleriofficer, historiker. H 
blev överste 1915, generalmajor 1926 och generallöjtnant 1933. 
1929-1934 var H generalfälttygmästare och artilleriinspektör. 

Heckscher, Eli (1879-1952), professor, nationalekonom. H knöts 
redan 1915 som sekr och led till KBK m fl kommissioner och blev 1917 
KBK:s ordf. 

Herlenius, August (1861-1930), industriman. 1914-28 var H VD 
för Uddeholms AB och 1929-30 för Jernkontoret. H var RKE:s förste 
ordf men avgick redan efter några månader. 

Hildebrand, Karl (1870-1952 ), historiker, aktiv politiker. 1917 blev 
H chef för FHK:s upplysningsavd. Han var flitigt anlitad av näringslivet 
bl a som enmansutredare. 

Hultkrantz, Axel (1870-1955), officer. 1916 lämnade han aktiv 
tjänst och tillträdde befattningen som VD för Sveriges Industriförbund 
(SIF), där han stannade till 1926. Trots kraftig löneminskning (från 
50-60 000 kr/år vid SIF till 20-25 000 kr!) accepterade han erbjudan
det om att bli generalintendent, vilket H var 1926-1935.

Russ, Gunnar (1871-1939), ämbetsman, expert på arbetsmarknads
frågor (särskilt arbetslöshetsfrägor ). 1921-3 7 var han generaldirektör 
och chef för socialstyrelsen. 

Insulander, Erik (1871-1939), jordbrukare, ämbetsman. 1920-38 
var han generaldirektör och chef för Lantbruksstyrelsen, led ( ordf 
1919-20) 1916-20 i FHK samt ordf vid FHK avveckling 1920-24. 
1928-38 var I led av RKE. 

Jacobsson, Per (1894-1963), jur lie, ekonomisk expert med interna
tionellt anseende. J var 1917-18 amanuens vid KBK och 1928-30 
kanslichef vid RKE. 

Kuylenstierna, Gösta (1876-1961), skogs- och ämbetsman. 1928-
1942 var han generaldirektör och chef för Domänstyrelsen. K anlitades 
som sakkunnig för en hel del allmänna uppdrag och utredningar. 

Laurin, Paul (1863-1935), matematiker, försäkringsman. 1908-30 
var han överdirektör och chef för Försäkringsinspektionen och 1914-
22 v ordf i Statens krigsförsäkringskommission. L har även varit verk
sam som utredare i försäkringsfrägor, vilket bl a resulterat i revision av 
försäkringslagen. 

Lindblad, Axel (1874-1944), metallurg, industriman, uppfinnare. L 
var nyskapare inom svensk industri och blev led av IV A från dess start 
1919. Han var även led av Statens krigsmaterielkommission 1917-19 
och extra led av RKE 1929-38. 

Lindman, Arvid (1862-1936), sjöofficer, politiker, statsråd, indu-
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striman, ämbetsman. L tillhörde såsom framstå.ende industri- och riks
dagsman ett stort antal styrelser, kommitter och delegationer. Bl a var 
han i början av första världskriget ordf för Statens industrikommission. 
Förutom chefsbefattningar i industrin m m utnämndes L 1904 till gene
raldirektör och chef för telegrafstyrelsen, 1905 till sjöförsvarsminister, 
1906 och 1928 till statsminister, 1907 till konteramiral samt 1917 till 
utrikesminister. 

Lundvik, Vilhelm (1883-1969), ämbetsman. L var bl a handelsmi
nister 1928-30, VD för SIF 1926-41 och landshövding 1941-49. Han 
var även bl a led av NF:s ekonomiska kommission 1930-33 och v ordf 
för 1922 års handelskommission. 

Lybeck, Otto (1871-1947), sjöofficer, statsråd (under del av 1921 
försvarsminister). L utnämndes 1925 till konteramiral, 1932 till vice
amiral och (i samband med pensioneringen) till amiral 1936. 1927-36 
var L chef för marinstaben. 

Magnusson, Gunnar (1884-1951), industriman. M var bl a VD för 
Skönviks AB 1925-29 och dir tillika industriexpert vid AB Kreuger & 
Toll 1930-32. 1928-33 var han led av RKE, 1929-36 ordf i Svenska 
pappers- och cellulosaingenjörsföreningen och 1927-39 styrelseled av 
SIF. 

Malmberg, Harald (1879-1948), armeofficer, statsråd. M blev över
ste 1929 och generalmajor 1937. 1928-30 var han försvarsminister. M 
var den drivande kraften vid uppbyggandet och genomförandet av 
armens nya och i hög grad utökade organisation under första världskri
get. 

Munthe, Ludvig W:son (1849-1937), armeofficer. M blev överste 
1903, generalmajor och chef för Fortifikationen 1910 samt övergick 
1915 till reserven med generallöjtnants grad. Han blev flitigt använd 
för kommittearbete, bl a var han 1915-22 ordf i Statens krigsmate
rielkommission. 

Nanneson, Ludvig (1881-1963), jordbruksekonom. 1928-33 var N 
direktör vid Sveriges allmänna lantbrukssällskap och 1928-46 (tf) pro
fessor. 1928-46 var han dessutom styrelseled av Sveriges lantbruksför
bund och 1928-34 led av RKE. 

Nauckhoff, Sigurd (1879-1954 ), sprängämnestekniker. Från att ha 

varit verksam vid olika sprängämnesfabriker var N VD för Nitroglyce
rin AB 1921-44 och led av ett flertal styrelser på det tekniska och 
industriella området. 1933 blev han led av RKE. 

Nygren, Oscar (1872-1960), armeofficer. N blev överste 1919, ge
neralmajor 1929, generallöjtnant 1936 och general 1937. 1933-37 var 
han chef för generalstaben. 
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Pettersson, Henrik (1879-1962), jägmästare. P var 1908-22 skogs
chef hos Uddeholms AB och under första världskriget ordf för 1917 års 
bränslekommission. 1925 blev han professor vid Statens skogsförsäk
ringsanstalt, chef där 1939. 

Ringstrand, Nils (1863-1935), skogsman, ämbetsman. 1897-1908 
var han skogschef hos Mo och Domsjö AB, varefter R 1908-1918 var 
skogsinspektör hos AB Stockholms-Övre Norrland. Därjämte var han 
styrelseled i ett stort antal skogsbolag och verkade för skogsindustrins 
utveckling. 1916-17 var R bl a ordf i Statens bränslekommission och 
1918-31 ( tf) landshövding. 

Rydbeck, Oscar (1878-1951 ), bankman. Efter en bankkarriär via 
olika provinsbanker m m intog R en framskjuten position inom bank
och finansvärlden bl a som chef för Skandinaviska Kredit AB:s stock
holmsavd 1917-30, v ordf i bankens styrelse 1930-32, v ordf i Svenska 
bankföreningen 1922-32, ordf för Stockholms handelskammare 
1928-32 men lämnade, i samband med Kreugerkraschen 1932, sina 
uppdrag. 

Schneidler, John (1868-1958), sjöofficer. S blev kommendör 1919, 
konteramiral 1925 och viceamiral 1932. Från 1925 och fram till sin 
pensionering 1933 var han chef för marinförvaltningen. 

Sieurin, Emil (1877-1962), ingenjör. 1909-29 var S överingenjör 
vid Höganäs-Billesholms samtliga fabriker. 1929-30 var han föredra
gande tjänsteman i RKE och 1930-45 VD för Gas- och koksverkens 
ekonomiska förening. Han var även led av bl a IV A. 

Swartz, Carl Eric (1878-1938), artilleriofficer. S blev major 1924 
och överstelöjtnant 1929. Han var sekr i IBK 1926-1928 och deltog 
även i 1926 års utredning om det ekonomiska försvaret. Från 1933 
tjänstgjorde S vid armeförvaltningens artilleridepartement (tekniska 
revisionsavd). 

Söderbom, Helge (1881-1975), armeofficer. S blev infanteriofficer 
1902 men övergick 1908 till intendenturen. 1918-20 var han tillika 
anställd vid FHK. S var generalintendent 1935-46 och utnämndes vid 
sitt avsked 1946 till generallöjtnant. Han anlitades som sakkunnig i ett 
stort antal uppdrag, bl a i försvarsrevisionen 1920-23, riksdagens för
svarsutskott 1925 och 1926 års utredning rörande det ekonomiska 
försvaret. 

Thoren, Sven (1881-1963), artilleriofficer. T kom tidigt att bli inrik
tad på industriella krigsberedskapsfrågor genom sitt ledamotskap, av 
industrikommissionen från 1917. Åren närmast efter första världskri
gets slut var T sekr i krigsmaterielkommissionen och företag studiere
sor till såväl England som Tyskland. 1926 blev T major vid artillerista-
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ben och samtidigt föredragande i armeförvaltningens artillerideparte
ment av ärenden rörande industrins krigsorganisation m m. 1930 ut
nämndes T till överstelöjtnant och föredragande i RKE, där han blev 
chef för dess industriavdelning. 1935 blev T överste och 1937-46 var 
han avdelningschef i den omorganiserade RKE. Hans livsgärning kom 
så gott som helt att ägnas ät den industriella försvarsberedskapen. T 
utövade ett stort inflytande över RKE:s utformning och bidrog till att 
till kommissionen knyta de främsta företrädarna för vetenskap, teknik 
och industri. Tillverkning av salpetersyra samt gasskydd var två områ
den, där T särskilt gjorde stora insatser. 

Trolle, Erik (1863-1934), ämbetsman, statsråd, T var utrikesminis
ter 1904-09, blev landshövding 1911, ordf i krigsförsäkringskommis
sionen 1915 och i handelskommissionen samma år. Han var dessutom 
ledamot av ett antal bolagsstyrelser. 

Vennersten, Axel (1863-1948), industriman, politiker, statsråd, 
riksmarskalk. V utövade i sin politiska gärning som moderat högerman 
ett stort inflytande. 1914-17 var han finansminister och samma tid ordf 
för industrikommissionen. V var 1928-36 talman i första kammaren. 

Wallenberg, Marcus (1864-1943), finans- och bankman. W intog en 
ledande plats på det ekonomiska området i Sverige. Han blev bl a VD i 
Stockholms Enskilda Bank 1911 och var v ordf i Svenska bankföre
ningen och led av handelsrådet. Han tillhörde de tre sakkunniga som 
1915 föreslog inrättandet av en rikskommission för ekonomisk krigs
beredskap, oeh blev led av krigsberedskapskommissionen. 1916-17 
var han en av Sveriges delegerade vid underhandlingarna i England 
angående handeln. 

Äkerman, Joachim (1868-1958), armeofficer, statsråd, riks- och 
kommunalpolitiker. Å blev överste 1915, generalmajor i samband med 
övergång till reservstat 1919 och generallöjtnant 1928. 1914-18 var Å 
riksdagsman för högern (1917 lantförsvarsminister). Efter avgången ur 
aktiv tjänst ägnade sig Å ät kommunalpolitisk verksamhet, där han 
intog en framträdande plats i Stockholm. Bl a var han 1920-28 borgar
räd och 1931-38 stadsfullmäktiges förste vice ordf. 1928-38 var han 
ordf i RKE och 1929-30 ordf för 1929 års försvarsutredning. Å hade 
mänga ytterligare ledande poster såväl inom det politiska livet som 
inom industrin och idrotten. 

Ämark, Karl (1886-1959), ämbetsman. Å var sekr i olika utredning
ar och kommissioner 1912-30 och var 1930-50 kanslichef vid RKE. 
1942-50 var han även föredragande i folkhushållningsdepartementet. I 
ekonomiska och ekonomiskt-historiska ämnen bedrev Å ett betydande 
författarskap över kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige. 
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Murmansk-konvojerne 1941-1945 

Av Steen Noer Madsen 

INDLEDNING 

22 juni 1941 angreb Tyskland uden varsel Sovjetunionen, og i l0bet af 
få dage stod tyske styrker langt inde i landet. De forste måneder af 
krigen var katastrofale for Sovjetunionen. De russiske hrere led det ene 
knusende nederlag efter det andet, tabene var enorme både i mand
skab og materiel, og store vestrussiske industri- og landbrugsområder 
gick tabt under den tyske fremrykning. Men alligevel var den russiske 
modstand så hård, at tyskerne ikke nåede noget afg0rende resultat, 
inden den russiske vinter satte ind. 

Sovjetunionens stilling var dog fortsat overordentlig kritisk - selv om 
det lykkedes at gennemf0re begrrensede modoffensiv i vinteren 1941-
42 - da man måtte forudse en ny tysk storoffensiv i l 942. Helt håbl0s 
var situationen imidlertid ikke. 

For det f0rste fortsatte produktionen i industriområderne 0st for 
Ural uhindret af den tyske invasion, og den kunne i den f0lgende tid 
0ges, efterhånden som industriudstyr fra Vestrusland nåede frem. 
Straks efter det tyske angreb havde russerne nemlig indledt en storstilet 
evakuering af truede industrianlreg fra Ukraine, Donetz-området, Le
ningrad og Moskva til egnene omkring Volga, Ural og desuden til 
Sibirien, Kazakhstan og Centralasien. 1 

For det andet str0mmede forsyninger og udrustning nu til Sovjet
unionen fra England og USA. 

I det f�lgende vi! denne hjrelp blive gjort til genstand for en nrermere 
behandling. Specielt vil der blive gjort grundigt rede for den forsy
ningsrute, der gik fra Island til Nordrusland - den såkaldte Murmansk
rute - da denne rute er langt den interessanteste, dels fordi besejlingen 
rummede et af de vanskeligste maritime problemer under hele 2. 
verdenskrig, dels fordi ruten gav anledning til adskillige kriser i forhol
det mellem vestmagterne og Sovjetunionen. Vigtigste enkeltproblem 
vil dog vrere splllrgsmålet om hjrelpens betydning for den russiske 
krigsMrelse, et af de mest omdiskuterede problemer i förbindelse med 
2. verdenskrig.
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LEVERANCERNES START I EFTERÅRET 1941.2 

Allerede d. 22. juni om aftenen erklrerede Churchill i en radiotale til 
det engelske folk, at England ville yde Sovjetunionen al mulig hjrelp i 
kampen mod Hitler.3 Churchill havde god grund til dette, for i somme
ren 1941 syntes Englands situatuon nresten håbl0s: tyske ubåde truede 
tilf0rslerne til landet, Luftwaffe havde anrettet store skader iden en
gelske industri, og muligheden for en invasion kunne ikke helt udeluk
kes.4 

England havde derfor hårdt brug for et pusterum, men i sin tale 
lagde Churchill ikke skjul på, at hvis Hitler hurtigt kunne l0be Sovjet
unionen over ende, ville han vende sig mod England med endnu st0rre 
styrke end f0r. Han opfordrede fälgelig alle Englands venner og al
lierede til at st0tte Sovjetunionen,5 en klar hentydning til USA. 

Her vidste man udmrerket besked med Englands fortvivlede situa
tion; men pga. folkestemningen f0lte prresident Roosevelt sig endnu 
ikke i stand til at gribe direkte ind i krigen: han måtte fortsrette sin "aid 
short of war" -policy, og denne kunne nu udstrrekkes til også at omfatte 
Sovjetunionen. Dertil kom, at en tysk sejr over Sovjetunionen også 
ville vrere en katastrofe for USA. Hele det europreiske kontinent ville 
da vrere under tysk herred0mme, Nrerorienten ville vrere truet, og vrerst 
af alt: en japansk okkupation af Asien kunne ikke udelukkes.• På en 
pressekonference d. 24. juni erklrerede Roosevelt derfor USA's bered
villighed til at st0tte Sovjetunionen. 7 

I den f0lgende tid udfoldede bäde USA og England en livlig aktivitet 
for at virkeliggsi!re deres l0fter. 26. juni meddelte Det hvide Hus, at 
neutralitetsloven ikke skulle grelde over for Sovjetunionen; herved fik 
USA mulighed for at levere krigsmateriel, selv om Sovjetunionen nu 
var krigsf0rende.8 7. juli lovede Churchill i et personligt budskab til 
Stalin al den bistand, som England kunne overkomme,9 og 12. juli 
undertegnedes en bistandspagt mellem de to lande om gensidig hjrelp 
overalt,hvor det var muligt. 10 

Imidlertid var det af afg0rende betydning for vestmagterne at finde 
ud af, hvorledes den !):ljeblikkelige russiske situation var. Ingen i Vest
europa havde på dette tidspunkt nogen klar forestilling herom, og for 
man begyndte at sende st0rre mrengder kostbart krigsmateriel af sted, 
var det bydende n0dvendigt at blive klar over, om Sovjetunionen var i 
stand til at fortsrette kampen mod Tyskland. 11 De fleste vestlige mi
litrereksperter var nemlig af den opfattelse, at Sovjetunionen ville 
bryde sammen i lsi!bet af nogle få uger, og en eventuel hjrelp ville derfor 
ikke kunne nå frem i tide. 12 
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28. juli fl9}j Roosevelt's srerlige rådgiver, Hoplins, derfor til Moskva
for at m11>des med Stalin. Under to samtaler med denne erfarede han 
dels, hvad russerne beh91vede af krigsmateriel (isrer tanks, luftvrernska
noner, maskingevrerer, rifler, benzin og aluminium til fly) og dels 
overbevistes han om, at de russiske ledere ikke trenkte på overgivelse, 
og at de russiske hrere formentlig kunne holde stand vinteren over. 
Hopkins aftalte da med Stalin, at Sovjetunionen, USA og England 
skulle holde en konference i Moskva for at fastsrette de n9}jagtige 
leverancer, 13 og under Atlanterhavskonferencen 9.-12. august gav 
Roosevelt og Churchill deres accept hertil. 14 

I den f9}lgende tid diskuteredes tidspunktet for denne konference. 
Russerne 9}nskede den meget naturligt så hurtigt som muligt, mens isrer 
amerikanerne foretrak at udsrette den til engang i oktober, hvor man 
håbede, at situationen på 9}stfronten var afklaret. Det endelige resultat 
blev da, at Moskva-konferencen f11>rst startede d. 28 september. 15 

Forhandlingerne i Moskva gik imidlertid hurtigt, og 1. oktober blev 
den såkaldte Moskva-protokol underskrevet, der forpligtede England 
og USA til at tilvejebringe n9}jagtigt fastsatte mrengder krigsmateriel til 
Sovjetunionen, forel11>big frem til juli 1942, bl a 400 kampfly og 500 
tanks pr måned, samt et betydeligt antal luftvrerns- og antitankkanoner. 
Desuden omfattede leverancerne lastbiler, metaller (bl a mindst 2000 t 
aluminium om måneden), olie- og benzinprodukter, kemikalier, indu
striudstyr, landbrugsvarer samt store mrengder fodevarer. 16 

I modsretning til Churchill, der ikke 9>nskede betaling for de engelske 
leverancer, havde amerikanerne fra starten fäet betaling for deres 
scndinger. Det blev dog hurtigt klart, at finansieringen af leverancerne 
i det !ange l11>b kun kunne ske over låne- og lejeloven. Forel91big havde 
modstand i befolkningen og i kongressen gjort det umuligt for Roose
velt at udstrrekke denne lov ti også at grelde Sovjetunionen; men i 
oktober lykkedes det at overvinde modstanden i kongressen. 7. no
vember 1941 kunne Roosevelt erklrere Sovjetunionen for indlemmet i 
det omfattende Lend-Lease-program. Modsat England skulle Sovjet
unionen imidlertid betale for leverancerne efter krigen.1' 

Moskva-protokollen var den f91rste af ialt 4 aftaler om hjrelp til 
Sovjetunionen og gjaldt som sagt frem til 1. juli 1942. Den nreste 
protokol, Washington-protokollen, lovede forsyninger frem til l. juli 
1943; den tredie protokol, London-protokollen, ly;b frem til 30. juni 
1 944, og endelig drekkede den fjerde og sidste protokol, Orrawa-pro
tokollen, tidsrummet frem til 12. maj 1945. Disse forsyningsprotokol
ler udgjorde det egentlige grundlag för vestmagternes hjrelp til Sovjet
unionen.18 
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6. oktober meddelte Churchill Stalin, at han havde til hensigt at lade
en konvoj afsejle hver 10. dag. 19 Det viste sig dog hurtigt umuligt. 

Foruden problemet med at skaffe tilstnekkelig mange skibe til at 
transportere de omfattende leverancer havde de allierede nemlig store 
vanskeligheder med at finde en velegnet fornyningsrute til Sovjetunio
nen pga. landets mangel på egnede havne. Problemet var sa:rlig stort i 
1941-1942, men endnu i 1943 gav det anledning til adskillige uove
rensstemmelser og gnidninger mellem de allierede. Det fs,1lgende afsnit 
vi! fors0ge at belyse dette transportproblem, der måske kan forekom
me relativt enkelt, men som i virkeligheden var ganske kompliceret, 
isa:r fordi transporterne gentagne gange blev påvirket af de s,1vrige 
krigsbegivenheder. 

FORSYNINGSRUTERNE TIL SOVJETUNIONEN.20 

For at forstå problemet er det n0dvendigt at se på de allieredes alterna
tiver ved leverancernes start i 1941: hvilke mulige forsyningsruter der 
fandtes, disse ruters fordele og ulemper, herunder specielt de geogra
fiske og militrerstrategiske forhold ved Murmansk-ruten. Det er nemli
gen en kendsgerning, at denne rute i al fald i begyndelsen blev foret
rukket frem for de 0vrige ruter, og det er derfor nrerliggende at un
ders0ge årsagerne hertil. 

MULIGE FORSYNINGSRUTER 1941 

Teoretisk set var der ikke mindre end seks mulige forsyningsruter i 
1941, nemlig 
1) via 0stersl?)en
2) via Sortehavet
3) via Beringsstra:det og Det arktiske Hav
4) via Den persiske Golf og gennem Iran (Persien)
5) via Stillehavet og gennem Sibirien
6) via Nordhavet og Barentshavet

(l)sters�ruten, Sortehavsruten og den arktiske rute. 

I praksis var udvalget af forsyningsveje imidlertid mere beskedent. Den 
tyske besrettelse af Danmark og Norge kombineret med besiddelsen af 
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0sters0kysten helt frem til Leningrad umuliggjorde enhver tanke om 
at sende leverancer via 0sters0en, og denne rute kunne slet ikke 
benyttes under krigen.21 

Heller ikke Sortehavsruten - fra USA og England gennem Middel
havet og Dardanellerne til de russiske havne ved Sortehavet, Odessa og 
Novorossiisk - kunne benyttes i 1941. F0rst i januar 1945 tillod krigs
udviklingen forsyninger ad denne rute.22 

Derimod var den tredie mulighed, forsyningsvejen via Be
ringsstnedet og Det arktiske Hav, relativt sikker. Ruten gik fra de 
amerikanske Stillehavshavne rundt om Sibirien til Murmansk eller 
havnene ved Hvidehavet, og bortset fra det sidste stykke var den 
således udrnrerket beskyttet mod tyske angreb. Men ruten havde en 
stor ulempe: den var kun isfri i sornmermånederne, ja if0lge Meister 
var sejlads i bedste fald kun mulig i august og september.23 Rutens 
kapacitet var derfor på forhånd strerkt begrrenset. 

Den persiske rute. 

De allieredes opmrerksomhed koncentreredes derfor om de sidste tre 
muligheder: den persiske rute, Stillehavsruten og ruten til Nordrus
land. 

Forsyningsvejen over Iran (Persien) gik fra de amerikanske Atlan
terhavshavne enten rundt om Kap Det gode Håb eller gennem Pana
makanalen og Stillehavet24 til havnene ved Den persiske Golf: Basra i 
Irak nrer den iranske grrense samt Khorramshahr og Bandar Shahpur i 
Iran. Derfra måtte forsyningerne gennem Iran enten ad den trans
iranske jernbane til Teheran og derfra til Bandar Shah ved Det kaspis
ke Hav eller via forskellige lastvognsruter til den russiske besrettelses
zone.25 

Den persiske forsyningsvej havde flere alvorlige ulernper. Ruten var 
den lrengste og langsommeste (14.500 s0mil eller 76 dages sejlads via 
Kap Det gode Håb, 17.799 s0mil via Panamakanalen) og lagde derfor 
beslag på forholdsvis flest skibe. Dertil kom, at havnefaciliteterne var 
meget dårlige, jernbanens kapacitet helt utilstrrekkelig og lastvognsru
terne nogle steder kun farbare for kameler og resler. 

Men rutens fordele var tungtvejende. Den var relativt sikker, det var 
muligt at bruge den hele året, og i modsretning til Stillehavsruten og 
Murmanskruten, der som mevnt nedenunder Jyib i farlig nrerhed af 
henholdsvis japansk og tysk territorium, havde den persiske rute en 
gunstig strategisk beliggenhed. Den kunne kun afbrydes, hvis tyskerne 
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erobrede Iran, eller japanerne vandt herrediommet over Det indiske 
Ocean vest for Indien.26 

Stillehavsruten. 

Også Stillehavsruten var meget lang: f!zlrst gik turen fra de amerikanske 
Stillehavshavne over Stillehavet lige forbi Hokkaido til de iostsibiriske 
havne, specielt Vladivostok (ca.4.400 siomil); og derfra måtte leveran
cerne sendes gennem hele Sibirien ad den transsibiriske jembane (ca. 
8.000 km), der i 1941 havde en meget ringe kapacitet. 

