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Förord
Vi lever i en föränderlig värld där även krigets karaktär förändras; dess konsekvenser är dock lika ohyggliga som tidigare. Hoten är nya och ofta dolda.
Traditionella fronter försvinner, nationalstater är sedan länge inte de enda parterna vid konflikter. Kunskap om och förståelse av de militära arbetsredskapens
funktion och nyttjande utgör en viktig framgångsfaktor för dagens och morgondagens officer. Verktygen är till helt övervägande del av teknisk art. Denna
nära koppling mellan teknik, taktik och operationer behöver betonas inom
officersutbildningen. Detta sker genom ämnet militärteknik. Militärteknik är
nämligen den vetenskap som beskriver och förklarar hur tekniken inverkar på
militär verksamhet på alla nivåer och hur officersprofessionen påverkar och
påverkas av tekniken. Militärtekniken har sin grund i flera olika ämnen från
skilda discipliner och förenar samhällsvetenskapens förståelse av den militära
professionen med naturvetenskapens fundament och ingenjörsvetenskapens
påbyggnad och dynamik. Militärtekniken behandlar således tekniken i dess
militära kontext och utifrån officerens perspektiv.
Som följd av militärteknikens tvärvetenskaplighet studeras och utvecklas
ämnet med stöd av både natur-, samhälls- och ingenjörsvetenskaper. De metoder vilka traditionellt tillämpats är främst kvantitativa. Matematik, statistik,
tekniska experiment, modellering och simulering är exempel på sådana metoder. Vid studiet av interaktionen mellan teknik och taktik, operation respektive
strategi kan även kvalitativa metoder behövas.
Teknikens påverkan finns på såväl stridsteknisk, taktisk/operativ som strategisk nivå. Påverkan är mest tydlig och mätbar på lägre nivåer, t.ex. när ett
eller flera tekniska system av motståndaren sätts ur spel genom störning, vilseledande information etc. och man genom att använda sig av en kombination
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av teknisk och taktisk kompetens genomför erforderlig taktikanpassning. Med
god kunskap om verktygen, dvs. allt från vapen och plattformar till informations- och ledningssystem samt principer för att bedriva strid på olika nivåer
kan den väpnade striden föras framgångsrikt på alla nivåer. Teknikens påverkan
ökar dock på strategisk nivå och är då ofta knuten till väsentliga teknologiska
utvecklingssteg.
Föreliggande Lärobok i Militärteknik är uppdelad i flera delar, av vilka detta
är den åttonde. Skilda teknikområden redovisas i separata bokvolymer för att
vid behov snabbt kunna revideras utan att hela boken för den delen måste
omarbetas. Likaså möjliggör denna struktur att nya och för officersprofessionen viktiga teknikområden snabbt och enkelt kan ingå i läroboken genom att
addera nya volymer. Denna volym, benämnd Oförstånd och okunskap, utgör en
översättning av boken Misguided Weapons, författad av Azriel Lorber. Underrubriken Konsekvenser för alla militära nivåer har tillförts vid översättningen
för att understryka att boken inte behandlar ingenjörstekniska fel, dåliga konstruktioner etc, utan att det är bristerna hos nyttjaren av tekniken som sätts i
fokus. Av de begrepp som behandlas är det ett som framstår som centralt, nämligen ”teknologiskt misslyckande”. Vi har i den svenska översättningen valt att
sätta detta inom citationstecken för att ange dess särskilda innebörd, nämligen
avsaknad av förståelse för den inverkan, eller brist därpå, som vissa vapensystem
kan ha på hur man för krig. Vidare ryms inom begreppet även brist på förståelse
för den vetenskap eller teknologi som ingår i ett speciellt vapensystem. ”Teknologiska misslyckanden” handlar således om människor och deras attityder till
teknikens ständigt föränderliga värld.
Studiet av teknik för militära syften ger nödvändig teknisk förståelse liksom
kunskaper inom relevanta och aktuella teknikområden. Detta skapar förutsättningar för att förstå interaktionen mellan teknik och militär verksamhet.
Militärtekniken utgör nämligen länken mellan den rena teknikkunskapen och
dess tillämpningar inom officersprofessionen och jag hoppas att Lärobok i Militärteknik kommer att tillföra dagens och morgondagens officerare kunskaper
och intellektuella redskap till fromma för såväl karriär som försvarsmakt.
Stockholm i oktober 2007
Stefan Axberg
Professor i Militärteknik
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Fundera på slaget vid Crécy (1346), Slaget om Storbritannien (1940), de inledande dagarna av Yom Kippur-kriget (1973) och Operation Ökenstorm (1991).
Även om århundraden och kontinenter skiljer dem åt, finns det en gemensam
nämnare hos alla dessa slag? Svaret är inte alldeles uppenbart, men i samtliga
dessa konflikter insåg den förlorande sidan – eller i varje fall sidan med mest
svårigheter – inte till fullo den potentiella verkan av välkända vapen i fiendens
händer, vapen som man kanske t.o.m. var väl förtrogen med själv. Dessutom
var offren för denna brist på förutseende inga vanliga amatörer eller uppbåd,
utan i stället erfarna professionella människor som borde vetat bättre.
Historieböcker tenderar i sin beskrivning av det ena eller det andra fälttåget
eller kriget att beskriva de politiska omständigheterna, tillsammans med tankar
och åtgärder från befälhavarnas och deras soldaters sida. Med få undantag har
personliga egenskaper (som klokhet, mod, lojalitet, eller t.o.m. fromhet) allmänt
ansetts som de viktiga och avgörande faktorerna, medan framställningen ofta
förbisett den typ av och kvalitet på vapnen som de stridande var utrustade med.
Detta är tämligen märkligt, eftersom militär teknologi åtminstone under det
tjugonde århundradet erkänts vara synnerligen viktig och därmed också föremål
för oräkneliga böcker (Bernhard och Fawn Brodies From Crossbow to H-Bomb,
och Martin van Crevelds Technology and War), artiklar och vetenskapliga möten
arrangerade av sådana organisationer som American Defense Preparedness Association och American Institute of Aeronautics and Astronautics. Alla dessa
publikationer behandlar teknologisk utveckling, dess betydelse för taktik och
strategi, politiskt tänkande och internationella relationer, och t.o.m. social inverkan. Ett annat betydelsefullt ämne är ekonomisk inverkan, både som avnämare
av samhällsresurser och som en välsignelse för den högteknologiska industrin.
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En viktig gren inom denna genre är böcker om militära innovationer, särskilt när denna innovation råkar vara baserad på någon ny teknologi. Peter
Rosens Winning the Next War och Harvey Sapolskys The Polaris System Development handlar om organisatoriska aspekter, särskilt frågan om hur en viss
innovation lyckas ta sig in i gängse militärt tänkande. Men det finns två problem med dessa diskussioner om militär teknologi. Först det första handlar det
flesta av dessa skrifter om stora system. Det gäller vare sig de behandlar begrepp
som amfibie- eller pansarkrigföring, eller hangarfartyg, ubåtar, radar, olika flygplan och liknande. Det är förståeligt: ett hangarfartyg eller ett överljudsplan är
mycket ”sexigare” än en snorkel eller några båtlaster kemikalier, men krig, eller
åtminstone fälttåg, har påverkats av båda. För det andra: vad hände vid de tillfällen när den nya tekniken (eller rentav de vapensystem som baserades på den)
redan fanns framme, åtminstone hos någon av de stridande? Behandlade både
sidor den som man skulle (med facit i hand)? Slutligen: känner alla militära
organisationer igen stora och avgörande innovationer inom militär teknologi?
Och om de gör det, söker de införa dem i sina förbandsstrukturer eller utveckla
motmedel, ifall de återfinns i fiendens händer?
En del nyligen publicerade böcker, som beskriver och analyserar militära
misslyckanden och operationer som gått snett, handlar nästan enbart om utförandet eller, för att vara rättfram, de skilda formerna för grov inkompetens
hos befälhavarna och deras underlydande. Med få undantag har den roll som
speciella vapen spelat för framgången eller misslyckandet vanligen negligerats.
T.o.m. när vapnets betydelse för utgången erkänts, som exempelvis radarns
under Slaget om Storbritannien, har sällan någon ansträngning gjorts för att
på djupet analysera de grundläggande orsakerna till den asymmetriska situationen, analysera hur det hela kom sig, eller se på saken från andra sidan ingenmansland. I de ovan angivna exemplen: varför hamnade fransmän, tyskar,
israeler och irakier i dessa dilemman? Och detta gäller givetvis många krig. Vi
vet t.ex. mycket om framgångarna för olika befälhavare under kriget i Nordafrika eller vid utbrytningen från brohuvudet i Normandie. Men lite har sagts
om de skilda förtjänsterna hos stridsvagnskanonerna på båda sidor. I dessa två
fälttåg förhindrades en potentiellt katastrofal utgång för de allierade av flera
faktorer, vanligen en övervikt i materiella resurser och obestritt luftherravälde.
I efterhand sopades dessa misstag under mattan och bara försvann efter hand,
t.o.m. ur historieböckerna. Dessa förbiseenden förstärks dessutom ofta av, att
man förbigår en diskussion om komplicerade, men viktiga teknologier som av
något skäl aldrig hamnade i rampljuset. Ett sådant exempel är det mycket långsamma införandet, på båda sidor, av fälltankar på jaktplan under olika faser av
Andra världskriget.
Även om många, kanske rentav de flesta av tidigare slag och krig faktiskt
avgjordes av traditionella ”kvaliteter” hos trupperna och deras befälhavare, ska
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denna bok handla enbart om en aspekt på problemet: ”teknologiskt misslyckande.” ”Teknologiskt misslyckande” innefattar enligt min definition en brist på
förståelse för den verkan, eller brist därpå, som vissa vapen kan ha på hur man
för krig. På en annan nivå kan ett ”teknologiskt misslyckande” även omfatta
en brist på förståelse för den vetenskap eller teknologi som ingår i ett speciellt vapen. Slutligen handlar ”teknologiska misslyckanden” om människor och
deras attityder till teknikens ständigt föränderliga värld. Jag vill understryka
att i det här sammanhanget syftar termen ”teknologiskt misslyckande” inte
på ingenjörstekniska fel, dåliga konstruktioner eller utföranden, mekaniska
haverier, slarvigt underhåll och liknande händelser som ibland drabbar hela
uppsättningar av vapen.
Eftersom jag själv är ingenjör, verkade det för mig som om åtminstone
vissa av de ”teknologiska misslyckandena” på slagfältet resulterat i teknologiska
överraskningar, vilket ledde till en katastrof för den överraskade sidan. Jag hade
dock aldrig stött på uttrycket ”teknologiskt misslyckande” i litteraturen och
endast vid ett tillfälle termen ”teknologisk överraskning” i den mening som jag
uppfattar den. Efter ytterligare funderande stod det klart, att det fanns många
militära nederlag som på ett eller annat sätt orsakats av sämre vapen (eller frånvaron av vapen), medan denna brist eller underlägsenhet endast sällan varit
vapenkonstruktörernas fel. Vanligen var det en brist på kännedom om, eller
komplett oförståelse för tekniska och vetenskapliga fakta, och hur de skulle
användas i krigföringen, hos alla slags ”högdjur”. Det står också klart för mig
att man vid tiden för nämnda nederlag och i många fall t.o.m. långt senare,
inte insåg detta faktum.
Denna bok är inte en skrift om militär historia som sådan och heller inte
en teknisk text. Den är ett försök att presentera några av de mer betydelsefulla,
ibland avgörande ”teknologiska misslyckandena”. För att kunna ge en bättre
förståelse av dessa tillkortakommanden, har det ibland varit nödvändigt att ge
en något bredare bakgrund och dess betydelse för problemet. Det är fascinerande att läsa historiska och anekdotartade aspekter på gångna ”teknologiska
misslyckande” och överraskningar. Med gängse efterklokhet är vi förtjusta i att
läsa om och förundras över den kortsynthet eller rena dumhet hos de militära
befälhavarna och deras politiska ledare, som lät dem dras in i dessa svårigheter.
Men som med de flesta misslyckande finns det lärdomar att dra och tillämpa,
även i vår egen ”upplysta” tid och de två mest påtagliga frågorna i vår framställning är följande: Kan ett ”teknologiskt misslyckande” – eller, givetvis, en
teknologisk överraskning – ske än i dag när alla, eller åtminstone de i ansvarig
ställning, är medvetna om den destruktiva potential som ryms i en sådan händelse? Och finns det något sätt att gardera sig mot sådana saker?
Svaret på den första frågan är uppenbarligen ”ja”. Ett exempel i sammanhanget, som kommer att beröras närmare längre fram, var Patriot-batteriernas
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oförmåga att skjuta ned de irakiska Scud-raketerna i Gulfkriget 1991. Detta
misslyckande kunde förutsetts år i förväg. Den behövliga informationen fanns
där för den som ville använda den, frånsett att den av något skäl inte noterades.
Beträffande den andra frågan, så tror jag inte att det finns någon helt säker lösning på problemet hur man ska skydda sig mot ett ”teknologiskt misslyckande”. Men att vara medveten om problemet, är ett stort steg i rätt riktning. Med
tanke på den mänskliga rasens obegränsade förmåga att göra idiotiska saker,
borde militära befälhavare och deras staber, om de brydde sig om att lära sig
något om sina föregångares misstag, vara medvetna om att ”teknologiska misslyckanden” och teknologiska överraskningar kan inträffa vid varje tidpunkt och
i varje tidsålder, vår egen inbegripen, och i framtiden. I alltför många fall härrör ”teknologiska misslyckanden” och teknologiska överraskningar från alltför
mänskliga karaktärsdrag som självgodhet, förakt för motståndaren, tröghet och
konservatism, eller med andra ord, dumhet och brist på professionalism. Dessa
egenskaper försvinner dessvärre inte för att man ger order om det.
En fråga som man vanligen stöter på är: ”Varför diskutera misslyckanden?”
Det är sant att det är mer moraliskt upplyftande att diskutera framgångar.
Dessutom är i de flesta fall ens eget (eller ens armés) misslyckande den andres
framgång. Men huvudskälet för att diskutera misslyckanden är enkel och har
länge varit känt: Man lär mer av misslyckanden – vanligen ens egna, men om
de studeras noga, också av andras. För att göra en omskrivning av Samuel Johnson: misslyckanden har en förunderlig förmåga att koncentrera tänkandet.
De flesta av de exempel som förs fram i denna skrift handlar om Första och
Andra världskriget. Dessa var de första verkligen teknologiska och industriella krigen, och som sådana rika på illustrativa exempel. Alla misslyckanden
var inte omvälvande och monumentala. Många startade i mindre skala, men
som vi alla vet: ”Liten tuva stjälper stort lass.” ”Teknologiska misslyckanden”
på underrättelsesidan kommer att nämnas i korthet, där något hittats på av
”nördar” att sedan släppas loss på en omisstänksam fiende. Dessa är dock inte
”teknologiska misslyckanden” i egentlig mening, om de inte ignorerats fullt
medvetet. Til syvende og sidst är sådana misslyckanden inte så svåra att förlåta
som de misslyckanden där informationen fanns att tillgå, eller blev upptäckt på
det svåra sättet, men där inget gjordes åt saken.
Några ord om referenser. Eftersom avsikten är att det här ska vara en lät�tillgänglig bok, ville jag inte belamra läsaren med ”bevis” för de mest grundläggande och allmänt accepterade fakta. Jag har därför avstått från att ta upp
ändlösa referenser och dessutom har jag känt mig oförhindrad att använda
andrahandskällor. Jag har använt referenser i fall då vissa auktoriteter är den
enda informationskällan och citerar tidigare författare, eller i fall som är mycket viktiga eller bisarra. Jag har också försökt att ange källan när jag säger mindre
vänliga saker om individer och organisationer. Jag har emellertid använt allmän
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information från samtliga källor i bibliografin, också när dessa inte specifikt
citerats, och jag uttrycker min erkänsla till alla dessa författare till ändlösa timmar av njutbar läsning och för deras (ibland diskreta) bidrag till föreliggande
bok.
Jag vill tacka följande personer som på olika sätt bidragit till att denna skrift
slutförts. Först och främst professor Harvey Sapolsky, Director för the Security
Studies Program vid MIT, och professor Ted Postol vid the Security Studies
Program som gjorde det hela möjligt och hjälpte mig att tillbringa mitt sabbatsår (under vilket den här boken skrevs) vid detta program. Jag vill tacka dr
Dennis M. Bushnell, Chief Scientist vid NASA:s Langley Research Center; och
dr Owen R. Cote Jr, Associate Director vid the Security Studies Program vid
MIT, som läste manuskriptet och lämnade många värdefulla förslag. Samma
gäller Michael Eisenstadt vid Washington Institute for Near East Policy, som
också lämnade en avgörande referens till ett av de fall som beskrivs. Alla misstag
och oklarheter som återstår efter det att dessa herrar kommenterat, är enbart
mina. Jag vill tacka den anonyme förlagsredaktören för denna bok, som för
mig påpekade en mycket intressant referens som gjorde ett av de fall som beskrivs avsevärt mer påtagligt. Jag vill också tacka dr Benjamin Frankel, redaktör
för tidskriften Security Studies, för hans hjälp och råd, och Dan Kronenberg,
redaktör för Kronenberg Professional Books, för hans tillstånd att använda åtskilliga utdrag från min senaste bok som publicerats vid detta förlag. Jag vill
tacka George Maerz från National Defense University (NDU) Press och annan
bibliotekspersonal vid NDU för deras hjälp att få tag i svåråtkomligt material.
Jag vill också tacka personalen vid MIT:s bibliotek för deras hjälp med att göra
mina efterforskningar möjliga, enkla och fruktbärande. Slutligen vill jag tacka
Rick Russell och Paul Marzlak vid Brassey’s, Inc. för deras exceptionellt välgrundade kommentarer, förslag, tålamod och hjälp i detta projekt.
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Prolog
Tidigt ”teknologiskt misslyckande” – Slaget vid Crécy
Fastklamrandet vid dogmer har ödelagt fler arméer och lett fram till fler
bataljer än något annat i krig.
– J. F. C. Fuller

Slaget vid Crécy skedde under Hundraårskriget mellan de engelska och franska
kungarna om äganderätten till några egendomar i Frankrike. I en av de tidiga
drabbningarna i detta krig, på våren 1346, landade den engelske kungen Edvard III på den franska kusten och drog iväg på ett långt fälttåg i den franske
kungens land. Kung Filip VI gav sig ut för att möta honom och engelsmännen
drog sig tillbaka, tills de utmattade gjorde halt nära byn Crécy den 26 augusti.
De engelska styrkorna omfattade ungefär fyratusen riddare, sextusen walesiska
bågskyttar med långbågar och omkring tjugotusen man walesiskt infanteri.
Fransmännen mönstrade tolvtusen riddare, sextusen genuesiska armborstskyttar och omkring tjugotusen milismän. De exakta siffrorna skiljer sig från källa
till källa, men det är allmänt accepterat att styrkeförhållandet var två till en, till
fransmännens fördel.
Kung Filip VI, som förföljde kung Edvard tidigt om eftermiddagen den 26
augusti, råkade av en tillfällighet på engelsmännen, som positionerat sig på en
liten kulle med en skog på ena flanken och en flod på den andra. De flesta av de
engelska riddarna hade också suttit av. Frånsett deras roll som tungt infanteri,
var avsittningen också en tydlig signal till infanteriet att ingen skulle fly om
läget blev kritiskt.

19

Lärobok i Militärteknik, vol. 8: Oförstånd och okunskap

Den franske kungen ville skjuta upp anfallet tills hela hans styrka, som
var utsträckt över flera kilometer, hade samlats. Filips riddare manade honom
emellertid att handla genast och han skickade då fram de genuesiska armborstskyttarna. Deras pilar lyckades emellertid inte nå de engelska linjerna och under häftig attack från de walesiska bågskyttarna, som sköt nedåt, slog de genuesiska styrkorna till reträtt. När de såg detta, anföll de franska riddarna uppför
kullen och red ner armborstskyttarna, men stoppades kort före de engelska
ställningarna av en skur av pilar som vållade svåra förluster. Under denna långa
sommardag och -kväll anföll fransmännen uppför kullen sexton gånger och
även om de vid några tillfällen kom i kontakt med engelsmännen, kunde de
inte ta sig genom deras linje. Närmare midnatt gav fransmännen till slut upp
och lämnade över femtonhundra riddare och omkring tiotusen andra döda
efter sig. Engelsmännen förlorade tre riddare och omkring hundra milismän.
Det är viktigt att påpeka, att denna obalans i förluster bör beaktas mot bakgrund av de ursprungliga styrkeförhållandena.
Den engelska segern i slaget vid Crécy fick vissa långtgående konsekvenser.
Den gjorde det möjligt för Edvard att belägra Calais, som slutligen föll och
förblev i engelsk hand till 1558, långt efter det att Hundraårskriget slutat. Den
förde fram England till ställningen som internationell stormakt och förhöjde
ytterligare långbågens rykte. Slutligen var slaget vid Crécy förmodligen första
gången sedan slaget vid Adrianopel (378 e. Kr. då en gotisk kavalleristyrka förintade östromerska infanterilegioner) som en styrka, som i huvudsak bestod av
infanteri, stoppade en numerärt överlägsen kavalleristyrka och segrade.
Under Hundraårskriget utspelade sig åtskilliga fler fälttåg och i två av dem
hamnade fransmännen åter i strid med männen med långbågarna, med liknande resultat. De var slaget vid Poitiers 1356 och slaget vid Agincourt 1415.
Men fröet till dessa franska katastrofer hade såtts långt tidigare än slaget vid
Crécy, som i sig blev en symbol, och läxan från dessa tidigare strider är berättelsens egentliga moral.
Den 11 november (Sankt Martins dag) 1337 hade earlen av Darby, som tjänade Edvard III, landat på Flanderns kust i vad som kom att ses som den inledande bataljen i Hundraårskriget. Darby möttes av flamländska armborstskyttar, som radat upp sig längs kajerna i hamnen. Armborstskyttarna drevs bort
av tyngre beskjutning från de walesiska långbågskyttarna och landstigningen
blev framgångsrik. Men uppenbarligen tog fransmännen inte till sig utgången
av denna strid. I avvaktan på nya operationer mot Frankrike, insåg Edvard III
att han måste ha sjömilitär kontroll över Engelska kanalen för att kunna färdas
obehindrat fram och tillbaka. Den 24 juni 1340 anföll en engelsk flottstyrka
om cirka 250 fartyg en kombinerad fransk-spansk flotta (under franskt befäl)
.
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Prolog

till ankars i Sluis (eller Sluys, vid dagens belgisk-holländska gräns). Skurar av
pilar från de engelska fartygen inledde striden och decimerade de franska och
spanska besättningarna. Slaget slutade med en närmast total förintelse av den
kombinerade flottan från kontinenten och förluster på omkring tjugofemtusen
man, att jämföra med de engelska förlusterna på cirka fyratusen.
Oavsett hur militärt ineffektivt feodalsystemet på trettonhundratalet var,
kan man utgå från att berättelser om slag överlever sex år och att någon borde
lagt märke till dem. Man vet att katastrofen vid Sluis rapporterades till den
franske kungen, men det verkar som om den franska ledningen inte brydde
sig om detaljerna. Enda förklaringen till sådana återkommande nederlag är
att riddarna på den tiden hade något slags tabu mot att diskutera förlorade slag
och orsaker till nederlag. Historiskt sett finns det naturligtvis inget stöd för
detta förmodande, men å andra sidan behöver sådan monumental dumhet en
förklaring. Kan det finnas någon bättre förklaring?
Förvånande nog var det långbågen som visade sig vara det avgörande vapnet. Den var nästan två meter lång, sköt en ”meterlång” pil och utvecklades i
Wales som ett jaktvapen. Många framgångsrika vapen utnyttjades för ”dubbel
användning”, både för strid och jakt, och långbågen var inget undantag. Den
var tillverkad av alm, hassel, idegran eller rönn och om den var korrekt utförd,
hade den naturliga trädgren som den tillverkats av egenskaper som fungerade
utmärkt både vid sträckning och sammandragning. En liknande princip utnyttjades i de asiatiska pilbågarna som tillverkades av trä, horn och djurhud och
som vi idag skulle definiera som kompositmaterial, frånsett att den walesiska
bågen var mycket enklare. Denna båge var ungefär lika effektiv som armborstet, men hade en avfyrningshastighet som var fyra till fem gånger högre. Haken var att den krävde långvarig och kontinuerlig övning för att skytten skulle
uppnå och bibehålla färdigheten. Sålunda krävde en långbåge ”kostnaden” för
en vältränad professionell skytt, mot kostnaden för en mekanisk uppfinning,
armborstet, som kunde användas av en soldat med avsevärt mindre utbildning.
Men Wales var fattigt, så ekvationen talade i högsta grad för långbågen, vilken
ersatte armborstet i England. Walesiska långbågeskyttar användes flitigt i de
engelska krigen mot skottarna och bågen fick ett skräckinjagande rykte, låt vara
enbart lokalt. Men fransmännen var inte imponerade, inte ens efter Sluis.
.

.