Endnu mere generende var imidlertid hensynet til Japan. Efter den 
japanske indtrreden i krigen i december 1941 måtte amerikanske og 
engelske skibe opgive at benytte denne rute. Sovjetunionen var ganske 
vist ikke i krig med Japan, og sejladsen kunne derfor fortsrettes med 
sovjetiske fartiojer, da japanerne tilsyneladende ikke ville betale prisen 
for at angribe dem: krig med Sovjetunionen. For ikke at provokere 
Japan uniodigt besluttede man dog at indstille de militrere leverancer. 
og herefter blev der kun sendt civile forsyninger ad denne vej, foreliobig 
endda i ret ringe omfang, da den russiske handelsflådes stiorrelse var 
strerkt begnenset 1941-1942. 

Til gengreld var Stillehavsruten meget sikker, så lrenge japanerne 
ikke angreb den, for rutens beliggenhed umuliggjorde tyske angreb. 
Men usikkerheden om de japanske hensigter nedsatte alligevel rutens 
vrerdi betragteligt. 21 

Ruten til Nordruslancl (Murmansk-ruten). 

Den sidste af de allieredes mulige forsyningsveje, ruten til Nordrus
land, der gik fra England eller Island28 gennem Nordhavet og Barents
havet til Murmansk i bunden af Kolafjorden eller gennem Hvidehavet 
til Arkhangelsk, ca. 600 km sydiost for Murmansk, adskilte sig på 
vresentligc punkter fra den persiske rute og Stillehavsruten. 

For det forste var den kortere og mere direkte og derfor også langt 
hurtigere (fra Island 10 dages sejlads til Murmansk, 12 dages sejlads til 
Arkhangelsk).29 For det andet lå både Murmansk og Arkhangelsk 
relativt tret ved fronten og de russiske industricentre, og begge byer 
havde rimelig god jernbaneforbindelse dertil: Murmansk med Lening
rad, Arkhangelsk med Moskva. Ganske vist blev banen mellem Mur
mansk og Leningrad snart afbrudt af tyskerne, men russerne genetable-
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rede hurtigt förbindelsen sydpå ved at bygge en linfe over til Arkhang
elsk-Moskva-banen. Desuden fandtes der en kanal mellem Hvidehavet 
og 0sters!l)en, som mindre fart!l)jer kunne besejle. Den synes dog ikke 
at have spillet nogen srerlig rolle.30 

Forsyningsvejen over Nordrusland havde imidlertid også ganske al
vorlige ulemper, specielt af klimatisk og militrerstrategisk art. De kli
matiske forhold er mildest talt ugunstige. Havområdet mellem 
Gr11>nland og Norge er kendt som et af de mest ugrestmilde farvande i 
verden. Det meste af året raser der den ene storm efter den anden med 
vindhastigheder på over 200 km i timen og b(blger så h11>je, at de 
undertiden slog ned gennem skorstenene og slukkede maskinerne. Om 
vinteren når temperaturen sjreldent op over frysepunktet, og eventuelle 
overlevende fra srenkede skibe kunne normalt kun klare opholdet i det 
iskolde vand i nogle få minuter. Endvidere truedes skibene konstant af 
overisning fra det skumspr!l)jt, der uvregerligt stod ind over drekket. 
Dertil kom de endel!l)se vinternretter, der ganske vist gjorde det vanske
ligere for tyskerne at lokalisere og angribe konvojerne, men som til 
gengreld gjorde det nresten umuligt at navigere n!l)jagtigt og holde 
konvojforrnationen. Alligevel korn besretningerne snart til at lrenges 
efter disse endel!l)se vinternretter og storme, for med sornrnerens rnid
natssol kunne tyskerne angribe konvojerne d!l)gnet rundt og således 
slide konvojforsvarerne op.31 

Takket vrere besiddelsen af Norge havde tyskerne nemlig glimrende 
muligheder for at afbryde denne forsyningsvej, der pga. polarisen h11>jst 
I0b nogle få hundrede km fra den nornorske kyst. Tyske fly fra flyve
pladser i Nordnorge kunne finde og angribe konvojerne, og fra baserne 
i Bergen og Trondheim var det Jet at opstille ubådskoncentrationer 
tvrers over konvojernes sandsynlige kurs. Endvidere b0d de mange 
norske fjorde på fortrinlige ankerpladser til de svrere tyske krigsskibe, 
det herfra kunne foretage hurtige udfald mod konvojerne. 

De tyske muligheder var imidlertid ikke begrrenset til angreb på 
s!llruten. Specielt Murmansk havde en meget udsat beliggenhed kun få 
minutters flyvetid fra Petsamo og Kirkenes, de to vigtigste tyske fly
vebaser på Nordkalotten, og man måtte derfor regne med hyppige 
angreb på havneanlreg og skibe. Desuden var jernbanelinjen til Lenin
grad som nrevnt alvorligt truet.32 Arkhangelsk og jernbanen til Moskva 
lå mindre udsat, men i modsretning til Murmansk, der pga. 
Golfstr!l)mmen er isfri hele året, var Arkhangelsk normalt lukket af is 
fra 1. december til 1. juni. På trods af sine mangler blev Murmansk 
derfor den vigtigste havn.33 

Man kan således roligt konkludere, at Murmansk-ruten Iangt fra var 
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ideel. Nok var den kortest og hurtigst, men den var i srerklasse også den 
farligste af de ruter, man kunne bruge. 

De allierede stod fy)}gelig over for et vanskeligt valg i efteråret 1941. 
Af de tre disponible forsyningsveje var de to - den persiske rute og 
Stillehavsruten - meget lange og meget besvrerlige, mens den tredie 
Murmansk-ruten - var kort, men til gengreld overordentlig farlig. 

VALGET AF FORSYNINGSRUTE(R) VED LEVERANCERNES START I EF

TERÅRET 1941 

Forsyningsvejene til Sovjetunionen blev forste gang diskuteret under 
Hopkins' besy)g i Moskva i juli 1941. Allerede på det forste mv,de 
anmodede Hopkins Stalin om at fortrelle, hvilken rute han anså som 
den bedste til at fore leverancer fra USA til Sovjetunionen. 

Stalin erklrerede da, at den persiske rute ikke var god pga. de iranske 
jernbaners og landevejes begrrensede kapacitet; desuden herskede der 
usikkerhed om den iranske regerings stilling. Heller ikke ruten til 
Vladivostok forekom velegnet. Hopkins var bekymret for den japanske 
holdning, og Stalin understregede den enorme afstand fra Vladivostok 
til fronten. I stedet mente Stalin, at ruten til Nordrusland sandsynligvis 
var den mest praktiske. Både han og Molotov hrevdede, at Arkhang
elsk kunne holdes åben vinteren igennem ved hjrelp af isbrydere. Stalin 
påpegede dog, at de eneste absolut isfri havne i Nordrusland var 
Murmansk og Kalgalaksha.34 

På det andet mv,de med Hopkins udtrykte Stalin sig noget mere 
pessimistisk. Problemet med forsyningsvejene var efter hans mening et 
af de store problemer: ruten til Nordrusland var vanskelig, men han var 
dog sikker på, at isbrydere kunne holde Arkhangelsk åben hele vinte
ren; Stillehavsruten var farlig, fordi den nårsomhelst kunne blive af
brudt af japanerne, og han var fortsat bange for, at de persiske jernba
ner og veje var utilstrrekkelige. Men alle ruter måtte bruges indtil 
videre.35 

Hopkins og Stalin traf ingen aftaler om transportruterne, men det 
fremgår klart af Stalins udtalelser, at han afgjort foretrak ruten via 
Nordrusland og kun betragrede de andre som et supplement hertil. 

Vestmagterne derimod var ikke srerligt begejstrede for Murmansk
ruten. I september erklrerede både engelske og amerikanske sjijtrans
porteksperter, at ruten via Den persiske Golf i det !ange lv,b ville vrere 
den mest velegnede forsyningsvej til Sovjetunionen,36 og også Churchill 
var meget interesseret i denne rute. 
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Allerede 29. august meddelte han Stalin, at det vigtigste formål med 
hesrettelsen af Iran37 var at udvikle en gennemgående forsyningsrute til 
Sovjetunionen,38 og 30. august understregede ha rutens betydning over 
for Beaverbrook, der skulle lede den engelske delegation til Moskva
konferencen,3• Også i den f0lgende tid pointerede Churchill gentagne 
gange, hvor vigtigt det var at udvikle den persiske rute så hurtigt som 
muligt. I et telegram til Stalin d. 17. september lovede han forsyninger 
ad alle brugbare ruter, men igen fremhrevede han den persiske rutes 
s,erlige be tydning. 41 

Tidspunktet nrermede sig nu for den afg0rende Moskva-konference, 
hvor alle sp0rgsmål vedr0rende de fremtidige forsyninger til Sovjet
unionen skulle l0ses. 

22. september udstedte Churchill et direktiv til den engelske delega
tion. Heri hed det bl a, at russerne skulle opmuntres til at holde 
Vladivostok-ruten åben. Srerlig vregt skulle lregges på udviklingen af 
ruten fra Den persiske Golf til Det kaspiske Hav. Churchill forudså, at 
russerne til gengreld ville give deres vurdering af Murmansk-ruten, men 
undlod i 0vrigt at tage stilling til denne rutes muligheder.42 

Men det fremgår tydeligt, at man fra engelsk side fortrinsvis 0nskede 
at anvende den persiske rute. 

Da parterne m0dtes på Moskva-konferencen, var deres holdning 
säledes ganske klar. Russerne lagde naturligt nok vregten på så hurtig 
hjrelp som muligt og 0nskede derfor Murmansk-ruten anvendt, mens 
isrer englrenderne foretrak den langsommere, men til gengreld langt 
sikrere forsyningsvej via Persien. 

Det n0jagtige forl0b af forhandlingerne under konferencen er 
desvrerre noget uklart;43 men så meget er dog sikkert, at russerne 
insisterede på anvendelsen af ruten til Nordrusland for mesten alt 
krigsmateriel, og at den engelske og amerikanske delegation b0jede sig 
for det russiske 0nske. 

Hvorfor man gav efter fra vestlig side, kan der kun gisnes om. 
Muligvis skuldtes det 0nsket om at hjrelpe Sovjetunionen så hurtigt og 
,ä effektivt som overhovedet muligt. I efteråret 1941 var hurtig hjrelp 
måske afg9,lrende, og da de andre ruter ikke var fuldt udviklede, havde 
\1urmansk-ruten trods forventede tab den st0rste kapacitet.44 Dertil 
kom, at man allerede inden Moskvakonferencen havde gennemf9,lrt en 
rnnvoj til Nordrusland uden tab (fordi tyskerne ikke angreb den), og 
fonne succes havde muligvis skabt en uberettiget optimisme om Mur
nansk-ruten. 45 

Heller ikke den russiske holdning kan forklares med avsolut sikker-
1ed. Formodentlig har russerne undervurderet vanskelighederne ved 
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Murmansk-ruten og blot konstateret, at denne rute kunne prrestere de 
hurtigste og mest omfattende Ieverancer.46 Af betydning for den sovjet
iske beslutning var sikkert også bekymringen for Iran. Under konfe
rencen luttede russerne med dyb mistro til vestmagternes planer om at 
udvikle en forsyningsrute gennem Persien, fordi det ville medfs,1re 
oprettelsen af en strerk engelsk-amerikansk base i nrerheden af den 
sovjetiske grrense. Selv om Sovjetunionens stilling uden tvivl var kri
tisk, s,1nskede man alligevel at holde enhver udenlandsk indflydelse så 
langt vrek fra Det kaspiske Hav som muligt. Fs,1rst da Murmansk-ruten i 
juli 1942 i realiteten var brudt sammen, erkendte Sovjetunionen 
n0dvendigheden af at anvende den persiske forsyningsvej.47 

Man kan da forsigtigt konkludere, at ruten til Nordrusland blev valgt 
efter russisk s,1nske, dels af politiske grunde, dels - og nok vigtigst - af 
forsyningsmressige årsager. 

MURMANSK-KONVOJERNES ST ART. ESKORTESYSTEMET.•• 

Ruten til Nordrusland blev da uundgåeligt den vigtigste forsyningsvej 
til Sovjetunionen i den f0lgende tid. Den färste rigtige konvoj49 afgik i 
september 1941 50 og havde betegnelsen PQ 1 ( efter den officer, der 
planlagde konvojerne: P. Q. Edwards). De f0lgende konvojer blev 
meget logisk kaldt PQ 2, PQ 3 osv, mens konvojerne tilbage til Eng
land betegnedes som QP 1, QP 2 osv .51 

Konvojerne samledes ved Loeh Ewe på vestkysten af Skotland eller 
ved Island, hvor eskortestyrkerne kunne tanke op. Herfra gik turen 
nord0stover, idet man holdt sig så langt mod nord, som polarpakisen 
tillod. Fs,1rst på hs,1jde med Murmansk begyndte man at srette kursen 
mod syd.52 

Oprindelig var det meningen, at leverancerne hovedsagelig skulle 
transporteres til Sovjetunionen på sovjetiske skibe. Pli Moskva-konfe
rencen havde England og USA ikke forpligtet sig til også at bringe 
forsyningerne frem, men blot lovet at hjrelpe russerne med transporten. 
Det blev dog hurtigt klart, at den sovjetiske handels- og krigsfl/l.de var 
helt utilstrrekkelig til en sil. omfattende opgave. England og USA blev 
derfor ns,1dt til at tilvejebringe sts,1rstedelen af den krrevede tonnage ;5' i 
begyndelsen var skibene nresten udelukkende engelske, men efterhån
den kom konvojerne til at omfatte farts,1jer fra mange nationer, isret 
dog fra USA54 

Derimod påhvilede eskorteringen fortrinsvis den engelske flåde 
specielt den del der var baseret i Scapa Flow på Orkney!i1erne, der 
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såkaldte Home Fleet under admiral Tovey. Opgaven med at beskytte 
konvojerne var srerdeles vanskelig, da de var udsat for tre forskellige 
former for angreb: fra ubåde, fra fly og fra overfladeskibe.55 

I begyndelsen var konvojerne ledsaget af en krydser, nogle destroy
ere og korvetter samt mindre skibe. Desuden ydede endnu en krydser 
drekning vest for Bj!1lrnej1len. Bortset fra krydseren var disse fartj1ljer 
f0rst og fremmest beregnet til at im0degå ubådsangreb, og de udgjorde 
teoretisk set en ret effektiv sikring, forudsat at ubådene ikke angreb i 
for stort et tal. Men i praksis viste det sig, at fart111jernes asdic-system, 
med hvilket ubådene blev lokaliseret, var mindre effektivt i Nordhavet 
pga. temperaturforholdene. Endnu vrerre var imidlertid eskorte
fart{i!jernes utilstrrekkelighed mod luftangreb, for kun de nyeste 
fart{i!jer havde kanoner, der kunne anvendes mod fly. F111rst i slutningen 
af 1942 var denne mangel så nogenlunde afhjulpet, og indtil da var 
konvojerne meget sårbare over for luftangreb. 

Krydserens hovedopgave var at afvrerge den tredie angrebsmulighed, 
angreb fra tyske overfladeskibe. Den skulle afvise angreb fra tyske 
destroyere og holde eventuelle krydsere i skak, mens konvojen und
slap. Det blev dog hurtigt klart, at krydsere var for sårbare til at kunne 
sejle sammen med den langsomme konvoj, og efter at to krydsere var 
gået tabt, gik man over til at lade eskorterende krydsere sejle et stykke 
borte fra konvojen.56 Herved mistede man imidlertid den st{i!tte, som 
krydserens antiluftskyts kunne yde mod luftangreb.57 

Foruden at måtte levere alle disse krigsskibe til Murmansk-konvo
jerne blev Home Fleet også n{i!dt til at sende to flotiller minestrygere til 
Nordrusland for at rydde indl{i!bene til Murmansk og Arkhangelsk for 
tyske miner, da russerne ikke selv var i stand dertil. Disse minestrykere 
hjalp også med at eskortere konvojerne, når de nrermede sig eller 
forlod de nordrussiske havne.58 

Den eneste luftst111tte kom fra Coastal Command baseret på Island, 
men den drekkede kun en meget lille del af turen.59 

HJJELPEN TIL SOVJETUNIONEN 0GES. HITLERS BEKYM

RING FOR NORGE. 
OVERFL YTNINGEN AF DEN TYSKE FLÅDE.60 

Da Sovjetunionen ikke br{i!d sammen under det tyske angreb, for
strerkede de allierede anstrengelserne for at levere krigsmateriel til de 
russiske hrere. 

På Arcadia-konferencen i Washington fra 22. december 1941 til 14. 
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januar 194261 var man blevet enige om, at de allierede for tiden havde 
tre hovedopgaver: 
1) at holde Sovjetunionen effektivt med i kriget,
2) at forhindre Tyskland og Japan i at myjdes ved Det indiske Ocean,
3) at stoppe den japanske fremmarch mod Indien og Australien.
Det f!6rste mät blev betragtet som det vigtigste, og det kunne nåes på to
måder, dels ved at bekrempe de tyske styrker i Nordafrika (og således
forhindre tyske forstrerkninger herfra til 0stfronten)62 og dels ved at
sende en stadig stryjm af forsyninger til Sovjetunionen.63 

Tyskerne kunne naturligtvid ikke undgå at bemrerke den yjgede 
konvojtrafik, og det gik nu op for dem, hvor betydningsfulde de al
lierede leverancer måtte vrere for 0stfronten.64 Den tyske flådechef, 
admiral Raeder, havde flere gange fors(bgt at overtale Hitler til at flytte 
det nye tyske slagskib "Tirpitz" til Trondheim bl a for at angribe 
konvojerne, men forgreves.65 

I januar godkendte Hitler imidlertid overflytningen, men af helt 
andre grunde. Siden august 1940 havde han nreret en bestandig frygt 
for, at de allierede skulle foretage en landgang i Nordnorge, en frygt 
der utvivlsomt blev stimuleret af en rrekke engelske commandoraids 
mod forskellige mål langs den norske kyst.66 For at sikre Norge mod et 
storangreb besluttede Hitler derfor at sende meget betydelige 
forstrerkninger til landet, bl a enheder fra Luftwaffe.67 Hovedbyrden 
kom dog til at påhvile den tyske flåde. 12. januar 1942 bestemte Hitler. 
at "Tirpitz" straks skulle overf(bres til Norge, 68 og 22. januar gav han 
order til, at samtlige st0rre og de fleste mindre krigsskibe skulle ind
srettes i försvaret af det norske område. Norge var denne krigs "Schick
salszone", og man måtte g0re alt for at beskytte det! 69 

I l!ilbet af januar, februar og marts blev strerke s0- og luftstridsknefter 
folgelig forlagt til polarområdet: foruden "Tirpitz" lommeslagskibene 
"Admiral Scheer" og "Li.itzow", den svrere krydser "Admiral Hipper". 
den lette krydser "Köln" samt adskillige destroyere, torpedobåde og 
mindre fart(bjer; endvidere ikke mindre end 20 ubåde; samt ca. 200 
flyvemaskiner, isa:r Iangdistancebombefly og torpedofly. 70 

En vresentlig del af den tyske flåde, nemlig slagskibene "Scharn
horst" og "Gneisenau" samt den svrere krydser "Prinz Eugen", be
fandt sig imidlertid i den franske havneby Brest efter at have angrebet 
allierede handelsskibe i Atlanterhavet. 71 Hitler havde lrenge overvejet 
at sende disse skibe til Norge, men problemet var at undgå kontakt 
med de svrere engelske s!2lstridskrrefter. Efter Hitlers opfattelse kunne 
dette lettest ske ved at fy>1re skibene gennem Den engelske Kanal, og på 
et mj2lde med Raeder 12. januar 1942 gennemtrumfede han den dristi-
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ge beslutning. 72 Efter en mesterligt tilrettelagt operation lykkedes det i 
februar at fore skibene gennem Kanalen, men både "Scharnhorst" og 
"Gneisenau" blev beskadigede. F0rst et år senere nåede "Scharn
horst" til Nordnorge, og "Gneisenau" blev aldrig operationsdygtigt 
mere. Også "Prinz Eugen" var uheldig: ud for Trondheim blev skibet 
torpederet og var dermed ude af funktion i adskillige måneder.73 

Men trods disse uheld var de tyske styrker i Norge nu srerdeles 
strerke, og da invasionen lod vente på sig, blev deres hovedopgave snart 
at angribe konvojerne,74 der efterhånden var blevet betydeligt st0rre, 
I 5-20 skibe, somme tider med to konvojer om måneden hver vej. 75 

Hidtil havde de tyske resultater vreret yderst beskedne: konvojerne 
PQ 1-11 mistede kun et handelsskib og en destroyer.76 Men de alliere
de iagttog med stigende bekymring overflytningen af de tyske skibe til 
Nordnorge,77 og det blev nu n0dvendigt at lade en st0rre del av Home 
Fleet bestående av slagskibe, mindst et hangarskib plus krydsere og 
destroyere udg0re en slags fjernsikring for konvojerne, dvs at de skulle 
gribe ind, hvis konvojen blev angrebet af svrere tyske enheder. Som 
regel holdt denne styrke sig dog i området mellem Bj0rne0en og Jan 
Mayen af hensyn til de tyske fly.78 

KONVOJERNE PQ 12-PQ 18. 

PQ 12, PQ 13 og PQ 14. 

6. marts 1942 10b "Tirpitz" og tre destroyere ud for at opsnappe
konvoj PQ 12. Men englrenderne var som sagt klar over faren, og
Home Fleet drekkede konvojen med to slagskibe, en slagkrydser og et
hangarskib. Pga. tåge og storm fik slagskibene imidlertid ikke f0ling
med hinanden, men 9. marts lykkedes det fly fra hangarskibet at
gennemf0re et torpedoangreb mod "Tirpitz", det var på vej tilbage
uden at have fundet konvojen. Takket vrere ualmindelig dygtig
man0vrering af den tyske kaptajn samt en hel del held undgik "Tirpitz"
at blive ramt,80 men angrebet fik alligevel vidtrrekkende f0lger.

Raeder og den 0vrige s0krigsledelse forstod kun alt for godt, hvor 
tret "Tirpitz" havde vreret ved at få den samme skrebne som s0sterski
bet "Bismarck". I en samtale med Hitler 12. marts opregnede Raeder 
derfor forskellige forudsretninger, der måtte opfyldes, inden yderligere 
operationer mod konvojerne kunne gennemf0res, f0rst og fremmest en 
langt strerkere st0tte fra Luftwaffe i Norge. Desuden foreslog Raeder, 
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at det tyske hangarskib "Graf Zeppelin" skulle fardigbygges og ind
srettes i en kampgruppe bestående af bl a "Tirpitz" og "Scharnhorst". 
Hitler, <ler konstant nrerede bekymring for de svrere enheder, var fuldt 
ud enig med Raeder og lovede at anmode Görong om at yde flåden 
tilstrrekkelig luftrekognoscering og beskyttelse.•1 

14. marts udstedte Hitler den fy;rste ordre om intensiv bekrempelse
av Murmansk-konvojerne. Flåden skulle y;ge ubådsindsatsen, og Luft
waffe antallet af kampfly (bl a torpedofly), desuden holde Murmansk 
under vedvarende bombardement, udfore rekognoscering af området 
mellem Bjy;rneyjen og Murmansk samt foretage angreb mod konvojer
ne og de fjendtlige krigsskibe.•2 

Men trods Hitlers indgriben blev samarbejdet mellem flåden og 
Luftwaffe aldrig virkelig godt. Raeder og Göring havde i mange år 
krempet om kontrollen over de maritime luftstyrker, og denne strid 
blev aldrig fuldstrendig ]yjst. 83 Den umiddelbare fare fra de svrere enhe

der formindskedes derfor noget, men til gengreld blev de tyske flystyr
ker i Nordnorge nu trods alt y;get, og med det tiltagende dagslys var de 
allierede konvojer for alvor udsat for luftangreb.84 

Den nreste konvoj, PQ 13, <ler sejlede i slutningen af marts, blev 
angrebet av såvel fly, ubåde som af 3 destroyere. 5 af 19 transportskibe 
blev srenket, og den lette krydser "Trinidad" beskadiget, mens tysker
ne mistede en af destroyerne. 

PQ 13 var den fy;rste konvoj med folelige tab, og chefen for Home 
Fleet, admiral Tovey, forudså, at det ville blive langt vrerre i den 
kommende tid, efterhånden som dage tig til. Han anmodede derfor 
indtrrengende om flere eskortefarty;jer og foreslog også at begrrense 
antallet af konvojer i sommerhalvåret. Men af politiske grunde var det 
umuligt at mindske hjrelpen til Sovjetunionen. Fra vestlig side pressede 
isrer Roosevelt ivrigt på for at viderefyjre konvojtrafikken. Konvojerne 
skulle fortsrettes og endda gy;res styjrre.85 

"Tirpitz" tilstedevrerelse i Nordnorge var imidlertid til stadighed en 
kilde til bekymring for de allierede,86 og mens dele af Home Fleet 
drekkede en ekspedition til Madagascar, stillede USA bl a slagskibet 
"Washington" og to svrere krydsere til rådighed for Murmansk-konvo
jerne trods den kritiske situation i Stillehavet.•1 I den fy;!gende tid var 

det dog isrer ubåde og fly, <ler udgjorde hovedtruslen mod konvojerne. 
PQ 14 ly;b ind i svrer pakis, og kun 8 skibe kunne fortsrette til 

Nordrusland. Alligevel lykkedes det tyskerne at finde konvojen og 
srenke et skib. Den samtidige konvoj tilbage til England, QP 10, 
mistede 4 af 16 skibe.•• Men det var stadig kun begyndelsen på de 
allieredes trrengsler. 
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Erfaringerne med de tre sidste konvojer viste klart, at konvojsik
ringen måtte forbedres vresentligt, hvis en katastrofe skulle undgåes. 
For at im0degå de tyske bombeangreb var det engelske admiralitet ved 
at udvikle to nye forsvarsvåben. 