Barbara W. Tuchman, A Distant Mirror, The Calamitous 14th Century (London: Macmillan,
1979), s. 71. Hovfolket var rädda för att informera kungen om katastrofen, så hovnarren
skickades fram och pratade om de fega engelsmännen, som inte hoppade i vattnet som de
tappra fransmännen. Kungen förstod vinken. Det sades också, att fiskarna drack så mycket
franskt blod, att hade de kunnat tala, skulle de ha talat franska.
Archer Jones, The Art of War in the Western World (Urbana, IL: University of Illinois Press,
1987), s. 157. Jones berättar att det gjordes en del för att introducera långbågen i Frankrike,
men det misslyckades på grund av den långvariga utbildning som krävdes för att få fram en
effektiv bågskytt.
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Den attityden behöll de. Efter att ha förlorat slaget vid Crécy, förlorade de
tio år senare slaget vid Poitiers och sedan slaget vid Agincourt. I de två senare
bataljerna anföll betydligt starkare franska styrkor (vid Agincourt var det femtiotusen fransmän mot sextusen engelsmän) väl förberedda engelska ställningar
och led fruktansvärda förluster, huvudsakligen genom bågskyttarna. I och för
sig lät fransmännen i båda bataljerna en del riddare sitta av för att anfalla till
fots (för att undvika förvirring och skador orsakade av sårade hästar), men det
hjälpte inte.
Med insikten att fienden gjorde någonting annorlunda, försökte sig fransmännen på en halvhjärtad förändring av sin militära doktrin (att låta riddarna
sitta av) för att övervinna ett ständigt taktiskt underläge. Efter Crécy övervägde
de rentav att anskaffa långbågen, men gav upp då de upptäckte att de inte hade
tillräcklig tillgång på tränat folk. Ändå fortsatte de med l’offensive á l’outrance
(”anfall till varje pris”) oavsett konsekvenserna, även om uttrycket inte myntades förrän århundraden senare.
Dessa bataljer utspelade sig innan ordet ”teknologi” uppfunnits, men de illustrerar alldeles utmärkt innebörden av ett ”teknologiskt misslyckande”, vilket
i denna bok innebär total likgiltighet inför den påverkan som användningen av
en annorlunda, ofta ny teknologi hade inneburit på slagfältet.
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1. Att förutse utgången av strider
Du vet precis hur du drar ut i krig. Du vet aldrig hur du kommer
därifrån.
– Okänd
Det beror icke av de snabba huru de lyckas i löpandet, icke av hjältarna
huru striden utfaller.
– Predikaren 9:11

1.1

Inledning

Genom historien har tvister i politiska, religiösa, ekonomiska och territoriella
frågor eller sådana som handlat om ära, prestige eller rent storhetsvansinne exploderat i väpnade konflikter. Ofta nog har ledare givit sig in i sådana konflikter utan alltför mycket av föregående tanke och planering, trots att utgången
av dessa krig var av största intresse och betydelse för alla berörda. Osäkerheten
i sådana situationer och deras betydelse för deltagarna beskrevs redan i Bibeln
(Första Konungaboken 20:11). Där hånar kung Ahab den skrytsamma Ben
Hadad, kung över Syrien, genom att säga: ”Sägen så: Icke må den som omgjordar sig med svärdet berömma sig likt den som spänner det av sig.” Ben-Hadads
skrytande påminner om ett mer samtida skryt, om ”alla krigs moder”.
För de direkt berörda var det bokstavligen en fråga om liv och död, om
kringskuren frihet (eller rent slaveri), ekonomiska förluster, förnedring och
många andra slags lidanden. För andra kunde det betyda en förändrad regering, nya skatter eller t.o.m. förtryck och plundring. Naturligtvis ville alla berörda exakt förutsäga utgången av ett krig eller en batalj, helst redan innan de
hände, eller innan alla andra visste om det.
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1.2

Den kvantitativa faktorns betydelse

Vilka kriterier använde militärer och spåmän för att förutsäga utgången av en
väpnad konflikt? Först och främst omfattade dessa kriterier sådana påtagliga
faktorer som antalet fiendesoldater och information om deras vapen. Detta
stöds intuitivt och, i stor omfattning, av historisk erfarenhet. Man torde kunna
förutsäga, att större arméer har en bättre chans att vinna. Napoleon uttryckte
denna uppfattning bäst, genom att säga att ”Gud står på de stora bataljonernas sida”. Även idag förväntas en enkel beräkning (eller jämförelse) av antalet
divisioner, stridsvagnar och flygplan ge en indikation på en armés chanser i ett
verkligt krig. Detta är orsaken till att alla möjliga sorters listor över ”slagordning” för skilda länder världen över årligen publiceras och marknadsförs med
stor framgång.
Men häri ligger också ett problem som är lika gammalt som kriget. Det
finns en magi i stora tal och en frestelse att få fram snabba resultat genom enkla
matematiska metoder. Ibland kan dock, när sådana förutsägelser baseras på
rena siffror, det verkliga resultatet bli förvånande om inte rentav förödmjukande för ”experterna”. I maj 1948 gav den allt omfattande visdomen hos världens
ledande militära auktoriteter den nyligen upprättade staten Israel en tidsfrist på
mindre än två veckor under arabstaternas kombinerade angrepp. Den israeliska
militären var vid denna tidpunkt en hoprafsad samling lokala miliser, som i
huvudsak saknade formell militär utbildning, moderna stridsflygplan och artilleri, och som endast förfogade över några hemgjorda pansarbilar och två stulna
brittiska Cromwell-stridsvagnar utan reservdelar. Mot Israel stod sex riktiga
arméer (Egypten, Sudan, Jordanien, Libanon, Syrien och Irak) med reguljära
arméers hela utstyrsel, som pansar, artilleri och riktiga flygvapen och flottor,
och med understöd av stora, lokala gerillaförband. Resultatet är ett historiskt
faktum, där lärda diskussioner fortfarande pågår om vad som egentligen gick
snett för arabstyrkorna.
1991, före det andra Gulfkriget, förutskickade många i en ny generation
auktoriteter en utdragen, blodig kampanj mot den enorma irakiska armén,
”härdad i strid”, som för koalitionen skulle innebära förluster på tusentals (i
huvudsak amerikanska) soldater. Man befarade att det skulle visa sig, att den
välutrustade irakiska armén i det första Gulfkriget skulle dra nytta av sin utrustning och sin tidigare ”stridserfarenhet” mot iranierna. En forskare gjorde
t.o.m. jämförelser med de israelisk-arabiska krigen och förutspådde hundratals
döda allierade, även under de bästa förutsättningar, vilket innefattade totalt
allierat luftherravälde. Utgången av den spådomen ska diskuteras längre fram i
denna skrift. Än så länge kan det räcka med att säga, att en komplett lista över
sådana felberäkningar under de senaste århundradena förmodligen skulle fylla
flera sidor, men det torde ändå stå klart, att antalet soldater ensamt inte säger
hela sanningen.
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1.3

Kvaliteten på trupper och befäl

Grundorsaken till liknande misstag ligger i, att man negligerar det välkända
faktumet att storleken på en armés styrkor inte är den enda avgörande faktorn
när ett slag förloras eller vinns. Det finns andra faktorer som påverkar styrkornas
stridsförmåga. Det är dessa abstrakta förhållanden som skapar och vidmakthåller den samlade kvaliteten hos ett förband. De handlar om allt från grundläggande kvalitet hos manskapet (dvs. utbildning, intelligens och rådighet) och
deras moral och tro på uppgiften, samt på kvaliteten hos deras vapen.
Kvaliteten på truppen, som militär enhet, beror också på graden av träning
och disciplin, tidigare stridserfarenhet och deras förtroende för befälen och sig
själva. Den sista faktorn är särskilt svår att kvantifiera, utom i generella termer.
Leo Tolstoj, den berömde ryske författaren (1828–1910), upplevde krig vid
belägringen av Sevastopol under Krimkriget (1853–1856). Han gjorde senare
en djupgående iakttagelse rörande viljan att slåss: ”Överkommandots bästa planer kommer till intet, om Ivan i det kritiska ögonblicket vägrar att gå ut och
anfalla fienden.”
En ändå viktigare omständighet är skickligheten – och i alltför många fall,
bristen på skicklighet eller inkompetensen – hos det högre befälet. En kort
genomgång av militärhistorien kommer att visa, att fler slag slutade som de
gjorde, inte p.g.a. briljansen hos den vinnande befälhavaren, utan snarare p.g.a.
oförmågan hos den förlorande. Den spanska armadans nederlag, Custers beryktade sista strid och fälttåget på Gallipolihalvön 1915 passar in i denna kategori. Denna inkompetens avspeglar sig inte bara i rena missuppfattningar
gällande den taktiska situationen eller i feghet, utan oftare i sådana världsliga problem som utbetalning av solden till trupperna i rätt tid, rätt leveranser
och rätt omsorg om det sanitära. Fram till det tjugonde århundradet dog fler
soldater i fält p.g.a. dålig hälsa och sjukdom, än p.g.a. fientlig verksamhet.
Dessutom är kvaliteten på befälhavare, på alla nivåer, mycket svår att definiera
och ändå svårare att kvantifiera. För det första utgörs denna kvalitet av ett
stort antal delar, vars interaktion inte alltid är konsekvent och ibland rent av
inkonsekvent. Skillnaden mellan våghalsighet och dumdristighet mäts bara av
slutresultatet och medlidande kan minska effektiviteten. För det andra: hur ska
man kvantifiera alla dessa obestämbara drag av rådighet, djärvhet, mod och
t.o.m. medlidande? Slutligen kan kanske inte en ledares prestationer under
stressen i strid vara desamma genom åren, p.g.a. befälsbördan och ibland dessutom i kombination med ökande ålder eller vacklande hälsa. Detta resulterar
i en annan oberäknelig faktor, omöjlig att förutse, oavsett personens tidigare
karriär. Det är allmänt accepterat att Napoleons prestationer under senare år
blev sämre, p.g.a. vacklande hälsa i kombination med hans fienders allt bättre
kompetens, vilket kulminerade i hans slutliga nederlag.
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1.4

Andra faktorer, inklusive sunt förnuft

Det finns två ytterligare faktorer som inte verkar hänga samman direkt med
kvalitet eller kompetens, men som kan anses viktiga. Den första är tur. Otur
har alltför ofta fått skulden för misslyckanden i krig, men omsorg om detaljerna kunde, och kan fortfarande gardera en själv mot de flesta fall av ”otur”.
Trots allt ”gynnar turen den som förberett sig”. Men traditioner är seglivade.
Också i moderna krigsspel representeras ”turen” ofta av ett kast på måfå med
tärningen, eller av en datoriserad version av densamma.
En annan viktig omständighet har ofta förelegat, nämligen många människors tro på kraften hos ett himmelskt ingripande, eller åtminstone himmelsk
ledning. Gamla testamentet berättar hur ”de kämpade från himlen; stjärnorna
i sina banor kämpade mot Sisera” (Domarboken 5:20). Stjärnor eller inte, det
är uppenbart att det där speciella nederlaget inträffade när Sisera, som ett svar
på Baraks närvaro på berget Tabot, körde sina tunga stridsvagnar (en teknologisk tillgång som israelerna inte förfogade över och knappast kunde ha stridit
mot) in i Kishon-dalen mitt i vintern. Det här är en sumpig terräng året runt
och därför körde Sisera fast och förlorade sitt övertag – och till slut också sitt
huvud. Vi har inte redskapen för att avgöra om detta inträffade p.g.a. dålig
underrättelsetjänst vad gällde terrängen (ganska tveksamt, eftersom Sisera hade
sitt högkvarter några kilometer därifrån) eller p.g.a. ren arrogans och förakt
för fakta om geografi och väder. Oavsett vilket, är den här händelsen värd att
uppmärksamma, eftersom vi här berör en annan grundläggande kvalitet som
är nödvändig hos det högre befälet – sunt förnuft.
Avsaknad av sunt förnuft som leder till ett oansvarigt handlingssätt begränsades inte till absoluta eller okunniga ledare under antiken, vilka brukade
avrätta var och en som hade en annan åsikt i krigsrådet. Detta slags tanklösa
inställning kan man också hitta i överflöd i modern tid, även i de upplysta demokratierna, och denna inställning nådde ett bottenläge under Första världskriget. Effektiviteten hos geväret med magasin och hos den moderna kulsprutan var ganska väl kända vid tiden för det andra Boerkriget (1899–1902),
och kombinationen av dessa två vapen visade sig vara klart dödlig under det
rysk-japanska kriget 1904. Inte desto mindre trodde de franska generalerna
på allvar på anfallets överlägsenhet och var övertygade om att élan skulle visa
sig vara likvärdig kulsprutan. Tyskarna, som fann sig själva liggande bakom
fastlåsta linjer sedan deras flankmanövrer stoppats, trodde måhända inte så
mycket på élan. Dock, utan att ta hänsyn till tidigare lektioner och i brist på
bättre lösningar, föll båda sidor helt enkelt tillbaka på sin stabsutbildning. Tyskarna provade dock gas 1915 (först klorgas, därefter andra blandningar) men
.
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Beträffande ämnet idiotiskt beteende av högre befäl, se Norman Dixon, On the Psychology of
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misskötte också detta. Efter nästan tre år, förluster på många miljoner man och
med åtskilliga myterier i skyttegravarna, började båda sidor leta efter något annat, förhoppningsvis, bättre sätt.

1.5

Kvalitet jämfört med kvantitet

Det är lätt att förutsäga utgången i en väpnad konflikt när båda sidor har mer
eller mindre samma kvalitet, men där den ena sidan är tillräckligt mycket större
för att säkerställa en seger. Det är också lätt att förutsäga resultatet när två
jämnstora arméer, men av uppenbart olika kvalitet, ställs mot varandra. Svårigheterna infinner sig när en liten, men högkvalitativ armé ställs mot en större,
av tvivelaktig eller medelmåttig kvalitet. Dessa förutsägelser är i första hand
givetvis bara möjliga vad gäller ett enda fälttåg eller ett mycket kort krig. Om
de två länder som står mot varandra är mycket olika i storlek och i samlade
resurser, kan man utgå från att om den mindre armén inte når en snabb seger
(eller konflikten biläggs) och ifall de nationella resurserna på den större sidan
kan mobiliseras och organiseras på rätt sätt, så kommer denna att vinna om
kriget fortsätter. Man bör notera att mobilisering av resurser, de organisatoriska aspekterna och viljan att slåss är av avgörande betydelse. När de saknas,
eller om konflikten ligger geografiskt alltför långt bort, kan den ”svagare” sidan
vinna till slut.
Det har funnits många konflikter, där svagare militära styrkor vunnit mot
potentiellt överväldigande odds. Tänk på det amerikanska frihetskriget, det
rysk-japanska kriget och krigen i Vietnam mot fransmännen och amerikanerna. Ett annat exempel är kriget mellan Preussen och Österrike (1866). Det
österrikiska kejsardömet – som vi idag skulle kalla en ”papperstiger” – var stort,
men dåligt organiserat och dess militärer stod under ledning av en sextiotvåårig
general med utmärkta meriter (han räddade dagen i Solferino 1859). År 1866
var han faktiskt alltför sjuk för uppgiften och, eftersom han inte kände till terrängen, accepterade han högst motvilligt att ta befälet. Det avgörande slaget
vid Sadowa utkämpades mellan likvärdiga styrkor, omkring tvåhundratusen på
båda sidor, och slutade med ett förödande österrikiskt nederlag. Det är allmänt
accepterat att den här segern i stor utsträckning berodde på det nya bakladdade
geväret (Dreyses slagstiftgevär, uppfunnet av Nikolaus von Dreyse) som det
tyska infanteriet var utrustat med. I och för sig var detta gevär ännu inte var
perfekt. Bakstycket läckte heta krutgaser (eftersom man hade papperspatroner)
och dess räckvidd var ungefär hälften av de vanliga mynningsladdarnas på den
tiden, men det kunde avfyras omkring sex gånger i minuten, att jämföras med
två gånger i minuten för mynningsladdarna. Dessutom gjorde detta gevär det
.

Läsaren bör notera att för att inte blanda in en massa specialterminologi, används begreppet
”armé” här såsom omfattande alla vapengrenar, även, där så är lämpligt, flyg och flotta.
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möjligt för preussarna att skjuta liggande, medan soldater som använde mynningsladdare måste slåss, eller åtminstone ladda, stående, vilket medförde att
de utgjorde ett mycket större mål. Det är intressant, att efter det att geväret
utvecklats runt 1838, beställdes det omedelbart av den preussiska armén och
Dreyses fabrik hade fullt upp i ca tio år med att förse preussarna med de första och följande beställningar. 1851 erbjöds österrikarna geväret, men anbudet
avslogs. Österrikarna ansåg att ”även om det bakladdade geväret möjliggjorde
snabb eldgivning så länge det inte blev ett eldavbrott, så utgjorde detta ingen
reell fördel, eftersom snabb eldgivning bara gör slut på ammunitionstillgångarna”. Men det fanns också ett annat skäl till att österrikarna sade nej till det
bakladdade geväret. Den österrikiska fabriken för gevärstillverkning hade just
avslutat en modernisering av maskinerna för att kunna effektivisera produktionen. Att införa ett helt nytt gevär skulle ha varit en finansiell olycka. Det
var inte förrän strax före krigsutbrottet som de österrikiska militärerna insåg
situationens allvar och gjorde ansträngningar att få tag i bättre gevär, men då
var det för sent och Preussen vred dominansen över Centraleuropa ur Österrikes händer.
Berg av papper och floder av bläck har spenderats på argumenterande om
kvantitet kontra kvalitet hos de väpnade styrkorna och om de relativa förtjänsterna hos skilda kvalitativa egenskaper och hur dessa skulle kunna ökas. Före
tjugonde århundradet var de flesta skribenterna på detta område officerare av
skilda grader och med olika stor erfarenhet. Några av de mer kända är Maurice
de Saxe (1696–1750), Fredrik II (den Store, 1713–1786), Carl von Clausewitz
(1780–1831), Antoine Jomini (1779–1861), Ardant du Picq (1821–1870),
Ferdinand Foch (1851–1929), samt långt därifrån Sun Tzu (ca 500 f. Kr.).
Clausewitz är mest känd av dem alla och har förmodligen haft mest inflytande på militärt tänkande, även om, som senare kommer att visas, detta inflytande också var av ondo. Han var preussisk stabsofficer under Napolonkrigen.
Även om han aldrig förde trupp i strid, skrev han en av de mest uttömmande
böckerna om krigskonst och -vetenskap. Clausewitz dog av kolera 1851 och
hans böcker redigerades och utgavs av hans änka. Clausewitz diskuterade hela
skalan av ämnen som berörde ledning av trupper och fälttåg, och bl.a. utvecklade och kodifierade han begreppet ”krigets principer”. Bland dessa återfinns
.
.

28

Geoffrey Regan, The Guinness Book of Military Blunders (Enfield, UK: Guinness Publishing,
1995), s. 131.
Sun Tzu var en kinesisk filosof och härförare som levde under femte århundradet f. Kr. Hans
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Kai-shek.
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uthållighet, enhetligt befäl, stridsvilja, initiativ, kraftsamling, överraskning och
säkerhet. Även idag lärs dessa principer ut vid militärakademier världen över.
Även om man kan ifrågasätta vissa av hans påståenden (angående information
[underrättelsetjänst] i krig: ”[En] stor del av den information som erhålls i krig
är motstridig, en ändå större del är falsk och den överlägset största delen är av
tveksamt slag”), så måste dessa förstås med utgångspunkt i den tid han levde.
På det hela taget råder inget tvivel om, att det mesta av vad Clausewitz lärde ut
gäller än idag och har klarat tidens gång.
Även om dessa och många andra framstående militära ledare, både dessförinnan och senare, sysslat med problemet kvalitet kontra kvantitet, så har alla
fokuserat på kvaliteten hos trupper och befälhavare. Sådana kvaliteter uppnåddes genom benhård disciplin och ändlös, noggrann utbildning. De Saxe blev
exempelvis först känd för muskötutbildningen i hans regemente.

1.6

Lanchesters ekvationer

Det var inte förrän under Första världskriget som ett vetenskapligt grundat
försök gjordes att kvantifiera problemet kvalitet kontra kvantitet i militära
operationer. Denna typ av försök gjordes först av William F. Lanchester, en
brittisk ingenjör som var verksam inom många områden. Lanchester är dock
ihågkommen för att i egentlig mening ha uppfunnit ämnesområdet operativ
forskning, i ett arbete han skrev 1916 med titeln ”Aircraft in Warfare; the
Dawn of the Fourth Arm”. Lanchester utvecklade den s.k. Linjära lagen och
den Kvadratiska lagen, båda uppkallade efter honom. Båda dessa lagar är i
grunden differentialekvationer som beskriver graden av utmattning (dödande)
hos två infanteristyrkor av olika kvalitet och storlek som ställs mot varandra.
Resultat av detta nya sätt att hantera ett urgammalt problem var minst
sagt förvånande. Det ursprungliga arbetet sysslade mest med frågan om kraftsamling. Den kom till (den matematiskt uppbackade) slutsatsen att maximal
kvantitet (antal) av tillgängliga resurser borde sättas in (om det fanns utrymme)
samtidigt, i stället för lite i taget. I detta koncept bevisade Lanchester matematiskt vad som betraktas som en av de viktigaste faktorerna som bidrog till Napoleons segrar och som Clauswitz senare formulerade i en av sina ”krigets principer” – kraftsamlingen. Senare, under Slaget om Storbritannien, skulle den
benlöse jaktpiloten Douglas Bader erfarenhetsbaserat (får man anta) komma
till samma slutsats, när han förordade att man skulle sätta in ”stora flottiljer”
av försvarande jaktplan. Men den viktigaste och mest förvånande aspekten i
Lanchesters arbete är att han på ett strikt matematiskt sätt påvisar, att kvantitet
.
.

Carl von Clausewitz, On War (New York: Barnes & Noble, 1966), s. 75.
Michael I. Handel, ”Clausewitz in the Age of Technology”, i Clausewitz and Modern Strategy
(London: Frank Cass, 1986), s. 51–52.
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under vissa förhållanden är viktigare än kvalitet. Med andra ord, om man kan
investera en viss mängd resurser för att öka kvaliteten, säg 10 procent, eller för
att öka kvantiteten med samma resurser, så blir utfallet mycket bättre om man
investerar i kvantitet.
Man bör dock komma ihåg, att resultaten av Lanchesters forskning inte bör
tillämpas utanför sina ramar. Det är uppenbart, att nästan varje verklig militär operation är avsevärt mer komplicerad, än vad matematiska modeller kan
hantera. Ekvationerna kan med andra ord bara användas för mycket enkla scenarios. Lanchesters arbete stötte dessutom på problemet hur olika aspekter på
kvalitet exakt ska kvantifieras. Kvalitet är inte något enhetligt, utan består i sig
av tjogtals, kanske hundratals ”underkvaliteter” som är vitt skilda till utseende
och värde. Efter att ha tillskrivits ett numeriskt värde, var och en, och efter det
att något slags viktning av deras betydelse för den totala uppbyggnaden av saker och ting tagits fram och använts, måste de sedan summeras på något sätt.
Dessutom förutsätter denna typ av kalkyl att kvaliteten hos två motståndare, även om de är kvantitativt olika, fortfarande är av liknande natur. Erfarenheten lär oss emellertid, om och om igen, att så inte alltid är fallet. Hur
jämför vi förtjänsterna hos stridsvagnen och anti-stridsvagnsmissil, hur definierar vi ”kvaliteten” hos en självmordskrigare, såsom en kamikazepilot eller en
självmordsbombare? En sådan här analys kan dock vara användbar för att se
trender, vilka kan påverkas, exempelvis i utformningen av vapen.
Det är förvånande, att i alla diskussioner om kvalitet hos militära styrkor,
också genom matematisk analys, saknas effekten av teknologiska innovationer.
Med teknologisk innovation menar vi inte någon betydelsefull förbättring av
ett existerande vapen, utan att den ena militära sidan introducerar någonting
helt nytt som vållar, för att tala matematiskt, en diskontinuitet. Vad händer när
en helt ny, möjligen revolutionerande utrustning gör sin debut i början eller
mitten av ett pågående krig och vad kan dess inverkan på utgången bli? Men
det finns också en annan sida av saken. Vad händer ifall sådan ny utrustning
finns tillgänglig och den ena sidan inte kan inse dess potential? Några exempel
på sådana fall ska undersökas i de följande kapitlen.

.
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En avvägningsfunktion är ett tal eller en mängd som visar att en slags kvalitet, t.ex. utbildning, är viktigare än exempelvis rådighet, och i vilken omfattning. Dessa relativa meriter
måste värderas för hela uppsättningen kvalitativa egenskaper och, viktigast av allt, de måste
vara inbördes förenliga.

2.

Grundorsaker till ”teknologiska misslyckanden”
Ingenting gör det militära sinnet så tillfredsställt, som sentensen från en
väldig, men död general.
– Barbara W. Tuchman

2.1

Vapnens roll

Föregående kapitel tog upp några av de skribenter som behandlat olika aspekter på truppernas och officerarnas kvalitet. Förvånande nog är det ingen av
dessa skribenter som skrivit om möjligheterna att förbättra kvaliteten hos det
samlade stridande förbandet (till skillnad från truppen), genom att väsentligt
förbättra de vapen i vars bruk dessa trupper så mödosamt tränas. De klassiska
militära skribenternas arbeten innehåller inte heller någon diskussion om vapnens betydelse, inte heller deras samtida och konventionella vapen, och deras
relativa förtjänster vid en seger. Betydelsen av korrekt användning av befintliga
vapen för att genomföra ett framgångsrikt krig erkändes visserligen, eftersom
utläggningar om korrekt och effektiv användning av artilleri och musketerare,
och av att utbilda dessa, förekommer ymnigt. Men här ligger tyngdpunkten
åter på soldaternas kvalitet vid hantering av tilldelade vapen och inte på vapnens kvalitet, eller möjligheterna att öka denna. Man kan medge att den tidens
sätt att strida och takten i vapenutvecklingen hade mycket att göra med denna
inställning. Sålunda var det accepterat att vapen i bästa fall var av andra rangens
betydelse. Clausewitz sade det faktiskt mycket tydligt:
Uppfinningarna har från början varit vapen och utrustning för den enskilde stridande. Dessa måste delas ut och man måste lära sig använda
dem innan kriget bryter ut. De tillverkas för att passa sättet att strida
och styrs därmed av detta; men den aktivitet som läggs på dessa ting
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är givetvis något annat än själva striden; detta är bara förberedelse för
striden, inte genomförandet av den. Att beväpning och utrustning inte är
väsentliga för striden som begrepp är uppenbart [kursiverad stil tillagd],
eftersom vanlig brottning också är ett slags strid.

I vissa avseenden är detta illa nog, men man kan räkna med att Clausewitz
uttrycker sin mening klart och därför fortsätter han med att betona:
Två sätt att strida –
Närstrid och Eldstrid
(46) Av alla vapen som hittills uppfunnits genom mänsklig påhittighet,
är de mest naturliga och de som mest motsvarar instinkten de vapen som för de stridande närmast varandra, de som närmast liknar
mötet i boxningsringen. Dolken och stridsyxan har mer av detta
än lansen, spjutet och slungan.
(48) Även om de finns vissa mindre skillnader, kan alla moderna vapen
ändå föras in under den ena eller andra av två stora kategorier,
nämligen skär-och-stickvapen, samt skjutvapen. De förra för närstrid, de senare för strid på avstånd.
(50) Båda har som mål att förinta fienden.
(51) I närstrid är detta resultat givet; i strid med skjutvapen endast
mer eller mindre troligt. Av denna skillnad följer en mycket olika
betydelse i de två sätten att strida.
(52) Eftersom undergång är oundviklig i närstrid, är också minsta överlägsenhet genom fördelar eller mod avgörande och den deltagare
som är underlägsen, eller har mindre mod, försöker undgå faran
genom att fly.