Det f0rste var de såkaldte C.A.M.-skibe (Catapult Aircraft Mer
chantman), handelsskibe, der ved hjrelp af en katapult kunne udskyde 
en Hurricane-jager. Denne skulle så nedskyde eventuelle tyske rekog
nosceringsfly, f0r disse kunne nå at meddele konvojens position og 
således tilkalde bombefly og ubåde. Der var imidlertid tale om en 
udprreget ny;dl0sning, for piloten havde ingen mulighed for at !ande 
igen, men måtte gå ned på vandet i nrerheden af et eskortefart0j og 
håbe, at dette kunne samle ham op. Da man normalt kun kunne afse et 
C.A.M.-skib til hver konvoj, og da dette kl.in medforte en jagermaski
ne, var våbenets effektiviter derfor ret begnenset.

Det andet våben var luftvrernsskibe, dvs handelsskibe specielt 
bevrebnet mod fly. De havde omtrent samme ildkraft som de srerlige 
luftvrernskrydsere•• og var meget effektive, men forel0big fandtes der 
kun ganske få. For at afhjrelpe det 0jeblikkelige behov blev der derfor 
overf0rt en del eskortefarty;jer fra Atlanterhavet.90 

PQ 15. 

Den nreste konvoj, PQ 15, på 25 handelsskibe fik da en betydelig 
strerkere eskorte end de foregående konvojer, bl a et af de nye 
luftvrernsskibe.91 Men også tyskerne traf nye forholdsregler. Pä et my;de 
med Raeder 13. april bestemte Hitler, at der skulle indsrettes torpedo
fly mod konvojerne.92 I det hele taget skulle man nu koncentrere sig om 
at stoppe denne trafik til Rusland. Konvojerne mätte gs,1res til flädens 
hovedmål, og der skulle udarbejdes planer for en kombineret s9)- ag 
luftoffensiv i juni.93 

26. april afsejlede PQ 15, og i adskillige dage herskede der relativ ro.
Men 3. maj angreb tyskerne pludselig med deres nye våben: torpedo
fly, og tre skibe blev srenket. Vrerst gik det dog ud over de kostbare 
eskortefarty;jer. Et engelsk slagskib skar i tret tåge en destroyer midt 
over, og dybdebomberne (hovedvåbenet mod ubåde) fra den sen synk
ende destroyer detonerede uheldigvis og beskadigede slagskibet. Som 
kranen pä vrerket blev en polsk ubåt ved en fejltagelse srenket af 
engelske destroyere.94 

I den samtidige konvoj tilbage til England, QP 11, blev den lette 
krydser "Edinburgh" torpederet af en ubåd. Man fors0gte at bringe 
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den tilbage til Murmansk, men under voldsomme kampe med tyske 
destroyere, der uden st0rre succes havde angrebet konvojen, blev 
krydseren så alvorligt beskadiget, at den måtte srenkes. Forinden havde 
den dog nået at uskadeligg0re en tysk destroyer.•s 

I midten af maj mistede englrenderne også den lette krydser "Trini
dad" på vej tilbage til England fra Murmansk, hvor den var blevet 
n0dt0rftigt repareret for de skader, den havde fäet under konvojering
en af PQ 13. Vedvarende tyske luftangreb med torpedoer og bomber 
beskadigede den så meget, at den måtte srenkes.96 

Tabet af de to vrerdifulde krydsere gjorde den engelske flådeledelse 
endnu mere skeptisk med hensyn til Murmansk-konvojerne. Admiral 
Bonham-Carter, der havde vreret chef forst for "Edinburgh" og 
dernrest for "Trinidad", udtalte til admiral Tovey, at konvojerne burde 
stoppes, intil de tyske luftbaser i Nordnorge var blevet neutraliseret, og 
der var blevet nogle timers m0rke. Hvis konvojerne af politiske grunde 
blev fortsat, måtte man regne med meget alvorlige tab.97 

Som chefen for admiralitetet, admiral Pound, skrev til den ameri
kanske flådechef, admiral King: "These Russian Convoys are beco
ming a regular millstone round our necks and cause a steady attrition in 
both cruisers and destroyers ... The whole thing is a most unsound 
operation with the dice loaded against us in every direction ... "98 Hvor 
pessimistisk admiralitetet bed0mte situationen ses måske bedst af en 
udtalelse om, at hvis det havde ledelsen af de tyske styrker, kunne man 

garantere, at ikke et eneste skib i nogen konvoj skulle fä lov til at nå 
Nordrusland.•• 

PQ 16 

Men både fra USA og Sovjetunionen kom der indtrrengende appeller 
om at fortsrette konvojerne, ja Roosevelt wnskede endog at !iSge deres 
st0rrelse og antal.•00 30. april meddelte han Churchill, at der nu var 
ikke mindre end 107 skibe, der var ved at vrere klar til at afsejle til 
Nordrusland. En udsrettelse ville have en hwjst uheldig virkning på 
russerne, og Roosevelt wnskede derfor en ekstra konvoj i maj.101 Chur
chill delte admiralitetets skepsis, men mente, at det var de allieredes 

pligt at fortsrette konvojerne. Dog lykkedes det ham at overtale Roose
velt til at nwjes med de konvojer, der allerede var planlagt.102 

Nogle få dage senere sendte også Stalin en anmodning til Churchill 
om tage alle mulige forholdsregler for at sikre leverancerne til Sovjet
unionen, da disse var yderst vigtige for den russiske front. 103 Churchill 
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erklrerede da, at man fra engelsk side var besluttet på at krempe sig 
frem "with the maximum amount of war materials", men understrege
de samtidig de store vanskeligheder, der nu var forbundet med konvoj
operationerne. Han anmodede derfor om 0get russisk st0tte. 10• I sit 
svar lovede Stalin at tage alle mulige forholdsregler for at hjrelpe 
konvojerne. Imedlertid var de russiske s0stridskrrefter strerkt be
grrensede, og nresten alle luftstyrker var bundet til fronten. 105 

Også den nreste konvoj, PQ 16, fik da en hård medfart. Den bestod 
af 35 skibe og var meget strerkt sikret, men alligevel lykkedes det tyske 
fly og ubåde at srenke 7 skib under angreb, der varede fra 25. til 30 maj. 
Derimod slap den samtidige konvoj tilbage til England, QP 12, igen
nem uden tab, 106 

Hidtil havde tabene således vreret alvorlige nok, men trods alt langt 
mindre end frygtet. 101 Konvojsystemet havde oversteget alle forvent
ninger imod angreb fra ubåde og fly, og hvis tyskerne kun havde rådet 
over disse to angrebsvåben, havde der nu vreret baggrund for en vis 
optimisme, da man i den kommende tid ville få rådighed over en del 
nye eskortefart0jer. Men tyskerne besad netop et tredie angrebsvåben 
af format: i de nordnorkse fjorde lå st0rstedelen af den tyske flåde, 
glimrende skibe, der var de tilsvarende engelske enheder Iangt over
legne. 108 Det var da også en stadig gåde for den engelske flådeledelse, 
hvorfor de tyske svrere fart0jer ikke angreb det usredvanlig gunstige 
mål, som konvojerne udgjorde, 109 

PQ 17,110 

Men det var netop, hvad tyskerne havde under forberedelse. Der var 
kommet en ny chef for den tyske flåde i Nordnorge, admiral 
Schniewind, og han planlagde et storstilet angreb (Unternehmung 
''Rösselsprung") på den nreste konvoj med alle tilgrengelige styrker, 
bl a slagskibet "Tirpitz", Iommeslagskibene "Liitzow" og "Admiral 
Scheer", den svrere krydser "Admiral Hipper", 12 destroyere ,alle ope
rationsdygtige ubåde ( ca. 11) og nresten 200 bom be- og torpedofly . 111 

De allierede var jo klar over faren, og meget strerke eskortestyrker 
blev sat ind for at beskytte den f0lgende konvoj, PQ 1 7. To 
luftvrernsskibe, et C.A.M.-skib, to ubåde, 6 destroyere og 11 mindre 
fart0jer skulle sejle sammen med selve konvojen, mens nrersikringen 
bestod af 4 svrere krydsere og 3 destroyere. Endelig ledede Tovey selv 
fjernsikringen bestående af to slagskibe, et hangarskib, to krydsere og 
14 destroyere.112 
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Under denne formidable beskyttelse afsejlede PQ 17, der bestod av 
36 skibe, 113 da fra Island 27. juni 1942. 114 F0rste del af turen forl0b 
nogenlunde smertefrit, men 4. juli rendredes situationen totalt. I 10bet 
af dagen blev admiralitetets chef, admiral Pound, overbevist om, at et 
tysk angreb på PQ 17 med svrere enheder var umiddelbart foreståen
de.11s 

På dette tidspunkt befandt konvojen sig nord0st for Bj0rne0en, hvor 
tyskerne havde alle fordele på deres side, 116 og admiralitetet vovede 
derfor ikke at indsrette de uerstattelige svrere skibe, Tovey's eskadre, 
der krydsede rundt vest for Bj0rne0en. Da nrersikringen nreppe kunne 
udrette meget alene mod den tyske styrke, beordrede Pound den 
tilbage . 111 

Derefter besluttede han, at PQ 17 straks skulle oplf/lses (dvs at 
skibene enkeltvis skulle spredes til alle sider med st!llrst mulig fart), 
formentlig for at redde så mange handelsskibe som muligt fra den tyske 
angrebsstyrke. Imidlertid var konvojen jo desuden udsat for både luft
og ubådsangreb, og erfaringerne fra de hidtidige konvojer havde tyde
ligt vist, at kun konvojsystemet ydede en rimelig beskyttelse mod 
sädanne angreb. 118 Sandsynligvis traf Pound derfor sin meget omstridte 
beslutning, fordi han betragtede de tyske overfladeskibe som en endnu 
st!llrre trussel mod konvojen. 119 

5. juli stak den tyske eskadre da også til s0s for at angribe PQ 17; 120

men inden den kunne nå fram til de nrermeste fartyjjer, gav Raeder 
ordre til at vende om, da han frygtede, at Home Fleet skulle kunne nå 
at afskrere de tyske skibe. 121 Desuden syntes Luftwaffe og ubådene let 
at kunne klare opgaven alene, da handelsskibene efter konvojens 
opl0sning jo var nresten vrergel0se. Det lykkedes da også at srenke 22 
fragtskibe og et tankskib; kun 11 handelsskibe nående efterhånden 
frem til de nordrussiske havne. 122 Der er dog ingen tvivl om, at tabene 
ville vrere blevet endnu styjrre, hvis de tyske overfladefart0jer var 
blevet indsat. 

Derimod lykkedes det konvojen fra Nordrusland til England, QP 13, 
pä 35 skibe at slippe gennem de tyske linjer uden tab. 5 skibe gik 
imidlertid tabt i et engelsk minefelt i Danmarksstrredet pga. naviga
tionsvanskeligheder.123 

Katastrofen med PQ 17 gjorde det klart, at konvojer ikke kunne 
gennemf0res i vedvarende dagslys over for så strerk en modstander som 
de tyske styrker i Nordnorge. Churchill föreslog ganske vist at indsrette 
en meget vresentlig del af den engelske flåde, bl a alle disponible 
hangarskibe, men det blev kraftigt afvist af admiralitetet.124 

Konvojtrafikken blev derfor forel!llbig indstillet. Medvirkende til 
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denne beslutning var dog også, at man i august skulle have en konvoj 
igennem til Malta. Hertil behfbvedes adskillige en heder fra Home Fleet, 
og det var derfor umuligt samtidig at gennemf0re en ny konvoj til 
Nordrusland. 125 Srerlig vigtigt materiel blev sendt til Murmansk om 
bord på krigsskibe . 126 

Men af politiske og militrere grunde var det bydende n0dvendigt at 
sende konvojer til Sovjetunionen, så snart der var den mindste chance 
for succes. 17. juli havde Churchill måttet meddele Stalin den ubehage
lige nyhed om standsningen af konvojerne indtil videre. 127 I et srerdeles 
k0ligt svar havde denne da erklreret, at tilstedevrerelsen af de tyske 
flådestyrker i Nordnorge var en helt utilstrrekkelig begrundelse for at 
stoppe konvojerne. Ingen st/brre krigsoperationer kunne gennemf0res 
uden risici eller tab. 128 På dette tidspunkt var den tyske sommeroffensiv 

i fuld gang, og over for de enorme russiske tab var Stalins reaktion ve! 
egentlig meget forståelig.12• 

Mens PQ 17 således bevirkede en krise i forholdet mellem de al
lierede, var tyskerne naturligtvis udmrerket tilfredse med resultatet, 
selv om de ikke helt förstod det. Set fra tysk side havde de allierede 
tlådedispositioner nemlig vreret h0jst ejendommelige, og specielt fore
kom opl0sningen af konvojen helt ufattelig. Efter grundige overvejel
ser konkluderede sf')krigsledelsen da, at den allierede ledelse af PQ 
17-operationen havde vreret så katastrofalt dårlig, at amerikanerne
måtte have haft kommandoen! Imidlertid var der ingen grund til opti
misme med hensyn til de fremtidige konvojoperationer, for englrender
ne ville uden tvivl igen overtage kontrollen med Murmansk-konvojer
ne efter de dårlige erfaringer med den amerikanske ledelse av PQ
I 71130

Men man måtte fortsat fors0ge at stoppe trafikken, og på et m0de d. 
26. august mellem Hitler og Raeder, hvor bl a PQ 17-operationen blev
diskuteret, understregede Raeder, hvor vigtigt det var fortsat at angri
be konvojerne. Desuden advarede han mod allierede fors0g på at
besrette Nordafrika, da det efter hans mening ville vrere et meget
alvorligt slag mod den tyske krigsforelse. Både han og Hitler var nog
enige om, at hovedparten af flåden skulle forblive i Nordnorge, dels
som en trussel mod konvojerne, dels for at afvrerge eventuelle allierede
landgangsfors0g.131 

Denne stationering af den tyske flåde i Norge er blevet voldsomt 
kritiseret, 135 men hvis Churchill havde fäet sin vilje, ville de allierede 
utvivlsomt have fors0gt en landgang i Nordnorge. 
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OPERATION "JUPITER". 

I månederne efter det tyske angreb 1941 havde russerne flere gange 
foreslået, at en engelsk styrke skulle sendes til Nordrusland for sam
men med russiske styrker at foretage et angreb mod Petsamo og 
Kirkenes, de to vigtigste tyske baser på Nordkalotten. 133 

Churchill måtte imidlertid afvise forslagene, da de engelske styrker 
endnu var helt utilstrrekkelige til sådanne operationer . 134 Projektet blev 
dog ikke helt opgivet; under den engelske udenrigsminister Eden's 
bes0g i Moskva i december 1941 dri,,ftedes det igen, men uden noget 
endeligt resultat. Sagen blev derefter stillet i bero."5 

I foräret 1942 vendte Churchill imidlertid selv tilbage til ideen. 2 7. 
maj foreslog han generalstaben at sende en ekspeditionsstyrke til 
Nordnorge for at erobre de tyske flyvepladser der. En sådan aktion 
ville afgi,,rende lette konvojsejladsen til Nordrusland og kunne endvi
dere danne optakten til befrielsen af hele Norge. Den engelske gene
ralstab var dog meget lidt begejstret for planen, da man mente, at den 
krrevede langt sti,,rre styrker, end England kunne afse. Men Churchill 
gav ikke op, og i juni og juli blev aktionen, Operation "Jupiter". 
drwftet i både London og Washington. 

Da angrebet hovedsagligt skulle foretages med canadiske styrker, fik 
chefen for de canadiske tropper i England, general McNaughton, til 
opgave at lave en grundig underswgelse af hele projektet. Hans rapport 
forelå i august, og konklusionen var ikke ligefrem opmuntrende: aktio
nen ville krreve en styrke på ikke mindre end 5 divisioner, 4 slagskibe, I 
hangarskib og 15 krydsere; trods dette meget betydelige opbud ville 
operationen vrere srerdeles hasarderet og muligvis ende som en militrer 
katastrofe. Dertil kom, at selv om angrebet mod forventning skulle 
lykkes, kunne tyskerne stadig forhindre tilfi,,rseln af de allierede leve
rancer ved en offensiv fra Finland mod jernbanerne fra de nordrussiske 
havne. 

Alligevel i,,nskede Churchill, at McNaughton skulle rejse til Moskva 
og diskutere planen med Stalin; men den canadiske regering kom med 
indvendinger, og rejsen blev aflyst. Operation "Jupiter" var hermed 
opgivet som en realistisk mulighed, selv om Churchill fra tid til anden 
krrevede nye rapporter. 136 

Men den omfattende planlregning af Operation "Jupiter" og Chur
chill's store interesse for sagen viser tydeligt, at Hitlers frygt for en 
allieret landgang i Nordnorge absolut ikke var ubegrundet. 
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PQ 18. KONVOJERNE INDSTILLES. 

Samtidig med disse overvejelser om Operation "Jupiter" traf 
englrenderne store förberedelser til den nreste konvoj. I slutningen af 
august var Churchill vendt hjem fra Moskva efter forhandlinger med 
Stalin fast besluttet på at sende en ny konvoj af sted, så snart der var 
den mindste chance for succes. 137 

Det regnede det engelske admiralitet med, at der ville vrere i sep
tember. Der var da adskillige timers m0rke hver nat og !ange perioder 
med tusm0rke. Endvidere ville polarisen nu have trukket sig så langt 
tilbage, at konvojen med sikkerhed kunne passere nord om Bj0rne0en, 
dvs i bedre afstand fra de farlige tyske flyvebaser i Nordnorge. 138 

Pga erfaringerne med PQ 1 7 og fordi Home Fleet midlertidigt mang
lede et hangarskib, besluttede admiral Tovey denne gang at lregge 
hovedvregten for konvojens beskyttelse på nrereskorten. Foriden de 
almindelige eskortefart0jet tildeltes konvojen ikke mindre en 16 store 
destroyere, den såkaldte "fighting destroyer escort", der skulle danne 
en ring uden om handelsskibene. 139 Denne forstrerkedc nrereskorte 
kunne muligvis ikke afvrerge et angreb fra svrere, tyske enheder, men 
kunne dog g0re et sådant angreb risikabelt, og isrer Hitler 0nskede 
absolut ikke at udsrette de store skibe for nogen fare. 140 

Desuden skulle konvojen ledsages af vestmagternes sidste nye våben 
mod de tyske ubåde og fly: eskortehangarskibet. Disse fart0jer var 
ombyggede handelsskibe udstyret med start- og landingsdrek og 10-15 
fly, dels jagertly imod luftangreb, dels fly, der var specielt udstyret til at 
bekempe ubåde. Eskortehangarskibene skulle efterhånden vise sig at 
blive det afgl2)rende middel i konvojsikringen, men forelrebig var der 
kun ganske få, og de var derfor srerdeles efterspurgte. 

I det hele taget var försvaret mod luftangreb nu blevet betydeligt 
strerkere. Kanonerne på de nye destroyere var beregnet til anvendelse 
mod fly, og også handelsskibene havde omsider fået forbedret luft
skyts. Vigtigst var dog, at mange nye krigsskibe var udstyret med 
radaranlreg, der kunne advare mod luftangreb. 141 Men endnu manglede 
man et system, der også kunne afsll2)re uddykkede ubåde. 142 

Eskorten til den nye konvoj, PQ 18, der omfattede 40 handelsskibe, 
kom da til at bestå af eskortehangarskibet "A ven ger" og i alt 20 de
stroyere (heraf 16 store), desuden luftvrernskrydseren "Scylla" (se 
note89 ), 2 luftvrernsskibe samt mindre eskortefartl2)jer. Endvidere blev 
bl a 32 torpedofly (kun 24 nåede dog velbeholdent frem) samt nogle 
rekognosceringsfly sendt til Nordrusland for at beskytte konvojen det 
sidste stykke. Den russiske sty:itte til konvojerne var nemlig strerkt 
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begrrenset. Endelig krydsede dele af Home Fleet vest for Spitsbergen 
og Jan Mayen. Når PQ 18 nrermede sig Nordrusland var det desuden 
meningen, at sts;:;rstedelen af eskorten skulle vende om og sikre konvo
jen tilbage til England, QP 14. 143 

Men også tyskerne traf store förberedelser, da Hitler var meget opsat 
på at gentage triumfen fra aktionen mod PQ 17. Antallet af torpedofly 
blev s;:;get, så luftstyrkerne i Nordnorge nu talte 92 torpedofly og 133 
bombefly. Endvidere blev 12 ubåde holdt parat. Derimod blev de tyske 
overfladeskibe ikke indsat. 144 

Alligevel var de tyske styrker srerdeles frygtindgydende, og fra 12. til 
18. september rasede de mest forbitrede kampe under samtlige Mur
mansk-operationer. Trods den meget strerke eskorte lykkedes det tys
kerne at srenke 13 handelsskibe. Men isrer "Avenger", "Scylla" og de
to luftvrernsskibe viste deres vrerdi og ydede en meget lovende indsats.
Også QP 14 pä 15 skibe blev härdt ramt. 3 handelsskibe, 1 flådetank
skib, 1 destroyer og 1 minestryger gik tabt.145 

Selv om det var lykkedes at få konvojerne igennem, var resultatet 
ikke tilfredsstillende for de allierede. Prisen for at forsyne Sovjetunio
nen var stadig meget hs;:;j. Af politiske grunde kunne man måske have 
affundet sig med dette, men i den f0lgende tid var de engelske flåde
styrker så belastet af landgangen i Nordafrika, at man ikke kunne afse 
tilstrrekkelig mange eskortefart0jer til Murmansk-konvojerne. 146Chur
chill var imidlertid meget uvillig til at stoppe sejladsen for ikke at 
belaste forholdet til Stalin og blev heri ivrigt st0ttet av Roosevelt. De 
enedes da om, at man i stedet skulle prs;:;ve at sende skibe enkeltvis til 
Nordrusland og således undgå helt at afbryde trafikken.'47 

Det blev så fors0gt i den kommende tid, men med ringe succes: kun 
5 af 13 skibe nåede frem. Hjemsejladsen for de tomme skibe, der 
efterhånden var blevet ophobet i de russiske havne, gik derimod bedre. 
Af 23 farts;:;jer, der sejlede enkeltvis af sted, blev kun et srenket, og i 
november lykkedes det at få en hel konvoj tilbage, QP 15, i hvilken 
kun 2 af 28 skibe gik tabt, sk0nt konvojen kun kunne tildeles en 
sparsom eskorte.148 

KONVOJERNE DECEMBER 1942-MARTS 1943. 149 

DET NYE KONVOJESYSTEM DECEMBER 1942. 

I december 1942 var <ler igen tilstrrekkelig mange eskortefarts;:;jer til 
disposition, og efter megen diskussion mellem admiralitetet og admiral 
Tovey päbegyndtes et nyt konvojsystem. 150 
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I stedet for en stor konvoj som Mr anvendte man nu to mindre 
konvojer (halve konvojer), der fulgte efter hinanden med ca. en uges 
mellemrum. Disse konvojer havde betegnelsen JW. Samtidig ljl)b en 
lignende dobbeltkonvoj fra Nordrusland til England (kaldet RA). Dis
se mindre konvojer var lettere at holde styr på under vinterens evinde
lige storme og vedvarende m0rke, et forhold som admiral Tovey lagde 
megen vregt på. Endvidere kunne man overfjl)re eskortefartjl)jer fra 
udadgäende til hjemadgående konvojer, og en krydserstyrke i området 
omkring Bj0rnejl)en kunne drekke hver konvoj under den farligste del 
af turen, idet. den mellem operationerne tanke de op i Nordrusland. 
Y derligere gav en slagskibsstyrke fra Home Fleet st!,'}tte vest for 
Bj!,'}rnejl)en. 

Derimod anvendte man foreljl)big ikke eskortehangarskibe i det nye 
konvojsystem. På dette tidspunkt af året er det mjl)rkt mesten hele 
djl)gnet rundt, og da st!,'}rstedelen af Luftwaffe i Nordnorge, specielt 
nresten alle torpedofly, var blevet forflyttet til Middelhavsområdet pga 
krigsudviklingen der, beh!,'}vede man ikke at sikre konvojerne specielt 
mod luftangreb, Til gengreld var der flere ubåde end nogensinde, men 
pga belysningen kunne eskortehangarskibene ikke operere effektivt 
mod disse. F!.l!rst senere blev natoperationer mod ubåde mulige. Kon
vojernes nrereskorte bestod derfor af destroyere og korvetter. 1s1 

SLAGET I BARENTSHA VET OG DETS KONSEKVENSER. 

Den fszirste (halve) konvoj, JW 51 A, slap ubemi.erket igennem til 
Murmansk; 152men den anden halvdel, JW 51 B, blev anledningen til et 
s0slag, senere kaldet Slaget i Barentshavet, der fik vidtrrekkende f!,'}lger 
for Murmansk-konvojerne. 