2.2

Upphovet till skilda omdömeslösa attityder

Dessa råd var säkert bra på Clausewitz tid och förmodligen insåg han inte vilken betydelse hans texter skulle få i framtiden. Det är emellertid lätt att inse var
kommande generationer av militära ledare hämtat sin uppfattning om betydelsen av Etons bollplaner (för segern vid Waterloo) och överlägsenheten hos élan
över kraften i koncentrerad kulspruteeld. Detta sätt att tänka, som kom direkt
från krigskonstens egen guru, kom att leva sitt eget liv och ledde till ännu fler
yttringar, av vilka två citeras här nedan:
Det måste accepteras som princip att geväret, hur effektivt det än må
vara, inte kan ersätta den effekt som uppstår genom hästens snabbhet,
.
.
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attackens magnetism och den skräck som kallt stål injagar (utbildningsmanual för brittiska kavalleriet 1907).

Detta var femtiotre år efter Lätta brigadens katastrofala attack vid Balaklava, i vilken över femhundra föll av en styrka på ca sjuhundra man, och till
ingen nytta.
Det andra citatet är ändå mer upplysande:
Vi vill hellre ha en klassiskt utbildad gosse, än en som i hög grad ägnat
sina tankar åt elektricitet och fysik, och den typen av ämnen. Förmågan
att ge order och ledarskapets egenheter lär man sig inte i laboratorier.
Vår springande punkt är Karaktär; det bryr vi oss mer om än skolämnen (överstelöjtnant Murray, biträdande kommendant vid arsenalen i
Woolwich 1902).

Medan dessa auktoriteter behandlade krigföring i markarenan, hade samma
inställning uppenbarligen sina anhängare även på havet. 1898 började brittiska
flottan fundera på slagskepp beväpnade enbart med grova kanoner. En italiensk
skeppskonstruktör, Vittorio Cuniberti, förde fram den originella tanken att
om alla kanoner på ett slagskepp hade samma kaliber (den grövsta möjliga), så
skulle eldledningen bli enklare och träffsäkerheten bättre. Det är nästan frestande att säga ”naturligtvis”, men konstruktionen förkastades av det italienska
amiralitetet, togs upp av det brittiska och i slutändan blev resultatet slagskepp
av Dreadnought-klassen. Konteramiral Alfred Thayer Mahan (1840–1914) i
amerikanska flottan, ”Den marina strategins Clausewitz”, motsatte sig denna
idé, eftersom ”sådana skepp kommer bara att strida på stora avstånd. Dessa
avstånd skapar hos sjömannen en olust inför att gå in i närstrid. Det skulle
underminera det fysiska och moraliska modet hos befälhavaren.” Mahan dog
1914. Skottvidderna ökade före 1905. Trots hans åsikter byggdes större och
större slagskepp med ökad skottvidd och hangarfartygen kunde slutligen lägga
hundratals kilometer mellan stridande styrkor.
Slutresultatet var, att från slutet av sjuttonhundratalet och fram till slutet av Första världskriget dröjde sig dessa attityder kvar, på vissa håll t.o.m.
fram till Andra världskriget, med totalt förakt för den accelererande takten i
vapenutvecklingen och den förändrade karaktären hos kriget. ”På tvärs med
.
.
.
.

Under Krimkriget (1853–1856) anföll en brittisk kavalleristyrka, p.g.a. oklara order, in i en dal som
på tre sidor omgavs av ryskt artilleri.
Regan, s. 83 och 100.
Se Elting E. Morison, ”Gunfire at Sea: A Case Study of Innovation”, i Men, Machines, and Modern
Times (Cambridge, MA: MIT Press, 1966), s. 35.
Tänk på den polska armén, som före Andra världskriget anslog en väsentlig del av budgeten till
kavalleri, även om detta i och för sig också försågs med pansarvärnskanoner. (Se Steven J. Zaloga,
”Polish Cavalry against the Panzers”, Armor Magazine [Januari–Februari, 1984], s. 28.) Men även
om det berättades många historier om hur polskt kavalleri anföll tyska stridsvagnar, hävdar Zaloga
att dessa fabricerats både av polackerna och tyskarna, var och en i eget propagandasyfte. Se Heinz
Guderian, Panzer Leader (New York: Ballantine, 1961), s. 53; och Zaloga, s. 26 och 28.
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den teknologiska revolutionen, så att säga, sökte Europas soldater utkämpa
ett framtida krig med metoder från det förgångna, snarare än med dem som
tillhörde den nya tiden.” För att inte bli slagna av européerna var inställningen
i USA knappast bättre. ”Interna hinder för förändring och den närsynthet hos
enfrågeförsamlingar bidrog i högsta grad till arméns brist på beredskap inför
Andra världskriget.”
För att vara rättvis fanns det också andra röster. Generalmajor J. F. C. Fuller, en betydande författare på det militära området, skrev att
verktyg eller vapen utgör, om man bara kan hitta de rätta, nittionio
procent av segern … Strategi, befälsföring, ledarskap, mod, disciplin,
förråd, organisation och krigets samlade moraliska och fysiska bagage är
ingenting i jämförelse med stor överlägsenhet i vapen – i bästa fall utgör
de den enda procent som gör det hela möjligt.

Fuller skrev ursprungligen dessa ord 1919, men det var efter att det mesta
av skadan redan skett. Vi kommer i alla händelser inte gå så långt som att hålla
med om uttalandet om nittionio procent. Även med stor överlägsenhet i vapen
har slag förlorats p.g.a. dålig ledning eller ren dumhet hos underlydande (som
vid Isandhlwana, se kapitel 3), men fakta i livet hade uppenbarligen någon effekt, om än sent.
Var gick de vilse, de klassiska författarna av militär teori, från sjuttonde århundradet och framåt? Vapnen som sådana och deras betydelse för stridsförmågan behandlades redan i Bibeln, och det verkar som om de forntida tänkarna
hade bättre förståelse för alla sammanhängande problem, än de ”moderna”
skribenterna. I Samuels bok 13:19 förbjöd filistéerna israeliterna att ha smeder,
varför dessa inte kunde tillverka svärd och lansar. Detta slags tänkande är anmärkningsvärt i dess (för den tiden) avancerade förhållningssätt till frågan om
vapenkontroll – eller mer korrekt den antika motsvarigheten till vapenkontroll
– även om det är tveksamt om en milis på landsbygden skulle kunnat göra
så värst mycket med så sofistikerade vapen, ifall de nu haft dem.10 Men den
springande punkten är, att mer samtida författare fullständigt missat en poäng
som var uppenbar och accepterad under forntiden.
Med få undantag genomfördes vapenutvecklingen i allmänhet inte av militären och sällan för att motsvara ett specifikt militärt behov. Tillfälligtvis kunde
.

John Keegan och Richard Holmes, Soldiers, A History of Men in Battle (London: Hamish Hamilton
Ltd., 1985), s. 15.
. David E. Johnson, Fast Tanks and Heavy Bombers, Innovation in the U.S. Army, 1917–1945 (Ithaca,
NY: Cornell University Press, 1998), s. 2.
. J. F. C. Fuller, Armament and History (New York: Charles Scribner’s Sons, 1945), s. 18.
10. Det berättas på flera andra ställen i Bibeln att israeliterna var mycket duktiga på pil och båge, och
slunga. Se Samuelsboken och Domarboken. Därför är det mycket möjligt att filistéernas påbud
grundades på ekonomiska faktorer. Ett helt folk, ett bondesamhälle, måste komma till filistéernas
smeder två eller tre gånger om året för att få sina verktyg åtgärdade.
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aktiva officerare fundera på eller förbättra vapen, men största delen av utvecklingen genomfördes av de hantverkare som byggde dem eller de amatörer som
funderade ut något bättre sätt att göra saker och ting.11 Dessutom saknades
den enda grupp människor som sannolikt kunde bidragit mest till kvaliteten
på diskussionen. De verkliga tänkarna, naturfilosoferna, deltog inte i förbättringen av vapnen. Vetenskapsmännen befann sig nästan aldrig i ”rätt” miljö.
Som resultat hade de antingen inte de rätta verktygen för att hantera dessa
problem, eller också var de egentligen inte intresserade. Man bör också påpeka,
att fram till franska revolutionen avskydde vetenskapsmännen att sysselsätta sig
med militära problem som sådana. De flesta av dem var goda kristna, som gick
i kyrkan och tog budordet ”Du skall icke dräpa” mycket bokstavligt. De få som
helt kort uppehöll sig vid sådana frågor, som t.ex. Leibnitz, Bernouli, Huygens
och Newton, använde artillerield för att pröva sina fysiska och matematiska
teorier. De skulle varit förskräckta om de fått höra, att de utförde militär FoU
(Forskning och utveckling) och faktiskt bidrog till skjutvapnens utveckling.
Leonardo da Vinci (1452–1519), som var djupt engagerad i ”försvarsfrågor”,
var faktiskt ett undantag för sin tid.12
Som så många andra konventionella uppfattningar som slogs i stycken av
den franska revolutionen, så skedde också det med tanken att lärda män av något skäl skulle vara utestängda från att delta i sina länders militära strävanden.
Under revolutionen och därefter uppmanade de kämpande revolutionära styrkorna vetenskapsmännen (och faktiskt alla andra också) att bidra till den goda
saken med uppfinningar och vetenskapliga framsteg, vilket i grunden bröt ett
rådande tabu. Vetenskapen mobiliserades till slut för att förbättra kvaliteten på
krigets redskap.
Men det räcker inte att uppfinna eller utveckla ett bättre vapen; det är också
nödvändigt att övertyga militären att acceptera det. Detta har typiskt inneburit
att övervinna djupt rotade övertygelser och attityder som byggts upp genom
århundraden. Dessutom, som vi sett i Clausewitz texter – och han uttryckte
förmodligen bara en allmänt omfattad åsikt – ansågs vapnen vara av underordnad betydelse, jämfört med andra faktorer. Här kan man förmodligen hitta
ursprunget till ”attackens” mystik, som var så dominerande i de europeiska
arméerna under det nittonde och början av det tjugonde århundradet.
Sun Tzu, som skrev för ca tvåtusen femhundra år sedan, kan ursäktas med
att den militära teknologin på hans tid var tämligen primitiv, eller med att han
medvetet avstod från att diskutera hårdvaran p.g.a. den kulturella nivån i hans
11. Så t.ex. var uppfinnaren bakom tändhatten en skotsk präst, Alexander Forsyth, som också var ivrig
jägare och amatörkemist. Richard J. Gatling (berömd för sin kulspruta) var utbildad läkare. Hiram
Maxim, som till slut fulländade kulsprutan (och som kommer att diskuteras senare) var hantverkare
utan föregående erfarenhet av vapen.
12. Ett museum med da Vincis tekniska och militära arbeten finns i Chateau Du Clos-Luce, i Amboise
i Loiredalen i Frankrike.
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samhälle, för att i stället koncentrera sig på det abstrakta. Men inställningen
hos Clausewitz och hans samtida till detta ämne ställer till vissa problem. Vapenarsenalerna hade på Clausewitz tid trots allt blivit ganska så sofistikerade
och varierade, och han borde ha varit medveten om dessa skilda utvecklingsvägar inom vapenteknologin. Dessa omfattade bl.a. allmänt använt och varierat
(land- och sjö-)artilleri, många slags eldhandvapen som hölls mot axeln, mekaniska signalanordningar, sofistikerade krigsfartyg och marin produktion och
organisation, massproduktion av vapen och även en början på spaning från
luften med hjälp av ballonger. Säkerligen kunde och förstod Clausewitz, som
tvivelsutan studerat klassikerna och som under hela sin karriär varit stabsofficer, skillnaden mellan en romersk kohorts och en preussisk infanterifyrkants
utrustning, och hur den ena utvecklades till den andra.

2.3

Några möjliga förklaringar

De inledande framgångarna för revolutionens barfota, halvklädda arméer, låt
vara stödda av ett stort antal värnpliktiga, eldades av entusiasm. Dessutom
nådde Napoleon häpnadsväckande segrar utan några egentliga tekniska fördelar, tack vare sitt operativa geni. Truppernas entusiasm och befälhavarnas skicklighet kan ytterligare ha påverkat Clausewitz och senare skribenters tänkande.
Man kan också hävda, att högre officerare på Clausewitz nivå inte nedlät
sig till att betrakta yrkets futtiga verktyg såsom värdiga deras uppmärksamhet,
men det argumentet håller knappast. Även om vissa av dem kan betraktas som
obundna, fanns några kända personligheter som uppmärksammade problemet.
Bland många andra spelade stora nationella och militära ledare som Peter I
(den Store), rysk tsar (1672–1725), den svenske kungen Gustav II Adolf
(1594–1632) och längre fram fransmannen Lazar Carnot (1753–1823) en roll
för den faktiskt utvecklingen av vapen och deras effektiva användning. Gustav II Adolf, berömd ledare och organisatör, introducerade en lätt och mycket
rörlig artilleripjäs, som i olikhet med det tunga artilleriet följde resten av armén på slagfältet. Han introducerade också en standardiserad enhetsladdning,
vilken innehöll krut och kula i en pappershylsa, en uppfinning som gjorts ca
åttio år tidigare. Peter den Store reste utomlands och arbetade som en enkel
medhjälpare på ett holländskt varv för att lära sig hantverket från grunden.
Han var sedan helt avgörande för uppbyggnaden av en rysk flotta, praktiskt
taget från grunden. Han bidrog också till konstruktionen av bättre musköter
och artilleri. Carnot var ingen uppfinnare, men organiserade Frankrikes vetenskapliga resurser för att stödja landets militär. Det är intressant att alla dessa tre
var aktiva innan Clausewitz började skriva sina böcker och han bör sannolikt
ha känt till deras framgångar.
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En annan möjlig förklaring är att, allmänt talat, innovationer på vapenområdet var mycket långsamma vid denna tid och inte kunde ”kundanpassas”,
även om man visste vad eller var man skulle beställa. Begreppet innovation och
förbättring av vapen som en ordnad och önskad process förstods knappast eller
inte alls. Sålunda verkade de klassiska kvalitativa attributen hos krigaren och
hans ledare viktigare, och värda mer uppmärksamhet. Militär tradition kunde
helt enkelt inte acceptera teknologins roll för att förbättra prestationerna på
slagfältet och Napoleon, om ingen annan, uppfattades som ett levande bevis
för att ”militärt geni” var tillräckligt. Den här inställningen föddes givetvis
inte med Clausewitz. Den har varit mycket utbredd genom hela historien. I
många fall födde den förakt för fiendens vapen, försenade förbättringar av de
egna vapnen och var en av de huvudorsaker som ibland ledde till teknologiska
nederlag. Alexander Forsyth uppfann tändhatten 1805. År 1807, mitt under
Napoleonkrigen, erbjöd han den till brittiska armén, som genast avböjde. Det
var inte förrän 1834 som den slutligen accepterades.
Man bör understryka, att officerare aldrig varit emot förbättringar av sina
vapen. De skulle alltid acceptera ett gevär med längre räckvidd eller en lät�tare radio. De kanske skulle argumentera om priset, men de var ofta lätta att
övertyga. Vad de vanligen vände sig mot var radikala innovationer eller extrema
förbättringar som krävde begreppsmässiga förändringar (och förändrad militär
doktrin), speciell understödjande utrustning eller sådant som dök upp på bekostnad av gamla, beprövade och nostalgiskt älskade system. Två exempel kan
illustrera denna punkt. I början av artonhundratalet försökte Robert Fulton,
efter att ha misslyckats att övertyga fransmännen om att han kunde förse dem
med ubåtar, ångbåtar och undervattensvapen, att sälja sina ”torpeder” till den
brittiska flottan.13 Han lyckades nästan, men så vann amiral Horatio Nelson
slaget vid Trafalgar den 21 oktober 1805. Förklarligt nog förlorade engelsmännen rädslan för en fransk invasion och earlen av St. Vincent sade åt Fulton
att: ”Pitt är den största dumbom som någonsin funnits, som uppmuntrar ett
sätt att föra krig som de som behärskade havet inte ville ha och som, ifall
han hade haft framgång, skulle beröva dem (detta herravälde).”14 Jervis St.
Vincent (en amiral som var en av Nelsons befälhavare) var en extremt duglig
och framgångsrik ledare till sjöss, och erkänd som sådan. När det kom från en
sådan auktoritet, var detta utslag detsamma som dödsstöten åt Fultons idéer,
i varje fall just då.15 Fulton återvände hem till USA och vände, efter en del
13. ”Torpeden” är i detta fall en kagge med krut som placeras nära målet eller sätts i sjön för att driva
ned mot det.
14. Wallace S. Hutcheon, Robert Fulton (Annapolis, MD: Naval Institute Press, 1981), s. 87. Pitt (William, den yngre, 1759–1806) var brittisk premiärminister vid denna tid och stödde Fultons experiment.
15. Det medges att den brittiska flottan vaknade upp efter att Whiteheads torped fulländats och 1871
var först med att sätta upp en fabrik med licenstillverkning av dessa torpeder.
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ytterligare arbete på explosiva undervattensanordningar, uppmärksamheten
mot framdrivning av fartyg med ånga, en idé som hans arbete bidrog till att
lansera. Framdrivning av krigsfartyg med ånga gjorde slutligen sitt intåg i Europa och fransmännen, som fortfarande led av sina nederlag till sjöss, var villiga
att lyssna. Den brittiska flottan, å andra sidan, accepterade visserligen ångdrift
för hjälpfartyg, men ville inte införa den på krigsfartygen. För att inte överträffas av sin berömde föregångare, skrev marinministern Lord Melville 1828 som
svar på en begäran från the Colonial Office om en ångbåt att: ”Amiralitetet
känner som sin oavvisliga plikt, att till det yttersta hindra användandet av ångbåtar, eftersom det anser att införandet av ånga kommer att slå ett dödligt slag
mot imperiets marina överlägsenhet.”16
Som kommer att diskuteras längre fram, var sådana avståndstaganden från
teknologiska framsteg inte en isolerad företeelse, vare sig i Storbritannien eller
resten av världen. Det var bara när det fanns en kombination av gångna katastrofer eller långvarig inkompetens som lyfte fram behovet av reformer och en
duglig ledare med tillräckligt inflytande, som framsteg inom vapeninnovationer och bättre teknologi och organisation togs i bruk för att lösa problemen.

2.4

Problemen med en expanderande teknologi

På artonhundratalet började många inse att industriella och teknologiska innovationer formade kriget. Introduktion av telegrafen, järnvägen och ångmaskinen möjliggjorde massproduktion, metallurgi, kemi och myriader av andra
innovationer som resultat därav, där de flesta utvecklades för civilt bruk, fick
ett oerhört inflytande på militära operationer. Detta faktum förstods t.o.m. av
kavalleriofficerare, och de flesta av dessa män insåg att de kunde bortse från
denna utveckling enbart på egen risk. Tåget och telegrafen är dock bara medel,
eftersom slag inte utkämpas med ett tåg eller en telegraf. Så militären lärde sig
att använda dessa nya teknologier till egen fördel och en del av dem, särskilt
inom mer tekniska vapengrenar, förstod t.o.m. de vetenskapliga principerna
bakom dessa innovationer.
Denna trend mot ett ökande inflytande för vetenskap och teknologi på krigföringens område växte i styrka, och resulterade i att Första världskriget blev
en drabbning mellan motståndarnas industrier. Vetenskapen spelade en roll,
framför allt inom kemin, som måste leverera substitut för det som inte kunde
fås från utlandet, p.g.a. att det inte fanns eller p.g.a. blockad, eller genom att
hitta på bättre sätt att producera vissa kemikalier i väldiga kvantiteter.17 Mot
16. Donald MacIntyre och Basil W. Bathe, Man-of-War (New York: Castle, 1974), s. 75.
17. Aceton är en viktig kemisk ingrediens vid framställning av röksvagt krut. Dr Chaim Weizmann, en
brittisk kemist, konverterade en experimentell process som han utvecklat för att producera syntetisk
alkohol till en process för tillverkning av aceton, och löste därmed ett stort problem för den brit-
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slutet av kriget gick fysikerna med i striden, med pionjärarbeten inom ubåtsspaningssystem och förbättringar inom radiotelegrafin. Å andra sidan berodde
inte utvecklingen av stridsvagnen eller förbättringarna på flygplanen, låt vara
viktiga för framstegen inom krigföringen, på nya vetenskapliga principer eller
ens verkligt avancerad teknologi. När det gäller flygplanet (under Första världskriget) var det mer en fråga om tid för att införa ständiga förbättringar.
Officerare inställda på att avancera undvek en alltför nära anknytning till
de tekniska vapenslagen. Så t.ex. lades den amerikanska arméns stridsvagnskår
ned i juni 1920 och stridvagnarna blev en del av infanteriet. Men det fanns
officerare som ansåg att stridsvagnarna borde vara något mer, än bara ett stöd
för infanteriet. Senare under 1920 publicerade kapten Dwight D. Eisenhower,
som då tjänstgjorde i ett stridsvagnsförband (i infanteriet), en kontroversiell
artikel om stridsvagnskrigföring i Infantry Journal. Han kallades in till chefen
för infanteriet, hotades med krigsrätt och valde att söka sig bort från pansaret.
George Patton omvärderade också sina karriärplaner som stridsvagnsofficer i
infanteriet och sökte sig tillbaka till kavalleriet. Där kunde han ”spela polo,
delta i riduppvisningar och jaga”.18 Inte heller britterna, som uppfann stridsvagnen, går fria från skuld.
Slutligen skapade den inneboende konservatismen i den brittiska armén, med regementet och traditionen i fokus, väldiga barriärer mot
innovationer och dessa institutionella realiteter förvärrades av en allmän
anti-intellektuell inställning som genomsyrade armékulturen.19

Ännu hårdare uttryckte sig en annan skribent: ”I armén föraktades den
tekniske officeren allmänt.”20 T.o.m. i den brittiska stridsvagnskåren betraktade många officerare teknologi som något som var under deras värdighet.21
Denna attityd begränsade sig inte till den brittiska armén, utan vi finner spår
av den också i flygvapnet (RAF). Frank Whittle, som uppfann jetmotorn, var
ursprungligen utbildad till pilot i RAF och tjänstgjorde också som testpilot
och flyglärare. När han av flygministeriet placerats för att arbeta heltid med sin
uppfinning, var han orolig för att denna kommendering till den s.k. Special
Duty List skulle påverka hans karriär inom RAF negativt.22 Och detta var i
slutet av 1937.

18.
19.
20.

21.
22.

tiska krigsindustrin. Fritz Haber, som kommer att diskuteras i nästa kapitel, löste ett ändå svårare
problem för tyskarna, genom att utveckla en process för framställning av billig ammoniak, en viktig
insatskemikalie vid tillverkning av sprängämnen.
David E. Johnson, s. 75.
Ibid, s. 4.
M. M. Postan, D. Hay och J. D. Scott, Design and Development of Weapons—Studies in Government
and Industrial Organisation (London: Her Majesty’s Stationery Office och Longmans, Green and
Co., 1964), s. 240.
Kenneth Macksey, Military Errors of World War Two (London: Cassell, 2000), s. 80.
Frank Whittle, Jet (London: Pan Books, 1957), s. 66–67.
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Mellan de två världskrigen tog vetenskapen och teknologin jättelika steg
framåt, vilket möjliggjorde introduktion av ny utrustning och nya sätt att utkämpa krig. Bland dessa återfanns en betydligt utökad roll för flyget, ökad
mekanisering av fältarméerna och omfattande användning av trådlös telegrafi
(vilket i sig möjliggjorde införandet av ett nytt koncept, ”synnerligen rörlig
krigföring”). Vidare ingick hangarfartygen, med den oerhört komplicerade
tekniken att landa flygplan på ett litet däck, vilket en pilot beskrev som någonting som ”storleksmässigt liknande ett avlångt frimärke”. Dessa nya teknologier förde med sig strategisk bombning, en ny sorts strid till sjöss med
betoning på hangarfartyg, en del förbättringar i torpedens konstruktion och
förmågan att operera över väldiga avstånd vid mycket högre hastigheter. Både
militära och politiska ledare i de flesta länder förstod dessa förändringar och
deras effekt på framtida krigföring, och ansträngde sig att ta tillvara frukterna
av framstegen inom vetenskap och teknologi för krigföringen. I en del länder
blev dessa ansträngningar mer påtagliga allt eftersom kriget närmade sig. Men
givetvis hanterade inte alla länder dessa frågor med samma grad av effektivitet
och inte heller hade alla kapacitet att göra detta.

2.5

Gammal kunskap kontra ny och effekterna av specialisering

Men åtskilliga problem dolde sig under ytan. För det första är vetenskapsmän, militärer och politiska ledare bara människor, med alla de problem som
en mångskiftande grupp av dugliga (i varje fall inom deras eget specialfack)
mänskliga varelser kan skapa, även inom ett yrkesområde. För det andra växte
vetenskapsområden och skilda resulterande teknologier, liksom de myriader
av produkter som kunde baseras på dessa teknologier, i ständigt snabbare takt,
både vad gäller antalet områden och djupgående effekter. Detta ledde till specialisering. Långt in på artonhundratalet förväntades en ”vetenskapsman”, eller
t.o.m. en ingenjör, veta praktiskt taget allt inom sin profession.23 Det berodde
inte på att han förväntades vara en extremt begåvad individ, utan på att den
samlade mängden tillgänglig kunskap var sådan, att en någorlunda begåvad
person kunde behärska alltihop. Detta förhållande ändrades under det tjugonde århundradet, lite långsammare för vetenskapsmannen, men tämligen
snabbt för ingenjören. Svårigheten för båda var, att den gamla kunskapen inte
kunde räknas ut helt och hållet, så för att bibehålla kompetensen måste båda
23. Tänk exempelvis på ingenjören Cyrus Smith i Jules Vernes bok Den hemlighetsfulla ön. Denne man
var kunnig i kemi, sprängämnen, metallurgi, hydraulik, konstruktion och demolering, astronomi
och navigation. Och allt detta sysslade han med, med sitt minne som enda källa, strandsatt som
han var med sina följeslagare på en obebodd ö i Stilla havet. Visserligen handlar det om en påhittad
människa, men allt detta låg inte så särskilt mycket över genomsnittet för vetenskapsmän under
denna tid, mitten av artonhundratalet. Idag skulle sådana prestationer ofta kräva ett halvdussin
specialister, alla beväpnade med en laptop.
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professionerna specialisera sig. Detta ledde i sin tur till ett annat problem. Praktiska problem är ofta mångfacetterade och professionella människor som ägnade sig åt ett speciellt problem insåg ofta inte, att andra vetenskapliga discipliner
ibland satt inne med den lösning (eller bara den där lilla knuffen i rätt riktning)
som de letade efter. Problemet löstes så småningom när begreppet ”tvärdisciplinärt arbete” formulerades och accepterades såsom användbart. Men i mellantiden arbetade många vetenskapsmän ensamma och försökte ibland själva lösa
problem som var högst vardagliga för vetenskapsmän inom andra områden,
och slösade därigenom i bästa fall bara tid och arbete.
Om det här förhållandet sakta förvärrades inom vetenskapssamfundet, så
var det uselt redan från början inom det militära och ännu sämre vad gäller
politiska företrädare. Professionella militärer förstår eller antas förstå sitt yrke,
även om, som kommer att visas, så inte alltid är fallet. Hur det än är, så har de
under sina karriärer inte tid och än mindre något intresse av att bli kunniga
inom tekniska ämnen, frånsett mycket speciella fall som navigering för sjöofficerare eller trigonometri för artillerister, eller en del elektronik- och kommunikationsteori för signaltrupperna. En infanteri- eller kavalleriofficer behöver inte
ens så mycket vetenskap. Översta ledningen för varje militär styrka kom från
stridande förband och inte från stödjande enheter. Inom markstridskrafterna
kom högre befäl huvudsakligen från infanteriet eller kavalleriet. De började
ställas inför problem som t.o.m. vetenskapsmännen ibland grälade om och förlorade snabbt intresset, i den mån de någonsin haft något. Vetenskapen blev
helt enkelt för komplicerad. Tänkbar framtida utveckling gränsade till science
fiction och få officerare i tjänst ville ta detta på allvar.
Vetenskapsmännen gjorde sig heller inte alltid populära hos militären. Civila vetenskapsmän såg alltid sig själva som höjda över mänsklighetens futtiga
bråk. Brodies berättar en historia om Ernest Rutherford, känd brittiska fysiker,
som vid ett tillfälle klandrades för att ha varit frånvarande från något möte om
ubåtskrig i en kommitté där han ingick. Han lär då ha svarat: ”Vänligen ta det
lugnt. Jag har arbetat med experiment som antyder att atomen kan klyvas på
konstgjord väg. Om detta stämmer, så är det långt mer betydelsefullt än ett
krig.”24
Slutligen har vi så politikerna. Med ett anmärkningsvärt undantag, Japan
fram till 1945, är militära institutioner under alla typer av regimer beroende
av politiker, som delar ut pengar för att underhålla och utveckla de väpnade
styrkorna, löner till generalerna inkluderat. Men politik är förmodligen den
enda profession där inget kompetenstest krävs för att man ska få utöva arbetet.
Vad mer är, en del regimer sköttes (och sköts ofta nog även nu) enligt seder
och bruk på piratskepp. T.o.m. i verkliga demokratier beror möjligheten att
nå en position i toppen ibland mer på lojalitet mot saken (eller storleken på
24. Brodie, s. 234.
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kampanjbidraget) än på verklig kompetens. Det finns en viss logik i detta. Om
en man är rik nog att ge ett generöst bidrag, så är han nog tillräckligt smart
redan från början.

2.6

Samarbetets problem

När dessa tre grupper – vetenskapsmännen, generalerna och politikerna – skulle arbeta ihop för en gemensam sak, var det bara naturligt att friktion skulle
uppstå och ett av de första ting som en ingenjörsstuderande lär sig, är att friktion skapar en massa värdelös värme. Detta slags förhållande var ett evigt faktum i livet och det varade en bra bit in på Andra världskriget. T.ex. berättas
i varenda historiebok om utvecklingen av atombomben och om problemen
mellan vetenskapsmännen i Manhattanprojektet och general Leslie Groves,
som ledde det. Ett annat fall är när prioriteringarna i krigföringen avgjordes i
konferenser mellan de allierade. Man överenskom linjen ”Tyskland först” och
inom ramen för denna bestämdes, att det var av yttersta vikt att vinna Slaget
om Atlanten. Om inte detta slag slutgiltigt vanns, skulle uppbyggnaden av
resurser i Storbritannien inför återkomsten till kontinenten och för att genomföra den strategiska bombkampanjen gå i stå. Så enkelt var det. Men många
inflytelserika tjänstemän (se kapitel 5) ansåg bombningen av Tyskland vara
viktigare och vägrade att ställa de för anti-ubåtskriget nödvändiga flygplanen
till förfogande.25 Generalerna sade att långhåriga civila ”förbaske mig” inte
skulle lära dem deras jobb. Amiralerna var inte bättre. Amiral Ernest J. King,
chef för sjöoperationer i den amerikanska marinen under Andra världskriget,
visade upp precis denna inställning. King vägrade att inse hur flera exempel på
ny utveckling inom radarområdet (utvecklade av civila instanser) skulle kunna
erbjuda helt nya möjligheter inom anti-ubåtskriget. När konstruktionen till en
ny kryssare visades upp för honom, klagade han: ”Det är för mycket radar på
det här fartyget. Vi måste kunna bekämpa andra fartyg med eller utan radar.”26
Dessutom sägs att King ifrågasatte det amerikanska politiska systemet, som
tillät civila att blanda sig i militära frågor.27 Vid ett annat tillfälle sade han till
Vannevar Bush, chef för Office of Scientific Research and Development, som
då var ett av de mest betydelsefulla organen i Washington, att ”civila åsikter
inte intresserade honom”.28
25. Robert Buderi, The Invention That Changed the World (New York: Simon & Schuster, 1997), s. 158.
Sammanlagt ledde diskussionen till att man fick fram tre dussin flygplan.
26. Ibid., s. 161. Detta slags närsynta resonemang var allmänt utbrett inte bara under Andra världskriget och heller inte begränsat till USA och dess flotta. Se även Ernst Udets reaktion på radarn, som
beskrivs i slutet av detta kapitel.
27. Ibid., s. 159.
28. Ibid., s. 227.
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Ett annat problem var gräl mellan olika vapenslag över prioriteringar vad
gällde tillgång till ny utrustning och roller och uppdrag. Fallet Billy Mitchell
är typiskt. När han på det tidiga tjugotalet bevisade att flygplan kunde sänka
fartyg, krävde armén, där arméflyget ingick, att också få vara med i leken. Efter
en del hetsigt debatterande nåddes en kompromiss, enligt vilken arméflygkåren
skulle försvara de amerikanska kusterna inom ett avstånd av etthundra miles,
varvid det som hände därutanför var marinens ansvar. Men arméflygkåren,
som antogs förbereda sig för att bevaka stränderna mot fientliga slagskepp,
utbildade aldrig sina piloter i att flyga över vatten och misslyckades därför när
tyska ubåtar inledde sina räder längs östkusten (och marinen fick skulden för
det misslyckandet). Ett annat problem inträffade i Storbritannien, när den nya
tiocentimetersradarn introducerades och Fighter Command, Bomber Command och Coastal Command alla slogs om den, utan att bry sig ett dyft om
den övergripande bilden. Läget var knappast bättre på den tyska sidan. Luftwaffe måste beordras att bidra med flygplan för att stödja den tyska flottan
och Göring slogs (utan framgång) mot flottans ansträngningar att utveckla en
torped som kunde bäras av flygplan.29
Så var det också problemet med folk som kämpade för politisk makt och inflytande, och högt uppsatta politiker som blandade sig i tekniska och operationella problem som de inte förstod, eller applicerade lastgamla eller irrelevanta
personliga erfarenheter på nya tekniska och operationella situationer. Den tyska
fixeringen vid störtbombning är precis ett sådant fall. Ernst Udet var i grad det
näst högsta jaktflygaresset i Tyskland under Första världskriget och trodde fullt
och fast på störtbombningen. Mellan krigen uppträde han som konstflygare
och 1936 övertalades han av sin gamle kamrat Hermann Göring (som också
var f.d. jaktpilot) att återvända till Luftwaffe. Hans första post var inspektör för
jaktflyget och senare befordrades han till posten som generalkvartermästare för
Luftwaffe. I detta arbete använde han sitt inflytande för att säkerställa, att inget
flygplan togs i tjänst hos Luftwaffe om det inte kunde operera som störtbombare. Men medan lätta bombare kunde fås att störtdyka – och, viktigare ändå,
ta sig ur dykningen – var det en helt annan sak med tunga flygplan. Även den
fyrmotoriga (men tvåpropellriga) Heinkel-177, avsedd för långdistanspatrullering till sjöss, måste visa att den kunde detta. Eftersom He-177 helt enkelt
inte kunde göra sådana saker, tappade Udet intresset och flygplanet hankade
sig fram, plågat av tekniska problem (beroende på det ovanliga motorarrangemanget) och utan några egentliga försök att lösa dessa brister och ta det i
tjänst. Slutligen fanns där de vanliga stora och små bristerna på effektivitet
som återfinns i varje storskalig byråkrati av typen väpnade styrkor. Under dessa
omständigheter är det faktiskt förvånande att alla inblandade åstadkom så pass
mycket framsteg men, som vi ska se, det fanns också många misslyckanden.
29. Macksey, s. 115.
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2.7

Effekterna av stora och små misstag

Medan ett nederlag i en batalj i gamla tider avgjorde utgången av ett fälttåg
eller ett krig, är ett modernt krig vanligen alltför omfattande för att avgöras av
ett slag eller ens en serie slag. Men ibland inträffar ett visst klimax, som vi med
gängse efterklokhet kan föra fram som en vändpunkt. Utgången av sådana slag
eller kampanjer avgjorde antingen utgången av kriget eller berövade den ena
sidan en säker och relativt snabb seger. Slaget om Storbritannien och ubåtskriget i Atlanten är två sådana exempel på tyska misslyckanden. På den japanska
sidan var det slaget vid Midway.
Det har också funnits många små misslyckanden och förlorade möjligheter
som, även om ingen av dem var stor nog att betecknas som oåterkallelig, fick
en samlad effekt i form av förluster och avtappning av resurser som blev kritisk.
Under ett långt krig kan sådana små misstag ge upphov till en snöbollseffekt,
vars utgång är svår att förutspå. Om man betänker den skarpa konkurrensen
om resurser under ett pågående krig och pressen från samtidiga kriser, är det
näst intill omöjligt att under sådana förhållanden rätta till gångna misstag.
När dammet lagt sig, sopar segraren vanligen dessa små misstag under mattan med kommentaren att det är det pris man får betala för en seger. I den
besegrades ögon växer sådana missgrepp vanligen i omfång och leder ibland till
en hel del självrannsakan och så småningom reella förbättringar. De verkliga
proportionerna och den relativa betydelsen av dessa små misstag kommer endast långsamt fram i ljuset, i takt med att personliga iakttagelser blir offentliga
och en ny generation historiker lägger samtliga fakta på bordet. Förlusterna
finns där, emellertid, och den malande frågan om huruvida segern kunde nåtts
till ett lägre pris kommer alltid att finnas kvar.

2.8

Brist på beredskap

Ett fall av ”teknologiskt misslyckande” är, när den ena sidan är väl medveten
om konsekvenserna av ett nytt vapensystem i händerna på motståndaren, men
av olika skäl i varje fall i nuläget inte gör något åt det, p.g.a. politiska illusioner
eller mer pressande prioriteringar. Ett sådant exempel är britternas brist på beredskap inför Andra världskriget tills det nästan var för sent och de frenetiska
ansträngningarna att rätta till bristerna när man insåg faran.
Ett annat exempel är Sovjetunionen och atombomben, även om den politiska ledningen bara kan påläggas en del av skulden. Den sovjetiska ledningen var
välinformerad (genom dess omfattande nätverk av spioner) om USA:s framsteg
mot ett atomvapen. Men trots att de själva hade en blygsam nukleär satsning
som gick tillbaka till trettiotalet, var de under Andra världskriget inte i ett läge
där de själva kunde göra något åt det, frånsett att samla så mycket teoretiska
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och praktiska uppgifter som möjligt. Sedan USA avslutat kriget med Japan
genom att använda atomvapen, insåg den sovjetiska ledningen betydelsen av
denna nya teknologi för världspolitiken och satte igång väldiga ansträngningar
för att själva behärska den.
Sovjetunionen sprängde sin första atomladdning den 29 augusti 1949. Vid
den tidpunkten innehade USA redan omkring 170 atombomber. 1951 hade
Sovjetunionen 25 och amerikanerna 438. 1953 hade dessa siffror vuxit till 120,
respektive 1 169. Sovjetunionen var väl medvetet om skillnaden i antal och om
sin underlägsenhet i detta avseende, och gjorde sitt yttersta för att övervinna
problemet, men under tiden kunde landet bara hålla sig lugnt och hoppas.
Det medges att detta inte hindrade ryssarna för att då och då vara framfusiga (som vid Berlin-blockaden 1948), men de vinnlade sig i högsta grad om
att inte gå över gränsen. Deras sena uppträdande på scenen resulterade i en
annan intressant biprodukt. Även om Sovjetunionen under trettiotalet varit
ledande i utvecklingen av mycket stora flygplan, också bombplan, lämnades
detta område fullständigt åt sitt öde under Andra världskriget. Sovjet måste
koncentrera sig på jaktförsvar och på flygplan för markattack, av vilka det mest
berömda var IL-2, ”Stormovik”.30 När kriget slutade, stod ryssarna utan några
egentliga långdistansbombare och utan hopp om att inom rimlig tid kunna
producera något som skulle kunna bära atomvapen. De försökte sig på några
temporära uppehållande åtgärder, som att handbygga Tu-4 ”Bull”, en kopia
av B-29. Åtskilliga B-29 nödlandade i Sibirien när de hamnat i problem efter
bombuppdrag över Japan. Ryssarna skickade tillbaka besättningarna, men behöll flygplanen. Sovjet fortsatte att utveckla viss bombarkapacitet, men beslöt
att snabbstarta sin strategiska upprustning genom att gå direkt på raketdrivna
missiler. Även om Sovjet hade en lång tradition av raketforskning och imponerande expertkunnande om fastbränsleraketer, valde de att kopiera och förbättra
den tyska konstruktionen V-2.31 Denna inriktning betalade sig bra, både inom
det militära och det vetenskapliga området. Dessa kraftfulla raketer gjorde det
möjligt för Sovjetunionen att på flera viktiga områden komma först i rymdkapplöpningen och landet behöll ledningen tills USA lyckades hinna ikapp.
Ett liknande, nästan parallellt fall, var det s.k. ”missilgapet”. Med utgångspunkt i ryssarnas demonstration av sina färdigheter på raketområdet, antog
30. Frånsett dess egna ansträngningar på området, fick Sovjetunionen stora mängder flygplan från USA
genom lend lease-programmet. Favoriten var Bell P-39 Airacobra. I USA och England betraktades
planet som ett i bästa fall ganska medelmåttigt jaktplan, men ryssarna älskade det, eftersom det
hade en mycket stor kanon (trettiosju millimeter) och därmed var utmärkt att sätta in mot tyskt
pansar.
31. Den förste riktige vetenskapsman som tänkte över och publicerade sig på detta område var Constantin E. Tziolkovsky (1857–1935), som 1904 utgav en tekniskt korrekt skrift med titeln ”Space
Exploration by Means of Reaction Propulsion Craft”, vilken handlade om att genomföra rymdfärder med hjälp av raketer.
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den amerikanska ledningen det värsta och gjorde en enorm ansträngning för
att fylla detta gap. Under tiden levde den amerikanska allmänheten i fasa för
en förestående sovjetisk attack, som de trodde inte skulle gå att hindra eller ens
hämnas.
Medan det fanns fler sådana hypotetiska fall av ”vad kunde hänt om”, så
var ett annat – mer konkret – fall det problem som britterna och senare de
allierade hade med tyska ubåtar i Atlanten under Andra världskriget. Under
Första världskriget hade ubåten visat sig vara ett oväntat hot och kom sannolikt
närmare att strypa England än den någonsin gjorde under Andra världskriget.
Vid mitten av 1917 var exempelvis den brittiska slagflottan tvingad att ligga
i hamn p.g.a. bränslebrist och fartygsförlusterna i april 1917 uppgick till omkring 860 000 ton.32 Jämförelsevis var fartygsförlusterna under Andra världskriget 601 000 och 627 000 ton i maj, respektive juni 1942, och 538 000 ton
i mars 1943.33 1917 införde britterna slutligen konvojsystemet, som tidigare
förkastats två gånger av fullständigt ohållbara skäl, och förlusterna minskade
drastiskt. Det verkar som om många ledande amiraler, trots deras kunskaper
om trigonometri, hade problem med plan geometri.34 Konvojsystemet hade
ursprungligen använts mot franska kapare under Napoleonkrigen. Dessutom
utvecklade britterna mot slutet av Första världskriget ASDIC (senare känd som
”Sonar”), men den var inte färdig när kriget slutade.35 Britterna kom ihåg läxan och utvecklade en förbättrad version av ASDIC, och lyckades på något sätt
hålla denna utveckling hemlig. Vid Andra världskrigets utbrott var de ganska
säkra på sin förmåga att kunna stoppa de tyska ubåtarna. Visst fick en del tyska
ubåtsbefälhavare sig en obehaglig överraskning, men detta varade inte länge,
eftersom tyskarna började anfalla på nätterna i ytläge, där ASDIC var ineffektiv. Det brittiska amiralitetet, som kände till denna brist hos ASDIC, höjde sitt
självförtroende genom att hävda att ubåtar inte kunde operera i ytläge nattetid,
eftersom det var för farligt. Detta uttalande baserade sig på en säkerhetsåtgärd
32. Anthony J. Watts, The Royal Navy, An Illustrated History (Annapolis, MD: Naval Institute Press,
1994), s. 120.
33. Winston S. Churchill, The Hinge of Fate (Boston: Houghton Mifflin, 1949), s. 126; och Closing the
Ring (Boston: Houghton Mifflin, 1949), s. 10.
34. Om man samlar ett visst antal fartyg i en konvoj, blir risken att konvojen upptäcks betydligt mindre, jämfört med risken för upptäckt om de ingående fartygen skulle seglat ensamma. Detta gäller
praktiskt taget oavsett storleken på konvojen. Det är sant att en konvojs fart begränsas till farten
hos det långsammaste fartyget och om konvojen väl upptäcks, erbjuder den ubåtarna många mål;
men å andra sidan kan en konvoj förses med eskortfartyg, vilket inte individuella fartyg kan.
35. ASDIC var faktiskt en akronym för the Allied Submarine Detection Investigating Committee,
men accepterades också som det generiska namnet på anordningen. Å andra sidan citerar Robert
Gannon en källa som hävdar att någon sådan kommitté aldrig fanns och att namnet kommer av
”Anti Submarine Division-ics” (eller devices). (Se Robert Gannon, Hellions of the Deep [College
Park: Pennsylvania State University Press, 1996], s. 60.) Senare ersattes termen ASDIC av SONAR
– SOund NAvigation Ranging.
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som amiralitetet infört för brittiska ubåtar och gällde rimligen inte tyska flottan.36 Ett annat problem med tidiga versioner av ASDIC var dess räckvidd,
som var mycket kortare än torpedernas eller räckvidden hos ubåtarnas avlyssningsapparater. Att gå i konvoj hjälpte, men inte tillräckligt, och förlusterna
steg till alarmerande höjder. För de allierade blev det en kamp i uppförsbacke
att utveckla, producera, introducera och integrera alla de medel som vetenskapsmännen funderade fram och, värst av allt, det tog tid. I mellantiden gick
fartyg förlorade, men det fanns inget magiskt trick för att snabba på sakernas
tillstånd. Till slut, i mitten av 1943, föll alla ansträngningar på plats och ubåten
var i realiteten besegrad.

2.9

Hur uppstår ”teknologiska misslyckanden”?

Alla dessa stora och små framgångar samt misslyckanden berodde på många
faktorer, från mängden resurser och deras kvalitet, till kvaliteten på ledarskapet.
Men någon gång berodde utgången på något tekniskt faktum, rätt förstått och
utnyttjat, eller av något skäl missförstått, ringaktat, negligerat, felhanterat eller utsatt för politisk inblandning. Följande kapitel ska studera flera exempel
på de skilda orsaker som gör att ”teknologiska misslyckanden” inträffar. Dessa
orsaker kan delas in i följande fem grupper:
1. Konservativt tänkande, misstro mot nya idéer och oförmåga att anpassa sig
till en förändrad verklighet
2. Missuppfattning av aktuell teknologi eller dess relevans för slagfältet
3. Dålig ledning (inklusive NIH-, Not Invented Here, attityden)
4. Förutfattade meningar hos mycket inflytelserika personer, ibland ledsagade
av överdriven självsäkerhet och arrogans
5. Inblandning från högre ort, ibland p.g.a. politiska ideologier
Listan är inte graderad med hänsyn till betydelsen av de skilda orsakerna,
den mängd skada de åstadkommit eller omfattningen av dokumenterade fall.
En del av de misslyckanden som beskrivs, kan också bero på mer än en orsak
och därför ska listan enbart ses som en allmän handledning.
Om vi accepterar den grundläggande premissen att det fanns fall, där en
tillgänglig innovation inte togs i bruk eller utvärderades rätt, så är den oundvikliga slutsatsen att man måste skylla på människor och inte på någon naturlag.
Går man ett steg längre, finns det fall där vetenskapsmän eller ingenjörer är
36. Holger Herwig, i Williamson Murray och Allan R. Millett (red.), Military Innovation in the Interwar Period (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1996), s. 251.
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orsaken till att en teknologisk innovation inte accepterats, men detta är på det
hela taget mindre vanligt.37 Oftast är vetenskapligt utbildade människor ganska bra på att värdera vad som är möjligt och vad som inte är det. De är också
mindre mottagliga för påverkan från slogans eller nostalgi. Problemen börjar,
när omdöme och beslutsrätt ligger i händerna på sådana som utbildats i andra
discipliner, men utövar kontroll över teknologiska frågor. Detta är en generalisering, det medges, och tekniker gör också misstag, men deras genomsnittliga
träffbild när det gäller framtida teknologi är bättre.
En del av dessa misstag har orsakats av obestridligen patriotiska figurer med
de bästa avsikter, men som missletts av tidigare erfarenheter eller trauman.
Och till sist: dessa orsaker till misslyckande var inte och är inte begränsade
till en viss historisk epok, ett visst land, social grupp, kultur eller form av styrelseskick. Dårar, skeptiker och arroganta beslutsfattare har funnits i kungars,
rebellers, kommunisters, nazisters och sanna demokraters led. Men en sak är
klar: detta kommer att förbli ett problem för all framtid. För att travestera
Kiplings berömda ord, så kan sådana stoppklossar för militära teknologiska
framsteg blekna bort eller dö, men de ersätts alltid av nya.
Följande kapitel kommer att handla om flera grupper av fallstudier kring
nya militära teknologier och i vidaste mening behandlingen av militärtekniska
problem. Individer, vanligen i hög ställning, kunde vålla och orsakade i många
fall enorm skada p.g.a. fåfänga, grumliga motiv, arrogans eller ren dumhet.
Många av de problem som beskrivs, kunde lösts på dagar eller veckor, men tog
ibland månader och t.o.m. år att rätta till. Eftersom de flesta utspelade sig under faktiska krig, kan man föreställa sig slöseriet och den onödiga kostnaden.