22. december 1942 afsejlede JW 51 B, der bestod af 14 skibe
eskorteret af 6 destroyere og 5 mindre fart!,'}jer,153 Admiral Burnett's to 
lette krydsere, "Sheffield" og "Jamaica", drekkede konvojen mod 
overfladeangreb. Konvojen blev opdaget af tyskerne 30. december, og 
samme dag stak den svrere kryder "Admiral Hipper", lommeslagskibet 
"Liitzow" og 6 store destroyere ud fra Alta-fjorden under admiral 
Kummetz.154 

31. december fik styrkerne fjl)ling med hinanden, og konvojen syntes
d0dsdpmt. Men hvor utroligt det end kan lyde, lykkedes det de langt 
underlegne engelske styrker at afvrerge alle angreb og beskadige "Ad
miral Hipper" så alvorligt, at Kummetz gav ordre til tilbagetrrekning. 
Konvojen fortsatte derefter til Nordrusland uden at have mistet et 
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eneste handelsskib. Derimod var en destroyer og en minestryger blevet 
srenkt. Tyskerne mistede en destroyer.155 

Den engelske sejr fik som sagt meget vidtnekkende fy;Iger. Da Hitler 
hyirte om det utilfredsstillende resultat, fik han et raserianfald og 
krrevede straks et m!.1!de med admiral Raeder. Det lykkedes at udsrette 
mySdet i nogle dage, men det hjalp ikke. I et "föredrag" for Reader 
forkyndte Hitler, hvor ubrugelige, uduelige og unyttige de svrere enhe
der var og altid havde vreret. Han befalde derpä, at samtlige store skibe 
skulle hugges op, panseret anvendes i krigsproduktionen, de svrere 
kanoner benyttes til kystforsvar og mandskaberne indsrettes til andre 
opgaver. 156 

Hitler erkendte altsä ikke, at de därlige resultater hovedsagelig 
skyldtes hans egne ordrer om forsigtighed,157 og han forstod ikke, at de 
svrere enheder i Nordnorge i alt fald fungerede som "Fleet in Being", 
dvs bandt strerke allierede styrker og dermed aflstede bl a Middelhavet 
og Stillehavet. 158 

Da Raeder ikke kunne fä rendret Hitlers beslutning, bad han om sin 
afsked. 159 Hans efterfy;lger blev den hidtidige chef for ubådene, admiral 
Dönitz. Denne forstod langt bedre end Raeder at omgåes Hitler, og 
han behandlade ham så dygtigt, at Hitler snart opgav planerne om at 
ophugge alle de store skibe og i stedet indvilgede i at anvende nogle af 
dem mod Murmansk-konvojerne under gunstige omstrendigheder.1•0 

Men Hitler gentog, at de svrere enheder efter hans opfattelse nreppe 
ville opnä noget.161 

En sädan mangel pä tillid og begejstring svrekkede naturligvid mora
len hos de tyske besretninger og formindskede de:rved faren for Mur
mansk-konvojerne, selv om de svrere enheder, der var tilbage, stadig 
udgjorde en betydelig trussel. 162 

KONVOJERNE JANUAR-MARTS 1943. KONVOJERNE INDSTILLES. 

I de f0rste mäneder af 1943 gennemf0rtes som planlagt to konvojope
rationer til Nordrusland under strerk eskorte (isrer februarkonvojen var 
kraftigt eskorteret) og uden st0rre tab. Ingen af de 35 skibe til Sovjet
unionen blev srenket, mens 5 af 41 på vej tilbage gik tabt. 163 Russerne 
var nog langt fra tilfredse med leverancernes omfang og knevede 
mange flere skibe. I januar indgav Maisky til Churchill's forbitrelse 
endog en officiel klage om sagen. 164 Men pga de engelske operationer i 
andre dele af verden, bl a i Middelhavet og Atlanterhavet, var det 
umuligt at 0ge konvojernes antal. 165 
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Hovedårsagen til det gunstige resultat i januar og februar var en 
opfindelse, der nu blev installeret i stadig flere eskortefart0jer, det 

såkaldte High Frequency Direction Finding udstyr. Dette apparat var i 
stand til at opfange radiosignaler fra de tyske ubåde, og netop i den 
tyske flåde spillede sådanne signaler en meget vigtig rolle. Fra ubåds
hovedkvarteret udsendtes en str0m af ordrer til ubådene, og disse afgav 
en mrengde rapporter om konvojernes styjrrelse, kurs, eskorte osv. 
Desuden var der en livlig radiokommunikation mellem ubådene ind
byrdes og mellem ubådene og flådeledelsen i Norge. Ved at opfange 
alle disse radiobudskaber kunne eskortechefen nu lokalisere ubådene 
og styre konvojerne uden om disse.1••

Men fra marts til november blev konvojerne indstillet. Pga successen 
med de to föregående konvojoperationer var der ellers blevet fremsat 
forslag om at fortsrette sejladsen til Nordrusland hele sommeren. Det 
engelske admiralitet yjnskede imidlertid ingen gentagelse af katastrofen 
med PQ 1 7. I marts var både slagskibene "Tirpitz", "Scharnhorst"167

og lommeslagskibet "Liitzow" blevet observeret i Altafjorden, og che
fen for Home Fleet, admiral Tovey, meddelte da, at det ville vrere for 
risikabelt at fortsrette konvojerne under disse forhold. Samtidig var 
forholdet til russerne inde i en k0lig periode, idet de bl a havde forlangt 
to engelske radiostationer i Murmanskområdet nedlagt. 

Det var derfor ikke så vanskeligt for admiralitetet at overtale rege
ringen til at indstille konvojerne, specielt da man havde meget hårdt 
brug for Home Fleet's fart0jer, dels i Atlanterhavet, hvor kampe var 
ved at nå et h0jdepunkt, dels i Middelhavet, hvor man forberedte 
invasionen af Sicilien. Sidst, men ikke mindst, var det nu muligt at f0re 
konvojer gennem Middelhavet til Den persiske Golf nresten uden 
tab.1•s 

30. marts meddelte Churchill derfor Stalin, at konvojerne måtte
indstilles forel0big.1•9 Som sredvanlig modtog Stalin nyhederne meget
unådigt,110 men et nyt telegram fra Churchill 6. april, der skitserede
vestmagternes pres mod Tyskland,171gjorde ham nogenlunde tilfreds 
igen.112 

KONVOJERNE NOVEMBER 1943-APRIL 1944.173

GENOPTAGELSEN AF KONVOJERNE NOVEMBER 1943. 

I begyndelsen af efteråret fik Home Fleet igen sine eskortefart0jer 
tilbage; 174 men de svrere tyske skibe i Nordnorge var stadig en for 
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alvorlig trussel mod konvojerne.175 I september blev situationen imid
lertid afgsz)rende forbedret for de allierede. D. 22. tnengte engelske 
dwergubåde ind i Altafjorden, hvor "Tirpitz" lä, og anbragte deres 
spnengladninger under skibet. Ved eksplosionen blev det så alvorligt 
medtaget, at det var ude af drift det meste halve år.176 Nreste dag blev de 
tyske styrker yderligere reduceret, da "Liitzow" startede den farefulde 

tur tilbage til Tyskland for at gennemgå et eftersyn.111 Der var nu kun 
"Scharnhorst" og 6 destroyere tilbage i Nordnorge (foruden det 
ukampdygtige "Tirpitz"), og det engelske admiralitet begyndte derfor 
omgående at planlregge nye konvojer til Nordrusland.178 

21. september havde den russiske udenrigsminister Molotov sendt
bud efter den engelske ambassadsz)r i Moskva og insisteret på, at konvo
jerne straks skulle genoptages.179 Churchill sendte da Stalin et tele
gram, hvori han meddelte ham de engelske planer om at genoptage 
konvojtrafikken til Nordrusland. Men for at undgå nye sovjetiske 
anklager om lsz)ftebrud gjorde han det samtidig klart "that this is not a 
contract or bargain but rather a declaration of our solemn and earnest 
resolve. "180 Stalins svar var imidlertid så uhsz)fligt, 181 at Churchill nregte
de at modtage det og tvrertimod indstillede nogle af forberedelserne til 
de nye konvojer182 

Eden, der var i Moskva på dette tidspunkt, tog nu sagen op med 
Molotov, der forsikrede ham om, at konvojerne skam var srerdeles 
vrerdsatte af russerne. Efter yderligere forhandlinger med både Stalin 
og Molotov blev det sprendte forhold da afgsz)rende forbedret, 183 og i 
november blev sejladsen genoptaget. 

Der var stadig kun få tyske flyvemaskiner, men fortsat mange ubåde 
(ca. 24). De allierede havde imidlertid nu så mange eskortefartsz)jer til 
rådighed, at Dönitz forelsz)big afstod fra at angribe konvojerne, da han 
ikke kunne acceptere de tab, som ubådsangreb nu ville medfsz)re.184 I 
stedet ventede han på nye ubådstyper, dels de nye hurtige ubåde, dels 
ubåde udstyret med den såkaldte snorkel, en slags luftmast, der gjorde 
det muligt for ubådene at holde sig neddykket i lrengere tid.185 

"SCHARNHORST" OG "TIRPITZ" SAlNKES. 

Endnu stsz)rre succes opnåede de allierede med hensyn til de to svrere 
tyske skibe, der endnu truede konvojerne: slagskibene "Scharnhorst'' 
og "Tirpitz". I september var "Tirpitz" som sagt blevet sat ud af spillet 
for det nreste halve år, og mulighederne for at angribe konvojerne til 
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Nordrusland med overfladefartyjjer syntes nu meget små, da konvojer
ne for det meste havde mindst et slagskib som fjernsikring. 

Men forvrerringen af situationen på yjstfronten fik alligevel Dönitz til 
at beordre "Scharnhorst" og 5 destroyere under admiral Bey mod 
konvoj JW 55 B, 186 der afgik fra England 20. december 1943. 

Denne konvoj på 19 skibe havde en nrereskorte bestående af 10 
destroyere og 3 mindre fartyjjer. Endvidere blev den drekket af Force 1 
bestående af 1 svrer og 2 lette krydsere under admiral Burnett samt af 
Force 2: det nye slagskib "Duke of York", 1 Jet krydser og 4 destroy
ere under admiral Fraser. 187 Denne havde lrenge undret sig over, at 
"Scharnhorst" ikke forsyjgte at angribe konvojerne; men han regnede 
med at tyskerne måske ikke havde observeret de nye konvojer endnu. 
Da den foregående konvoj, JW 55 A, så blev opdaget af tyske fly, 
forudså Fraser muligheden af et tysk angreb og besluttede derfor at 
lade et slagskib sejle ind i Barentshavet for forste gang. Konvoj JW 55 
A blev imidlertid ikke angrebet, men alligevel bestemte Fraser sig til at 
drekke den nreste konvoj på samme måde. 188 

25. december lyjb den tyske eskadre da ud for at finde og angribe
konvoj JW 55 B. På denne årstid er det m0rkt nresten hete d0gnet 
rundt, og radar var derfor af afg0rende betydning. Her havde den tyske 
styrke et meget alvorligt handicap, idet dens radarsystem var det en
gelske langt underlegent. 189 Da "Scharnhorst" og destroyerne d. 26. fik 
kontakt, var det derfor ikke med konvojen, men med Force 1. 
"Scharnhorst" undveg med h0j fart, men kom herved bort fra sine 
destroyere, der senere måtte vende om uden at have udrettet noget. 
Senere fors0gte "Scharnhorst" igen at nrerme sig konvojen, men blev 
atter afvist af Force 1, der nu bevarede fy>lingen og ved hjrelp af 
radiosignaler ledte Force 2 med det engelske slagskib frem til "Scharn
horst". Få timmer efter var det tyske slagskib omringet af langt over
Iegne styrker, og efter tre timers heftige kampe sank " Scharnhorst" . 190 

1. januar 1944 måtte Dönitz da gå den tunge vej til Hitlers hoved
kvarter for at forklare tabet af "Scharnhorst". Besyjget forl0b imidler
tid overraskende nemt for Dönitz. Hitler erklrerde sig helt indforstået 
med berettigelsen af operationen, og det eneste, han kritiserede, var 
"Scharnhorst's" flugt fra de engelske krydsere (hvad Dönitz i y>vrigt 
også selv beklagede). Dönitz foreslog derfor at fortsrette indsatsen med 
overfladeskibe mod konvojtrafikken, sä snart det sidste store tyske 
skib, "Tirpitz", var blevet istandsat. 191 

Men "Tirpitz" kom aldrig mere i aktion mod konvojerne. Da det i 
begyndelsen af april 1944 igen var ved at vrere operationsklart, foretog 
fly fra engelske hangarskibe et overraskende angreb, sä skibet atter 
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måtte repareres. I de f!lllgende måneder fortsattes luftangrebene, og 15. 
september blev "Tirpitz" så beskadiget, at det ikke mere kunne gl?)res 
sl?)dygtigt. Det blev da slrebt til Tromsi,; for at fungere som et flydende 
batteri, men 12, november 1944 gennemfs,,rte eliteafdelinger fra RAF 
et angreb med såkaldte "tallboys", bomber på 5,5 t. 192 De opnåede 
flere fuldtrreffere; den ene side blev revet op, og få minutter senere 
krentrede "Tirpitz". 193 Det skib, der havde bundet så store engelske 
flådestyrker, var hermed endeligt uskadeliggjort 194 

KONVOJERNE FEBRUAR-APRIL 1944. 

Med "Scharnhorst" og "Tirpitz" 195 ude af billedet var overfladetruslen 
mod konvojeren elimineret. Tyskerne havde nu kun nogle få destroy
ere tilbage i Nordnorge, og de udgjorde ikke nogen alvorlig fare. Fra 
februar 1944 begyndte man derfor igen at anvende store konvojer i 
stedet for det komplicerede dobbeltsystem. Det var nu også Iettere at 
holde de store konvojer sammen takket vrere de forbedrede radaranlceg 
i eskortefarti,;jerne, og desuden var den myjrke tid ved at vrere forbi. 

Der var stadig mange ubåde, men de allierede havde for lrengst 
fundet det afgi,;rende middel mod ubådsangreb: at lade eskortehang
arskibe med radarudstyr ledsage konvojerne. Flyene, der nu også kun
ne operere i ms,,rke, gjorde det vanskeligt for ubådene at nrerme sig 
konvojerne og srenkede også en del ubåde. Endelig kunne de srettes ind 
mod eventuelle luftangreb. I februar 1944 var der så mange eskorte
hangarskibe til rådighed, at hver konvoj normalt var ledsaget af mindst 
et foruden den sredvanlige eskorte. 

Desuden var mange eskortefartl?)jer nu forsynet med et udmrerket 
radarsystem, og det blev da muligt at danne en ydre ring rundt om 
konvojen om natten, hvor ubådene hidtil var gået op til overfladen for 
at nå deres angrebspositioner. 196 Men nu blev de tvunget til att dukke 
igen og derved förhindret i at angribe. Y derligere eskortefartyjjer blev 
undertiden samlet i såkaldte "support groups", der patruljerede om
kring konvojen parat til at angribe de ubåde, som den udre eskorte-ring 
lokaliserede. 197 

Konvojoperationerne i vinteren 1943-1944 blev derfor en stor tri
umf for de allierede: kun 3 af 191 skibe til Nordrusland blev srenket 
(desuden gik 2 skibe tabt på vejen tilbage til England). 198 

Men sidst i april stod solen igen sä h!lljt, at konvojerne på ny blev 
indstillet. Strerkt medvirkende hertil var også landgangen i Nordfrank-
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rig i juni, hvortil alle mulige eskortefartfl,ljer blev samlet. Desuden 
havde man jo den mere bekvemme rute via Den persiske Golf. 199 

KONVOJERNE AUGUST 1944-MAJ 1945. 200 

Sommerpausen blev dog ganske kort. A\lerede i august kunne man 
igen afse eskortefartfl,ljer til Murmansk-konvojerne, og sejladsen blev 
straks genoptaget, da Luftwaffe var svagt, og ubådene som nrevnt 
havde meget vanskeligt ved at komme på skudhold.201 

På mii)der d. 12. og 13. april mellem Hitler og Dönitz, i hvilke også 
Göring deltog, havde flådechefen gjort opmrerksom på, hvor svrert det 
var at angribe konvojerne pga manglende stfl,ltte fra Luftwaffe. Med 
Hitlers hjrelp lykkedes det barn da at få en meget modvillig Görong til 
at love at overf0re nogle fly til Nordnorge, bl a torpedofly fra Middel
havsområdet. Disse fly skulle primrert angribe de - set med tyske 0jne -
meget generende eskortehangarskibe.202 

Men der var nu gerne to eskortehangarskibe med hver konvoj, og 
deres fly gjorde det nresten umuligt for tyske fly og ubåde at nrerme sig. 
Trods mange angrebsforsfl,lg fra ubåde og lejlighedsvis fra Luftwaffe 
havde konvojerne kun ganske ringe tab, og ingen eskortehangarskibe 
blev srenket.203 

De nye ubådstyper bragte derfor ikke de resultater, som den tyske 
ubådsledelse havde håbet. Nu og da blev isrer eskortefart0jer torpede
ret, fortrinsvis med måls!l,lgende torpedoer,204 men de tyske tab var 
katastrofale. Da der var blevet samlet tilstrrekkelig mange snorkeluds
tyrede ubåde, besluttede den tyske ubådschef i Norge derfor at kon
centrere dem omkring Kola-fjorden, dvs lige uden for Murmansk. Her 
kunne de neddykket ligge på lur uden stfl,lrre risiko for at blive opdaget. 

De allierede irn0degik den nye trussel ved at sarnle en armada af 
eskortefartfl,ljer i Kola-fjorden, når konvojerne skulle ind eller ud. 
Derved blev en del krigsskibe torpederet, men det var nresten umuligt 
for ubådene at komme til at angribe handelsskibne.205 Fra august 1944 
til maj 1945 gik således kun 2 af 252 skibe til Nordrusland tabit, mens 
6 fartfl,ljer blev srenket på vejen tilbage.20• 

12. maj afsejlede den sidste Murmansk-konvoj fra Clyde, og 31. maj
nåede den velbeholden tilbage. 207 Herqied var konvojtrafikken ad den
ne rute slut. 

Ialt var 811 skibe (fordelt på 41 konvojer, pr�vekonvojen medreg
net) afsejlet til Nordrusland: 
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Konvojer til Nordrusland 

Antal konvojer 41 
Antal skibe afsejlet 811 

vendt om 33 
gået tabt 58 
nået frem 720 
srenket i Nordrusland 5 

Som det ses af tabellen, måtte 33 fartyljer af forskellige årsager ven de 
om, mens 58 blev srenket. Det samlede antalet skibe, der nåede frem til 
Nordrusland, bel0b sig således til 720. Men under opholdet i de nord
russiske havne blev yderligere 5 skibe srenket af tyskerne. 

715 skibe (fordelt på 35 konvojer) startede fl!'llgelig turen tilbage til 
Storbritannien: 

Konvojer fra Nordrusland 
Antal konvojer 
Antal skibe afsejlet 

vendt om 
gået tabt 
nået tilbage 

35 
715 

8 
27 

680 

8 fart0jer måtte imidlertid opgive, og 27 gik tabt. Kun 680 skibe 
nåede altså velbeholden tilbage. lalt miste de de allierede således 90 
handelsskibe under gennemf0relsen af Murmansk-konvojerne. Heraf 
blev 79 fart0jer srenket under tyske angreb mod selve konvojerne, 5 
blev wdelagt under opholdet i Murmansk, 5 gik tabt i et engelsk 
minefelt, og et förliste pga storm. 20" 

Men selv om tabet af disse skibe og deres vrerdifulde ladninger 
naturligtvis var alvorligt for de allierede, forekommer resultatet af den 
tyske indsats alligevel relativt beskedent; for det lykkedes trods alt kun 
at srenke ca. 5% af den samlede konvojtrafik til og fra Nordrusland, og 
sk0nt de tyske styrker opererede under overordentlig gunstige geogra
fiske og militrerstrategiske betingelser, fik de aldrig definitivt stoppet 
konvojsejladsen. 

I den fl!'llgende vurdering af den tyske indsats mod Murmanskkonvo
jerne vil opmrerksomheden derfor specielt blive koncentreret om. 
hvorfor indsatsen trods alt ikke var mere effektiv, end tilfreldet var. 
Som tidligere nrevnt nar konvojerne udsat for tre forskellige former for 
angreb: fra overfladeskibe, fra ubåde og fra fly, og alle tre angrebsfor
mer vi! derfor blive sS1)gt vurderet. 
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VURDERING AF DEN TYSKE INDSATS MOD 
MURMANSK-KONVOJERNE. 209 

OVERFLADESKIBENES INDSATS. 

Fra foråret 1942 befandt st!l)rstedelen af den svrere tyske skibe sig i 
Nordnorge, og med de udmrerkede baser og den korte afstand ud til 
konvojerne syntes mulighederne for at stoppe sejladsen ved hjrelp af de 
svrere enheder alene at vrere meget store. Men det skulle gå helt 
anderledes. De tyske skibe kom kun sjreldent i aktion, og når det 
endelig skete, var resultatet bedr!l)veligt - set med tyske �jne. 

Under togtet mod PQ 12 lykkedes det ikke "Tirpitz" ar finde konvo
jen, under PQ 17-operationen måtte den tyske flåde vende om uden at 
have affyret 'et enes te skud, de folgende angreb på konvojerne PQ 18; 
QP 14 og QP 15 blev helt opgivet, i den nreste aktion mod konvoj JW 
51 B blev de tyske skibe jaget bort af en langt underlegen engelsk 
eskortestyrke, og endelig sluttede det sidste angrebsfors!llg med svrere 
enheder som en stor tysk tragedie, da "Scharnhorst" under angrebet på 
JW 55 B blev srenket af engelske styrker.m De svrere skibe fik således 
ikke srenket et eneste handelsskib i nogen Murmansk-konvoj !211 I det 
f0lgende vi! baggrunden for denne fiasko blive nrermere behandlet. 

En af de vigrigsre årsager var utvivlsomt den tyske mangel på 
brrendselsolie. Efter angrebet på Sovjetunionen blev de russiske oliele
verancer til Tyskland naturligt nok indstillet, og da det ikke lykkedes 
de tyske hrere at erobre de kaukasiske oliefelter, var tyskerne henvist til 
den hjemlige og den rumrenske olieproduktion. Allerede i l!l)bet af 
efteråret 1941 begyndte den tyske flåde at mrerke den vanskelige 
oliesituation, isrer fordi Tyskland var n0dt til at forsyne den italienske 
flåde med olie. I november 1941 var de to fläders samlede oliebehold
ning på 410 000 t; forbruget i december blev anslået til 200 000 t, 
mens tilf0rslerne kun ville udg!llre 84 000 t. I denne kritiske situation 
blev den tyske flådes forbrug fra 1. december nedskåret til det halve, 
men alligevel sank lagerbeholdningerne st!l)t i den kommende tid. 

"Tirpitz's" togt mod PQ 12, hvortil <ler var gået ca. 8.000 t, var 
derfor et undtagelsestilfrelde. 28. marts besluttede den tyske s!llkrigsle
delse forel!l)big at opgive "die Durchfilhrung von Operationen Heizöl 
verbrauchender schwerer Seestreitkräfte ... ", og 2. april beordrede 
man: "alle Unternehmungen, einschliesslich leichter Seestreitkräfte, 
haben zu unterbleiben. Nur die durch Angriffsoperationen des Geg
ners notwendig werdenden Operationen sind ohne Rilcksicht auf die 
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Heizöllage durchzufilhren ... "m De tyske skibe lå derfor stille fra 
april ti1 juni, og herved lykkedes det at skrabe så meget olie sammen, at 
flåden kunne sendes ud mod PQ 17. 

Oliemangelen synes at have vreret st0rst i foråret og sommeren 1942. 
men også i den f0lgende tid var oliesituationen kritisk. På et m0de med 
Hitler 19. november 1942 erklrerede Raeder, at flådens virksomhed 
var indskrrenket pga. oliemangel, og at situationen forel0big ikke ville 
blive bedre. Den samlede lagerbeholdning var nu nede på 131.900 t. 
F0rst i 1943 og 1944 synes oliesituationen at vrere blevet noget forbed
ret. 213 

Der er säledes ingen tvivl om, at oliemangelen fra december 1941 
( og specielt fra april til juni 1942) i afg0rende grad hremmede de svrere 
tyske skibes operationer. Imidlertid kan disses fiasko kun delvis be
grundes med oliesituationen. Mangel pä olie kan vrere årsagen til, at de 
svrere enheder ikke blev indsat mod langt flere konvojer, end tilfreldet 
var, men det kan naturligtvis ikke forklare, hvorfor skibene ikke havde 
succes under de konvoj aktioner, der rent faktisk blev fors0gt. Desuden 
kan mangel på brrendselsolie ikke vrere skyld i, at lommeslagskibene 
blev holdt tilbage. Disse anvendte nemlig dieselolie (ligesom ubådene), 
og her var forsyningssituationen langt gunstigere. 