2.10

Några militära ledares åsikter

Innan vi ger oss in i mer detaljerade fallstudier och även för att anslå rätt ton,
följer dock här några höga officerare som på ett eller annat sätt inte fullt ut
förstått nya teknologiska innovationer, vilka senare visat sig synnerligen framgångsrika.
Så tidigt som 1910 ansåg Helmuth Moltke (den yngre), stabschef för den
tyska armén vid Första världskrigets början, att användandet av flygplan för
att fälla bomber var ”för närvarande oviktigt”. Inte heller ansåg krigsministern
Erich von Falkenhayn i januari 1914 att flygplanet skulle vara till stor nytta i
ett långt krig.38

37. Det fanns vissa påtagliga undantag som kommer att diskuteras senare, i kapitel 6.
38. Allan R. Millet och Williamson Murray, Military Effectiveness, Vol. 1, The First World War (Boston:
Unwin Hyman, 1988), s. 84–85. von Falkenhayn ersatte senare Moltke som stabschef.
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Ferdinand Foch kommenterade flygplanet under en flygutställning 1910:
”Trevlig sport, men flygplanet har inget värde för armén.”39 Vid den tiden
(1907–1911) var han chef för den franska krigshögskolan, École Supériure de
Guerre, och kom att påverka generationer av framtida högre officerare.
1799 upplöste Napoleon de två ballongkompanier som då fanns i den franska armén, eftersom han betraktade dem som värdelösa.40 Han kunde heller
inte bestämma sig beträffande Robert Fultons idéer om explosiva medel för
undervattensbruk, ubåtar eller ångbåtar. När han till slut bestämde sig för att
ångbåten hade en potential, var det för sent; Fulton hade rest till England.41
General George Marshall och general H. H. Arnold betraktade 1942 i USA
en ny anti-ubåtsradar som alltför oviktig för att demonstreras för dem. Fast de
accepterade att göra det efter ha beordrats därtill av Henry Stimson, krigsministern.42
1938, då han var generalkvartermästare för Luftwaffe, utropade Ernst Udet
då han förevisades en markkontrollradar: ”Gode Gud! Om ni introducerar den
där saken så kommer all tjusning med att flyga försvinna.” Mannen som visade
honom radarn kommenterade att ”han [Udet] var ju en gammal flygare från
Första världskriget och jag tror faktiskt att han fortfarande levde sig in i den
tiden”.43

39. Basil H. Liddell Hart, Foch, The Man of Orleans (Boston: Little, Brown, 1932), s. 44. Ett årtionde
efter kriget ändrade dock Foch sina åsikter och yttrade att ”flyganfall kan, genom sin förkrossande
moraliska effekt på en nation, påverka den allmänna opinionen så mycket, att denna kan lamslå
regeringen och därmed fälla avgörandet”. Ibid, s. 44. Detta var i grunden samma uppfattning som
Guilio Douhet hade.
40. Brodie, s. 110.
41. Hutcheon, s. 60.
42. Buderi, s. 147–148.
43. David Pritchard, The Radar War (Wellingborough, UK: Patrick Stephens Ltd., 1989), s. 64.
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3. Att missförstå förhållandena på slagfältet
Dårar säger att de lär sig av erfarenhet. Jag föredrar att dra nytta av
andras erfarenheter.
– Otto von Bismarck

3.1
3.1.1

Kulsprutan i Första världskriget
Inledning

I århundraden har uppfinnare och militärer försökt att öka eldhastigheten och
tillförlitligheten hos handburna eldvapen. Systemet för att tända eld på krutet
gick från den långsamt brinnande luntan till hjullås och vidare till flintlås och
tändhatt. Men så länge vapnen var mynningsladdare, var laddningsprocessen
i sig omständlig och långsam. En viss ökning av eldhastigheten nåddes genom
att samla ihop ett antal pipor och avfyra dem ihop. Detta fick visserligen effekten hos en kraftig eldskur, som hade sina förtjänster på slagfältet, men laddningsprocessen tog fortfarande lång tid och den totala eldhastigheten över tid
förbättrades inte särskilt mycket.
Introduktionen av tändhatten och mässingshylsan möjliggjorde till slut utvecklingen av ett tillförlitligt bakladdat vapen. Detta möjliggjorde i sin tur
utvecklingen av det första systemet för mekaniserad laddning, avfyrning och
utdragning av tomhylsan. Detta var Gatling-kulsprutan, uppkallad efter uppfinnaren Richard J. Gatling, en läkare som var mer intresserad av att utveckla
mekaniska konstruktioner än av att göra karriär inom medicinen. Gatling utvecklade faktiskt flera jordbruksmaskiner, särskilt såningsmaskiner, som fick en
påtaglig effekt på jordbruket i USA. En del av idéerna i dessa maskiner kom
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senare till användning i hans kulspruta. De ortodoxa hävdar att Gatling-kulsprutan inte var ett automatiskt system i egentlig mening, eftersom den rörliga
kraften kom från en skytt som vred en vev. Oavsett vilket, innebar vapnet
en oerhörd ökning av eldhastigheten. Det kunde skjuta omkring tvåhundra
skott i minuten, beroende i viss mån på hur fort veven vreds. Gatling-kulsprutan uppfanns 1862, men finslipades först mot slutet av det amerikanska
inbördeskriget och upptogs därefter långsamt av militära styrkor i andra länder.
Vapensystemets vikt, med dess många pipor, var emellertid avsevärd. Det var
monterat på en tvåhjulig lavett, ungefär som en fältkanon, något som ibland
ledde till undermålig taktisk användning, eftersom vapnet behandlades som en
artilleripjäs, vilket det inte var. Slutligen gjorde dess vikt det svårt, för att inte
säga omöjligt, att följa med avancerande infanteri vid en attack.
3.1.2

Tidig utveckling

Hiram Maxim var en framgångsrik och förmögen amerikansk uppfinnare som
ägnade ångmaskiner, kemi, elektricitet och flygning sitt intresse. Historikern
John Ellis berättar hur Maxim vid ett besök i Wien (på en teknisk utställning)
1882 mötte en gammal bekant från USA som sade åt honom att: ”Strunta i
kemi och elektricitet! Om du vill tjäna en massa pengar, så uppfinn något som
gör att dessa européer enklare kan skära halsen av varandra.” Maxim tog detta
råd till sig, flyttade till London och började arbeta på att konstruera en bättre
kulspruta än Gatlings. Maxim var först med att utnyttja energin i rekylen för
att dra ut tomhylsan och därefter föra in en ny patron och avfyra den.
1884 hade Maxim finslipat vapnet och demonstrerade det för flera ledande
personer i England. Inledningsvis möttes uppfinningen av entusiasm och vare
sig effektivitet eller tillförlitlighet ifrågasattes. Men Maxim hamnade i svårigheter på den affärsmässiga sidan, så han gick i kompanjonskap med svensken
Thorsten Nordenfelt, som också tillverkade ”kulsprutor”. Nordenfelts vapen
var i själva verket ytterligare ett handvevat vapen, ungefär som Gatlings, men
Nordenfelt var en bättre försäljare och visste uppenbarligen värdet av skicklig
marknadsföring vid försäljning av en produkt, oavsett dess kvalitet. Det nya
kompanjonskapet lyckades sälja Maximkulsprutor, men inte i en omfattning
som gjorde dem rika. En del militära styrkor köpte vapnen och en del såldes till
kolonialregeringar och skilda expeditioner på väg till Afrika, där de flitigt och
framgångsrikt användes för att slå ned uppror bland de infödda. Marknaden
blev ändå trängre 1892 när John Browning utvecklade sin kulspruta och den
franska Hotchkiss och andra strax därefter började säljas. Men under de första
åren var kulsprutan synonym med namnet Maxim.
.
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3.1.3

Motstånd mot kulsprutan

Märkligt nog var de etablerade militära förbanden inte särskilt entusiastiska.
Många skäl lades fram för att förklara denna inställning och flertalet sköt in
sig på den kulturella attityden hos officersklassen i de europeiska väpnade styrkorna. De orsaker som förklarar tveksamheten inom de europeiska arméerna
mot att införa kulsprutan var i korthet följande:
1. Mekaniseringen av krigföringen, exemplifierad av kulsprutan, skulle beröva
soldatyrket dess traditionella värden: skicklighet, tapperhet, ära och kort
sagt ställa människan under maskinen.
2. Den traditionella officerskåren i alla länder förstod inte teknologi och hatade den därför. De antog, att om man bara nonchalerade teknologin, så
skulle den försvinna.
3. Det militära etablissemanget förstod inte att slagfältet höll på att förändras i allt snabbare takt. Detta berodde på introduktionen av tidigare uppfinningar inom eldhandvapen såsom gevär med magasin och slutstycke,
snabbskjutande artilleri och spränggranater.
4. Attacken var den rådande militära doktrinen inom europeiska arméer. Anfallande kavalleri hade helt uppenbart inte mycket användning för kulsprutan. Anfallande infanteri, å andra sidan, skulle sinkas av att föra med sig
dessa tunga konstruktioner.
5. Den senare omständigheten tenderar att föra fram en defensiv inställning,
vilket var en styggelse för traditionellt tänkande.
6. Slutligen var kulsprutorna dyra och de förbrukade ammunition i enorma
mängder. Att köpa ett tillräckligt antal kulsprutor skulle bli extremt dyrt.
3.1.4

Tidig användning av kulsprutan ”i strid”

Vart och ett av dessa argument innehöll här och var ett korn av sanning. På
den tiden verkade de förnuftiga för de högre officerarna (och ingen rådfrågade
egentligen de lägre), men den värsta blundern officerarna gjorde sig skyldiga
till var, att de vägrade anpassa sig till livets realiteter. Som tidigare påpekats,
hade kolonialstyrkor från samma europeiska arméer använt kulsprutor med
stor framgång i Afrika. Britterna använde Gatling-kulsprutor under sin andra

.

I ärlighetens namn ska sägas att det fanns officerare i den brittiska armén, även höga sådana,
som verkligen uppskattade kulsprutan och även sade och skrev detta. Men de var i minoritet
och deras röst drunknade i den allmänna andan av förkastande av detta vapen.
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expedition mot zulufolket i juli 1879. Under ett försök att rädda generalmajor
Charles Gordon i Khartoum i Sudan 1885, räddade en Gardner-kulspruta ett
litet förband brittiska soldater från ett massanfall av dervischerna. Gatling-kulsprutor sattes också in i slaget vid Tel-el-Kebir 1889 med syfte att pressa tillbaka ett egyptiskt hot mot Suezkanalen. 1898 fällde Maxim-kulsprutor utslaget
som gav seger i slaget vid Omdurman i Sudan. Vid mängder av andra tillfällen
använde regeringstrupper och skilda handels- och affärsföretag, som trängde in
i det svarta Afrika, Maxim-kulsprutor för att utbreda det brittiska herraväldet
där. Slutligen användes kulsprutor flitigt i Afrika under det andra boerkriget
(1899–1902) och så sent som 1906 vid ett av zulufolkets sista uppror.
För att inte överträffas av britterna, försökte det Tyska Östafrikanska Kompaniet i Tanganyika 1890 kopiera en del av de brittiska metoderna. Det stötte
också på infödda som inte rätt förstod att uppskatta ”den vite mannens börda”
och klarade ut sådana problem på samma sätt; det vill säga med vapenmakt,
betydligt förstärkt av kulsprutor. 1891 avlöste den tyska regeringen Östafrikanska Kompaniet, men den råkade också snabbt ut för ett uppror. Detta var
nedslaget först 1905 och än en gång genom ren eldkraft. I dessa drabbningar
visades klart – och européerna accepterade det som en taktisk sanning – att ett
fåtal välplacerade kulsprutor kunde hejda en anfallande styrka, praktiskt taget
oavsett storlek, från att nå den egna försvarslinjen. En populär ramsa på den
tiden löd: ”Vad som än händer så har vi Maximkanonen, men inte ni.”
Förutom Afrika använde brittiska styrkor kulsprutor i Burma och i Indien
vid nordvästgränsen. Under Boxarupproret i Kina år 1900 användes kulsprutor av försvararna av de europeiska beskickningarna, som belägrades i Peking,
vilket också den undsättningskolonn som kom till deras hjälp gjorde. Brittiska
styrkor använde dem vid en straffexpedition mot Tibet 1904.

.

.

.
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Donald R. Morris, The Washing of the Spears (New York: Simon & Schuster, 1965, fjärde
upplagan), s. 371–373. De råkade för första gången ut för en katastrof vid Isandhlwana i
januari 1879, då en brittisk styrka på ca sjuttonhundra man – omkring hälften britter och
hälften infödda trupper – nära nog utplånades av en styrka på mer än tjugotusen zulukrigare.
Anledningen till nederlaget kan spåras till kvartermästarnas vägran att öppna ammunitionslådorna under slaget. De insisterade på att dessa skulle öppnas på korrekt sätt, vilket var en
långsam och tröttsam procedur. De vägrade också att ge ammunition till infödda löpare som
kom från andra enheter än deras egen. Till slut fick delar av skyttelinjen slut på ammunition
och övermannades av de antalsmässigt överlägsna zulus.
Detta var slaget som gjorde slut på mahdin och dervischernas uppror i Sudan. Britterna
gjorde senare stor affär av ”Den tunna röda linjen”, som onekligen var mycket tunn, men
å andra sidan tämligen späckad med åtskilliga kulsprutor. Den slutliga summeringen blev
elvatusen döda dervischer mot fyrtioåtta döda britter och egyptier. (De totala förlusterna var
omkring femtontusen dervischer mot femhundra britter och egyptier.)
Från den engelske poeten och författaren Hilaire Bellocs ”The Modern Traveller”, tagen från
Ellis, s. 18.
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3.1.5

Det rysk-japanska kriget

1895 besegrade Japan Kina efter ett kort krig. Segerbytet inkluderade den
strategiskt viktiga Liaotung-halvön och hamnen Port Arthur; men Frankrike,
Tyskland och Ryssland tvingade Japan att lämna Port Arthur. När platsen överlämnats till Ryssland, blev den en stor flottbas. I februari 1904 bestämde sig
japanerna under en intressekonflikt med Ryssland rörande Manchuriet för att
försöka återerövra Port Arthur, vilket de ansåg vara sitt rättmätiga krigsbyte.
Utan en formell krigsförklaring inledde de fientligheterna med en nattlig överraskningsattack med torpedbåtar mot den ryska flottan i Port Arthur och skadade flera fartyg. Följande attacker stängde inne resten av den ryska flottan i
hamnen, delvis genom att flera handelsfartyg sänkts i inloppet. Med början
den 1 juni belägrade japanska markstyrkor staden. Eftersom detta var Rysslands enda isfria hamn i Stilla havet, försvarade ryssarna den envetet.
För att vara en europeisk armé och i skarp kontrast till alla andra arméer
där, trodde ryssarna starkt på kulsprutans eldkraft. De testade de första Gatling-kulsprutorna 1865, började köpa dem 1868 och förhandlade senare fram
en licens för att själva tillverka dem. De använde dessa vapen flödigt i kriget
med Turkiet (1877–1878) och i olika kavalleriaktioner i Centralasien. De ansåg också kulsprutan vara en integrerad del av infanteriet. De blev så förälskade
i sina Gatling-kulsprutor, att när Maxim först förevisade sina produkter, så var
ryssarna skeptiska till vapen utan vev. Till sist lät de sig emellertid övertygas och
fick än en gång tillverkningslicens. I första omgången sackade japanerna efter
ryssarna, men de lärde sig snabbt och köpte franska Hotchkiss-kulsprutor.
När nu två välutrustade styrkor stod mot varandra i ett modernt krig, skickade alla stormakter officiella observatörer och krigskorrespondenter till platsen.
Här fanns mängder av fri information att samla in. Den japanska armén var,
om än helt modern vad gäller utrustningen, något gammaldags i sin taktik och
genomförde många frontalanfall med infanteri mot väl förberedda ställningar.
Å andra sidan hade de inte mycket att välja på, med tanke på terrängen och
fortets placering. Ändå hade dessa metoder redan visat sig mycket kostsamma
under det amerikanska inbördeskriget och betraktades definitivt på detta sätt
under det nyligen utkämpade boerkriget, där kulsprutor funnits tillgängliga,
men där striden fortfarande dominerades av gevär.
Japanerna framhärdade emellertid i detta sätt att strida. Under en enda
vecka i december 1904 led de förluster på elvatusen man i upprepade försök att
ta en kulle, vilket till sist bar frukt. Utplaceringen av tunga kanoner på kullen
ledde till rysk kapitulation den 2 januari 1905 och den japanske befälhavaren
bör ha sett detta som en riktigt bra investering. De totala japanska förlusterna
i strid uppgick till nära sextiotusen i döda och sårade.
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3.1.6

Kulsprutor i Europa

Alla dessa fakta blev vida omskrivna i den europeiska pressen och i officiella
rapporter, och alla kommenterade kulsprutans effekt på infanteri i öppen terräng. En del kommentarer riktades mot det japanska föraktet för människoliv.
Ändå förblev kulsprutan, särskilt för den brittiska armén, ett avskyvärt vapen
som endast lämpade sig att använda mot uppror i kolonierna. Befälhavare hade
inget annat val än att acceptera att utrustas med dem, men de hade möjlighet
att göra detta i begränsat antal, exempelvis två per bataljon, och att lämna dem
i förråd under manövrar. Dåförtiden ansågs denna tilldelning uttrycka uppfattningen hos Douglas Haig, från början kårbefälhavare och senare chef för
de brittiska styrkorna i Frankrike under Första världskriget. Som snart kommer att beröras, fördunklade uppenbarligen detta förakt för kulsprutan t.o.m.
hans eget strategiska tänkande. Denna inställning hos högre, professionella
befäl spred sig oundvikligen till alla delar av landets ledning och när den brittiska armén 1907 gjorde ett halvhjärtat försök att få pengar till fler kulsprutor,
vägrade finansdepartementet. Man gav snabbt upp och ansåg sannolikt detta
avslag vara tur i oturen. De två andra stormakterna, Tyskland och Frankrike,
valde emellertid en något annorlunda väg.
En medlem i den kungliga tyska familjen, som var på besök i England, fick
1887 en förevisning i Maxims fabriker. Han blev imponerad och ordnade så att
en kulspruta och en instruktör skickades till Tyskland för att visa vapnet för den
tyska armén. Till slut visades vapnet också för Kaisern, som omedelbart föll för
dess potential. Eftersom Kaiserns ord vägde betydligt tyngre i Tyskland än drottningens gjorde i England (där medlemmar av familjen utan framgång försökte
föra fram Maxim-kulsprutan), var den tyska armén tämligen snabb att anpassa
sig till det nya sättet att föra krig, i varje fall gällande utrustning. 1908 anslogs en
väldig summa för inköp av kulsprutor och en kraftansträngning gjordes för att
göra förbanden uppmärksammade på dess potentiella effektivitet på slagfältet.
Eftersom de var medvetna om de senaste tyska åtgärderna, blev fransmännen
också intresserade och efter en del tragglande i nationalförsamlingen började de
köpa in mängder av kulsprutor och utrusta trupperna med dessa.
Medan de europeiska arméerna till slut skaffade kulsprutor – förmodligen
för att meja ned fienden om han var dåraktig nog att anfalla – var det definitivt ingen som skänkte en tanke åt den omvända frågan: vad skulle hända ifall
samme fiende tittade på dem genom siktet på sin kulspruta? Det är troligt, att
en del av problemet härrörde från erfarenheterna av europeiska trupper som
sköt ned svarta rebeller i hundratal, ibland tusental, något som förstärktes av
rapporterna från Port Arthur. För det europeiska tänkandet vid denna tid var
det helt uppenbart, att de väldiga förluster de icke-vita ådrog sig, berodde på
deras ”underlägsenhet” i förhållande till de vita kulspruteskyttarna. Etniska
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överlägsenhetskomplex genomsyrade de flesta europeiska nationer: ”Bochen”
eller ”hunnerna” (tyskarna) var underlägsna fransmännen, ”grodätarna” (fransmännen) ansågs underlägsna tyskarna, men båda ansåg sig vara synnerligen
överlägsna ”citronsugarna” (limeys, dvs. britterna). Det är därför lätt att inse
varför ”anfallskulturen” höll i sig, t.o.m. när alla berörda skaffade sig kulsprutor
i stor skala. ”Vi kan lätt hindra dem att anfalla, men när vi attackerar kommer
vår moraliska överlägsenhet eller élan att vinna seger” var den förhärskande
inställningen i alla arméerna. Denna märkliga uppfattning understöddes av
de ”matematiska” bevisen för den anfallande styrkans överlägsna eldkraft, som
icke desto mindre bortsåg från försvararens skydd och stadigare sikte.
3.1.7

Förluster i Första världskriget

När kriget började, satsade tyskarna på en snabb seger, men ändringar i den ursprungliga Schlieffen-planen och bristande hänsyn till krigets realiteter stoppade dem på vägen. De hade uppenbarligen glömt en av de viktigaste lärdomarna
från sin egen greve Helmuth von Moltke (den äldre, 1800–1891), som sade
att ”ingen plan överlever den första kontakten med fienden”. Kriget urartade
till det ökända skyttegravskriget och generalerna kom snart underfund med att
varken élan eller moralisk överlägsenhet rådde på kulspruteeld. Fast inte för att
de inte försökte tillräckligt mycket. Tabell 3.1 beskriver några av de mer kända
slagen på västfronten och antalet förluster.
I tabell 3.1 syftar termen ”förluster” på såväl döda som sårade. Man ska då
komma ihåg att förhållandet mellan döda (inklusive de som dog inom kort
efteråt) och sårade var ca en till två och en halv; det vill säga, att av förlusterna
utgjorde de dödade mellan en fjärdedel och en tredjedel. Som jämförelse var
förlusterna i slaget vid Gettysburg under det amerikanska inbördeskriget omkring tjugotusen på varje sida, även om det medges att inbördeskriget på det
hela taget var en betydligt mindre affär än Första världskriget. Man bör också
förstå, att även om ”anfallen” i tredje kolumnen anger den sida som inledde
offensiven, så handlade det inte enbart om att den ena sidan hela tiden stod
för offensiven och den andra för defensiven. P.g.a. fälttågens eller offensivernas
längd, förekom i praktiskt taget samtliga fall ett stort antal motanfall och en del
ställningar bytte innehavare om och om igen. För att få rätt perspektiv på förlusterna, bör vi erinra oss att det totala antalet dödade i samtliga krigförandes
väpnade styrkor (det brittiska imperiet, det franska imperiet, Ryssland, USA,
Italien, Tyskland, Österrike-Ungern, Turkiet och Japan) under kriget uppgick
till omkring tio miljoner. Den siffran speglar alla fälttåg under de fyra år kriget
varade och inkluderar sjöstrider, luftstrider, de som dog av sjukdom som inte
berodde på strid, samt de som dog i fångläger, framför allt i Ryssland.
.

Liddell Hart, s. 31.
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Tabell 3.1. Förluster i strid vid vissa offensiver under Första världskriget*
Slag

Datum

Anfall

Brittiska

Franska

Tyska

Ypres I

14/10–11/11 1914

Tyskt

58 000

82 000**

130 000

Artois II

9/5–18/6 1915

Franskt

–

100 000

75 000

Loos

25/9–8/10 1915

Allierat

60 000

190 000

178 000

Somme I

24/6–18/11 1916

Allierat

420 000***

195 000

650 000

Ypres III

21/7–6/11 1917

Brittiskt

400 000

–

65 000****

Somme II

21/3–4/4 1918

Tyskt

160 000*****

150 000

*
**
***

Antalen i tabellen har hämtats från John Laffin, Brassey’s Battles (London: Brassey’s, 1995).
Inklusive 32 000 belgier.
Inklusive 20 000 britter som dödades på en dag (1 juli 1916), det högsta antalet dödade
britter på en enda dag i något krig.
**** Inklusive ca 9 000 fångar.
***** Samlade brittiska och franska förluster. Dessutom förlorade de allierade omkring 70 000 i
tillfångatagna.

Enbart på västfronten var antalet följande (tabell 3.2):
Tabell 3.2. Förluster på västfronten i Första världskriget*
Nation

Dödade

Sårade

Tyskar och österrikare

1 500 000

3 500 000

Fransmän och belgare

1 265 000

4 045 000**

Brittiska imperiet

850 000

2 000 000

* Antalen i tabellen har hämtats från Laffin, s. 463.
** Omkring 1.1 procent belgiska förluster har inkluderats i den franska statistiken.

Det är ingen tvekan om att det cyniska rådet till Maxim i Wien (som tidigare citerats) var fullständigt korrekt.
Som tidigare påpekats, kan den långvariga oviljan bland militära befälhavare
att acceptera kulsprutan, eller att införa den i förbandsstrukturen, bortförklaras
som en brist på förståelse för dess potential eller som en uppehållande strid från
det gamla gardet, stöpt som detta var i gammaldags militära traditioner. Men
detta stämmer bara tills de första bataljerna utkämpats i Första världskriget.
Det finns inget enkelt sätt att förklara, varför överkommandot framhärdade
i att fortsätta med sina meningslösa försök att övervinna eldkraften hos en
industriell fiende med hjälp av viljestyrka och kampanda. Detta konstaterande
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gäller givetvis generalerna på båda sidor. Det medges, att båda sidor gjorde
försök att lösa sina svårigheter på västfronten – tyskarna genom att introducera
gas och britterna genom att introducera stridsvagnen. När inget av dessa vapen
fungerade som väntat, delvis p.g.a. kortsyntheten hos samma generaler, vilket
beskrivs senare i detta kapitel, återgick de till den gamla och beprövade tekniken med massanfall.
Även om det är lätt att fördöma generalerna, så är det svårare att förstå
beredvilligheten bland de politiska ledarna att acceptera sådana förlustsiffror,
utan att ersätta dem som var ansvariga för sådana misslyckanden. Det kan
påpekas, att under det amerikanska inbördeskriget fick högre generaler sparken direkt för betydligt mindre. Medan denna tanklösa (och utsiktslösa) sida
av krigföringen på den tyska sidan kan bortförklaras med, att vad som helst
kunde hända under Kaiserns autokratiska styre, så gäller detta argument inte
de allierade. Storbritannien och Frankrike leddes av föregivet demokratiska regeringar, som var underställda folkets utslag i val. Även om man kan gå med på,
att man bör undvika att den politiska ledningen blandar sig i genomförandet
av militära operationer, så var sådana förlustsiffror i sig en politisk fråga. Än
mer förvånande är det faktum, att myterier inom de väpnade styrkorna och oro
bland civilbefolkningen inte uppstod förrän mot slutet av kriget.
3.1.8

Problem med eldkraften inom den amerikanska armén

Historien om kulsprutan och hur den introducerades i de väpnade styrkorna
kan inte avslutas, utan att man nämner den roll som den amerikanska armén
hade i detta och särskilt då motviljan hos vissa inflytelserika individer mot
förbättrad eldkraft för soldaterna. Som nu torde stå klart, var alla som utvecklade den moderna kulsprutan amerikaner: Richard Gatling, Hiram Maxim
och John Brown (Vickers var i allt väsentligt en Maxim-konstruktion). Man
bör också lägga märke till, att de första effektiva flerskottspistolerna och -gevären (Colt och Spencer, respektive) utvecklades i USA. En av de förklaringar
till detta faktum som förts fram var, att den amerikanska kontinenten, med
dess snabba utveckling, alltid hade ont om arbetskraft, varvid den amerikanska
uppfinningsförmågan ganska naturligt vände sig till automatisering och andra
arbetsbesparande anordningar och knep. Själva symbolen för denna inställning
var givetvis uppfinnandet av det löpande bandet.
Det är därför synnerligen märkligt, att den amerikanska arméns ”officiella
etablissemang” i allmänhet, gång efter annan motsatte sig införandet av bättre
eller mer snabbskjutande eldvapen till soldaterna. Motståndarna till sådana
förbättringar hade inte ens de högdragna skäl som deras europeiska kollegor
anförde i ämnet.
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En av de första av dessa anhängare av obstruktion och kanske den mest
ökände i hela samlingen var överste James W. Ripley, chef för Unionens materielförvaltning under inbördeskriget. Ripley fick denna post i april 1861, just
som inbördeskriget började, och ersatte då överstelöjtnant Henry Knox Craig,
en gammal (bokstavligen) veteran från kriget 1812. Vid sextiosju (något yngre
än Craig) och efter fyrtiosju år i tjänsten, kallades Ripley in för att ordna materialförvaltningens affärer. Ripley var en bra organisatör och logistiker, som
tillbringat större delen av sin karriär vid staber, vanligen inom materialförvaltning, och som visste nästan ingenting om taktik eller betydelsen av vapnens
teknisk/taktiska prestanda i fält. Det ska erkännas att han gjorde åtskilliga nyttiga och beaktansvärda insatser. Eftersom han var stark anhängare av standardisering och god ekonomi, minskade han antalet slag av artilleriammunition från
omkring fyrahundra till ca etthundra och organiserade väloljade system för
materielleveranser till trupperna i fält. Men denna känsla för sparsamhet och
ekonomi var också ett av de värsta problemen som Unionens soldater ställdes
inför (och hotades av).
Ripley var emot bakladdade gevär, Gatlings kulspruta, spaningsballonger
och alla andra ”nymodiga” idéer. Han hävdade att det inte var någon mening
med att utrusta soldaten med de dyrare bakladdade gevären, när denne kunde
göra ett lika bra jobb med den mynningsladdade, slätborrade musköten – och
spara ammunition på köpet genom att sänka eldhastigheten. Dessutom trodde
Ripley att lägre eldhastighet skulle tvinga soldaten att sikta mer noggrant och
därmed nå ett bättre resultat. Till Ripleys försvar kan dock anföras, att detta argument levde vidare till efter Andra världskrigets slut. Stanton, krigsministern,
förstod de relevanta frågorna ändå mindre, men han stödde Ripley gentemot
armégeneralerna och inte ens president Lincoln kunde få denne att vika från
sin position. När Ripley satt vid makten köpte armén omkring sjuhundratusen
musköter, men bara åttatusen bakladdade gevär. När ett effektivt system utvecklats för att konvertera mynningsladdare till bakladdade gevär, drog Ripley
benen efter sig tills förslaget dog i all stillhet. Henry-geväret, med ett magasin
för femton patroner, uppfanns 1860, presenterades för materialförvaltningen
i samma veva och förkastades. Det presenterades än en gång för Ripley och
förkastades igen, med motivering att mekanismen var för skör. Endast omkring
ettusensjuhundra köptes till unionsarmén, men omkring sjuttontusen inköptes
privat av olika regementen (de som hade råd med kvalitet) och visade sitt värde
.

Det var oturligt, att de två bataljer som slutgiltigt visade det bakladdade gevärets fördelar
utkämpades efter och inte innan Ripley intog sin post, även om man kan betvivla att det
hade hjälpt. Det första var slaget vid Gettysburg, 1–3 juli 1863. Första dagen stötte en stor
konfedererad styrka (7 000 man) ihop med 2 500 avsuttna kavallerister på unionens sida,
beväpnade med enskotts bakladdade Sharp-gevär och sjuskotts Spencer-gevär. De konfedererade trupperna överraskades av effekten av den överlägsna eldkraften och blev illa åtgångna.
Det andra slaget var vid Sadowa och beskrivs i kapitel 1.
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i strid. Henry-geväret utvecklades senare till Winchestern, repetergeväret som
ansågs vara ”vapnet som erövrade Västern”. Men andan inom materialförvaltningen levde vidare. När general Georg Armstrong Custer stred sin sista strid i
slaget vid Little Big Horn i juni 1876, var hans soldater utrustade med enskotts
bakladdade Springfield-karbiner, kaliber .50. Dessa gamla gevär hade ersatt
Spencers repetergevär för sju patroner, som kavalleriet dittills varit utrustat
med tills de, av någon fullständigt outgrundlig anledning, togs ifrån trupperna
ett antal veckor före detta speciella fälttåg. Sioux- och Cheyenneindianerna
under ledning av Crazy Horse och Sitting Bull (och en mindre berömd indianhövding vid namn Gall) var utrustade med Winchester-gevär. Som Clint
Johnson uttryckte det: ”Indianerna kontrollerades inte av amerikanska arméns
materialförvaltning.”
Men som vanligt är historien något mer komplicerad. Ellis skriver att Custer hade fyra Gatling-kulsprutor med sig, men att han denna ödesdigra dag
inte ville ta dem med sig för att inte sinkas av dem, trots att ”de var av en modell som utvecklats speciellt för att kunna tas isär och fraktas på packmulor”.10
Bruce Rosenberg går också in på Custers vägran att ta med sig fler soldater
och hans vägran att ta med Gatling-kulsprutorna, även om bara två kulsprutor
nämns här.11 Detta stämmer givetvis väl överens med Custers sedvanliga arrogans och hans förakt för indianerna, något som manifesteras i hans vanvettiga
uppträdande denna dag. Det förblir en omtvistad fråga ifall ett annat gevär
skulle gjort någon skillnad i detta slag, även om det är nästan säkert att Gatlingkulsprutorna kunde ha vänt framgången för indianerna till ett nederlag.12
3.1.9

Kulsprutor i den amerikanska armén

Under de följande åren testade materialförvaltningen praktiskt taget varje
kulspruta som togs fram – Maxim, Lewis och Browning – och fann samtliga
otillräckliga. Så sent som under spansk-amerikanska kriget användes flera Gatling-kulsprutor med framgång, men materialförvaltningen klängde sig, bokstavligt och bildligt, kvar vid sina gamla vapen. Fallet med Lewis-kulsprutan
.

Det påstås att Custer inte fattat det faktum att hans kavalleristers eldkraft minskat enormt när
han red mot sin sista strid.
. Clint Johnson, Civil War Blunders (Winston-Salem, NC: John F. Blair, 1997), s. 51.
10. Ellis, s. 74.
11. Bruce A. Rosenberg, Custer and the Epic of Defeat (University Park: Pennsylvania State University Press, 1974), s. 9 och 25.
12. Man bör komma ihåg, att det fanns en pendang till slaget vid Little Big Horn. Major Marcus
Reno och kapten Frederick Benteen, med ytterligare nära fyrahundra kavallerister i 7th Cavalry, inringades också av indianerna under detta svep. De höll indianerna på avstånd under
mer än en dag, med förluster på femtiotre döda, tills indianerna slog till reträtt. Om de varit
beväpnade med bättre gevär, är det möjligt att de kunde slagit sig ut och räddat en del av
Custers män?
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är speciellt upprörande. Den var ett lättviktsvapen som uppfanns av Samuel
MacLean och O. M. Lissak, båda amerikaner, men vapnet var långt ifrån färdigt för produktion. De sålde patenten till ett företag i Buffalo, som bad överste
Isaac Lewis, nyligen pensionerad från den amerikanska armén, att färdigställa
konstruktionen. 1911 var detta klart och vapnet demonstrerades för den amerikanska armén, men ingen verkade intresserad.
Materialförvaltningen ansåg att vapnet var alltför bräckligt för att klara
långvarig tjänst. Vapnet testades (1912) som ett vapen för beskjutning av
markmål från luften, men krigsdepartementet uttalade, att om en kulspruta
skulle monteras i ett flygplan, så skulle det vara arméns standardkulspruta,
Benet-Mercier. Det faktum att Benet-Mercier hade fyrtifem centimeter långa
laddramar och hylsutkastare som på ett farligt sätt påverkade kontrollen över
flygmaskinen intresserade inte krigsdepartementet, som bestämde att det skulle
vara Benet-Mercier eller ingenting.13 Lewis tog vapnet till Belgien, där produktion inleddes och vapnet köptes av belgiska armén. Sedan blev britterna intresserade och vapnet tillverkades även i England. Under tiden inleddes kriget och
efterfrågan på Lewis-kulsprutan var så stor, att Savage Arms Company i USA
fick underleverantörskontrakt på att producera dem. De verkliga eller inbillade
fel som materialförvaltningen fann hos vapnet, avhöll inte praktiskt taget alla
andra från att köpa det. Bland dessa ingick fransmännen, italienarna, ryssarna
och givetvis britterna, som tog det till sig så helhjärtat och i sådana kvantiteter,
att vapnet fanns i tjänst långt in på Andra världskriget och allmänt ansågs vara
en brittisk konstruktion. P.g.a. dess låga vikt användes det dessutom under Första världskriget i stor skala som kulspruta på flygplan, och såväl jaktplan som
spaningsplan utrustades med kulsprutan. Men vapnet var inte bra nog för den
amerikanska armén. Amerikanska flottan och kustbevakningen införde det visserligen, men när de ankom till Frankrike och placerades under arméns befäl,
fick marinsoldaterna order om att lämna in sina Lewis och utrustades i stället
med en sämre fransk kulspruta.
Under trycket av striderna i Europa började till slut amerikanska fabriker att
producera Browning- och Vickers-kulsprutor, men de flesta nådde aldrig fram
till de amerikanska soldaterna. Det återstod för general John Joseph Pershing,
chef för de amerikanska styrkorna i Europa, att ge denna märkliga situation
den sista knorren. När de första automatgevären av märket Browning anlände,
beordrade Pershing att de skulle förrådsställas och inte delas ut till soldaterna.
Skälet var, att de var så avancerade och effektiva att Pershing befarade, att ifall
tyskarna erövrade något av dessa gevär, så skulle de kopiera konstruktionen
och vända vapnet mot hans egna trupper. Det kan medges att konstruktionen
var mycket avancerad. Vapnet fanns kvar i tjänst till efter Koreakriget som den
13. H. H. Arnold, Global Mission (Blue Ridge Summit, PA: TAB Books, Military Classics Series,
1989), s. 38.

62

Att missförstå förhållandena på slagfältet

allmänt förekommande BAR (Browning Automatic Rifle) och under många år
senare som den lätta FN-kulsprutan (Fabrique Nationale).
Denna attityd till eldkraft och dess roll på slagfältet förändrades ganska
abrupt mellan krigen och visade sig för första gången under Andra världskriget.
Det är intressant att spekulera om (och kunde kanske rentav förtjäna en del
forskning) huruvida dagens amerikanska benägenhet att använda eldkraft så
snart det är möjligt och ibland t.o.m. när det de facto motverkar sitt eget syfte,
har sin upprinnelse i Ripleys förvridna övertygelser.
Kulsprutan innebar på många sätt en vattendelare inom militär teknologi,
inte så mycket p.g.a. dess direkta inverkan på striden (även om denna var långt
ifrån oväsentlig), utan genom att senare avslöja oviljan hos både militära och
politiska ledare, på båda sidor av skyttegravarna, att ta itu med livets realiteter i
en föränderlig värld. På motsatt sätt är det möjligt (åtminstone tills vidare) att
militära och politiska ledare lärt sig något av historien. Med ett kontroversiellt
undantag i augusti 1945, lyckades de förhindra användandet av kärnvapen i
kampen mellan de två supermaktsblocken, också under närvaro av inte så få
potentiella knapptryckare.

3.2
3.2.1

Berättelsen om nitraterna
Inledning

Nitrater är egentligen en grupp om tre kemikalier i vilka kväve kombinerats
med syre och med kalium, natrium eller kalcium. Den första, kaliumnitrat
(även kallat salpeter) är en ingrediens i tillverkningen av svartkrut, föregångare till moderna röksvaga krut. Innan moderna explosiva medel fulländades
på artonhundratalet, utnyttjades svartkrut också som sprängämne. Även idag
används det i stor omfattning i olika tändmedel för modern pyroteknik, militära raketmotorer inkluderat. På många platser är kaliumnitrat ett naturligt
förekommande ämne och när användningen ökade i takt med eldvapnens intåg, utvanns den också från gödselhögar och annat organiskt avfall, genom att
man blandade det organiska ämnet med kalk och lät det stå i det fria. En del
skrapades också av från väggar och tak i källare där det fälldes ut.
Eftersom kaliumnitrat var en nödvändig ingrediens i varje vapen- eller krutproducerande industri, reglerades leveranser och insamling av kaliumnitrat av
staten under långa tider. I början av den franska revolutionen organiserade Lazar Carnot, militäringenjör och matematiker, samt medlem av kommittén för
offentlig säkerhet, tillverkning av vapen i Paris för revolutionens massarméer.
Instruktioner för insamling av kaliumnitrat trycktes upp och distribuerades
över hela Frankrike och en speciell kader av specialister på kruttillverkning
utbildades i Paris.
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De två andra nitraterna, natriumnitrat (NaNO3) och kalciumnitrat
(CaNO3), används i stor omfattning i den kemiska industrin och alla tre ämnena kan konverteras från en sort till en annan med lämpliga kemiska processer. Det växande behovet av nitrater blev tillfredsställt när väldiga tillgångar
på natriumnitrat påträffades i Chile vid mitten av artonhundratalet. Natriumnitrat kallas faktiskt för Chilesalpeter. Denna är väsentlig i produktionen av
salpetersyra, en viktig kemikalie i sig och dessutom av nödvändig ingrediens
vid tillverkning av röksvagt krut och andra sprängämnen.
3.2.2

Nitrater, gödningsmedel och ammoniak

Problemet med tillgång till billigare nitrater gjorde sig påmint i det allmänna
medvetandet av ett annat skäl. Nitrater utgör basen i en annan grupp produkter: konstgödning.14 Vid början av artonhundratalet var världen influerad av
”Malthus-teorin”. Thomas Robert Malthus (1766–1834), engelsk ekonom och
befolkningsexpert, publicerade en teori som hävdade, att eftersom jordens befolkning växte med en geometrisk talföljd, medan matproduktionen växte med
aritmetisk talföljd, så var den tidpunkt nära förestående då världens befolkning
helt enkelt skulle stå utan mat. Som en konsekvens uppstod en rusning för
att öka mattillgången och ett av de enklare sätt som övervägdes, var att öka
tillgången på gödningsämnen och göra dem billigare. När enorma fyndigheter
av natriumnitrat upptäcktes i det egna landet, insåg Chile snabbt sin ställning
som huvudleverantör av nitrater till världen. Chilenarna kunde själva sätta prislappen på sin nitratexport. Motvilligt fortsatte världen att vara beroende av de
naturliga nitrattillgångarna i Chile. Beroendet av importen av en viktig och dyr
kemikalie fick många forskare att försöka syntetisera nitrater genom att tappa
kväve ur atmosfären, eller vilken formel som helst som innehöll kväve. Vi lever
under ett täcke av luft som till 80 procent består av kväve och till 20 procent av
syre, men kväve är en tämligen stabil gas som inte enkelt kombinerar sig med
andra ämnen. Det visade sig att det varken fanns något enkelt eller billigt sätt
att kombinera de två till NO3, vilken är den gemensamma ingrediensen i alla
nitrater.15
Fritz Haber var en briljant tysk kemist som arbetade för I. G. Farben, den
stora tyska kemikartellen.16 Denna oerhört rika kartell anställde lovande kemister och lät dem arbeta med sina egna älsklingsprojekt. Bland dessa många
projekt återfanns utvecklingen av aspirin, sulfa (ett artificiellt antibiotikum
14. Det är ganska enkelt att förvandla konstgödning till lågexplosiva sprängämnen och vice versa;
sprängämnen som behandlas på ett visst sätt kan omvänt användas som gödning.
15. Det fanns faktiskt två lösningar på detta problem, men båda krävde enorma mängder elkraft.
16. För delar av följande berättelse är jag tack skyldig Joseph Borkin, The Crime and Punishment
of I. G. Farben (New York: The Free Press, 1978).
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som var föregångare till penicillinet), atabrin (ett malariaprofylax), heroin och
metadon, salvarsan (en tidig medicin mot syfilis) och novocaine (ett smärtstillande medel). De flesta som utvecklade dessa mediciner fick också Nobelpriset.
Haber hade redan utvecklat ett enkelt pH-test (surhet) och genomfört originalarbeten inom elektrokemi och termodynamik. Han fick ett anslag från BASF,
ett av företagen i I. G. Farben-kartellen, för att hitta ett bättre sätt att kombinera kväve med något annat lämpligt ämne, med andra ord en konstgjord
nitrat. Inom ett år, 1908, hade Haber fullständigat en process för att producera
billig ammoniak, NH3, som t.o.m. var bättre än NO3, eftersom den hade fler
användningsområden.
Haber blev bokstavligt talat nationalhjälte på en natt och känd i hela världen. 1918 fick Haber Nobelpriset i kemi för sin upptäckt.17 Hans berömmelse
hjälpte honom emellertid inte när nazisterna kom till makten i Tyskland. Eftersom han var jude, avskedades han från alla sina poster och tvingades emigrera
till Schweiz, där han dog 1935. Efter tre år, 1912, utsågs Haber till direktör för
prestigefyllda Kaiser Wilhelm-institutet i Berlin. Under tiden strävade BASF
efter att förvandla Habers process till en kommersiell satsning på produktion
av gödningsmedel och på fyra år (även här 1912) genomförde företaget detta
under ledning av en ingenjör vid namn Carl Bosch. Som erkänsla för denna
framgång blev processen senare känd som Haber-Bosch-processen.18
3.2.3

Den tyska generalstaben och det annalkande kriget

Under tiden ryckte kriget närmare och den tyska generalstaben, som visserligen
på det hela taget var en välutbildad grupp människor, led ändå av en sjuka
som genom historien varit typisk för många professionella soldater. De brydde
sig aldrig om att ta reda på ursprunget till de egna vapen, som ändå utgjorde
en stor del av deras yrke. Det visade sig att de inte hade en aning om att produktionen av sprängmedel var avhängig nitrat och även om Tyskland hade
en process för att tillverka ammoniak, så återstod en del innan denna process
kunde inriktas på att producera sprängämnen. I likhet med övriga världen var
Tyskland totalt beroende av chilenska nitrater. Chilenarna, som var neutrala
under kriget, var mer än glada över att kunna leverera allt det nitrat som Tyskland behövde. Det kan tilläggas att det fanns en stor tysk koloni i Chile, men
17. Meddelandet om priset följdes av en större skandal, när hans roll i den tyska kemiska krigföring (se nedan) blev offentlig och han var nära att ställas inför rätta som krigsförbrytare
tillsammans med niohundra andra tyskar, Kaisern inräknad. Men genom de allierades mis�skötsel minskades listan till omkring fyrtiofem obetydliga personer som fick vad som i realiteten var löjligt låga straff. Haber återfanns inte bland dem och därmed låg vägen öppen för
honom att ta emot priset.
18. Bosch blev till slut chef för I. G. Farben och 1931 vann han också (tillsammans Friedrich
Bergius) Nobelpriset i fysik för arbetet med kemiska högtryckssystem.
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det hindrade inte chilenarna från att sälja sina varor också till Storbritannien,
Frankrike och USA. Det fanns bara en hake. Chile ligger på västsidan av den
sydamerikanska kontinenten, vid Stilla havet. Sjövägen till Chile går antingen
över Atlanten, nära Falklandsöarna, som var en brittisk flottbas och kolstation
och runt Kap Horn, eller över Atlanten, runt Godahoppsudden och sedan över
Indiska oceanen och Stilla havet. Från tysk synpunkt var båda vägarna dåliga
val, eftersom dessa rutter effektivt kontrollerades av den brittiska flottan.
Den tyska generalstaben gjorde ytterligare ett misstag. Historiskt sett har
tyskarna varit mest bekymrade över risken för krig på två fronter – samtidigt
mot fransmännen och ryssarna. Det här var i själva verket en gyllene regel i
tyskt strategiskt tänkande – strid aldrig mot båda samtidigt. Greve Alfred von
Schlieffen, chef för den tyska generalstaben från 1891 till 1905, gjorde upp en
plan enligt vilken de tyska styrkorna skulle skära genom Belgien och Holland,
och kasta sig fram mot Paris innan den ryska armén hann mobilisera. När
Frankrike sedan besegrats, skulle armén flyttas på i princip inhemska linjer
med hjälp av landets utmärkta järnvägsnät och så skulle Ryssland i sin tur
besegras. Planen hängde på extremt snabba förflyttningar och erövringar, och
eftersom största delen av armén koncentrerats i nordväst kunde man acceptera
vissa tyska reträtter i sydväst. Men p.g.a. möjliga logistiska problem och för att
inte ge upp någon tysk mark till eventuella franska offensiver, drog den fungerande stabschefen Moltke (Helmuth Johann, den yngre) olyckligtvis tillbaka
trupper från högerflygeln för att stärka den vänstra. Han har ofta beskyllts för
att ha förstört planen och berövat Tyskland alla chanser att nå en snabb seger.
I detta fall övervägde inte ens generalstaben vad som skulle hända om saker
och ting inte utvecklade sig i enlighet med den reviderade planen, utan i stället resulterade i ett utdraget krig (kom ihåg Clausewitz och den oundvikliga
”friktionen” i krig) och gav order om full mobilisering, även omfattande arbetare i nyckelindustrier. Detta gjordes utan att hänsyn till möjligheten att dessa
industrier skulle behöva fortsätta att producera under kriget.
En framstående tysk industriman vid namn Walther Rathenau, chef för
AEG (Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, det alltyska elektricitetsbolaget)
försökte varna generalstaben för en förestående industriell katastrof (man hade
t.o.m. mobiliserat arbetare i ammunitionsfabrikerna), men de arroganta preussiska junkrarna förstod helt enkelt inte problemet. De var, för det första, oåterkalleligen inställda på idén med ett kort krig.19 För det andra var Rathenau
civilist och jude dessutom, så vad förstod han väl om dessa frågor? När kriget
inletts, sökte Rathenau upp krigsministern general Erich von Falkenhayn, och
19. Rathenau ansågs vara en briljant intellektuell och hade också politiska kontakter. Efter kriget
tjänstgjorde han som tysk utrikesminister. Det är intressant att jämföra Rathenaus ställning,
prestationer och sammandrabbningar med landets militära etablissemang med Vannevar
Bushs, chefen för amerikanska OSRD under president Roosevelt. Se kapitel 6 i denna bok.

66

Att missförstå förhållandena på slagfältet

övertygade denne om den fara som Tyskland stod inför i detta industrialiserade
krig. Falkenhayn, som insåg läget, började ställa till rätta saker och ting, och
satte upp en byrå för krigsviktiga råvaror som förestods av Rathenau. Det mest
närliggande problemet gällde sprängämnen och nitrater. Det mest otroliga faktum man upptäckte var, att Tyskland gick i krig med sex månaders förråd av
nitrater för landets sprängämnes- och krutfabriker, och utan möjlighet att fylla
på dessa förråd p.g.a. en olycklig geografisk omständighet: Chile låg vid fel
ocean. Rathenau kallade på Haber, som i sin tur vände sig till Bosch, och de
båda började ta itu med problemet.
Under mellantiden började Rathenaus förutsägelser visa sig korrekta. Misslyckandet i slaget vid Marne (6–8 september 1914) skingrade alla tyska förhoppningar om en snabb seger och för dem som visste, verkade det som om
den tyska militären inom kort skulle köra fast p.g.a. brist på en enkel kemikalie. Tyskarna gjorde det ur deras synvinkel lämpligaste och försökte tvinga
fram en öppning av sjövägarna till Chile.20 De flyttade en stark flottstyrka
under befäl av amiral Graf Spee från Indiska oceanen till Stilla havet för att
hindra brittiska flottrörelser, men gav sken av att fungera som kapare gentemot
handelsfartyg. P.g.a. dåligt omdöme hos det brittiska amiralitetet, som trodde
att som påstådd kapare skulle Spee helst undvika strid, skickade det en svag
styrka för att genskjuta honom. Men Spee var där för att söka strid. Den 1 november 1914 mötes de två styrkorna utanför Coronel i Chile och den brittiska
styrkan förintades. Men denna tyska framgång skulle inte vara länge. Britterna
skickade nu en stark flottstyrka till området med order att hämnas nederlaget.
Den åttonde december 1914 gick Spee runt Kap Horn och försökte ta eller
förstöra den brittiska marinstationen på Falkandsöarna.21 Han gick in i ett
brittiskt bakhåll av flottstyrkan med dreadnoughts (de första moderna slagskeppen) som letat efter honom och med undantag av ett fartyg som sänktes något
senare, förstördes hela hans eskader där och då, utan några brittiska förluster.
Winston Churchill, som vid denna tidpunkt var marinminister, vilket i realiteten innebar överbefälhavare över amiralitetet och flottan, kommenterade den
20. Tyska fartyg rörde sig fortfarande sporadiskt till och från Chile. Under press från de allierade
internerade Chile slutligen alla tyska fartyg i Valparaisos hamn, omkring 100 st, tills vidare.
Det är intressant att lägga märke till, att nästan två tredjedelar av dessa skepp var segelfartyg.
Se Anon., ”Los Buques Alemanes”. Visst kan nitrater fraktas i bulk i sådana ineffektiva fartyg
och deras underhållskostnader var förmodligen små. Men man kan inte låta bli att göra jämförelser med den tyska arméns användning av hästkärror för att försörja pansardivisionerna
på östfronten under Andra världskriget.
21. Det verkar som om namnet Admiral Graf Spee innebar otur för de tyska sjöoperationerna i
Sydatlanten. Den 13 december 1939 gensköt en brittisk eskader ”fickslagskeppet” (i realiteten en kryssare med större kanoner) Admiral Graf Spee och efter en kort strid, slaget vid Rio
de la Plata, tvingades hon söka skydd i Montevideos hamn, där hon senare sänktes av besättningen. Hennes kapten begick självmord nästa dag. Se även kapitel 6, om Henry Tizard och
Slaget om strålarna.
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här episoden i sin bok om Första världskriget: ”Vi vet inte vilka skäl som fick
honom att anfalla Falklandsöarna och inte heller vilka ytterligare planer han
hade haft i händelse av framgång.”22 Churchills anmärkningar var fullt logiska.
Om den tyska eskadern skulle fungera som kapare, så skulle den hållit sig utom
synhåll från land; dessutom fanns det som kapare inget skäl att samla ihop alla
dessa kraftfulla fartyg på en enda plats. Det verkar som om den verkliga orsaken till Spees uppträdande i området, kontroll över sjövägarna för att göra det
möjligt för fartyg som fraktade nitrat att fritt kunna segla till Tyskland, aldrig
föll någon in i England vid denna tid, inte heller Churchill.
Under tiden fortsatte Bosch och Haber att arbeta med nitratproblemet och
till slut, i maj 1915 och i grevens tid, lyckades de få igång nitratproduktion
i tillräckliga mängder. Tyskarnas deadline på sex månaders nitratförsörjning
utsträcktes dessutom genom det oväntade beslaget av stora kvantiteter nitrat
i hamnen i Antwerpen när denna ockuperades i oktober 1914. Tyskland var
räddat, BASF hade hittat en guldgruva, men förseningen fick högst otrevliga
konsekvenser. Man kan direkt hävda, att detta under tiden ledde till att gaskriget introducerades (detta behandlas i nästa kapitel).