For helt at forstä de svrere enheders fiasko er det derfor n0dvendigt 
at se nrermere pä de angrebsbetingelser, som skibene opererede under. 
I de f0rste krigsår havde Raeder og den tyske s0krigsledelse haft meget 
frie hrender; men efter taber af "Bismarck" i maj 1941 begyndte Hitler 
stadig hyppigere at gribe direkte ind i s0krigsf0relsen. Da st0rstedelen 
af de svrere enheder i 1942 blev förlagt til Norge, fastsatte Hirler 
således strenge begrrensninger for deres indsats, de såkaldet "Bindung
en ". Y derligere flädetab mätte for enhver pris undgäes, del for di Hitler 
af prestigegrunde ikke mente at kunne tåle sådanne tab, dels fordi han 
0nskede at holde flåden intakt for at kunne im0degå eventuelle alliere
de invasionsfors0g af Norge.214 Under disse betingelser var det natur
ligvis meget vanskeligt at gennemf0re aktioner mod Murmansk-konvo
jerne. 

Det må dog retfrerdigvis nrevnes, at ogsä Raeder - isrer fra foräret 
1942 - begyndte at udvise stor forsigtighed med de svrere skibe. Efter 
hans opfattelse var den tyske flädes vigtigste opgave nu at fungere som 
"fleet in being", dvs at flåden ved sin blatte tilstedevrerelse i Norge 
bandt strerke allierede s0stridsknefter og således aflastede andre opera
tionsområder, f eks Middelhavet. For at bevare denne effekt mätte 
man naturligtvis undgä flådetab.215 

Disse krav om forsigtighed for enhver oris betiad imidlertid, at de 
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svrere enheders kampvrerdi blev strerkt reduceret. Når skibene endelig 
fik lov til at stikke til syjs, indeholdt operationsordrerne så mange 
forbehold og formaninger, at en effektiv kampindsats var omtrent 
umulig.216 

Selv om mangelen på brrendselsolie og begnensningerne i opera
tionsfriheden utvivlsomt var langt de vigtigste årsager til den tyske 
fiasko, havde også andre faktorer dog betydning. Således var det dårli
ge samarbejde med Luftwaffe, specielt den utilstrrekkelige luftrekog
noscering og den manglende jagerst(i)tte til aktionerne, meget generen
de for de tyske overfladeoperationer, isrer fordi den tyske flåde mang
lede et hangarskib til at drekke disse behov. 

Desuden var de arktiske vejrforhold, der voldte de allierede så store 
problemer, heller ikke ubetinget gunstige for de tyske skibe. Om som
meren gjorde det vedvarende dagslys det vanskeligt ubemrerket at 
nrerme sig konvojerne, og om vinteren var de tyske enheder hremmet af 
polarnatten og de evindelige storme, isrer fordi man savnede et effek
tivt radaranlreg. Endelig synes de tyske besretninger at have vreret af 
ringere standard end de engelske, fordi de dygtigste sy;folk gik til 
ubådsvåbenet. 217 

UBÅDENES OG LUFTWAFFES INDSATS. 

Mens de tyske overfladefarty;jer således kun fik srenket tre handelsskib 
under operationerne mod Murmansk-konvojerne, opnåede de tyske 
ubåde og fly langt st(i)rre resultater, idet de sammenlagt tegnede sig for 

76 fragtskibe. Fordelingen af disse fremgår af nedenstående tabel: 218 

Antal skibe srenket af 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1) ubäde
1

24
4 
7 

---2 
39 

2) fly
0

36 
0 
0 
1 

37 

Foruden de 39 handelsskibe srenkede ubådene desuden en rrekke 
eskortefartyjjer, bl a 4 destroyere,219 og beskadigede krydseren "Edin
burgh", mens tyske fly gjorde det af med den i forvejen beskadigede 
krydser "Trinidad". 220 

Selv om ubådene og Luftwaffe säledes udrettede langt mere end de 
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tyske overfladefartyjjer, og selv om de 76 fragtskibe naturligvis var et 
meget betydeligt tab for de allierede, förekommer resultatet trods alt 
relativt beskedent, når man tager det samlede omfang af trafikken til 
og fra Nordrusland i betragtning. Pga. polarisen kunne konvojerne 
hv5jst fjerne sig nogle få hundrede km fra de tyske flyvepladser i 
Nordnorge, og fra baserne i Bergen, Trondheim og Narvik var det let at 
oprette ubådspatruljer tvrers over konvojernes formodede rute. 221 

Alligevel nåede 19 ud af 20 handelsskibe til Nordrusland og tilbage 
igen. 

En af de vigtigste årsager til de forholdsvis smä resultater var utvivl
somt de klimatiske forhold. Om vinteren gjorde polarnatten og de 
kraftige storme det mesten umuligt for Luftwaffe at operere effektivt. 
Under opvarmningen måtte maskinerne ofte ti;1jres med stålwirer til 
krempemressige cementblokke, og hver start og landing var en prresta
tion. Også ubädene var handicappet af vinterens ml?lrke, sne, storm og 
tåge, specielt fordi de pga. Luftwaffes problemer savnede en tilstrrekke
lig luftrekognoscering. Til gengreld var sommerens vedvarende dagslys 
meget gunstigt for de tyske fly, og i sommeren 1942 opnåedes da også 
gode resultater, jfr. tabellen.222 

Imidlertid kom disse fordelagtige angrebsbetingelser ikke igen, for 
efter erfaringerne med PQ 17 og 18 opgav de allierede at sejle konvo
jer om sommeren. Desuden blev st111rstedelen af Luftwaffe i Nordnorge 
fra efteråret 1942 forlagt til Middelhavsområdet, og med de reducere
de luftstyrker var angrebschancerne strerkt forringet, specielt fordi 
konvojerne fra 1943 som regel blev ledsaget af eskortehangarskibe.223 I 
de sidste tre krigsår lykkedes det da også kun at srenke et enkelt 
handelsskib. 

Derimod opretholdt tyskerne det hS11je ubådstal i Nordhavet, men 
som nrevnt var ubådene strerkt hremmet af den utilstrrekkelige luftre
kognoscering, og fra 1943 blev det stadig vanskeligere at nrerme sig 
konvojerne pga. den forbedrede eskorte. 22• Som det ses af tabellen 
opnåede ubådene derfor kun små resultater 1943-1945. 

Alt i alt må man således konkludere, at selv om ubådene og Luftwaf
fe viste sig langt mere effektive end de tyske overfladeskibe, var deres 
indsats ikke så virkningsfuld, at de definitivt kunne bringe konvojtra
fikken til standsning,225

1941-1945 nåede umådelige mrengder krigsmateriel og andre varer 
da frem til Sovjetunionen via de nordrussiske havne, men også de 
andre ruter (omtalt i afsnit 2) blev anvendt. Imidlertid Iregger langt de 
fleste fremstillinger hovedvregten på omtalen af Murmansk-ruten, og 
man kunne derfor let på forhånd få det indtryk, at denne forsyningsvej 
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var den vigtigste. Hvorvidt denne udbredte opfattelse egentlig holder 
stik, vi! blive nrermere unders0gt i det fälgende afsnit om forsyningsve
jenes relative betydning, dvs de yjvrige ruters betydning i forhold til 
Murmansk-ruten. 

FORSYNINGSVEJENES RELATIVE BETYDNING.226 

Som typiske eksempler på den almindelige opfattelse kan f eks nrevnes 
de to tyske historikere Meister og Karweina. If0lge Meister blev ca 
halvdelen af forsyningerne leveret via Murmansk: "Rund die Hälfte 
des von den Alliierten an Russland gelieferten Kriegsmaterials benutz
te die Route nach Murmansk ... ",m og Karweina går endnu videre: 
''Zwar wurde im Verlauf des Krieges strategisches Material auch ilber 
Wladiwostok und Persien geleitet, aber es erwies sich, dass Stalin die 
Transportschwierigkeiten durchaus realistisch eingeschätzt harre. Uber 
neunzig Prozent aller Lieferungen erreichte die Sovjetunion auf dem 
Weg rund um das von den Deutschen beherrschte Nordkap".m Det må 
dog bemrerkes, at ingen af dem ser ud til at have unders�gt sagen srerlig 
grundigt. 

Faktiskt synes den eneste tilbundsgående undersyjgelse af sp0rgsmå
let om forsyningsruternes relative betydning av vrere blevet företaget af 
den amerikanske militrerhistoriker Motter i dennes officielle fremstil
ling fra 1952 om den persiske rute.m I dette vrerk findes bl a en meget 
udfyjrlig statistik over samtlige leverancer fra den vestlige halvkugle til 
Sovjetunionen med angivelse af de månedlige leverancer for de enkelte 
forsyningsruter, og det f0Igende afsnit om ruternes relative betydning 
vil derfor i vid udstrrekning bygge pä Motter's opgivelser. 

I de sidste tre måneder af 1941 og de fälrste fire måneder af 1942 var 
Murmansk-ruten den mest anvendte. I denne periode kom ca. 819.000 
t eller 79% af de samlede leverancer ad denne vaj; Stillehavsruten 
tegnede sig for ca 154.000 t (15%), den persiske rute for ca 58.000 t 
(6% ).230 Men herefter aftog Murmansk-rutens vrerdi drastisk pga den 
stigende tyske indsats mod trafikken, og de allierede begyndte at rette 
opmrerksomheden mod den persiske rute. 

I august 1941 havde Sovjetunionen og England i frellesskab besat 
strategisk vigtige dele af Iran,231 og allerede 29. august underrettede 
Churchill Stalin om, at engelske tropper ville udbygge forsyningsvejen 
gennem Persien.232 Men det var klart, at englrenderne ikke kunne 
magte opgaven alene. I begyndelsen af september spurgte Churchill 
Hopkins, om USA kunne levere lokomotiver og godsvogne til den 
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iranske jernbanelinje. Desuden foreslog han, at amerikanerne skulle 
deltage i udbygningen af det iranske jernbanenet samt i anlreggelsen af 
veje tvrers gennem Iran til Det kaspiske Hav.233 

27. september startede en amerikansk militrermission da sit arbejde i
Iran. Amerikanske ingeni0rer og teknikere begyndte at udbygge den 
iranske havn Khorramshahr samt at anlregge veje til lastvognstrans
port.234 I nresten et år skred arbejdet imidlertid kun langsomt fremad. I

1941 og 1942 var de allieredes resourcer strerkt begrrensede; man 
manglede både mandskab og materiel, og dertil kom, at russerne ikke 
syntes srerlig interesserede i ruten gennem Iran, men i stedet insisterede 
på leverancer via Murmansk-ruten. 

De allierede koncentrerede sig derfor om at sende forsyninger ad 
denne vej. Alene i april 1942 afgik 63 skibe fra USA med kurs mod 
Nordrusland, og amerikanerne planlagde at afsende nresten lige så 
mange i maj.235 Men den stigende tyske indsats mod konvojtrafikken
gjorde det umuligt at gennemfäre så mange og så store konvojer, og 

resultatet blev da en ophobning af skibe i de engelske og islandske 
havne.236 Det var klart, at Murmansk-ruten slet ikke kunne brere en så
omfattende trafik. 

I maj besluttede de allierede derfor at fremskynde udviklingen af 
forsyningsruten gennem Iran. De iranske havne Khorramshahr og 
Bandar Shah pur skulle effektivt udbygges, den trans-iranske jernbanes 
kapacitet mangedobles, og de meget dårlige lastvagnsruter forbedres 
som et supplement til jernbanen.237 I de nreste par måneder blev rutens 

kapacitet også 0get betydeligt. 238 Men stadigvrek satte de allierede for 
lidt ind på opgaven. Englrenderne var ude af stand til at indsrette mere 
mandskab eller materiel, og amerikanerne 0nskede ikke anvende 
st0rre resourcer i Nrerorienten, men foretrak at koncentrere sig om 
opbygningen af en invasionshrer i England.239

I juli blev situationen imidlertid afg0rende rendret. Efter katastrofen 
med PQ 17 indstilledes konvojtrafikken til Nordrusland indtil videre. 
Samtidig blev det klart, at en invasion i Nordfrankrig var umulig i 1942, 
og de allierede vedtog i stedet at gennemffl)re en landgang i Nordafrika, 
operation "Torch". Men denne operation kunne langt fra tilfredstille 
de russiske krav om en "anden" front, og dertil kom, at gennemf0rel
sen af "Torch" ville umuligg0re Murmansk-konvojer i al fald for okto
ber og november. Det vil sige, at på et tidspunkt hvor den russiske 
sydfront var mer ved at bukke under for den tyske offensiv, kunne de 
allierede hverken oprette nogen "anden" front eller levere de lovede 
forsyninger via Murmansk-ruten.24°

I stedet fors0gte man nu af al kraft at finde alternative forsyningsru-
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ter til Sovjetunionen. Planer om at sende st111rstedelen af flyleverancer
nc til Sovjetunionen via en luftrute fra Alaska til Sibirien blev forhalet 
af russerne, og et amerikansk forslag om at anvende den ]ange arktiske 
rute kom ikke til at spille nogen srerlig rolle, da russerne fandt denne 
rute for besvrerlig. Stillehavsruten til Vladivostok kunne naturligtvis 
bruges (og blev også brugt, se nedenfor); men Sovjetunionen beh0vede 
forst og fremmest militrert udstyr, og der vovede man ikke at sende ad 
denne rute. Dertil kom, at Vladivostok lå meget langt fra fronten i 
Kaukasus. 

Den eneste realistiske mulighed blev da ruten til Den persiske Golf, 
men for at opveje de manglende leverancer ad Murmanskruten måtte 
den persiske forsyningslinje udbygges til at kunne transportere 
200.000 t om måneden. Det var kun muligt med udstrakt amerikansk 
bistand, og kun prresident Roosevelt kunne trreffe en sä vidtrrekkende 
beslutning.241 Men han var som altid meget interesseret i at yde Sovjet
unionen hjrelp, og da Harriman 13. juli föreslog, at den amerikanske 
hrer skulle overtage ledelsen af den trans-iranske jernbane, gav pnesi
denten villigt sit samtykke.242 Også Churchill accepterede begejstret.243 

I et budskab til Stalin 17. juli, hvori Churchill måtte fortrelle de 
kedelige nyheder om standsningen af Murmansk-konvojerne indtil vi
dere, erklrerede han, at de allierede var indstillede på at overf0re nogle 
af skibene fra Murmansk-ruten til ruten via Den persiske Golf. Han 
meddelte desuden, at man håbede at udvikle denne rutes kapacitet 
kraftigt i l0bet af efteråret.244 Til dette svarede Stalin meger k0ligt, at 
leverancerne via Iran på ingen måde kunne opveje de manglende 
sendinger ad Murmansk-ruten,245 og under Churchill's bes0g i Moskva i 
august anmodede han om, at konvojerne til Nordrusland blev genopta
get.246 

I de fälgende mäneder arbejdede man ihrerdigt med udbygningen af 
transportruten gennem Iran, og betydelige mrengder krigsmateriel nä
ede frem til Sovjetunionen. I de sidste 8 måneder af 1942 var den 
persiske rute säledes den vigtigste forsyningsvej til Sovjetunionen med 
ca 661.000 t eller 41 % af de samlede leverancer, tret fulgt af Stillehavs
ruten med ca. 622.000 t eller 38%. Leverancerne ad Murmansk-ruten 
dalede i denne periode til ca 269.000 t eller blot 17%. Endelig blev ca 
64.000 t ( 4%) transporteret ad den arktiske rute.247 

Russerne var dog langt fra tilfredse, og da de allierede i marts 1943 
besluttede at indstille Murmansk-konvojeren til september,248 sendte 
Stalin 2. april Churchill et personligt budskab, i hvilket han dybt 
beklagede beslutningen (eng overs): "I regard this unexpected step as a 
catastrophic cut in the delivery ... because the Pacific route is limited 
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in shipping and none too reliable, and the southern route has small 
clearance capacity, which means that those two routes cannot make up 
for the cessation af deliveries by the northern route".2•9 

Med hensyn til den persiske rute havde Stalin ikke helt uret. Arbej
det tog betydelig lrengere tid end ventet, isrer pga omfattende 
planlregning, og overgangen fra engelsk til amerikansk kontra! af 
transportfaciliteterne viste sig Iangt mere besvrerlig end beregnet. 250 

F!1lrst i maj 1943 havde amerikanerne helt overtaget ledelsen af den 
persiske forsyningsvej, og f!1lrst i september näede man mälet: de 
200.000 t. Men fra oktober 1943 klarede den persiske rute let de 
stillede krav, og i rekordmåneden, juli 1944, blev ca 282.000 t trans
porteret frem til Sovjetunionen.2s1 

Den persiske rute var dog ikke lrengere den vigtigste forsyningsvej til 
Sovjetunionen. Efter slaget ved Stalingrad var Stillehavsrutens betyd
ning vokset kolossalt, fordi Sovjetunionen nu begyndte at prioritere 
civile varer h!1ljere end militrerudstyr og derved muliggjorde en langt 
stylrre anvendelse af denne rute.252 

1943 blev ikke mindre end ca 2.389.000 t eller 50% af de samlede 
leverancer sendt til Vladivostok, mens ca 1.607.000 t eller 33,5% gik 
til Den persiske Golf. I 1944 var tallene henholdsvis ca. 2.848.000 t 
(46%) ad Stillehavsruten og ca. 1.789.000 t (29%) ad den persiske 
rute. Men ruten til Nordrusland var fortsat den korteste og hurtigste og 
blev derfor stadig anvendt. I 1943 var sejladsen indstillet fra marts til 
november, og kun ca 681.000 t (14%) näede Nordrusland. I 1944 var 
konvojsituationen imidlertid så gunstig, at trafikken kun blev stoppet i 
maj, juni og juli, og ialt blev ca 1.453.000 t (23%) transporteret denne 
vej. Endelig kom ca 118.000 t (2,5 % ) i 1943 ad den arktiske rute, i 
1944 ca 128.000 t (2% ).253 

I 1945 tog de allierede en helt ny forsyningsrute i brug, ruten til 
Sortehavet. Allerede i november 1942 efter landgangen i Nordafrika 
- havde Churchill vreret interesseret i at äbne en ny forsyningsrute til
Sovjetunionen via Sortehavet. Hvis Tyrkiet kunne inddrages i krigen
på de allieredes side, og russerne samtidig kunne rense Kaukasus og
generobre Novorossiisk, var det ikke umuligt at sende kraftigt eskorte
rede konvojer gennem Dardanellerne til de russiske havne på ylstkys
ten af Sortehavet.254 Efter den italienske kapitualation i september
1943 fik Churchill's planer ny nrering. Situationen i Middelhavet var nu
afg(ljrende forbedret, og Churchill planlagde straks at erobre de vigtigs
te (ljer i �grerhavet.255 Herved kunne Tyrkiet måske bringes ind i
krigen, og ruten gennem �greer havet og Dardanellerne ville vrere
sikret.256 
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På Teheran-konferencen i november 1943 forelagde Churchill sine 
planer for Stalin og Roosevelt,251 men ingen af dem var srerlig interesse
rede. De foretrak at koncentrere resourcerne om landgangen i Nord
frankrig og operationerne i ltalien.258 Det nreste års tid lå planerne om 
en Sortehavsrute derfor på is, og fs,'lrst i januar 1945 blev ruten åbnet, 
efter at tyskerne i efteråret 1944 var blevet fordrevet fra Rumrenien, 
Bulgarien og Grrekenland.259 

I den korte funktionstid blev der ad denne rute transporteret ialt ca 
681.000 t eller 18% af de samlede leverancer i 1945. Efter Sortehavs
rutens åbning mistede den persiske rute helt sin betydning. I 1945 gick 
kun ca 45.000 t (1 % ) denne vej. Sts,'lrsteparten af forsyningerne kom 
stadig til Sovjetunionen over Stillehavet; i 1945 be11!1b det sig til ca 
2.079.000 t (57% ). Nrestvigtigst var nu Murmask-ruten med ca 
727.000 t (20%). Endelig kom ca 143.000 t (4%) ad den arktiske 
rute.260 

De samlede leverancer til Sovjetunionen, der strakte sig over perio
den 22. juni 1941 til 20. september 1945 bell!1b sig til ialt 17.499.861 t. 
Fordelingen på de enkelte ruter var fs,'ilgende: 

Stillehavsruten 8.243.387 t (47,1%) 
Den persiske rute 4.159.117 t (23,8%) 
Murmansk-ruten 3.964.231 t (22,7%) 
Sortehavsruten 680.723 t ( 3,9%) 
Den arktiske rute 452.393 t ( 2,5%)26! 

Som konklusion på sp1!1rgsmålet om forsyningsruternes relative be
tydning kan man da konstatere, at nresten halvdelen af leverancerne gik 
via Stillehavsruten. F0rst på trediepladsen kommer den meget omtalte 
Murmansk-rute. Imidlertid må det bemrerkes, at de militrere leverancer 
hovedsageligt kom ad denne rute og den persiske rute, og sidst, men 
ikke mindst må det understreges, at under den mest kritiske del af 
krigen - perioden 1941-1942 - var Murmanskruten den vigtigste for
syningsvej til Sovjetunionen. I sidste afsnit vil der mere detaljeret blive 
gjort rede for leverancernes betydning for Sovjetunionen. 

LEVERANCERNES BETYDNING FOR SOVJETUNIONEN. 261 

Sps,'irgsmålet om leverancernes betydning for Sovjetunionen udg�r et af 
de mest kontroversielle problemer i förbindelse med 2. verdenskrig, og 
meningerne om hjrelpens vrerdi er endog meget delte. 
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Som tidligere nrevnt udgjorde leverancerne ad Murmansk-ruten kun 
ca 23% af de samlede leverancer, og for at man kan vurdere forsyning
ernes betydning for Sovjetunionen, mä leverancerne fra samtlige for
syningsruter inddrages. Desuden er det i realiteten umuligt at give en 
nfijjagtig vurdering af en enkelt forsyningsrutes betydning, dels fordi 
opgivelserne om forsyningernes omfang og art i hovedsagen er be
grrenset til de samlede leverancer ag ikke udspecificeret pä de enkelte 
ruter. 263 dels fordi oplysningerne om leverancernes fordeling og an
vendelse efter ankomsten til Sovjetunionen er meget sparsamme. De 
vestlige militrermissioner og de amerikanske rädgivere for Lend-Lea
se-administrationen havde säledes svrert ved at danne sig et prrecist 
billede af hjrelpens vrerdi, for kun med srerlig tilladelse kunne de 
besigtige nogle fä udsyigte frontafsnit ag rustningsfabrikker. Leveran
cernes betydning for de enkelte frontafsnit og de forskellige faser af 
kampen pä !llstfronten er derfor vanskelig at bed!llmme, 264 selv om 
mange militrereksperter og forskere, som det vi! ses, alligevel forsySger. 

For at belyse sp!llrgsmälet om hjrelpens betydning vil opfattelsen hos 
centralt placerede personer, dvs personer der under krigen beklredte 
fremtrredende poster i USA, England, Sovjetunionen og Tyskland, 
blive sfijgt fremdraget. Endvidere vil centrale amerikanske, engelske, 
russiske og tyske fremstillingers vurderinger blive unders!llgt. 

Imedlertid vil disse opfattelser og vurderinger formodentlig vrere 
mere eller mindre tendenti!llse, og for at få et objektivt sk!lln over 
hjrelpens betydning er det nrerliggende at undersySge omfanget af de 
allieredes sendinger (inden for de vigtigste varegrupper) i forhold til 
den russiske produktions stySrrelse, da det forekommer at vrere den 
mest nfijjagtige mäde til bedySmmelse af Ieverancernes betydning. 

DEN AMERIKANSKE OG ENGELSKE OPFATTELSE. 

Eftersom forsyningerne nresten udelukkende mätte leveres af USA og 
England - ofte til betydelig gene for deres egne styrker - og eftersom 
disse !ande mätte udfolde store anstrengelser for at bringe hjrelpen 
frem og herunder affinde sig med betydelige tab, kunne man forhänd 
vente, at leverancerne tillagdes stor betydning i amerikanske og en
gelske kredse. Dette var ogsä tilfreldet. 

Isrer prresident Roosevelt synes at have lagt meget stor vregt på 
hjrelpen til Sovjetunionen, og adskillige gange under krigen greb han 
personligt ind for at sikre leverancerne. 17. marts 1942 beordrede han 
säledes "that all material promised under the Protocol be released for 
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shipment at the earliest possible date regardless of the effect of these 
shipments on any other part of our war program", 265 og 2. oktober 
1942 pålagde han sine medarbejdere "to make every effort to utilize to 
the maximum the supply routes that may be available to us". 266 Over 
for Churchill erklrerede Roosevelt, at Murmansk-konvojerne efter 
hans opfattelse var lige så betydningsfulde som landgangen i Nordafri
ka, 267 og så sent som 1945 understregede han, at hjrelpen til Sovjet
unionen fortsat var af yderste vigtighed.268 

Også Churchill betragtede forsyningerne som meget vigtige. I et 
memorandum til general Ismay 16. september 1942 hed det bl a: "To 
keep contact with Russia and to keep the Russian armies equipped and 
in the field by a continued stream of supplies must be considered one of 
the three or four most important vital objects before us".269 Pä den 
anden side var han ikke blind for, at leverancerne kunne prioriteres for 
hl?ljt, jfr. de talrige standsninger af konvojtrafikken til Nordrusland, og 
da admiralitetet efter katastrofen med PQ 17 nregtede at efterkomme 
Churchill's l?lnske om at indsrette store dele af fläden for at gennemf1?1re 
PQ 18, indrl?lmmede han, at dette naturligvis "involved engaging a 
force vital to us out of proportion to the actual military importance of 
the Arctic convoys".270 

Der er ingen tvivl om, at bäde Roosevelt og Churchill tillagde 
hjrelpen stor betydning for den russiske krigsfl?lrelse. Men også andre 
faktorer influerede i h!l}j grad på deres vurdering. Säledes f!lnskede 
specielt Roosevelt for enhver pris at bevare et godt forhold til Stalin, og 
hertil var forsyningerne et af de vigtigste midler.271 Roosevelt's stadige 
interesse i at opfylde leverancerne til punkt og prikke skyldtes derfor 
ikke kun den militrere betydning, han tillagde dem. 

En mere upartisk bedf!lmmmelse af hjrelpens betydning giver sand
synligvis Stettinius og Deane, der begge var direkte involveret i leve
rancernes gennemfl?lrelse, Stettinius som chef for Lend-Leaseadmini
strationen 1941-1943 og Deane som leder af U.S. Military Mission i 
Moskva 1943-1945, der skulle koordinere Lend-Lease-programmet. 

lf!l}lge Stettinius havde vestmagterne store vanskeligheder med for
syningerne i 1942, men "Enough supplies did get to Russia, however, 
to be of real value in the summer fighting of 1942".m Af betydning 
1942-1943 var isrer leverancerne af tanks, fly, lastbiler, jeeps, felttele
foner, pigtråd og maskinpistoler. Desuden drekkede amerikanske 
stf!lvler en vresentlig del af Den R!l}de Hrers behov.273 Forsyningernes 
rolle måtte dog ikke overvurderes: "In terms of making up certain 
critical deficits ... such as ... trucks and field telephone equipment, 
Lend-Lease played an important part. But in the overall picture, the 
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volume of figbting equipment we sent could not bave bulked large".274 

Imedlertid var den militrere hjrelp nreppe den vigtigste. Af vresentlig 
st�rre betydning var formentlig leverancerne af rämaterialer, bl a stål, 
aluminium og kobber, samt produktionsudstyr og jernbanemateriel.275 

Endelig spillede forsyningerne med f�devarer en stor rolle, specielt 
med hensyn til at drekke behovet for proteiner, vitaminer og mineraler. 
Uden denne hjrelp ville det efter Stettinius' opfattelse have vreret 
n�dvendigt "either to reduce considerably the Red Army's rations or 
to cut tbe ration of war workers well below the danger line in order to 
maintain tbe Red Army at top fighting strengtb".276 Alt i alt tillregger 
han säledes hjrelpen ganske stor vrerdi. 

Endnu st�rre betydning havde hjrelpen dog if�lge Deane: "Whether 
or not our aid to Russia saved ber from defeat will always be a matter 
of speculation. That it was a major element in the Russian and Allied 
victory is an incontrovertible fact".m Forsyningerne var måske ikke 
afg�rende for slagene om Leningrad, Moskva og Stalingrad, men 
utvivlsomt en vigtig faktor, om på Teheran-konferencen fortalte Stalin, 
at hans overlegenhed over for tyskerne bestod i ca 60 divisioner, der 
hurtigt kunne flyttes fra sted til sted på den langstrakte front og säledes 
muligg�re gennembrud. "It is impossible to conceive how these divi
sions could have been moved rapidly, or even at all, had they not had 
American trucks to ride in, American shoes to march in, and American 
food to sustain them".278 Af st�rst betydning for Sovjetunionen var 
efter Deane's opfattelse leverancerne af lastbiler og tanks, mens det 
nrestvigtigste var benzin- og olieforsyningerne. Endvidere var sending
erne af f�devarer, hvoraf hovedparten gik til hreren, af stor vrerdi, og de 
omfattende leverancer af jernbanemateriel udgjorde et enormt bidrag 
til den russiske indsats p g a jernbanetransportens fremgrredende rol
le.219 

Ikke alle h�jtstäende amerikanere var dog sä overbeviste om 
hjrelpens betydning. Pä et m�de med Stalin i 1945 erklrerede Hopkins 
säledes (tbat) "be wisbed to add tbat we bad never believed that our 
Lend-Lease help bad been the cbief factor in the Soviet defeat of 
Hitler ... tbis bad been done by the heroism and blood of the Russian 
Army".280 På dette tidspunkt var forboldet mellem USA og Sovjet
unionen imidlertid inde i en k�lig fase, 281 og udtalelsen kan derfor vrere 
et diplomatisk trrek. 

Derimod var Brooke, generalstabschef for Det Britiske Imperium 
1941-1946, utvivlsomt helt oprigtig, da han efter krigen satte et stort 
sp�rgsmälstegn ved forsyningernes betydning: "Wben we consi
der ... that a fair proportion of tanks for Russia were destined to be 
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sunk in transit by submarine action and that the Russian maintenance 
of mechanical vehicles was poor, it is doubtful whether the tanks sent 
there achieved much ... "282 

Efter krigen blev leverancernes betydning kraftigt debatteret i Eng
land og specielt i USA, og det er derfor interessant at se, hvordan de 
relevante amerikanske og engelske militrereksperter og historikere stil
ler sig til dette sp!l}rgsrnål. Enigheden er tilsyneladende komplet: i 
samtlige unders!l}gte fremstillinger tillregges hjrelpen meget stor betyd
ning. 

Således betragter både Schofield og Roskill leverancerne som meget 
vresentlige, og Sokol rnener, at forsyningerne spillede en afg!l}rende 
rolle for Sovjetunionens försvar og Tysklands endelige nederlag.283 

Motter og Liddell Hart lregger isrer vregt på leverancerne af lastbiler, og 
Liddell Hart fremhrever desuden sendingerne af konserves, der sam
men med lastbilerne !l}gede den russiske mobilitet enormt.284 If!l}lge den 
engelske general Fuller var hjrelpen i 1942 sandsynligvis afg!l}rende: 
'' ... in the autumn of 1942 the economic position of Russia was a 
desperate one, and had it not been for the steady stream of Anglo
American supplies then pouring into Archangel, it is doubltful whether 
the Russians would have been able to tum to their advantage the 
fantastic situation in which Hitler had placed his armies".285 Eftersom 
konvojtrafikken til Nordrusland i 1942 netop var indstillet fra septem
ber til december, kan Fuller's vurdering imidlertid ikke tillregges nogen 
srerlig vrerdi. 

Langt de grundigste fremstillinger af hjrelpens betydning giver hen
holdsvis den engelske journalist Werth og den amerikanske historiker 
Herring. Werth frernhrever isrer forsyningerne med fodevarer og leve
rancerne af lastbiler og jeeps: "It is quite obvious that lend-lease 
supplies played an important part in improving the Army's diet, especi
ally from the beginning of 1943. Of very great importance to the Red 
Army, too, were the growing numbers of Studebakers, Dodges and 
Willys jeeps ... which so greatly increases its mobility. They were still 
not in great evidence at the time of Stalingrad, but, as I know from my 
own experience, they became an integral part of the Russian military 
landscape after about March 1943".286 Andre ting af stor betydning var 
bl a st!l}vler, t!l}j, råmaterialer og flybenzin, mens leverancerne af fly og 
tanks udgjorde en relativt lille del af den samlede russiske produktion: 
10-15%.287 

Ogsä Herring anser f!l}rst leverancerne som vrikelig betydningsfulde
fra 1943. I 1941 og 1942 var hjrelpens omfang ret begrrenset, og 
leverancerne spillede derfor kun en mindre rolle i slaget om Stalingrad, 
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selv om USA udfyldte vigtige huller i den russiske produktion ved at 
sende bl a telefonkabler, st0vler, aluminium, stål og kobber.288 Men fra 
sommeren 1943 var tilf0rslerne en meget stor hjrelp for såvel fronten 
som krigsproduktionen. Isrer de amerikanske jagerfly var meget po
pulrere, og råmaterialer, vrerkt0jsmaskiner og industriudstyr spillede en 
vigtig rolle i genopbygningen af den russiske industri: " ... by Stalin's 
own admission, about two thirds of all major industrial enterprise had 
been rexuilt with equipment or technical assistance from the United 
States".289 Leverancerne af jernbanemateriel lettede i hy;j grad forsy
ningen af fronten, og amerikanske f91devarer ydede et vregtigt bidrag til 
soldaternes og fabriksarbejdernes ernrering; bl a udgjorde sendingerne 
af fedt og olier ca halvdelen af hrerens behov i 1943 og 1944. Af stor 
betydning var desuden leverancerne af stwvler og t91j.290 

Med en enkelt undtagelse synes et bredt udsnit af angelsaksiske 
militrereksperter og historikere således at vrere enige om hjrelpens 
meget store vrerdi for Sovjetunionen, og specielt fremhreves leveran
cerne af lastbiler, fwdevarer, rämaterialer, produktionsudstyr og jern
banemateriel. Derimod spillede de egentlige militrerleverancer tilsyne
ladende en noget mindre rolle. Spy;rgsmälet er så, hvorledes russerne 
vurderede forsyningernes betydning. 

DEN RUSSISKE OPFATTELSE. 

När man betragter de russiske udsagn om hjrelpens vrerdi, er forskellen 
mellem opfattelsen under og efter krigen umiddelbart i91jenfaldende. 
Mens leverancerne under krigen i overvejende grad blev positivt om
talt og deres betydning for den russiske krigsf0relse fremhrevet ved 
adskillige lejligheder, forswgte man efter krigen enten at forbigå dem i 
dybeste tavshed eller i det mindste at fremstille dem som betyd
ningslwse. I det fwlgende vil denne dobbelthed blive nrermere un
ders95gt. 

Under krigen udtalte isrer Stalin sig gentagne gange om forsyninger
nes betydning, som regel i rosende vendinger. Säledes tildelte han i sin 
maj-dags-befaling 1942 fy;rstepladsen blandt de frihedselskende lande 
til England og USA, (ty overs) "mit denen wir durch Bande der 
Freundschaft und des Biindnisses vereinigt sind und die unserem Lan
de eine immer grössere Hilfe im Krieg ... erweisen".291 I en tale i 
november 1943 på 26-års-dagen for revolutionen erklrerede Stalin, at 
Den Rwde Hrer i dette år var blevet stwttet af vestmagternes aktioner i 
Middelhavsområdet og af den omfattende luftkrig mod Tyskland. 
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"Fiigt man ... hinzu, dass die Verbiindeten uns regelmässig mit vers
chiedenem Kriegsmaterial und mit Rohstoffen versorgen, so kann man 
ohne Ubertreibung sagen, dass sie durch all das die Erfolge unseres 
Sommerfeldzuges bedeutend erleichtert haben" (ty overs).292 Også i 

maj-dags-befalingen 1944 blev vestmagterne fremhrevet. Foruden at 
holde fronten i Italien og systematisk at bombardere Tyskland forsyne
de de Sovjetunionen "mit sehr wertvollen kriegswichtigen Rohstoffen 
und Waffen" (ty overs).293 Og i 1945 fortalte Stalin prresident Truman, 
at de amerikanske Lend-Lease-forsyninger havde spillet en vigtig rolle 
og i vresentlig grad fremmet krigens vellykkede afslutning.294 

Dertil kom, at Stalin i talrike telegrammer til Churchill og Roosevelt 
tydeligt gav udtryk for leverancernes store betydning for den russiske 
krigsf!i')relse. I februar 1942 understregede han således over for Roose
velt (eng overs) "that it is now, when the peoples of the Soviet Union 
and their Army are bending their energies to throw the Hitler troops 
back ... that U.S. deleveries, including tanks and aircraft, are essenti
al ... ",295 og da Stalin i maj 1942 fik underretning om forsyningsskibe
nes ophobning ved Island, anmodede han f�rst Churchill og derpå 
Roosevelt om at lade skibene afsejle, da leverancerne var meget vigtige 
for fronten.296 

Endvidere blev meddelelser om Murmansk-konvojernes midlertidi
ge indstilling altid modtaget med den dybeste misbilligelse, som f.eks. i 
april 1943 ( eng overs): "I regard this unexpected step as a catastrophic 
cut in the delivery of strategic raw materials and munitions ... It goes 
without saying that this circumstance cannot but affect the position of 
the Soviet troops". 297 

Kun i 1942 udtrykte Stalin undertiden utilfredshed med leverancerne, 
bl a i et svar til den amerikanske journalist Cassidy der havde anmodet 
om en vurdering af hjrelpens betydning.298 Men efter hjrelpens enorme 
opsving fra 1943 beklagede Stalin kun de midlertidige standsninger af 
M urmansk-konvo j erne. 

Også andre fremtrredende russere udtalte sig positivt om hjrelpen. 
Bl a Molotov fremhrevede ved flere lejligheder leverancernes vitale 
rolle for den russiske krigsf�relse,299 og i marts 1943 gav den russiske 
ambassad�r i U SA Litwinow, en meget rosende redeg�relse til den 
amerikanske Lend-Lease-administration om forsyningernes betydning 
for Sovjetunionen: "It is hardly possible for the mind even to grasp the 
enormous quantities of all the varieties of armaments and supplies used 
by the Red Army ... Although much the largest part of these supplies 
has had, of course, to be provided by the Soviet Union itself, supplies 
received through Lend-Lease have been an enormous help, and as such 
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deeply appreciated by the people of the Soviet Union, who are fully 
aware of its extent".300 Litwinow vurderede derpå de enkelte leveran
cers relative betydning. Specielt var de amerikanske jagerfly srerdeles 
gode, og lastbilerne var af stor vrerdi for hrerens mobilitet, da de både 
kunne bruges til at trrekke kanoner og transportere tropper. Desuden 
var f�devareforsyningerne meget velkomne.301 

Litwinows redeg�relse skal dog nreppe opfattes alt for bogstaveligt, 
da den havde en udprreget politisk baggrund. I l�bet af 1942 var 
forholdet mellem Sovjetunionen og vestmagterne k�lnet betydeligt, 
isrer p g a problemerne med den "anden" front, og informationerne i 
den sovjetiske presse om leverancernes omfang og betydning for 
krigsf�relsen blev stadig mere sparsamme. 8 marts erklrerede den 
amerikanske ambassad�r ligeud, at den russiske presse tilsyneladende 
bevidst skjulte forsyningernes omfang og betydning for det russiske 
folk. Denne erklrering udl�ste betydelig uro i USA, hvor man netop 
debatterede en forlrengelse af Lend-Lease-loven, og 5 dage senere 
afgav Litwinow sin redeg�relse for Lend-Lease-forvaltningen.302 

Selv om Litwinows udsagn derfor ikke kan tillregges nogen synderlig 
vrerdig, synes den russiske ledelse i h�j grad at have vrerdsat leveran

cerne, jfr. Stalins udtalelser og hans store interesse for forsyningstrafik
ken, og i al fald kan man konstatere, at hjrelpen ved talrige lejligheder 
blev rosende omtalt under krigen. 

Men efter krigen blev den russiske holdning radikalt rendret. De 
sovjetiske ledere holdt op med at fremhreve leverancerne, og i den 
russiske historieskrivning blev forsyningerne enten helt ignoreret eller i 
det mindste bagatelliseret. 303 I 1948 hrevdede �konomen Voznesensky
således, at de amerikanske leverancer kun havde udgjort 4% af den 
russiske produktion.304 

Denne opfattelse holdt sig i de nreste mange år og ses bl a hos de 
fremtrredende historikere Platonow, Pawlenko, Parotkin, Telpuchows
ki og Deborin, hos sidstnrevnte endda i skrerpet form, idet de samlede 
leverancer (altså både fra USA og England) ifrelge ham kun udgjorde 
4%.305 

1960-1965 udkom imidlertid den hidtil mest omfattende russiske 
fremstilling af 2 verdenskrig,30• og i dette vrerk, specielt i bind 6 fra
1965, vurderes hjrelpen noget mere nuanceret. Ganske vist fremhreves 
det overalt, at hjrelpen på ingen måde var krigsafg�rende,307 og at
Sovjetunionen selv formåede at forsyne hreren med kanoner, fly og 
tanks;308 men det nrevnes dog, at de vestlige leverancer af fly og tanks
udgjorde henholdsvis 12 og 10% af den russiske produktion,309 og at
visse varekategorier var af stor betydning: "In der Versorgung mit 

138 



bestimmten Ausriistungsmaterial, mit Metallerzeugnissen und Kabeln, 
Chemikalien und anderen Giitern spielte der Import, darunter die 
Lieferungen nach dem US-Leih-und-Pachtgesetz, eine wesentliche 
Rolle ".310 Bl a modtog Sovjetunionen 44 600 vrerkt�jsmaskiner. De
suden fremhreves leverancerne af lastbiler, benzin og olie.311 Men også i 
dette vrerk tillregges den samlede allierede hjrelp dog fortsat en ret 
ubetydelig rolle.312 

Heller ikke Sovjetunionens ve] nok mest fremtrredende hrerf�rer 
under 2 verdenskrig, marskal Zjukov, synes at anse leverancerne som 
srerlig betydningsfulde. 1941-1942 var hjrelpen if�lge Zjukov meget 
mindre end lovet, og selv om bidrag af krudt, benzin, stål, lastvogne og 
levnedsmidler utvivlsomt spillede en positiv rolle, var det uden betyd
ning i forhold til landets behov. Fra 1943 blev forsyningernes omfang 
�get; men Zjukov afviser kategorisk, at den r�de armes overlegenhed i 
de sidste krigsår skyldtes hjrelpen fra USA og England (da overs): "Jeg 
vil ikke benregte, at vi fik sådan hjrelp, og den var heller ikke betyd
ningsl�s, men den har ikke i bemrerkelsesvrerdig grad hjulpet den 
sovjetiske rustningsindustri. Dertil var den for lille" .313 

Man kan således konstatere en markant forskel mellem den russiske 
opfattelse under krigen og efter krigen. Årsagerne hertil er meget 
komplicerede og kan derfor kun antydes her.314 Formodentlig skyldes 
den rosende omtale af hjrelpen under krigen, dels at den russiske 
ledelse rent faktisk anerkendte leverancernes vrerdi, og dels at positive 
udtalelser måske kunne fremskynde og intensivere hjrelpen samt over
bevise specielt kongressen og den amerikanske offentlighed om 
n�dvendigheden af at sende forsyninger til Sovjetunionen. Men efter 
krigen blev holdningen en helt anden, da anerkendelse af hjrelpen jo 
for det f�rste ville dokumentere Sovjetunionens greld til den kapitalis
tiske verden og for det andet formindske de meget store prrestationer, 
som Den R�de Hrer, industrien, landbruget og den almindelige befolk
ning utvivlsomt havde ydet.315 

Den russiske opfattelse er således tydeligt politisk bestemt, og for at 
belyse sp�rgsmålet om hjrelpens rolle fra alle sider er det derfor 
n�dvendigt at se, hvorledes tyskerne vurderede leverancernes betyd
ning. 

DEN TYSKE OPFATTELSE. 

Både under og efter krigen synes tyskerne at have tillagt forsyningerne 
overordentlig stor betydning. På et m�de med Hitler efter PQ 17-ak-
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tionen vurderede Raeder således situationen på denne måde: "Nachs
chub nach nordrussischen Häfen bleibt nach wie vor entscheidend auch 
im Gesamtkrieg Angelsachsen, die russische Kräfte erhalten mussen, 
um Deutschland weiterhin zu binden".316 

Endnu kraftigers udtrykte den tyske s0krigsledelse sig i et memoran
dum om eventuel japansk st!,'Stte til den tyske sommeroffensiv 1942. I 
forbindelse med denne offensiv ville specielt leverancerne via Persien 
virke strerkt generende (eng overs): "In particular the supplies reaching 
Russia on the Basra-Iran route will go to the Russian Caucasus and 
southern fronts. All British or American war materiel which reaches 
Russia by way of the Near East and the Caucasus is extremely disad
vantageous to our land offensive ... The German High Command is, 
therefore, intensely interested in having these ... shipments ... at
tacked and disrupted as soon and as effectively as possible. As matters 
stand, only the Japanese are in a position to do this".317 En kraftig 
japansk indsats mod den persiske rute ville derfor vrere "of immeasu
rable assistance to our offensive in southern Russia" (eng overs).318 

Også de tyske militrereksperter vurderer leverancerne h!,'Sjt. If�lge 
Tippelskirch, som beklredte vigtige poster på 0stfronten (bl a chef for 4. 
arme), bet!iSd tilf!iSrslerne af lastbiler en betydelig for!iSgelse af den 
russiske operative bevregelighed, fly og tanks nåede i stort tal frem til 
Sovjetunionen, og vreldige mrengder fodt!iSj og uniformsstof hjalp med 
at overvinde en srerlig !iSmfindtlig "flaskehals" i den russiske produk
tion.319 

Guderian, tysk panservåbensekspert og generalstabschef fra juli 
1944 til marts 1945, mener, at hjrelpen i vresentlig grad lettede den 
sovjetiske sejr, isrer fordi de vestlige forsyninger stort set afhjalp rus
sernes mangel på bl a fly, motork!<lret!,'Sjer, tanks og maskiner.320 

Og efter admiral Ruges opfattelse gjorde leverancerne af bl a våben 
og lastbiler det muligt for russerne at udruste og transportere yderlige
re 60 divisioner, hvilket fik afg!iSrende betydning: "Diese gaben ihnen 
zur zahlenmässigen auch die materielle Oberlegenheit an den Brenn
punkten der Kämpfe. Die anglo-amerikanische Seemacht nahm damit 
kriegsentscheidenden Anteil auch an den Landoperationen in Ost
europa".n1 

St�rst betydning tillregges hjrelpen dog af en rrekke fremtrredende 
tyske historikere. If!<Slge Hillgruber og Jacobsen bidrog forsyningerne 
afgj.'jrende til stabiliseringen af fronten og det gradvise omsving 1942/ 
1943. Specielt uden amerikanske fj.'jdevareleverancer havde Sovjet
unionen nreppe kunnet klare krisen i 1942, og amerikanske k�ret�jer, 
stj.'jvler og t!,'Sj var uundvrerlige for Den R!,'Sde Hrer.322 
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Endnu lrengere går Dahms, der hrevder, at vestmagternes aflastnings
felttog og tilf13rsler muliggjorde en rrekke betydningsfulde russiske 
sejre, som landet aldrig ville have vundet ved egen kraft.323 

Langt den grundigste vurdering giver Schlauch i sin fremstilling af 
den amerikanske Lend-Lease-hjrelp. Heri understreger han konse
kvent de store vanskeligheder, der er forbundet med at måle forsyning
ernes vrerdi for den russiske krigsf!?lrelse, specielt deres betydning for 
de enkelte frontafsnit og operationer. Men på baggrund af opg!/lrelser
ne om hjrelpens samlede omfang mener han alligvel at kunne karakteri
sere den som en afgjljrende faktor i kampen mod de tyske tropper. Af 
srerlig stor betydning var sendingerne af jernbanemateriel, lastvogne, 
st13vler, f!?ldevarer og råmaterialer, isrer stål.324 

Man kan således konstatere, at tyskerne synes at tillregge hjrelpen 
endnu st�rre betydning, end amerikanerne og englrenderne gjljr. Imid
lertid kan denne holdning jo til dels skyldes et �nske om at bortforklare 
nederlagene til Sovjetunionen, og man må derfor konkludere, at hver
ken de amerikanske, engelske, russiske eller tyske vurderinger kan give 
helt entydige oplysninger om hjrelpens faktiske betydning.325 For at fä 
et helt neutralt sk!?ln over denne er det derfor nrerliggende at unders13ge 
leverancernes omfang i forhold til den russiske produktions st�rrelse. 

LEVERANCERNES OMFANG I FORHOLD TIL 
DEN RUSSISKE PRODUKTIONS ST0RRELSE. 

I det f13lgende vil nogle fä udvalgte varegruppers betydning blive 
nrermere unders�gt. Ved udvrelgelsen af disse har det dels vreret 
afg!/lrende, at de skulle reprresentere vresentlige bestanddele af den 
samlede hjrelp, dels at de skulle kunne sammenlignes med de russiske 
opgivelser. Oplysningerne om den sovjetiske krigsproduktions st!/lrrel
se er nemlig fä og meget spredte, og det er derfor kun muligt at 
sammenligne nogle enkelte varekategorier:326 

l) Flyvemaskiner.

De samlede leverancer af flyvemaskiner kan opg�res til ca 20 500,327 

mens den russiske produktion if!?llge Istorija bel�b sig til ca 13.5 000.328 

På dette punkt udgjorde hjrelpen således ca 15%. 
Det må imidlertid bemrerkes, at mange af flyene 1941-1942 var af 

dårligere kvalitet end de tilsvarende russiske og tyske typer og derfor 
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ikke kunne tilfredsstille de sovjetiske krav.329 Men i sidste halvdel af 
1942 og specielt fra 1943 ankom store mrengder af den amerikanske 
P-39 Airacobra, der synes at have vreret umådelig populrer i Sovjet
unionen.330 Alt i alt var leverancerne af fly derfor en betydelig hjrelp.

2) Tanks og selvk�rende affutager.

Ogsä leverancerne af tanks og selvk�rende affutager (kanoner) androg 
ca 15%, idet de samlede leverancer var på ca 14 500331 og den russiske
produktion pä ca 100 000.332

Men sendingerne bestod f0rst og fremmest af lette og middelsvrere 
tanks, og disse kunne ikke klare sig over for de kraftigere tyske model

ler. Desuden brugte de vestlige kampvogne benzin som drivkraft og 
brrendte som fakler if0lge Zjukov. Specielt viste de engelske Matilda
tanks sig meget därlige, da de - som Werth fik at vide ved fronten i 
1942 - var "as inflammable as a box of matches".333 Det kan derfor 
nreppe undre, at russerne aldrig fandt de vestlige kampvogne srerlig 
anvendelige, og selv om leverancerne var ret omfattende, bet�d de 
formentlig ikke srerlig meget. 