3.3
3.3.1

Radar och slaget om Storbritannien
Inledning

Radarsystemen fick sitt genombrott under Andra världskriget och innebar kulmen på en lång utvecklingssatsning som flera nationer stod bakom. Den första
anordningen, avsedd att lokalisera fartyg med hjälp av reflekterade radiovågor,
uppfanns i Tyskland av Christian Hulsmeyer 1904. Han kallade sin uppfinning
telemobiloskop, demonstrerade den flitigt och visade att den kunde lokalisera
fartyg på upp till fem kilometers avstånd. I sin jakt på finansiering för fortsatt
arbete tog Hulsmeyer kontakt med chefen för den tyska marinen, amiral Alfred von Tirpitz. Som väntat var von Tirpitz inte intresserad. Även om den hade
odiskutabla militära och kommersiella tillämpningar, slog uppfinningen aldrig
igenom och glömdes i praktiken bort. Radioteknologin mognade långsamt och
först på trettiotalet var den avancerad nog för att vetenskapsmän i många länder
skulle börja fundera på praktiska användningsområden för den. Dessa inkluderade USA, Japan, Tyskland, Frankrike, Sovjetunionen, Italien, Holland och England.23 Amerikanerna var faktiskt först att utveckla ett fungerande system och
22. Winton S. Churchill, The World Crisis, 1911–1914 (New York: Charles Scribner’s Sons,
1924), s. 474.
23. S. S. Swords, Technical History of the Beginnings of Radar (London: Peter Peregrinus Ltd.,
1986), s. 120–144. Swords räknar också upp Ungern, som skulle kommit med i radarklubben
under kriget, men på egen hand och utan hjälp utifrån.
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efter ett första försök 1922, fortsatte utvecklingen 1930 och 1937 fanns ett experimentsystem för mållokalisering och eldledning monterat på ett fartyg.24 Fransmännen koncentrerade sig på radar för civil användning, men det gick långsamt
fram och efter Frankrikes fall blev deras fabriker enbart en tillgång för den tyska
krigsansträngningen. De japanska vetenskapsmännen var mycket avancerade på
området, men dålig ledning, brist på en effektiv inriktning och rivalitet mellan vapenslagen hämmade de civila vetenskapsmännens bidrag till den japanska
krigsansträngningen och försprånget de hade vid krigsutbrottet kastades bort.25
Tyskarna gjorde också stora framsteg på detta nya område, arbetade med en
rad teknologier vid flera forskningscentra och började 1938 tillverka olika operativa system för användning på land och till sjöss. Vid denna tidpunkt var tyskarna de mest avancerade, tekniskt och operationellt. När kriget började hade
de radar monterad på fartyg för bättre avståndsmätning (jämfört med optisk)
för eldriktning, landbaserad radar som kunde lokalisera annalkande flygplan
och luftförsvarsradar för målangivning nattetid. Luftförsvarsradarn skulle lokalisera annalkande flygplan och skicka denna information till luftvärnsstrålkastarna, vilka i sin tur skulle belysa målet och göra så att luftvärnspjäserna kunde
se det. Det kan idag visserligen framstå som en omständlig procedur, men man
bör då komma ihåg, att den tidens teknologi inte kunde ange målet så exakt att
man direkt kunde rikta kanonerna mot det och tyskarna improviserade riktigt
bra när det gällde detta problem.
Britterna var länge bekymrade över utsikten att massiva bombförband skulle komma in över England och sprida död och förstörelse. De hade mött detta
hot redan under Första världskriget, då tyskarna lanserade oinskränkt bombning av engelska städer med hjälp av bombplan och zeppelinare. Militärt sett
var dessa bombningar inte till någon nytta, men under opinionstrycket tvingades regeringen kalla tillbaka flera jaktdivisioner från västfronten för att skydda
himlen över Storbritannien. Efter kriget studerade Royal Air Force (RAF) problemet, trots brist på pengar till utveckling av bombplan. Detta arbete, med
de samtidiga snabba förbättringarna inom flygteknologin världen över, gjorde
24. 1922 insåg två vetenskapsmän, Albert Hoyt Taylor och Leo C. Young, som arbetade för flottan, möjligheterna med ett radiodetektorsystem. De skrev ett brev till Bureau of Engineering,
men detta besvarades inte ens, så de lade ned det hela till 1930, då de skulle ta upp det igen. Se
David K.  Allison, New Eye for the Navy: The Origin of Radar at the Naval Research Laboratory
(Washington, DC: Naval Research Laboratory, NRL Report 8466, 1981), s. 40–41. Allison
fäller emellertid en märklig kommentar och säger att det kanske var bättre, trots allt, att de
två vetenskapsmännen aldrig fick svar på det första brevet. Eftersom teknologin var omogen
skulle en fungerande modell, om den byggts, ha varit klumpig och ohanterlig, vilket skulle ha
kunnat få flottan att ta avstånd från den och försenat den senare utvecklingen. Tursamt nog
för alla hade britterna inga sådana hämningar 1935, men den praktiska frågan kvarstår: när
blir en ny teknologi mogen nog och vem ska i så fall avgöra det?
25. Den välkända TV- och radioantennen Yagi uppfanns faktiskt av en japan vid namn Hidetsugu Yagi.
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det klart för britterna att deras ö kunde anfallas än en gång och nu med kanske
förödande effekt. Britterna tog ett sådant hot på allvar och 1928 började man
organisera en luftbevakningskår som skulle varna för annalkande fiendeplan.
Men britterna insåg också att detta att enbart se planen inte räckte långt, så de
började fundera på någon sorts kommunikationsnätverk för rapportering av
sådana observationer.
Sedan nazisterna kommit till makten blev britterna ändå mer oroade. I december 1934 tillsatte det brittiska flygministeriet en kommitté av utomstående
experter som skulle studera frågan om luftförsvaret av Storbritannien. Enheten
kallades Committee for the Scientific Survey of Air Defence (CSSAD) och leddes av Henry Tizard.
Tizard var känd i hela landet. Under sin karriär hade han varit rektor vid
Imperial College of Science and Technology och ordförande för Aeronautical
Research Committee (motsvarande amerikanska NACA). CSSAD bestod av
Tizard, två tjänstemän, H. E. Wimperis och A. P. Rowe, Patrick Blackett, som
senare blev djupt involverad i operationell forskning och 1948 vann Nobelpriset i fysik, samt Archibald Hill, Nobelpristagare i medicin 1922. Tizard,
Blackett och Hill hade militär erfarenhet från Första världskriget. Strax efteråt
utökades kommittén med ännu en medlem, Frederick Lindemann, också vetenskapsman med tidigare militärtjänst och en personlig vän till Churchill.
Tizards kommitté undersökte olika aspekter på problemet med luftförsvar och
bland andra idéer tillfrågades Robert Watson-Watt från Radio Research Laboratory, att undersöka rykten om ”dödsstrålar”. Detta var tveklöst influerat av
H. G. Wells bok Världarnas krig, som publicerades 1898 och innehöll idén att
invaderande marsianer skulle använda något sorts ”värmestråle” för att förånga
eller på annat sätt lemlästa sina motståndare. Alla var överens om, att ifall man
kunde få en sådan anordning att fungera, så skulle det vara ett fruktansvärt vapen. Watson-Watt bad sin assistent att beräkna mängden radioenergi som skulle
krävas för att öka temperaturen med omkring fyra grader Celsius i ca fyra liter
vatten, på ett avstånd av fem kilometer och på en kilometers höjd. Assistenten,
som var skarpsinnig, förstod genast att tanken var att försätta en människa
i ett flygplan ur stridbart skick och visade, efter några snabba beräkningar,
att tillgänglig teknologi inte klarade av en sådan uppgift. Han erinrade sig
dock en incident långt tidigare, när passerande trafikplan stört testsändningar
på radio från Postverket. Watson-Watt föreslog för kommittén att radiovågor
skulle användas för att upptäcka luftburna mål på avstånd. Kommittén gillade
idén, särskilt som den lovade mycket bättre resultat än det bästa förslag som
dittills tagits fram: att upptäcka flygplan genom deras motorljud. En del tester
genomfördes och sedan de framgångsrikt avslutats i februari 1935, anslogs en
del inledande finansiering genom flygmarskalk Hugh Dowding (senare chef för
Fighter Command). Den brittiska regeringen accepterade snart konceptet och
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började mot slutet av 1935 konstruera den s.k. Chain Home-linjen av RDF(som radar då kallades) stationer.26 Som framgår, dök britterna upp ganska
sent på den här scenen. Det allmänt omfattade missförståndet att britterna
uppfann radarn, härrör sannolikt från den viktiga roll som Chain Home-systemets radarstationer spelade under Slaget om Storbritannien och dess ojämförliga framgångar i samband därmed.
Britterna insåg dock att utplacerandet av många radarstationer i sig inte
var en tillräcklig lösning och funderade från första början på någon sorts integrerat system. Till slut byggde de stationerna på ett sådant sätt, att samtliga
södra och sydöstra kustavsnitt täcktes in och i en del sektorer också överlappade
varandra. Antennerna på dessa stationer liknade inte alls dagens små antenner,
inneslutna i domer, utan var väldiga – över 100 meter höga – och konstruerade
som öppna rutnät väl synliga på håll. Dessutom förstod britterna tidigt i detta
spel att frånsett den tekniska aspekten, att upptäcka flygplan, fanns det en annan och oerhört mycket viktigare organisatorisk aspekt som måste tillgodoses
för att idén skulle bli en framgång. Watson-Watts ursprungliga idé omfattade
också att man skulle upprätta kontrollcentra, som kunde gå igenom den information som kom från olika radarstationer och luftbevakare, kontrollera den
och skicka information vidare till jaktdivisionerna. Detta krävde i sin tur ett
omfattande kommunikationsnät. Britterna konstruerade ett sådant invecklat
system och det var förmodligen det första C3-systemet (command, control and
communications) i världen.
Tyskarna, som vid denna tidpunkt fortfarande var tekniskt mer avancerade
på radarområdet än britterna, utvecklade inte sådana integrerade system. Då
handlade det mer om problem gällande insikt än om teknik. Tyskarna tänkte
på offensiv, inte defensiv. Därför utvecklade de sofistikerade elektroniska hjälpmedel för långdistansnavigering. Dessa navigeringshjälpmedel var tänkta att
hjälpa bombplan att hitta rätt i natten till mörklagda mål. Det är ändå intressant att notera, att t.o.m. i sitt offensiva tänkande gick inte tyskarna långt nog.
De utvecklade aldrig strategiska långdistansbombare och inte heller utvecklade
de ett bra jaktplan för att eskortera bombare på långdistansuppdrag.
De väldiga RDF-antennerna som sköt upp överallt längs kusterna kunde
knappast gömmas och snart blev tyskarna intresserade. I maj 1939 skickade de
iväg en zeppelinare som kryssade längs de engelska stränderna. Zeppelinaren
var lastad med radiomottagare och en av dess passagerare var generalmajor
Wolfgang Martini, chef för Luftwaffes signalsektion, men efter långa timmar
av rundkörning och avlyssning hade de inte hört någonting.27 De flesta av
stationerna var avstängda, men oavsett vilket, så lyssnade zeppelinaren på fel
26. RDF står för Radio Direction Finding. Namnet RADAR (RAdio Direction And Ranging) började användas senare under kriget.
27. Peter Townsend, Duel of Eagles (New York: Simon & Schuster, 1970), s. 169 och 172.
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frekvenser. Den mer avancerade tyska radarn (den s.k. Würzburg) opererade
på våglängder runt femtio centimeter och tyskarna utgick från, att om britterna hade radar så borde denna operera på liknande frekvenser. De brittiska
radarkonstruktionerna opererade emellertid på våglängder på mer än en meter,
varför tyskarna inte hörde någonting. De försökte igen i augusti med liknande
resultat, och drog därför slutsatsen att vad dessa torn än var, så inte var de
radartorn.
3.3.2

Slaget i Helgolandsbukten

När kriget inleddes, var det tyskarna som genomförde det första framgångsrika
radarstödda motangreppet mot bombplan. På krigets tredje dag, 5 september
1939, sände britterna en svärm bombare för att bomba varven i Wilhelmshaven i Helgolandsbukten. Tyskarna upptäckte dem snart nog, men p.g.a. dålig
organisation tog det alltför lång tid för jaktplanen att komma i luften. När
de väl gjort det, var bomplanen på väg hem. Dock gjorde britterna ett kardinalfel. Länge trodde de att tyskarna inte hade någon radar. Därför fortsatte
britterna, lyckligt ovetande, att genomföra räder mot sjöfarten i området, om
än oftast när det var dåligt väder. Den 18 december 1939 var en klar och solig
dag, och britterna försökte sänka en tysk kryssare som skadats i en ubåtsattack. Ingen förväntade sig att RAF skulle försöka sig på ett anfall en sådan klar
dag och tidigt på eftermiddagen upptäckte två tyska radarstationer de annalkande bombarna på ett avstånd av 120 kilometer. Ändå misslyckades nästan
motanfallet, p.g.a. dåliga kommunikationer mellan radarstationerna och den
mellanliggande ordergången fram till jaktdivisionerna.28 Jaktplanen lyckades
komma i luften precis i rätt sekund och i den påföljande striden sköts tolv av de
tjugotvå anfallande Wellington-bombarna ned (tjugofyra hade startat, men två
vände tillbaka p.g.a. motorproblem) och ytterligare tre kraschlandade hemma i
England. Tyskarna förlorade några jaktplan. Denna strid medförde två viktiga
förändringar i det brittiska tänkandet. Självtätande tankar accepterades som en
nödvändighet och britterna började inse att daganfall av bombare utan jakteskort var en mycket tvivelaktig idé.
Men det märkligaste av allt utspelade sig på den tyska sidan. Den här striden
blev omskriven och rapporterad vida omkring, och blev p.g.a. motstridande anspråk på antalet nedskjutna fiendeplan också ämnet för en livlig korrespondens
mellan divisionerna och flygministeriet i Berlin. Alla detaljer i denna aktion
var därför väl kända i det tyska högkvarteret. Man kan anta att de lagt märke
till, eller borde lagt märke till, att första larmet kom från radarstationerna, när
det anfallande förbandet ännu befann sig långt borta. Sådan information borde
28. Detta är anmärkningsvärt med tanke på tidigare kommentarer om betydelsen av snabba kommunikationer.
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införlivats med Luftwaffes operationella doktrin. Men inget av detta hände.
Man frestas nästan att tro, att jaktdivisionerna, armén (som radarn tillhörde
vid denna tidpunkt) och Luftwaffes ledning knappt talade med varandra.
3.3.3

Adler Tag – Slaget om Storbritannien

Tysklands officiella datum för att inleda satsningen på att knäcka RAF och
därmed hindra det brittiska flygvapnet från att bekämpa den förestående invasionen av England var den 12 augusti 1940. Adler Tag (Örnens dag) var
ett resultat av insikten att så länge Royal Navy och RAF fanns kvar som livskraftiga stridande förband, så skulle en sådan operation över Engelska kanalen
misslyckas. Dessutom ansågs krossandet av ledningen för RAF:s jakt, Fighter
Command, vara det viktigaste målet. Men genom att avlyssna brittiska radiosändningar under de föregående månaderna upptäckte man att de brittiska
piloterna leddes från kontrollcentraler på marken och uppenbarligen insåg tyskarna till slut att de där höga tornen var radarantenner.
Därför riktades fyra av de första uppdragen den 12 augusti mot dessa RDFstationer och de blev i allmänhet framgångsrika. En station förstördes fullständigt och de tre andra skadades. Tyskarna försökte förstöra antennerna, men
konstruktionerna visade sig vara mycket motståndskraftiga. Tyskarna struntade
i de små träkåkar som fanns strödda i närheten av antennerna och utgick från
att de måste vara administrationsbyggnader som det inte var värt att slösa bomber på. Det var ju självklart att den riktiga utrustningen och ledningscentralerna låg långt ned i marken under metervis av betong. De hade fel. Dessutom
lyckades britterna få de tre skadade stationerna i funktion igen inom mindre
än två timmar. När det gällde den förstörda, som fanns på en plats vid namn
Ventnor, använde britterna sig av ett knep. De satte snabbt dit en sändare utan
mottagare som arbetade på korrekt våglängd. Självklart fungerade den inte som
en riktig radar, eftersom den inte kunde se något utan bara gav ifrån sig ljud,
men det visste inte tyskarna. Deras slutsats var att skadade brittiska radarstationer kunde tas i tjänst efter mindre än två timmar och att de fyra uppdragen
mot dem därför i grund och botten var bortkastade. Ansträngningarna skulle
därför riktas in på de verkliga målen – Fighter Commands flygfält och flygplan.
Tre dagar senare förstördes ytterligare två RDF-stationer, men genom att de
överlappade varandra och det faktum att tyskarna inte klurade ut de sektorer
som inte täcktes in, om det ens fanns sådana, så påverkades inte försvaret. Som
resultat efter anfallen den 15 augusti förklarade Göring: ”Det är tveksamt ifall
det är någon mening med att fortsätta att anfalla radarstationerna, eftersom
ingen av dem som hittills anfallits har försatts ur bruk.”29 Senare, när striderna
fortfarande pågick, var tyskarna bekymrade över de uppenbara framgångarna
29. Townsend, s. 333.
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för de brittiska motanfallen. Efter kriget berättade en brittisk krigsfånge som
återvänt hem att han, utfrågad om dessa motanfall, svarade: ”Vi har utmärkta
kikare.” Om tyskarna gick på denna historia eller inte förblir okänt, men det
är ett faktum, att under hela Slaget om Storbritannien, som pågick till den
15 september, gjorde tyskarna bara några halvhjärtade anfall mot radarstationerna.
3.3.4

Det tyska nederlaget och några läxor av detta

Hur det nu än var, är detta förmodligen den mest talande enskilda tekniska
blundern av tyskarna under hela kriget. Nederlaget – och det var verkligen ett
nederlag – i Slaget om Storbritannien var tveklöst det enda som höll tyskarna
borta från England, men det var ett jämnt lopp. Fighter Command gick på
knäna, nedslitet av striderna och de ackumulerade pilotförlusterna. Dessutom
var kommunikationsnätverket, den förmodligen näst viktigaste delen av systemet, nära en kollaps p.g.a. perifera bombskador. Om det tidiga varningssystemet i form av radar skulle decimeras eller rentav skadas svårt, skulle jaktplanen
tvingats slösa ytterligare timmar i luften (och därigenom även bränsle, gångtid
för motorerna och allmänt slitage på plan och piloter), eller alternativt riskera att överraskas på marken. Under sådana förhållanden är det fullt tänkbart
(och många auktoriteter säger helt säkert) att Fighter Command skulle kollapsat innan tyskarna till slut gav upp. Det hängde på ett hår. Tursamt nog för
britterna släppte en ensam tysk bombare den 24 augusti några bomber över
London, tydligtvis av misstag. Churchill gav order om flera räder mot Berlin
som hämnd, vilka orsakade små skador, men mot Luftwaffe-chefernas råd gav
Hitler order om en stor offensiv mot London, istället för fortsatt offensiv mot
jaktflygfälten. Detta inträffade den 7 september 1940. Det räckte för att ge
Fighter Command ett andrum. Den intensiva kampen i luften fortsatte ytterligare en vecka, men den var inte specifikt inriktad mot Fighter Command och
dess flygfält. Klimax kom den 15 september när tyskarna blev rejält illa tilltygade (sextio tyska plan mot tjugosex förlorade brittiska). Tydligen blev detta för
mycket för tyskarna och viktigare ändå, visade det dem att Fighter Command
alls inte var slaget. Genast efteråt ställde tyskarna in Operation Seelöwe (invasionen) och inledde den s.k. nattblitzen mot brittiska städer.
Vikten av att känna till och förstöra fiendens radarkapacitet utvecklades till
det mångfacetterade och tekniskt krävande området elektronisk krigföring. Britterna gick så långt som att iscensätta en räd enbart för att plocka ut vissa komponenter från en tysk radarstation på den franska kusten. Denna framgångsrika
räd ägde rum i februari 1942 och, frånsett den tekniska analysen av komponenterna, kunde britterna samla information om produktionstakten på dessa
radarapparater genom en analys av serienumren på de olika komponenterna.
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Mot bakgrund av denna framgång planerades en andra, liknande räd samtidigt
med räden mot Dieppe i augusti 1942, men misslyckandet för Dieppe-operationen förhindrade att radaraktionen genomfördes. En liknande räd iscensattes
av israelerna i december 1969 under utnötningskriget mot Egypten, efter sexdagarskriget 1967. En kommandoenhet korsade Suezviken, intog och monterade ned en hel (Sovjettillverkad) radarstation och flög alltihop tillbaka till de
israeliska linjerna med helikoptrar.
Operation Ökenstorm inleddes slutligen, lite mer än ett halvt sekel efter det
tyska misslyckandet, med att massiv attack mot irakiska radarstationer och andra lednings- och sambandscentraler, ledd av stealth-flygplan. Någonting hade
man trots allt lärt sig.

3.4
3.4.1

Strategisk bombning och den tunga bombarens eget försvar
Inledning

De generella problemen för den allierade strategiska bombningen under Andra
världskriget har redan diskuterats uttömmande i litteraturen. Därför kommer
detta avsnitt inte att ta upp frågan om huruvida bombräderna mot Tyskland
var en framgång eller ett misslyckande, eller frågan om avkastningen på investeringen i dessa bombräder, dagtid och nattetid. Argumenten haglar fortfarande i ämnet. Man kan hålla med om att det fanns stora brister i denna kampanj,
uttryckt som mycket stora förluster av bombplan och det faktum att dessa förluster minskade takten i bomboffensiven, särskilt under senare halvåret 1943
och fram till dess att man fick tillgång till jaktplan med stor räckvidd. En fråga
har dock aldrig diskuterats ordentligt: hur uppstod tanken att bombaren alltid
skulle ta sig igenom och hur kunde denna tanke hållas vid liv? Var den, tekniskt
talat, berättigad över huvud taget vid tiden för sin tillkomst och i så fall, varför
kollapsade den plötsligt?
3.4.2

Bombanfall under Första världskriget

För att förstå frågan om långdistansbombning under Andra världskriget,
måste man studera dess ursprung, från Första världskriget. Att bombardera
städer och deras invånare är givetvis inget nytt eller modernt påfund. Tidigare genomfördes detta emellertid enbart mot belägrade städer eller där den
aktuella staden låg direkt i anfallsriktningen. Under Första världskriget förde
tyskarna detta koncept för krigföring ännu ett steg längre. Användningen av
flygplan var ett sätt att observera fiendens rörelser, men utvecklades snart till
att också omfatta förmågan att släppa ned sprängladdningar. Detta utsträcktes
till att bomba mål bakom fiendens linjer och tyskarna ville bomba England.
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England låg emellertid utom räckhåll för dåtidens flygplan och tyskarna beslöt
att använda zeppelinare, luftskepp som fick sin lyftkraft genom att fyllas med
vätgas, en gas som är mycket lättare än luft. Även om den är långsam, hade
zeppelinaren fördelen av lång räckvidd och stor lastförmåga. I januari 1915
anföll tyskarna södra England med zeppelinare och efter flera ytterligare räder
anföll fjorton zeppelinare London i slutet av maj. Även om skadorna var små,
blev den brittiska allmänheten oerhört upprörd, eftersom det verkade som om
Engelska kanalen inte längre fungerade som en barriär mot fientliga intrång.
När ytterligare räder genomfördes skickades jaktplan upp, stödda av kanoner
på marken, och på kort tiden hade de långsamma, stora och extremt explosiva
luftskeppen i praktiken sopats bort från himlen. Totalt genomfördes ca femtio
räder och nästan sexhundra människor dödades.
Tyskarna beslöt då att fortsätta denna offensiv genom att använda sig av
Gotha-bombaren, som vid denna tidpunkt var den mest avancerade maskin de
hade för ändamålet. Den var ett tvåmotorigt plan, bemannat av en pilot och
två kulspruteskyttar, som kunde bära 500 kilo bomber och flyga på en höjd
av upp till 15 000 fot. Gotha-bombare, som opererade från Belgien (som då
erövrats av tyskarna), inledde i april 1917 sina anfall mot södra England, vilka
kulminerade i en attack i dagsljus den 13 juni 1917. Omkring 150 människor
dödades, hälften av dem kvinnor och barn. Flera jaktdivisioner gick upp, men
samtliga Gotha-bombare kom tillbaka. Den indignation bland allmänheten
som zeppelinarna skapat förvandlades nu till panik och regeringen var tvungen
att göra något.
3.4.3