3) Kanoner.

Om de n0jagtige leverancer af kanoner hersker der nogen uenighed 
opgivelserne varierer fra ca 6 000 til ca 13 000334 - men da den russiske 
produktion if�lge Istorija bellllb sig til ca 480 000,335 er forskellen ret
betydningsl!,'js, eftersom hjrelpen på dette punkt i så fald h0jst udgjorde 
ca 3 % . Dertil kom, at det russiske artilleri (ligesom kampvognene) var 
af fremragende kvalitet. Leverancerne af kanoner synes derfor ikke at 
have spillet nogen rolle. 

4) Lastbiler.

Helt anderledes er situationen med hensyn til lastbiler, af hvilke Sov
jetunionen modtog ca 410 000.336 En n�jagtig sammenligning med den
russiske krigsproduktion er desvrerre umulig, da denne ikke oplyses, 
men Istorija nrevner dog, at hreren ved krigens begyndelse rädede over 
ca 272 000 lastbiler, og at produktionen i f�rste halvdel af 1944 og 
1945 udgjorde henholdsvis 24 400 og 33 400.337 
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Eftersom produktionen formodentlig var vresentlig lavere i de f0rste 
krigsår, mä leverancerne have spillet en kolossal rolle. Da Deane i 
1944 var på et sjreldent bes0g ved fronten, så han amerikanske lastbiler 
overalt, og russerne var umådelig begejstrede for dem, isrer var Stude
bakers fantastisk populrere.338 Alt i alt synes sendingerne af lastbiler 
således at have vreret af enorm betydning. 

5) Vrerktf/Jjsmaskiner.

Også leverancerne af vrerkt0jsmaskiner var vigtige. If0lge Istorija send
te vestmagterne 44 600, mens produktionen i 1942, f0rste halvdel af 
1944 og 1945 androg henholdsvis 22 900, 15 800 og 18 900. 339 Der er 
således ingen tvivl om, at vestlige vrerkti,,1jsmaskiner spillede en meget 
vresentlig rolle for genopbygningen af den russiske industri og dermed 
for krigsproduktionen. 

6) Stål og olieprodukter.

Leverancerne af stäl omfattede ca 2,4 mill t,340 og da den russiske 
stälproduktion kan opgi,,1res til ca 37 mill t,341 androg leverancerne altså 
kun godt 6%. Den egentlige betydning var dog nok noget st!l,lrre, for 
mens den russiske produktion kun delvis bestod af kvalitetsstål, kunne 
leverancerne direkte anvendes i fremstillingen af våben og vrerkt!l,ljsma
skiner.342 

Også leverancerne af olieprodukter synes relativt små, nemlig ca 2,6 
mill t343 eller godt 3% af en russisk produktion på ca 77 mill t344

• 

Imedlertid angiver russerne kun produktionen af råolie, mens leveran
cerne isrer var raffinerede produkter som benzin, bl a til fly, samt 
diesel- og smyjreolie. Endvidere var den almindelige russiske benzin 
ikke stort bedre end amerikansk petroleum, og en stor del af forsyning
erne bestod derfor af tilsretningsmedler, der kunne forbedre kvaliteten 
af de russiske produkter.345 

Det er derfor svrert nyjjaktigt at bed!l,lmme, hvilken rolle leverancerne 
af stäl og olieprodukter egentlig spillede. Sandsynligvis var de dog af 
ganske stor betydning. 

7) Bomuld og uld.

Derimod er der ingen tvivl om, at leverancerne af bomuld og uld bet!l,ld 
overordentlig meget. Isrer forsyningerne med bomuld var srerdeles 
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omfattende, idet de udgjorde ca 97 mill m346 mod en russisk produktion 
på kun ca 6 mill m.347 Leverancerne af uld androg indtil december 1944 
ca 50 mill m,348 mens den russiske produktion i samme tidsrum beljllb 
sig til ca 164 mill m.349 

Sendingerne af bomuld var således 16 gange stjllrre end den russiske 
produktion, og forsyningerne med uld androg godt 30%. Leverancerne 
af disse varer må derfor have vreret af enorm betydning for den sovjet
iske beklredningsindustri. 

8) F�devarer.

Endelig må leverancerne af fjlldevarer anses som srerdeles vigtige for 
den russiske hrer. Det er naturligvis nrermest umuligt at beregne den 
sovjetiske f!21devareproduktion; men hvis man antager, at hreren gen
nemsnitlig bestod af 12 mill mand, var de knap 4 mill t f�devarer, som 
vestmagterne sendte, tilstrrekkelige til at forsyne hver soldat med over 
et halvt pund proviant om dagen,350 altså et betragteligt tilskud. 

Man kan da konkludere, at leverancerne af lastbiler og bomuld må 
have vreret af enorm betydning for Sovjetunionen. Af meget stor vrerdi 
var også forsyningerne med vrerkt�jsmaskiner, uld samt fl6devarer, og 
heller ikke sendingeme af fly, stål og olie var uden betydning. Derimod 
spillede leverancerne af tanks og kanoner nreppe nogen srerlig rolle. 

Sidst, men ikke mindst, må det understreges, at hjrelpen også indi
rekte var en umådelig st�tte for Sovjetunionen. I nogle tilfrelde �gede 
leverancerne af råmaterialer og maskiner den russiske produktivitet, de 
mange forskellige typer udstyr udfyldte kritiske huller i produktionen 
og gjorde det muligt for den sovjetiske industri at koncentrere sig om 
fremstillingen af de varer, den bedst kunne producere. Säledes frigjor
de leverancerne af lastbiler uden tvivl produktionskapacitet til �get 
fremstilling af f.eks. tanks, kanoner og fly. Endelig lettede sendingerne 
af jernbanemateriel og lastvogne i h!21j grad forsyningstrafikken fra 
industricentrene til fronten.351 

CONCLUSION 

When the Soviet Union was attacked by Germany on June 22, 1941, Britain and the United 
States made an almost immediate decision to help the Russians with supplies and equip
ment. At the end of September British and American special envoys mel the Soviet leaders 
in Moscow in order to come to a definite agreement conceming supplies, and on October I 
the first protocol o f a total number o f four conceming deliveries to the Soviet Union was 
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signed. According to Russian demands the bulk of the help should be sent by way of North 
Russia. In the next few months a considerab/e number of convoys reached Murmansk and 
Archange/. But in the spring of 1942 the Germans began to disrupt the traffic to an 
increasing degree and in July Convoy PQ 17 suffered suclt serious losses tltat the Western 
Powers discontinued the convoys. In September it was possible for another convoy to reach 
irs destination, but not without heavy losses, and after that the convoys were cancelled 
until December. 

In 1943, however, conditions improved decisively for the Allies, as they now had far 
more escort vessels with better radar equipment at their disposal among others the very 
va/uable escort carriers. By that lime the German forces in Northern Nonvay were much 
weaker than during the summer of 1942. Thls was due to the fact that in the autumn of 
1942 the bulk of the torpedo bombers of the Luftwaffe were redeployed to the Mediterra
nean theatre, for the remnants of the German surface fleet had either been sunk or forced to 
retum to Germany. In the last year of the war the Murmansk convoys could therefore be 
conducted with very small losses. 

The ro ute to North Russia was onfy one of the Allied supply routes ta the Sovlet Union. 
Even if mast accounts emphasize the importance o f tlte Murmansk ro ute a/most fifty per 
cent o f the deliveries were made on the Pacific sea ro ute. The Persian Gulf ro ute was quite 
important, toa. 

The Murmansk route, however, was the onfy vital route that the Germans could laimch 
direct attacks against. After futile attempts to reach Murmansk or the Murmansk railway 
they made great efforts, particularly in 1942, lo stop the convoys, from time lo time with 
considerabfe success as for instance in the action against PQ 17. In this case, however, the 
Germans were great/y assisted by the unfortunate decision of the British Admirafty to 
disband the convoy, On the whole the results were not impressive, for the German U-boats 
and aircraft were seriously hampered by arctic weather conditions - the heavy units also 
being hampered by a shortage of fuel and s11bstantial restrictions as ta operationaf freedom. 
Thus the surface ships sank only three merchant ships, and even if the German U-boats and 
aircraft achieved a great deal more, they did not manage to definitefy stop the convoys. 

In the period 1941-45 there was consequently a continual flow of war materiel and 
supplies to the Sovlet Union on the Murmansk route as we/1 as the other routes, but what 
importance these defiveries had is very much in dispute. Eminent historians and other 
people in the U.S. as we/1 as in Britain and Germany consistently attach great importance to 
the supplies but the Russians, especiafly after the war, have been inclined either to ignore 
the help or to befittle it as much as possibfe. If we campare the extent of in particufar the 
fo/lowing categories of deliveries: lorries, cotton, machine-tools, woof and food-stuffs with 
the Russian war-time production we come to the conc/usion that the assistance must have 
heen of vital importance. That the help to the Sovlet Union averted a Russian defeat is 
probably doubtfu/, but there is no doubt that it constituted a very essential precondition for 
the Russian advance. 

NOTER 

1 Se Werth pp. 213-223.
Alligevel faldt den russiske industriproduktion naturligvis enormt. De omrAder, som 

tyskerne erobrede frem til november 1941, havde ifs,Jlge russiske angivelser haft fs,Jlgende 
andel af den samlede produktion: kul 63%, rAjern 68%, stäl 58% og aluminium 60%. Se 
Platonow II, S. 289. 

2 Kilder og litteratur: 
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Vigtigst for dette afsnit er uden sammenligning "Stalin's Correspondence with Chur
chill, Attlee, Roosevelt and Truman 1941-1945" - uhyre vigtig kilde til forholdet 
mellem Sovjetunionen, USA og England - samt Churchill: "The Second World War" 
med et vreld af vigtige dokumenter. For Hopkins' besi;lg i Moskva er Sherwood: "The 
White House Papers af Harry L. Hopkins" hovedkilden, jfr. note 13. 

Den vigtigste litteratur er den officielle engelske fremstilling af 2. verdenskrig "Grand 
Strategy" vol. III, skrevet af Gwyer (part I) ag Butler (part II), med hovedvregten på 

forholdet mellem de allierede pä topplan: endvidere Schlauch's unders!llgelse af den 
amerikanske Lend-Lease-hjrelp, til bl a Sovjetunionen samt Dawson's vrerk, se note 6. 

3 Talen aftrykt i Churchill III, pp. 331-333. 
4 Om Englands situation 1941, se Schlauch S. 92. 
5 Se Churchill III, pp. 332-333.
6 Se Dawson pp. 290-292. Dawson's vrerk et meget grundigt studium af (baggrunden

for) den amerikanske beslutning om at yde st!'Stte til Sovjetunionen. 
7 Dawson p. 121. 
8 Se Feis p. IO. 
9 Se Stalin's Correspondence I, p. 11 (No. 1). 
10 Se Gwyer pp. 93-94.
11 Se Gwyer pp. 104-106. 
12 Se Gwyer p. 93 og Dawson pp. 112-114.
Allerede i juni var USA på Roosevelt's foranledning begyndt at sende leverancer til 

Vladivostok. Men f!llrst under og efter Hopkin's bes!llg kom der for alvor gang i sagen, og 
regelmressige leverancer startede fi;,lrst efter Moskva-konferencen, se Motter p. 481 ag 
Schlauch S. 93-97. 

13 Udf!'Srligt referat af Hopkins' Moskva-bes!'Sg hos Sherwood pp. 342-349, hvor bl a
Hopkins' rapporter til Roosevelt om m!'Sderne med Stalin er aftrykt. 

14 Telegram til Stalin 12. august, se Stalin's Correspondence I, pp. 17-18 (No. 8).
15 Se Gwyer p. 146.
16 Om Moskva-konferencen, se Gwyer pp. 155-161.
17 Om betalings- ag finansieringsproblemerne, se Schlauch S. 106-114.
If!lllge en aftale af 11. juni 1942 bortfaldt tilbagebetalingen imidlertid, se Gruchmann 

S. 142. Efter krigen i;lnskede USA dog betaling for visse civile forbrugsartikler, der stadig
kunne benyttes. Om den derpå f!'Slgende diskussion med Sovjetunionen, se Schlauch S.
137-139.

18 Se Motter p. 23.
19 Se Stalin's Correspondence I, p. 30 (No. 17).
2
° Kilder ag litteratur: 

De vigtigste kilder til dette problem er Stalin 's Correspondence, Churchill og Sher
wood, se note 2. Desuden giver Stettinius' bog "Lend-Lease" vrerdifulde oplysninger (S. 
var leder af den amerikanske Lend-Lease Administration indtil 1943). De vigtigste 
fremstillinger er dels Coakley's artikel i det officielle amerikanske samlevrerk "Command 
Decisions", med udstrakt anvendelse af alt amerikansk kildemateriale, dels Motter's 
officielle fremstilling, se s. 42. Anden vigtig litteratur er Schofield, Sokol, Gwyer og 
Schlauch, se noterne 2 og 48. 

21 Se Sokol p. 1328.
21 Se Motter p. 432.
23 Se Meister S. 183. Se i S'Svrigt Sokol p. 1328 og Motter p. 432.
24 Skibe fra England sejlede naturligvis rundt om Afrika.
25 25. august havde England og Sovjetunionen i frellesskab besat dele af Iran.
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26 Om den iranske rute, se Coakley pp. 157-158, 164: Motter p. 433; Schlauch S. 120
og Stettinius p. 214. 

21 Om stillehavsruten, se Coakley p. 157, Motter p. 433 og Schlauch S. 120.
28 Amerikanske skibe mätte naturligvis f,!lrst tilbagelregge turen over Atlanterhavet,

ca. 3 000 s,!lmil. 
29 Jfr. dog note 28. 
30 Om fordelene ved Murmansk-ruten, se Schofield pp. 23, 24, 29, 30; Sokol pp.

1328-1329; Morison I, p. 159 og Motter p. 432. 
31 Om de klimatiskc forhold, se Schofield pp. 15-16 og Blond S. 190.
32 Om de militrerstrategiske forhold, se Schofield pp. 23, 24, 31.
33 Grundig bcskrivelse af Murmansk og Arkhangelsk hos Schofield pp. 29-31. Se ogsä

Morison I, p. 159. 
34 Formodentlig identisk med havnebyen Kandalaksha, der aldrig kom til at spille

nogen rolle. 
Referat af dr,!lftelserne pä Hopkins' f�rste m,!lde med Stalin hos Sherwood p. 330. 
35 Referat af det andet m�de hos Sherwood pp. 340-341.
36 Se Coakley p. 158.
37 Se note 25.
38 Se Stalin's Correspondence I, p. 19 (No. 9).
39 Brev til Beaverbrook, aftrykt i Churchill Ill, p. 403.
40 Se Churchill III, pp. 430,407,408,410, 732.
41 Se Stalin's Correspondence I, p. 25 (No. 13).
42 Churchill's direktiv aftrykt i Churchill III, pp. 764-768.
43 De eneste referater af Moskva-konferencen findes hos Gwyer pp. 160-161 og 

Schofield p. 206. Begge disse fremstillinger anvender dog tydeligvis officielt, men ikke 
offentliggjort kildemateriale, og kan derfor give vrerdifulde oplysninger. 

44 Jfr. Sokol p. 1329,
45 Jfr. Schofield p. 206. Ogsä hensynet til folkestemningen (krav om hurtig hjrelp) har 

mäske spillet en rolle. 
46 Se Coakley p. 158 og Schofield p. 206.
41 Om Irans betydning for den russiske beslutning, se Gwyer p. 161, Schofield p. 206 

og Coakley p. 158. 
48 Kilder og litteratur:
Vigtigst for dette afsnit er tre beskrivelser af Murmanskkonvojerne, dels to vrerker af 

engelske s,!lofficerer: "The Kola Run" skrevet af viceadmiral Campbell og kaptajn 
Macintyre med hovedvregt pli de maritime operationer, og "The Russian Convoys" 
forfattet af viceadmiral Schofield, der desuden ret indgäende beskriver forholdet mellem 
Stalin, Churchill og Roosevelt samt det engelske admiralitets og den tyske s,!lkrigsledelses 
dispositioner; dels en artikel af den amerikanske historiker Sokol: "German Attacks on 
the Murmansk Run". 

49 I august havde man med stor succes gennemf�rt en pr�vekonvoj, se Campbell &
Macintyre p. 232. 

so Se Campbell & Macintyre p. 232.
51 Se Irving p. 2. 
52 Se Creswell p. 197 og Sokol p. 1330.
53 Se Gwyer p. 160.
s4 Se Sokol p. 1329.
55 Se Sokol p. 1330 og Schofield p. 22.
56 Da ubådene som regel holdt sig tret ved konvojen, var krydserne derved mindre 

udsatte. 
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57 Om eskortesystemet og de forskellige typer eskortefart0jer, se Campbell & Macin-
tyre pp. 25-27, 132. 

58 Se Campbell & Macintyre pp. 27-28. 
59 Se Schofield p. 32. 
6° Kilder og litteratur: 
Hovedkilden til dette afsnit er "Lagevorträge des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine 

vor Hilter 1939-1945" med udf0rlige referater af samtlige m0der, Hitler holdt med 
Raeder og Dönitz. Kilden er uhyre vigtig for alle tyske maritime beslutninger, men giver 
ikke noget kontinuerligt billede af s0krigen, da m111derne holdtes uregelmressigt. 

Den vigtigste fremstilling er det officielle engelske trebindsvrerk om s111krigen "The 
War At Sea" skrevet af den engelske s0krigshistoriker kaptajn Roskilt med fuld adgang 
til alle engelske kilder og udstrakt anvendelse af tyske kilder. Vrerkets hovedvregt ligger 
pli de maritime operationer, kun relativt lidt "storpolitik". 

61 Se Gruchmann S. 165. 
62 Da styrkerne i Nordafrika kun udgjorde en br0kdel af styrkerne pli 0stfronten, ml\

effekten dog have vreret ret begrrenset. 
63 Se Pope p. 57.
Desuden var luftkrigen mod Tyskland vigtig som aflastning for Sovjetunionen. 
64 Se Ruge S. 213. 
65 Endvidere mente Raeder, at "Tirpitz's" tilstedevrerelse i Nordnorge kunne lregge

en dremper på eventuelle engelske raids og binde svrere engelske s0stridskrrefter. Desu
den kunne skibet foretage fremstjiid ind i Ishavet, beskyde militrere anlreg osv. Om 
Raeders hensigter med "Tirpitz", se Lagevorträge S. 206, 305, 335, 346. 

66 Om Hitlers voksende bekymring for Norge udtrykt pli en lang rrekke m0der med 
Raeder, se Lagevorträge S. 129,183,202,288, 336-337, 344, 347-348, 351-352. 

67 Se Lagevorträge S. 347-348, 351.
68 Se Lagevorträge S. 346. 
69 Se Lagevorträge S. 347-348.
If!1llge den engelske historiker Woodward pp. 48-49 skyldtes overflytningen af de 

tyske skibe til Norge foruden Hitlers bekymring også den tyske oliemangel, der gjorde 
det umuligt at fortsrette angrebene på de allierede handelsskibe i Atlanterhavet med 
svrere enheder. Oliesituationen kan muligvis have spillet en mindre mile for Hitlers 
beslutning, jfr. Lagevorträge S. 305. 

Derimod ml\ den russiske admiral Piterskij's pl\stand, S. 127, om at Hitler lod skibene 
overf!1lre til Norge for at kunne angribe konvojerne, blankt afvises. Det fremgl\r helt klart 
af Lagevorträge, at Hitlers beslutning f!1lrst og fremmest blev taget p g a bekymringen for 
Norge, se note 66. 

76 "Liitzow" dog f0rst i maj og "Köln" f!1lrst i juli. Grundig beskrivelse af overflyt
ningen hos Roskill II, pp. 116-119, 125. Se i !1lvrigt Lagevorträge S. 375 og Piterskij S. 
496 (anmrerkning af Rohwer). 

71 Se Roskill I, p. 483. 
72 Om hele problemet angl\ende Brest-skibenes forflytning til Norge, se Lagevorträge

S.288,305-306, 336-337,343-347. 
73 Se Lagevorträge S. 372 og Roskill II, pp. 149-161.
74 Se Bekker S. 249. 
75 Se Creswell p. 199.
Konvojerne tilbage til England var naturligvis mindre betydningsfulde ml\!, da skibene 

jo ikke medf\1lrte krigsmateriel, men ethvert srenket skib talte med i tonnagekrigen, og 
desuden bragte skibene ofte vrerdifulde ladninger lige fra krom, natrium, pelsvrerk og 
gl\sedun tilbage fra Sovjetunionen, se Morison I, p. 161 og Blond S. 28. 
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76 Se Campbell & Macintyre p. 233.
77 Se Churchill IV, pp. 170, 200, 229.
1• Se Sokol p. 1330. 
79 De vigtigste kilder til dette afsnit er Churchill og Stalin 's Correspondence, isrer

angående forholdet mel!em vestmagterne og Sovjetunionen. Om de tyske maritime 
beslutninger er Lagevorträge fortsat hovedkilden. Se noterne 2 og 60. 

Den vigtigste litteratur er de engelske fremstillinger af s0krigen: Campbell & Macinty
re, Schofield og Roskill, se noterne 48 og 60. Af betydning er desuden Creswell: "Sea 
Warfare 1939-1945" og Ruge: "Der Seekrieg 1939-1945", skrevet af henholdsvis en 
engelsk s0krigshistoriker og en tysk admiraL Begge vrerker giver en udmrerket generel 
fremstilling af s0krigen (set fra henholdsvis allieret og tysk side) og behandler herunder 
Murmansk-konvojerne set i en st0rre sammenhreng. 

80 Om "Tirpitz's" fremst0d, se Roskill II, pp. 120-123.
81 Om s0krigsledelsens overvejelser og Raeders m0de med Hitler, se Sokol p. 1333

(med uddrag af "Kriegstagebuch der Seekriegsleitung", militrerarkivet i Freiburg, meget 
udf0rlig kilde, der i modsretning til Lagevorträge giver et fuldstrendigt billede af den tyske 
s0krigsf0relse) og Lagevorträge S. 359-360. 

82 Se Ziemke p. 237 og Bekker S. 248-249.
83 Se Sokol p. 1333.
84 Se Creswell p. 199.
85 Om PQ 13 og den efterf0lgende diskussion, se Roskill Il, pp. 126-127.
86 De allierede vidste jo ikke, at faren fra "Tirpitz" var blevet betydeligt reduceret

efter togtet mod PQ 12. 
87 Se Churchill IV, pp. 200-201 og Morison I, pp. 167-168.
88 Om PQ 14 og QP 10, se Campbell & Macintyre pp. 37-41.
89 Luftvrernskrydsere var, som navnet antyder, specielt beregnet til at im�degä luft•

angreb. De vai: derfor udstyret med forholdsvis mange kanoner af mindre kaliber end pä 
almindelige krydsere (jo mindre kaliber jo st0rre skudhastighed pr. minut). 

90 Om de nye eskortevåben m m, se Campbell & Macintyre pp. 42-43.
91 Se Campbell & Macintyre p. 43.
92 Trods Hitlers ordre af 14. marts var det hidtil ikke sket p g a  striden mellem Göring

og Raeder, se Schofield p. 58. 
93 Se Lagevorträge S. 377 og Schofield p. 58.
94 Om PQ 15, se Campbell & Macintyre pp. 44-47 og Churchill IV, pp. 231-232

(brev til Roosevelt 2. maj). 
95 Om srenkningen af "Edinburgh" og om QP 11, se Campbell & Macintyre pp.

47-58. En udmrerkct beskrivelse af begivenhederne set fra tysk side findes hos Bekker S.
254-260.

96 Om tabet af "Trinidad", se Roskill II, p. 130.
97 Se Campbell & Macintyre pp. 61-62, hvor uddrag af Bonham-Carter's rapport er

aftrykt. 
98 Brev til King 18. maj, aftrykt i uddrag hos Butler p. 508.
99 Se Campbell & Macintyre p. 65.
100 Telegram til Churchill 27. april, aftrykt i Churchill IV, p. 231. Jfr. telegram af 30.

april, se note 101. 
101 Telegram til Churchill, aftrykt i Churchill IV, p. 231.
182 Se telegram fra Churchill til Roosevelt 2. maj og dennes svar 3. maj; begge

telegrammer aftrykt i Churchill IV, pp. 231-232. Jfr. i 0vrigt brev fra Churchill til general 
Ismay af 17. maj (Churchill's generalstabschef), aftrykt i Churchill IV, pp. 233-234. 

183 Telegram til Churchill 6. maj, se Stalin's Correspondence I, pp. 45-46 (No. 43).
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104 Telegram til Stalin 9. maj, se Stalin's Correspondence I, pp. 46--47 (No. 44 ). 
165 Telegram til Churchill 12. maj, se Stalin's Correspondence I, p. 47 (No. 45). 
106 Om PQ 16 og QP 12, se Campbell & Macintyre pp. 65-74.
107 Jfr. Churchill IV, p. 234 (brev til Ismay 17. maj). 
108 Jfr. Schofield pp. 31-32. 
109 Om konvojsituationen efter PQ 16, se Campbell & Macintyre pp. 75-76.
11° Kilder og litteratur: 
Den vigtigste kilde til PQ 17 er Lagevorträge, se note 60, specielt hvad ang1ir de tyske 

forberedelser. I �vrigt er kildematerialet til PQ 17 vanskeligt tilgrengeligt, da st�rstedelen 
af de relevante dokumenter endnu ikke er blevet offentliggjort. 

Af afgs;Srende betydning er derfor de to specialstudier om PQ 17, Irving: "The Destruc
tion of Convoy PQ 17 (July 1942)" og Karweina: "Geleitzug PQ 17. Ein Tatsachenbe• 
richt", da begge disse fremstillinger i udstrakt grad anvender og i uddrag citerer b1ide 
tyske og engelske kilder, bl a den tyske s�krigsledelses krigsdagbog (se note 81) og 
rapporterne fra Schniewind og Tovey. Endvidere har begge forfattere interviewet en lang 
rrekke af de officerer, der beklredte betydningsfulde poster under PQ 17-aktionen. 
Anden vigtig litteratur er Schofield, Roskill og Campbell & Macintyre, se noterne 48 og 
60. 

110 Om de tyske planer, se Lagevorträge S. 396--401: Irving pp. 19-22, 27, 30 og 
Karweina S. 31-32. 

112 Om eskorten for PQ 17, se Schofield p. 78.
113 To skibe mätte dog hurtigt opgive at fortsrette, se Campbell & Macintyre pp.

232-233.
114 PQ 17 skulle ellers vrere afsejlet i f�rste halvdel af juni, men da det var absolut

n�dvendigt at få en konvoj igennem til Malta, blev konvojen til Nordrusland udsat, indtil 
man igen havde fäet Home Fleet hjem, se Woodward pp. 88-89. 

115 Se Irving p. 116: Karweina S. 120 og Schofield p. 83.
116 Om tyskernes gunstigc situation, se Schofield pp. 75-76 og Irving pp. 21, 33-34. 
117 Om admiralitets overvejelser og tilbagetrrekningen af nrersikringen, se Irving pp. 

303-304 og Schofield pp. 83-84.
118 Jfr. Schofield pp. 77, 85 og Campbell & Macintyre pp. 84-85.
119 Om Pound's beslutning om at opl0se konvojen, se Irving pp. 116-121, 299:Karwe

ina S. 120-123 og Roskill Il, p. 144. Om kritikken af Pound, se Maisky pp. 311-314 
(referat af et m�de d. 28. juli mellem bl a Pound, Maisky og russiske s�officerer); Irving 
pp. 294-297; Roskill II, pp. 140, 144-145. Sfivel Tovey som de s;Svrige ledere af PQ 17's 
eskorte ans1i afg0relsen for katastrofalt forkert, se Campbell & Macintyre p. 85. 

120 Om eskadrens bevregelser, se Irving pp. 163-166.
121 Om baggrunden for Raeders beslutning, se Karweina S. 196-197, hvor uddrag af 

s�krigsledelsens dagbog er aftrykt. Se desuden Irving pp. 166-168. 
122 Om tabene, se Campbell & Macintyre pp. 232-233.
123 Om QP 13, se Campbell & Macintyre pp. 96-98.
124 Se Churchill IV, pp. 238-239 (brev til admiralitetet 15. juli).
125 Se Roskill II, pp. 277-278.
126 Se Morison I, pp. 258-360. 
127 Telegram til Stalin, se Stalin's Correspondence I, pp. 52-55 (No. 56).
128 Telegram til Churchill 23. juli, se Stalin's Correspondence I, p. 56 (No. 57). 
129 Jfr. Schofield pp. 104-105.
130 Om s�krigsledelsens overvejelser, se Irving pp. 168-169. 
131 Om m0det d. 26. august, se Lagevorträge S. 405--413.
132 Se f.eks. Dönitz S. 200-206 og Ruge S. 211. 
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133 Telegram ti1 Churchill 18. juli og 13. september, se Stalin's Correspondence I, pp. 
12-13 (No 3) og pp. 24-25 (No. 12).

134 Telegram til Stalin 20. juli og 17. september, se Stalin's Correspondence I, pp.
13-15 (No. 4) og pp. 25-26 (No. 13). 

135 Se Gwyer pp. 322-323 og Butler pp. 584-585. 
136 Om Churchill og Operation "Jupiter", se Churchill IV, pp. 304, 312-316, 318, 

393-394, 404, 510-512 og Butler pp. 620,630, 646-650.
137 Se Churchill IV, pp. 505, 508. Om bess,iget i Moskva, se Churchill IV, pp.

428-451.
138 Se Creswell p. 202.
139 Jfr. skitsen hos Schofield p. 112. 
140 Om Tovey's overvejelser, se Schofield pp. 108-109. 
141 Om de nye eskorteforbedringer, herunder eskortehangarskibene, se Campbell & 

Macintyre pp. 100-102. 
142 Disse kunne derfor fortsat bevrege sig nogenlunde frit pä overfladen om natten 

(neddykkede ubäde kunne lokaliseres vid hjrelp af asdic (undervandslytteapparat), jfr. 
dog s.14). 

143 Om eskortedispositionerne for PQ 18, se Roskill Il, pp. 278-281 og Schofield pp. 
109-110.

144 Om de tyske dispositioner, se Roskill Il, pp. 281-282.
145 Om PQ 18 og PQ 14, se Campbell & Macintyre pp. 108-142.
146 Se Schofield p. 126.
147 Se Churchill IV, p. 508 (brev fra Churchill til flädechefen Pound 26. august), pp. 

516-517 (brev fra Roosevelt til Churchill 5. oktober), p. 518 (brev fra Churchill ti1
Roosevelt 7. oktober) og Schofield pp. 126-127.

148 Pä et ms;ide med Hitler 19. november havde Raeder ellers foresläet eventuell at 
anvende de svrere' enheder mod QP-konvojeme, da disse sredvanligvis var relativt svagt 
eskorterede. Men p g a  stormvejr var luftrekognoscering umulig, og angrebet med over
fladefarts,ljer blev derfor opgivet ( de to handelsskibe, der gik tabt, blev srenket af ubäde ). 
Se Lagevorträge S. 427 og Schofield pp. 128-129. 

Om QP 15 og den s,lvrige sejlads til og fra Nordrusland, se Roskill Il, pp. 288-289 
(tabel p. 289). 

149 Kilder og litteratur: 
De vigtigste kilder til dette afsnit er Stalin's Correspondence, Lagevorträge og Chur

chill, mens den vigtigste litteratur er Campbell & Macintyre, Roskill, Schofield og Ruge. 
Se noterne 2, 48, 60 og 79. 

150 Om denne diskussion, se Schofield pp. 131-132 og Roskill II, p. 290. 
151 Om det nye eskortesystem, se Creswell p. 203, Roskill Il, pp, 289-290 og Camp

bell & Macintyre pp. 144-145, 
152 Se Roskill II, p. 291. 
153 P g a stormvejr kom 1 destroyer, 1 trawler ( adskillige trawlere var under krigen

ombygget til eskortefarts,ljer) og 5 handelsskibe bort fra konvojen. De fleste fandt dog 
konvojen igen, og resten näede selv til Murmansk, se Campbell & Macintyre p. 149. 

154 Angrebet skulle foretages med overfladeskibe, da disse var mindst generet af vejr
og belysningsforholdene. 

155 Udf�rlig skildring af slaget i Barenshavet hos Pope pp. 11-13, 66-320. En
udmrerket beskrivelse af slaget set fra tysk side findes hos Bekker S. 268-279. 

156 Om Hitlers "foredrag", se Lagevorträge S. 453-456.
157 Jfr. afsnit 9. 
158 Jfr. Ruge S. 216. 
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159 Se Lagevortrlige S. 454-456 og Raeder S. 284-290. Udf!'lrlig fremstilling af hele 
sagen hos Martienssen pp. 150-158 og Bekker S. 279-291. 

160 Se Lagevortr!ige S. 449-450, 466, 470-471. Om forholdet mellem Dönitz og 
Hitler, se desuden Dönitz S. 303-304, 363-364 og Ruge S. 217. 

161 Se Lagevortrlige S. 471.
162 Jfr. Creswell p. 204. 
163 Disse konvojer var ikke helt efter det nye m!'lnster, se Schofield pp. 150-152. Se i 

!'Ivrigt Campbell & Macintyre pp. 234-237. 
164 Se Churchill IV, p. 825-826 (brev til Eden m fl 9. januar). 
165 Se Schofield p. 150. 
166 Om det nye udstyr m m, se Campbell & Macintyre pp. 164-165, 168 og Schofield

pp. 150-151. 
167 I begyndelsen af 1943 var "Scharnhorst" og den svrere krydser "Prinz Eugen" igen 

operationsdygtige, og de fors!'lgte flere gange at sejle til Norge. Men fi,lrst i marts 
Iykkedes det "Scharnhorst" at slippe gennem den engelske bevogtning, mens "Prinz 
Eugen" mätte blive i 0sters!'len. Se Ruge S. 218. 

168 Om ärsagerne til standsningen af konvojerne, se Churchill IV, p. 674 (telegram fra 
Eden til Churchill 19. marts og fra Roosevelt til Churchill 20. marts) og Stalin's Corres
pondence I, pp. 110-111 (No. 136): telegram fra Churchill til Stalin 30. marts. Se i !'Ivrigt 
Campbell & Macintyre pp. 188-189, Roskill II, pp. 400-402 og Ruge S. 218. 

169 Se Stalin's Correspondencel, pp. 110-111 (No. 136). 
178 Telegram til Churchill 2. april, se Stalin's Correspondence I, p. 112 (No. 138). 
171 Se Stalin's Correspondence I, pp. 112-114 (No. 139). 
172 Se Stalins svar til Churchill 12. april i Stalin's Correspondence I, pp. 117-118 (No.

145). 
173 Kilder og litteratur:
De vigtigste kilder til dette afsnit er fortsat Churchill, Stalin's Correspondence og 

Lagevortrlige. De vigtigste fremstillinger er Campbell & Macintyre, Roskill og Schofield. 
Se noterne 2, 48 og 60. Om srenkningen af "Scharnhorst" giver Watts: "The Loss of The 
Scharnhorst" den nyeste og bedste beskrivelse. 

174 Se Campbell & Macintyre p. 189. 
175 I slutningen af juni havde admiral Fraser, der i mellemtiden havde afli,lst admiral 

Tovey som chef for Home Fleet, i en udf!'lrlig redeg0relse til admiralitetet om den 
sandsynlige konvojsituation i september frarädet at genoptage konvojerne, se Roskill III, 
Part I, p. 59. 

176 Om angrebet pA "Tirpitz", se Roskill III, Part I, pp. 64---69. 
177 Om de allieredes forgreves jagt pä skibet, se Roskill III, Part I, pp. 69-72. 
178 Se Campbell & Macintyre p. 190. 
179 Se Churchill V, pp. 231-233. 
180 Telegram 1. oktober, se Stalin's Correspondence I, pp. 166-169 (No. 199) og 

Churchill V, p. 235. 
181 Telegran 13. oktober, se Stalin's se Stalin's Correspondence I, pp. 171-173 (No. 

203). 
182 Se Churchill V, pp. 242-243.
183 Om Eden's forhandlinger i Moskva, se Churchill V, pp. 242-244 (telegram til

Churchill fra Eden 19. og 22. oktober) og Eden pp. 412-414. 
184 F!'lrst i januar 1944 begyndte tyskerne for alver at angribe konvojerne igen, se 

Campbell & Macintyre p. 207. 
185 Om konvojsituationen i november 1943, se Roskill III, Part I, pp. 76-77 og 

Campbell & Macintyre pp. 191-192. 
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186 Dönitz var desuden af den opfattelse, at "Scharnhorst" havde en udmrerket chance
for at gennemfS<lre et angreb, inden den engelske slagskibsstyrke kunne nå at gribe ind, se 
Dönitz S. 368-369. Andre hS<ljtstående officerer i den tyske flåde, bl a admiral 
Schniewind, der var chef for de tyske styrker i Norge, var mindre optimistiske. Se 
Schofield pp. 165-172 og Bekker S. 330-348 om de tyske overvejelser og betrenkelighe
der, 

187 Om konvojens eskorte, se Watts pp. 64-65.
188 Om Fraser's overvejelser, se Campbell & Macintyre p. 191 og Schofield p. 165.
189 Se Watts pp. 77-78.
190 Om hete aktionen, se den uhyre grundige fremstilling hos Watts pp. 18-60.
191 Om Dönitz'mode med Hitler, se Lagevorträge S. 565-569.
192 Disse bomber anvendtes også under angrebet 15. september.
193 Om de engelske angreb pä "Tirpitz", se Roskill III, Part I, pp. 273-278 og Part Il,

pp. 156, 159-162, 168-171. 
194 En glimrende beskrivelse af "Tirpitz"s strategiske betydning findes hos

Woodward, se specielt pp. 13-14, 56-59. 
195 Selv om "Tirpitz" f111rst blev srenket i november 1944, var skibet i realiteten ude af

billedet efter dvrergubådsangrebet i september 1943, jfr. s. 30 og 32. 
196 Ubådenes fart var betydelig hS<ljere på overfladen end i neddykket tilstand. For at

kunne indhente konvojerne gik de derfor normalt op til overfladen, men dette var altsä 
nu srerdeles vanskeligt. 

197 Om konvojsituationen i februar 1944, se Creswell pp. 205, 209; Campbell &
Macintyre pp. 208-210, 214-215. 
Om de tyske ubädes vanskeligheder, se desuden Lagevorträge S. 583, 585-586. 

198 Se Campbell & Macintyre pp. 234-239.
199 Om baggrunden for at indstille konjojerne, se Campbell & Macintyre pp. 213-214

og Schofield p. 188. 
2oo Kilder og litteratur:
Vigtigst for dette afsnit er Lagevorträge, Campbell & Macintyre, Roskill og Schofield, 

se noterne 48 og 60, 
201 Jfr. Schofield p. 193.
202 Om mj!ldet mellem Hitler og Dönitz, se Lagevorträge S. 581-584. Jfr. S. 586.
203 Om konvojoperationerne 1944-1945, se Roskill III, Part II, pp. 159-163, 167-

172, 251-262. 
204 Denne torpedotype, der ved hjrelp af et lytteapparat styrede sig frem efter lyden

fra skibsskruerne, blev brugt i Atlanterhavet fra september 1943, men fS<lrst i januar 1944 
kunne den tildeles ubädene i Polarhavet. Den var mest effektiv mod eskortefartS<ljeme, 
da den ikke kunne "h�re" meget langsomt sejlende skibe. Se Schofield p. 184. og 
Creswell p. 233. 

205 Om den nye tyske ubådstaktik og de allieredes modforholdsregler, se Lagevorträ-
ge S. 655 og ÖCampbell & Macintyre pp. 218-221. 

206 Se Campbell & Macintyre pp. 234-235, 238-239.
207 Se Campbell & Macintyre pp. 234-235, 238-239.
208 Desuden blev to skibe srenket, for de nåede at slutte sig til konvoj RA 64.
Om alle angivelser, se udf�rlig statistik hos Campbell & Macintyre pp. 232-239 og 

Roskill III, Part II, pp. 432--435. Det beskedne antal skibe, der enkeltvis sej le de til og fra 
Nordrusland, er ikke medregnet. Om disse skibe, se Roskill III, Part II, pp. 433, 435. 
Endvidere er konvoj JW 61 A (og RA 61 A) udeladt, da den udelukkende transportere
de russiske krlgsfanger tilbage til Sovjetunionen, se Roskill III, Part Il, p. 168. 

Desuden mistede de allierede 18 krigsskibe, deriblandt 2 krydsere. Den tyske flädes 
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tab var dog langt stiarre: foruden "Tirpitz" og "Scharnhorst" gik 3 store destroyere og 32 
ubflde tabt. Om tabene af overfladefartiajer, se Schofield p. 210. Om de tyske ubfldstab, 
se den udf!ilrlige tabel hos Campbell & Macintyre p. 240, der angiver, hvordan, hvornflr 
og af hvem hver enkelt ubfld blev srenket. lf!illge Schofield p. 210 og Roskill III, Part Il, p. 
262 mistede tyskerne 38 ubäde. Imidlertid syns kun Campbell & Macintyre at have 
foretaget en grundig undersiilgelse af ubfldstabene. 

289 Kilder og litteratur:
Den vigtigste kilde stil dette afsnit er uden sammenligning Lagevorträge, se note 60. 
Den vigtigste litteratur er dels Bekker: "Verdammte See", som ved hjrelp af talrige 

interviews og udstrakt anvendelse af bl a siakrigsledelsens krigsdagbog giver en udmrerket 
beskrivelse af den tyske flfldes indsats under krigen, dels de forskellige fremstillinger af 
Murmansk-konvojerne, isrer Blond: "Kurs Murmansk" med vrerdifulde noter af den 
tyske sjilkrigsspecialist Rohwer, samt Campbell & Macintyre og Schofield, se note 48. 

210 Om disse aktioner, se s. 16, 21, 26, 28, 31-32 og note 148.
211 Helt uden resultater var de tyske overfladeskibe dog ikke. Foruden de svrere skibe

anvendte tyskerne ogsfl destroyere mod Murmansk-konvojerne, bl a mod PQ 13, QP 8 
og QP 11. Under disse aktioner lykkedes det at srenke tre handelsskibe, der var kommet 
bort fra konvojerne. Men da disse som regel var ledsaget af en krydser, var de tyske 
chancer for at nä frem til konvojerne meget smfl, og efter at to destroyere var gäet tabt. 
opgav tyskerne denne angrebsform. Herefter anvendtes destroyerne kun sammen med 
de svrere enheder, men uden srerlig succes. Om destroyernes indsats, se Campbell & 
Macintyre pp. 19-20, 24, 30-33, 50-58, 162, 200. 

212 Se Bekker S. 253, hvor uddrag af siakrigslcdelsens dagbog er aftrykt.
213 Om den tyske oliemangel, se Lagevorträge S. 316-137. 326, 333-334, 427,

431-433; Fuehrer Conferences (stort set identisk med Lagevorträge, men medtager
enkelte appendices, der ikke findes i denne) 1942 pp. 69-70; Bekker S. 253-254 og
Woodward pp. 79-80, 112-113.

214 Om Hitlers indgriben, se Bekker S. 290-291; Blond S. 9-10 (forord af admiral
Wagner); Campbell & Macintyre pp. 125,231; Schofield pp. 118-119. 

215 Om Raeders opfattelse, se Lagevorträge S. 360, 375, 427 og Bekker S. 290-291.
216 Se f.eks. ordren til Schniewind i aktionen mod PQ 17 hos Karweina S. 169 og

ordren til Kummetz i aktionen mod JW 51 B hos Bekker S. 271. 
I februar 1943 lykkedes det dog Raeders efterfialger, Dönitz, at fä Hitler til at hreve 

disse iadelreggende "Bindungen". Herefter mätte flfldechefen indsrette de svrere skibe, så 
snart der b!ild sig en gunstig lejllghed, og den iaverstkommanderende til siils fik nu lov til at 
krempe og handle efter den taktiske situation uden at afvente specielle instrukser. 
Nyordningen fik dog ingen stiarre praktisk betydning, for da konvojerne blev genoptaget 
i november 1943, var kun "Scharnhorst" i operationsdygtig stand, og alene var dette skib 
i realiteten chanceljilst, jfr. skibets skrebne. 

Om nyordningen m m, se Lagevorträge S. 466,471. 
217 Om disse faktorers betydning, se Lagevorträge S. 566-568; Sokol p. 1341; Irving

p. 14; Salewski III, S. 331; Blond S. 9 (forord af Wagner).
218 Se Campbell & Macintyre pp. 232-239.
219 Se Roskill III, Part II, pp. 432-435.
220 Se artiklen s. 108.
211 Se artiklen s. 99.
222 Om de klimatiske forholds betydning for ubfldenes og Luftwaffes indsats, se

Lagevorträge S. 304,348,427; Dönitz S. 204 og Blond S. 171, 190-191. 
If!illge Campbell & Macintyre p. 128 var vandtemperaturen i Nordhavet af afg!ilrende 

betydning for Luftwaffes indsats. Mens f.eks. piloterne i Middelhavsomrädet kunne 
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npdlande i et varmt hav og blot vente pä at blive reddet, var chancerne for at overleve en 
npdlanding i det iskolde Nordhav meget smä. Angrebene pft Murmansk-konvojerne blev 
derfor ikke gennemfprt med samme dristighed som i Middelhavet. 

223 Om Luftwaffes vanskeligheder med eskorten, se Schofield pp. 117, 125 og artiklen
s. 120.

224 Om ubftdenes vanskeligheder med eskorten, se Lagevorträge S. 583, 655 og
artiklen s. 117, 118, 120-121. 

225 Man kan derfor undre sig over, at tyskerne ikke ganske enkelt erobrede Murmansk
og eventuelt Arkhangelsk eller i det mindste afskar disses jernbaneforbindelser, for 
derved ville Murmansk-ruten naturligvis falde bort. Forspget var imidlertid blevet gjort i 
1941, men angrebene mislykkedes, isrer forfi tyskerne indsatte alt for smä styrker til 
operationerne; og da det i 1942-1943 viste sig, at hverken den tyske fläde eller det tyske 
luftvftben formäede at standse konvojerne definitivt, var det for sent at rette fejltagelsen. 

For angrebet pft Murmansk m m, se "Hitlers Weisungen för die Kriegfiihrung 1939-
1945" operationsdirektiver udarbejdet i Oberkommando der Wehrmacht efter Hitlers 
anvisninger - og Halder: "Kriegstagebuch" (H. var tysk generalstabschef 1938-1942). 
Den bedste fremstilling af den russiske indsats mod angrebet pä Murmansk findes hos 
Piterskij: "Die Sowjet-Flotte im Zweiten Weltkrieg", srerdeles grundigt kommenteret af 
Rohwer (se note 209). 

226 Kilder og litteratur:
Se note 20. 
m Meister S. 187. 
228 Karweina S. 18.
229 Motter, T.H.V.: The Persian Corridor and Aid to Russia.
230 Se Motter pp. 481-482. Alle angivelser i dette afsnit er long tons å 1016 kg.
231 Om de engelske motiver for besrettelsen, se Churchill III, pp. 404,423,427,428,

431. Jfr. s. 10.
232 Se Stalin's Correspondence I, p. 19 (No. 9). 
233 Se Schlauch S. 121.
234 Se Stettinius pp. 215-216. 
235 Se Coakley pp. 158-161.
236 Se Sherwood p. 548. 
237 Se Coakley pp. 162-165.
m Se Stettinius pp. 216-217. 
239 Se Coakley p. 165. 
240 Se Coakley pp. 166-168. 
241 Om de allieredes spgen efter alternative forsyningsruter, se Coakley pp. 168-169.
242 Se Coakley p. 170.
243 0jeblikkelig accept til Hopkins, se Coakley p. 170. Senere formel accept til 

Roosevelt, se Churchill IV, p. 461 (brev til Roosevelt af 22. august). 
244 Se Stalin's Correspondence I, pp. 52-54 (No. 56).
245 Telegram til Churchill 23. juli, se Stalin's Correspondence I, p. 56 (No. 57).
246 Se Butler p. 662.
247 Se Motter p. 482. 
248 Telegram fra Churchill til Stalin 30. marts, se Stalin's Correspondence I, pp. 

110-111 (No. 136).
Murmansk-konvojerne var blevet genoptaget december 1942, se Campbell & Macin

tyre p. 234. 
249 Stalin's Correspondence I, p. 112 (No. 138).
250 Se Coakley pp. 170-179.
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251 Se Coakley pp. 179-180. 
2s2 Se Coakley p. 180. 
253 Om alle angivelser, se Motter pp. 482-483.
254 Se Churchill IV, pp. 623-625.
255 Angrebet blev faktisk forsf<!gt, men mislykkedes, isrer p g a utilstrrekkelibe styrker,

se Creswell pp. 217-218. 
256 Se Churchill V, pp. 180-181.
257 Se Churchill V, pp. 305-311.
258 Se Feis p. 266. 
259 Se Motter p. 432.
260 Se Motter p. 483.
261 Se Motter p. 481. At leverancerne ad Murmansk-ruten udgjorde 22,7%, bekrreftes

af Schofield p. 206. 
For fuldstrendighedens skyld mä det nrevnes, at st!'lrstedelen af de amerikanske flyleve

rancer blev fl!'ljet direkte til Sovjetunionen, dels fra Alaska til Sibirien, dels over Sydat
lanten til Abadan og derfra til Sovjetunionen, Knap 9 000 af de ialt ca 14 000 fly fra 
USA til Sovjetunionen blev Jeveret pä denne mäde, se Bildern und Dokumenten III, S. 
22. 

162 Kilder og litteratur:
Vigtigst for dette afsnit er Stalin's Correspondence, se note 2, og Stalin: "Öher den 

Grossen Vaterländischen Krieg der Sowjetunion", et udvalg af taler og dagsbefalinger; 
desuden diverse memoirer og biografier säsom Churchill og Sherwood (se note 2) samt 
Bryant: "The Turn of the Tide 1939-1943" og Zjukov: "Erindringer og meninger". Af 
srerlig betydning er Stettinius, se note 20, og Deane: "The Strange Alliance", begge en 
blanding af fremstilling og memoirer. 

Den vigtigste litteratur er Herring: "Aid to Russia, 1941-1946: Strategy, Diplomacy, 
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