Smuts-rapporten och upprättandet av RAF

General (1941 fältmarskalk) Jan Smuts var en av boernas framgångsrika ledare
under det andra boerkriget (1899–1902) och hans bedrifter och ansträngningar inledningsvis att försöka förhindra kriget, och senare i fredsförhandlingarna,
gjorde att han vann britternas respekt. 1910, när den Sydafrikanska unionen
etablerades, blev han försvarsminister och deltog i början av kriget i fälttågen
mot tyskarna i Afrika. I början av 1917 reste Smuts till London som Sydafrikas
representant i Imperial War Cabinet och inbjöds senare av premiärminister
Lloyd George att bli medlem i det brittiska krigskabinettet. Efter kriget fortsatte han en framgångsrik politisk karriär, både i Sydafrika och internationellt.
Han bidrog till skapandet av Nationeras Förbund, blev premiärminister i Sydafrika, var avgörande för att säkra sydafrikanskt stöd åt britterna under Andra
världskriget, han var en av Churchills rådgivare och var med om att skriva
FN-stadgan.
I kölvattnet på Gotha-räderna letade man efter en kunnig och allmänt accepterad person som skulle kunna råda regeringen i denna fråga. Smuts utsågs
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i juli 1917 att utreda frågan om fientliga räder mot England och vad som
kunde göras för att avvärja hotet, och inom fem veckor hade han tagit fram
den s.k. Smuts-rapporten. Den tänkte framåt och innehöll flera viktiga idéer
men, viktigast av allt, den sådde de frön som skulle resultera i Andra världskrigets bombräder. Smuts drog slutsatsen, att detta att effektivt försvara ett
land mot härjande bombplan i realiteten var omöjligt och att därför det enda
sättet att bemöta hotet vore att bomba tillbaka på fiendens territorium, men i
en ändå mer massiv omfattning. Detta skulle i grunden förändra krigföringen,
göra luftkriget dominerande och ge slagen till lands och tills sjöss en andrarangens betydelse. För att nå önskad effektivitet i denna nya slags krigföring,
föreslog Smuts att en ny organisation skulle inrättas som skulle vara ett oberoende flygvapen. I denna skulle inlemmas Royal Flying Corps (som var en del
av armén) och det marina flygvapnet. Smuts resonerade som så, att luftkriget
höll på att bli alltför specialiserat och det nya vapenslaget därför måste skötas
av specialister under en egen flygstab och under övergripande ledning av ett
flygministerium, som måste upprättas. Även om, som påpekats, Smuts hade
omfattande militär erfarenhet, är det intressant att spekulera om huruvida han
skulle framfört samma rekommendationer ifall han också haft teknisk eller
flygteknisk erfarenhet.
Smuts förslag var långtgående, men förvånande nog accepterade politikerna
det. RAF etablerades 1 april 1918, men då var bomboperationer mot Tyskland
redan i full gång. Vad ingen tycks ha lagt märke till var, att jaktplansteknologin
så dags hade avancerat så pass långt att Gotha-planen gick samma öde till mötes som zeppelinarna och inte längre kunde göra några daganfall mot England.
De övergick till nattanfall, men många av bombarna gick förlorade när de
skulle landa på natten på sina hemmabaser. Inte heller var resultaten av dessa
räder särskilt märkvärdiga. Sammantaget dödade Gotha-anfallen omkring 850
och skadade mindre än 2 000. Jämfört med vad som hände på västfronten, där
sådana förlustsiffror ibland var resultatet av en enda morgons sammandrabbningar, var de civila förlusterna och materiella skadorna obetydliga. Efter att
amerikanerna gått med i kriget, försökte de sig på att bomba tyska ställningar
dagtid och lärde sig snart att detta inte lät sig göras på ett säkert sätt utan eskorterande jaktplan.30 RAF började också bomba militära mål i Tyskland och hade
vid krigsslutet fällt omkring 550 ton bomber, men dessa räder hade även de
minimalt inflytande på krigets utgång. RAF beställde en fyrmotorig bombare
som skulle kunna bära ett halvt ton bomber hela vägen till Berlin. Endast tre
av dem levererades innan kriget var slut, men senare, under trettiotalet, tjänade
konstruktionen som utgångspunkt för den nya generationen tunga bombare
som kulminerande med Lancastern, som kunde bära upp till tio ton bomber.
30. Bernard L. Boylan, ”The Development of the American Long-Range Escort Fighter” (doktorsavhandling, University of Missouri, 1955), s. 10.
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Efter Första världskriget ville dock ingen lägga pengar på bombplan och RAF
motiverade sin existens genom att tillhandahålla ett lätt och billigt sätt att övervaka imperiets ytor i Mellanöstern och Asiens gentemot lokala stammar.
3.4.4

Teorierna om seger genom bombning

1921 gjorde Guilio Douhet entré på scenen. Douhet var en synnerligen frispråkig italiensk officer. Före kriget hade han, fastän han var artillerist, fått
befälet över Italiens första flygförband, vilket 1911 genomförde världens första
luftbombardemang. Det var i Libyen, ett faktum som kan ha påverkat hans
senare tänkande. Under Första världskriget kritiserade Douhet italienarnas sätt
att föra kriget i en sådan utsträckning att han ställdes inför krigsrätt och sattes
i fängelse (en ändå värre behandling än den som amerikanen Billy Mitchell råkade ut för). Kort därefter visade emellertid undersökningen av det kostsamma
italienska nederlaget vid Caporetto att han hade haft rätt och han rentvåddes.
Efter kriget befordrades Douhet till general och 1921 publicerade han en bok
med titeln Luftherraväldet i vilken han förutspådde, att i ett framtida krig skulle
försvaret kanske än en gång visa sig överlägset och kriget än en gång degenerera till skyttegravskrig. Hans lösning på detta var att upprätta ett oberoende
flygvapen, som skulle anfalla fiendens produktions- och transportcentra och
demoralisera befolkningen till den grad, att den skulle tvinga sin regering att
söka fred. Detta skulle uppnås med hjälp av väl beväpnade bombplan som
skulle undanröja allt motstånd och slå sig fram mot målet. Det är inte klarlagt
om Douhet någonsin såg Smuts-rapporten eller ens kände till den. Men oavsett
vilket, kom han fram till sina slutsatser från en annan utgångspunkt, så man
bör kanske hellre fria än fälla. En del författare har ställt Douhet till svars för
att han inte förutsett radarn och andra elektroniska anordningar, men viktigare
än så är det faktum, att Douhet inte korrekt värderade utvecklingen hos stridsvagnar, luftburna trupper och det moderna jaktplanet.
På andra sidan Atlanten föreslog Billy Mitchell (1879–1936), som mot slutet av kriget var chef för de amerikanska flygoperationerna på västfronten, att
man skulle ha ett starkt flygvapen. Det är ingen tvekan om att Billy Mitchells
idéer var hans egna, eftersom Douhet skrev på italienska och det tog tid innan
hans bok blev översatt och hans idéer började spridas. Å andra sidan är det
nästan säkert, att utvecklingen av det tunga bombarkonceptet och den tungt
beväpnade B-17 i USA i viss omfattning influerats av Douhet. Detta var under
alla omständigheter en period av stora framsteg inom flyget, som drevs på av
en civil marknad som var intresserad av passagerarplan. Även om bombplanet
och passagerarplanet är mycket olika i den totala konstruktionen, är kraven
på båda mycket lika. Passagerarplanen ska kunna bära maximal nyttolast vid
maximal hastighet med en maximal räckvidd. Detta är också en bra början
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på kraven på ett bombplan. Så vid en tidpunkt då jaktplanen i huvudsak var
biplan med dukklädda skrov och öppna sittbrunnar, kunde därför passagerarplan och bombplan skryta med att vara monoplan med metallkroppar och
uppfällbara landningsställ. Vid övningar som genomfördes i USA under 1934
tog sig bombplanen gång efter gång lätt igenom till sina mål. På den tiden,
innan radarn dykt upp, ansågs det att jaktplan skulle ha 40 till 50 procent
högre fart än bombarna för att kunna hinna ifatt dem. Men bombarna hade
mer eller mindre samma hastighet som sina samtida, dukklädda och dubbeldäckade jaktplan. Vid sidan av att låta trupperna praktisera sina färdigheter,
syftar militära övningar till att bevisa eller motbevisa nya teorier om krigföring
och slutsatserna från dessa låtsasanfall var inte att ta fel på: bombaren skulle
alltid ta sig igenom. Dessa övningar bekräftade bara den inställning som redan
rådde i Europa. I november 1932 konstaterade Stanley Baldwin, tidigare premiärminister (två gånger),31 i ett tal i underhuset bl.a.:
Jag tror det också är bra ifall den vanlige medborgaren inser, att det inte
finns någon makt på jorden som kan skydda honom från bombning,
vad folk än säger. Bombaren tar sig alltid igenom och det är mycket
enkelt att förstå, ifall man inser vilka ytor och vilket luftutrymme det
handlar om.32

Talet citerades i New York Times och dök upp som en gudagåva till förespråkarna för stora bombplan i USA. Nu kom också övningarna 1934 som
slutgiltigt bevisade saken.
Ironiskt nog hade talet fått motsatt effekt i England. Som tidigare omtalats,
etablerades The Tizard Committee for the Scientific Survey of Air Defense två
år efter Baldwins yttrande och en av kommitténs mest ingående insatser var att
godkänna anläggandet av den brittiska kedjan av radarstationer och hela det
intrikata system av ledning och samband hos Fighter Command som slutligen
räddade Storbritannien. Det fanns ytterligare en ironisk vändning i detta skeende. När omfattningen av den tyska upprustningen blev känd, blev det ett
allmänt rop på fler flygplan för att matcha tyskarna. Allmänheten förstod inte
de finare skillnaderna mellan bomplan och jaktplan. Den ville bara ha större
antal. Den brittiska regeringen insåg också att RAF skulle pressas hårt för att
bomba varje flygfält och varje annat värdefullt mål i Tyskland, och att avsätta
en del pengar för att hindra tyskarna att göra samma sak mot England kanske
vore en bra idé. Eftersom jaktplan kunde fås för ett avsevärt lägre pris än bombplan, var det enkelt för den brittiska regeringen att göra allmänheten glad och
samtidigt fylla ett angeläget försvarsbehov.
31. Senare, i juni 1935, blev Baldwin åter premiärminister. Han startade det brittiska upprustningsprogrammet och ersattes slutligen i maj 1937 av Neville Chamberlain, beryktad för
Münchenavtalet.
32. New York Times, 11 november 1932, s. 4.
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Tyskarna försökte sig på icke jakteskorterade bombuppdrag i Spanien och
lärde sig snabbt att det var kostsamt. När det Andra världskriget började, försökte sig britterna på sådana uppdrag flera gånger och efter några fruktansvärda
förluster insåg de, att inte heller de var immuna mot de realiteter som gällde för
bombning i dagsljus. Sedan kom Slaget om Storbritannien. Detta var i grunden strategisk bombning, även om den inte syftade till att krossa befolkningens motståndsvilja. Tanken bakom var riktigt nog. Genom att bomba Fighter
Commands anläggningar försökte tyskarna tvinga jaktplanen att komma upp
och slåss. Bombning och jaktstrider skulle ödelägga Fighter Command, eller
försvaga det så pass att det inte skulle kunna slå tillbaka en invasion. Även om
teorin var bra, var genomförandet svagt. Luftwaffe ställde till med avsevärd
skada och var nära att nå sitt mål, men dessa framgångar kom till priset av
oacceptabla förluster för den egna sidan och därför blev de tvungna att lägga
ned försöket.
Historien om det tyska misslyckandet har betydande bäring på senare amerikanskt tänkande. Den tyska militären var i huvudsak inställd på en snabb seger till lands. Det innebar nära understöd till markstyrkorna från luften. Vanlig
horisontell bombning verkade inte vara exakt nog och därför föddes idén om
störtbombaren, starkt förespråkad av Ernst Udet, som vid den tidpunkten tjänstgjorde som inspektör för jaktstyrkorna. Inledningsvis var idén inte populär, men
med tiden tände general Walther Wever, Luftwaffes förste stabschef (1933–1936)
på tanken och slutligen föddes Stuka-bombaren (Ju-87). Men Wever var en begåvad officer. Han insåg, att det verkliga målet för den tyska expansionen skulle
bli Sovjetunionen. Detta krävde nu ingen särskilt stor politisk klarsynthet. Vem
som helst som läst Hitlers Mein Kampf skulle ha kommit till samma slutsats,
men Wever insåg också de militära rekvisiten för ett sådant fälttåg, åtminstone
ur flygvapnets perspektiv, nämligen behovet av en tung långdistansbombare som
han öppet kallade ”Ural-bombaren”. Ett sådant bombplan skulle också kunna
vara mycket effektivt mot Storbritannien, både genom att bomba landet direkt
och genom att operera mot dess försörjningsleder till havs. Så från 1935 arbetade
Wever för att en sådan bombare skulle utvecklas och kontrakt lades ut på Junkers
och Dornier för att utveckla flygplan som Ju-89 och Do-19. Detta gjordes helt
i opposition mot både Hitler och Göring, som trodde mer på nära understöd
till operationer till lands. I början av 1936 flög prototyper av båda planen, även
om det visade sig att båda hade en alltför svag motorstyrka. Det fanns ännu inte
några motorer som var lämpliga för sådana bombare, men man ansåg att denna
brist skulle avhjälpas snart nog. I juni omkom dock Wever i en flygolycka. Den
medelmåttiga prestandan hos flygplanen – och viktigare ändå, att deras förespråkare dog – gjorde slut på projektet. Efter Slaget om Storbritannien och när Slaget
om Atlanten höll på att dra igång, försökte tyskarna skynda på utvecklingen av
He-177 (ett fyrmotorigt plan med bara två propellrar) och konverterade även
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FW-200, ett ganska framgångsrikt passagerarplan, till ett långdistans spaningsoch bombplan. Liksom många sådana tillfälliga lösningar på högteknologiska
områden blev ingendera särskilt framgångsrik.
Amerikanska observatörer i England tog till sig allt detta, både de brittiska
och de tyska misslyckandena, men framhärdade i sin tro att B-17-planen skulle ta sig igenom, också under motstånd från jaktplan. Resonemanget bakom
denna tro byggde på flera tekniska poänger. För det första var B-17 det första
bombplan som utvecklats för att kunna klara sig på egen hand. Det kunde
operera på höga höjder – upp till 25 000 fot (7 600 m) för de tidiga modellerna. Detta låg högre än vad det mesta av luftvärn klarade och på dessa höjder
var dåtidens jaktplan mindre lättmanövrerade. Beroende på modell, bar planet
mellan tio och fjorton kulsprutor med tillräckligt många besättningsmän för
att bemanna nästan samtliga samtidigt. Det var därför den kallades för ”Flygande fästning”. Bombargrupperna skulle flygas i en sådan formation (skiktad
boxformation) att samtliga kulsprutor på samtliga plan när som helst hade
klart skottfält och samtliga plan skulle också kunna fälla sina bomber samtidigt. Slutligen var B-17 utrustad med världens mest avancerade bombsikte
(Norden-siktet) och man ansåg att detta bombsikte skulle göra processen kort
med Tysklands industri.
3.4.5

Framsteg inom jaktteknologi världen över

Medan det allierade tänkandet och inställningen till strategisk bombning tveklöst var avsevärt mer avancerade än de tyska förberedelserna, gjorde både britterna och särskilt amerikanerna sig skyldiga till ett kardinalfel. Misstaget härrörde från den undermedvetna missuppfattningen att tekniska framsteg sker
extremt långsamt och att framtida taktiska överväganden kan baseras på dagens
teknologi. Detta ”stillbildssyndrom”, antagandet om dämpade tekniska framsteg inom vilket område som helst, var tidigare tämligen utbrett och är ganska
vanligt även idag. Men även om det är allmänt förekommande hos icke-tekniker, så inträffar de mest katastrofala konsekvenserna när syndromet tillämpas
av höga och inflytelserika militärer.
I viss utsträckning kan man följa effekterna av detta tänkande i kronologin
över utvecklingen av olika moderna flygmaskiner. B-17 konstruerades 1934,
första prototypen flög i juli 1935 och den levererades till arméflyget för utvärdering 1936. Ursprungligen skulle den beväpnas med kulsprutor kaliber 0.30
(7.62 mm), men dessa (eller i varje fall de flesta på varje plan) ersattes snabbt
av kulsprutor kaliber 0.50 (12.7 mm). Vid den tiden var de flesta operativa
jaktplanen i världen biplan med dukklätt skrov och beväpnade med två gevärskalibriga kulsprutor .303 (7.7 mm), .30 (7.62 mm) och 7.92 mm, vilket
framgår av tabell 3.3.
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Tabell 3.3. Typ av jaktplan 1933–1937
Flygplan

Land

Första flygning

Beväpning

He-51

Tyskland

1933

2 x 7.92 mm

Ar-68

Tyskland

1934

2 x 7.92 mm

Boeing P-26

USA

1933

2 x 0.30 tum (7.62 mm)

Bristol Bulldog

UK

1930

2 x 0.303 tum (7.7 mm)

Hawker Fury

UK

1930

2 x 0.303 tum (7.7 mm)

Gloster Gladiator

UK

1934

4 x 0.303 tum (7.7 mm)

Fokker

Holland

1936

4 x 7.92 mm

He-112

Tyskland

1935

2 x 7.92 mm + 2 x 20 mm

Polikarpov I-16

Sovjet

1933

2 x 7.92 mm + 2 x 20 mm

Moran-Saulnier 406

Frankrike

1935

2 x 7.5 mm + 1 x 20 mm

Nakajima S-96-2

Japan

1936

2 x 7.7 mm*

Nakajima S-97

Japan

1937

2 x 7.7 mm

*

Dessa japanska plan var monoplan och metallklädda, men beväpningen lämnade en del övrigt att önska. Det franska flygplanet var även det ett modernt monoplan helt i metall.

Som framgår av tabell 3.3 (det ryska planet undantaget) började mer tungt
beväpnade jaktplan dyka upp först när B-17 redan var i luften. Den första
prototypen till Me-109 flög i maj 1935, den första Hurricane i november 1935
och den första Spitfire i mars 1936.33 Vidare flög den första Zero i april 1939
och den första P-40 i oktober 1938. Dessutom var de första Me-109 beväpnade med två 7.92 mm kulsprutor, medan Spitfire och Hurricane bar åtta .303
(7.7 mm) kulsprutor. Men det var redan diskussioner igång om att övergå till
grövre kalibrar. De allmänna egenskaperna hos dessa nya flygplan, liksom information om deras beväpning, var kända för alla. Alla tillverkare sökte desperat sälja sina produkter till vem som helst och marknadsförde deras prestanda
helt öppet, även i olika internationella tävlingar. De diskuterade också förbättringar i höghöjdsprestanda.
Som tidigare påpekats, beväpnades B-17 till slut med kaliber 0.50
(12.7 mm)-kulsprutan och även om den grundläggande konstruktionen daterade sig till Första världskriget, var det ett utmärkt bra vapen.34 Det hade också
33. Me-109 identifieras ibland som Bf-109, vilket står för Bayerische Fleugzeugwerke (Bayerska
flygplansfabriken), där Messerschmidts huvudfabrik var lokaliserad.
34. Kulsprutan, med kaliber .50, är med vissa modifikationer fortfarande i bruk i många arméer
världen över.
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avsevärt längre räckvidd än de gevärskalibriga kulsprutor som då var i tjänst
(även om man lägger till den extra hastighet kulan fick genom flygplanets fart)
och sköt en kula som var nästan fyra gånger tyngre. Därför var eldkraften hos
B-17, enligt varje kriterium, bättre än eldkraften hos de jaktplan som fanns då
B-17 konstruerades och planet borde sannolikt klara sig mot de första jaktplanen i den nya generationen.
Gevärskalibriga kulsprutor hade emellertid många nackdelar i luftstrid och
när B-17 gjorde sin debut höll den internationella standarden för jaktbeväpning redan på att ändras; alla större länder funderade på någonting tyngre.
Britterna gick över till 20 mm kanoner (men behöll ibland några gevärskalibriga vapen) och tyskarna beväpnade sina jaktplan först med 15 mm och sedan
med 20 mm kanoner. När detta började ske i perioden 1937 till 1939, blev de
vapen som bars av B-17 och därmed hela konceptet fullständigt utklassade.35
Inte ens konstruktionen av en specialmodell av B-17 som inte bar bomber utan
bara vapen hjälpte särskilt mycket. Det är inte känt ifall någon någonsin övervägde att beväpna B-17 med 20 mm-vapen, men det kunde i praktiken ändå
inte låta sig göras p.g.a. den ökade vikten hos vapen och kringutrustning (inte
ens med en enkel kanon i stället för två dubbelkopplade kulsprutor i samma
torn), och vikten hos en rimlig mängd ammunition. Hela detta problem med
relativ eldkraft förstods mycket väl av både flygare och flygplanskonstruktörer.
När specifikationerna för den nya bombaren B-29 lades fram tidigt på fyrtiotalet, skulle denna bära enbart 20 mm kanoner med ett mycket avancerat riktsystem. Vad som skulle kunna hänt ifall kriget dragit ut på tiden och B-29 hade
skickats till den europeiska krigsskådeplatsen kan diskuteras. Kolvmotordrivna
jaktplan kunde inte bära mycket tyngre vapen utan att förlora för mycket av
sina prestanda, vilket faktiskt också upptäcktes i senare modeller av Me-109.
En möjlig lösning, som redan använts mot B-17, var jaktraketer, men några
ytterligare spekulationer kommer inte att göras här.
3.4.6

Val av mål

Medan bristen på förståelse för utvecklingen inom eldkraft var ett första klassens misstag, verkar det som om de som lade upp bombkampanjen gjorde ett
annat, mer subtilt misstag. Målet med den strategiska bombningen var, i mycket generella termer, att lamslå fiendens industri, helst genom att förstöra en del
nyckelinstallationer. Sådana försök att slå mot livsviktiga industrier som skulle
förlamat andra produktionssystem gjordes med varierande framgång. Räderna
mot kullagerfabrikerna i Schweinfurt och räden mot dammarna i Ruhrdalen
35. William R. Emerson, Operation Pointblank (A Tale of Bombers and Fighters) (U.S. Air Force
Academy, CO: The Harmon Memorial Lectures in Military History, 1962), s. 24.
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var sådana speciella uppdrag.36 Men de som tog besluten över vilka mål som
skulle prioriteras, förstod uppenbarligen inte hur integrerad modern industri
är. Strategic Bombing Survey från 1945 konstaterade att en bättre målstrategi
skulle nås genom ihållande bombning av systemen för elproduktion och eldistribution.37 Detta skulle ha förlamat övrig tysk industri utan att man behövt
bomba sönder den. En sådan strategi genomfördes senare (efter D-dagen) mot
den industri som framställde syntetisk olja och gav de förväntade resultaten.

3.5

IDF (Israeli Defense Force) möter Sagger-missilen

Ett klassiskt exempel i modern tid på ett ”teknologiskt misslyckande” som leder till en överraskning på slagfältet var förmodligen när Sagger-missilerna dök
upp i händerna på egyptiska och syriska soldater under Yom Kippur-kriget
1973. Man kan medge att det ”teknologiska misslyckandet” följdes av ett doktrinärt misslyckande. Det är möjligt, att om det inte varit för det doktrinära
misslyckandet, hade det ”teknologiska misslyckandet” och den resulterande
överraskningen kanske inte framstått i så tydlig dager, eller kanske den kunde
förhindrats helt. Å andra sidan är det nästan helt säkert, att en genomgripande
analys av de teknologiska fakta som väntade IDF (Israeli Defense Force, Israels
armé, flyg och flotta), skulle kunnat förhindra det problem som utvecklade sig
på slagfältet eller åtminstone reducerat det i stor utsträckning; antingen genom
att utveckla några lämpliga motmedel eller snarare genom att föra in en korrekt
militär doktrin, anpassad till de nya förhållandena. Som vi ska se kan en förändring av den militära doktrinen, oavsett hur intelligent den är, vanligen inte
kompensera ett ”teknologiskt misslyckande” särskilt länge. Men i det här fallet
skulle en sådan förändring ha givit IDF ett andrum för att hitta den teknologiska lösningen och sannolikt ha förhindrat den s.k. ”oktober-jordbävningen”.
36. Detta var den berömda Dam Busters-räden. Ruhrdalens stålindustri använde omkring 2 000
US gallon (1 US gallon = 3.785 liter) vatten för varje ton stål man producerade. Vattenföringen i Ruhr reglerades av flera dammar. Dammarna skyddades av torpednät och det fanns
inget sätt att träffa dem direkt från luften. En brittisk ingenjör, Barnes Wallis, konstruerade
då en speciell bomb som skulle fällas på avstånd och sedan hoppa och skutta på vattenytan
tills den träffade dammen, sjunka till foten av dammen och exploderade genom hydrostatiskt
tryck. Inledningsvis möttes idén av avsevärt hån, eftersom dessa speciella bomber skulle väga
fem ton och att ”lägga ägg” på fem ton exakt ansågs omöjligt. Men när dammarna plötsligt
blev ett prioriterat mål, accepterade Air Chief Marshal Arthur Harris, chef för Bomber Command, idén. I maj 1943 genomfördes räden med påtaglig framgång av den speciellt uppsatta
617 Squadron. Två dammar förstördes och en tredje skadades, till priset av åtta förlorade
bombare av de nitton som gav sig ut på uppdraget. Vattentillförseln till industrin i Ruhr skars
av ett tag och mängder av skador vållades i omgivningarna. 617 Squadron stod kvar i rullorna
och användes senare för uppdrag som krävde största träffsäkerhet, bland dessa fällandet av
fem- och tiotons ”Jordbävningsbomber”.
37. Franklin D’Olier (ordförande), The United States Strategic Bombing Survey, Summary Report,
(European War), september 1945, s. 14.
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För att rätt förstå både det doktrinära och det ”teknologiska misslyckandet”, och länken dem emellan, måste vi inleda med lite historia. Under krigen
mellan arabstaterna och Israel hade de arabiska styrkorna inte utmärkt sig särskilt väl. De misslyckades 1948 mot vad som i grunden var en halvutbildad
milis. 1956 slängde tusentals egyptiska soldater sina skor för att kunna springa
bättre och många av dem dog i öknen. Kriget 1967 var en upprepning av 1956,
men i större skala, då Israel utkämpade ett krig mot fyra arabländer samtidigt.
Än en gång dök fotografier upp i pressen som visade högar av övergivna skor
runt omkring i Sinaiöknen.
1956, när det nära samarbetet mellan Frankrike och Israel stod på topp,
köpte IDF en omgång franskutvecklade SS-10 pansarvärnsrobotar. SS-10 var
den första av sitt slag i världen och utgör en av de mest originella (bland mycket
få i modern tid) franska bidragen till rustningskonsten. Den var en optiskt
styrd, kabelkontrollerad missil med en skottvidd på tvåtusen meter. Operatören sköt av missilen och med hjälp av en liten joystick ledde han den mot målet. För att operatören skulle kunna se den lilla missilen (diametern var sexton
centimeter) hade den försetts med en klarröd kemisk flamma där bak.
Frånsett den goda koordinationen mellan syn och motorik som operatören
måste ha, krävdes också en annan sak. När missilen sköts direkt mot målet, var
flamman stor nog för att helt dölja målet. Därför krävdes en speciell teknik för
att klara detta problem. Operatören styrde missilen ur kurs och gick in mot
målet från sidan. Att göra detta krävde exakta bestämningar i realtid av de
relativa avstånden för missil och mål. Samma svårighet och i grunden samma
lösning ärvdes av SS-11 och senare av andra missiler som konstruerats enligt
samma princip i många andra länder och som kulminerade med sovjetiska
Sagger. Samtliga dessa missiler krävde ständig träning av operatörerna, under
skilda förhållanden, för att de skulle kunna bibehålla tillräcklig skicklighet.
Ändå låg den förväntade träffsäkerheten på 10 procent.38 Israeliska operatörer
nådde något bättre resultat, mest beroende på att de var handplockade och
mycket väl tränade.
1956 använde IDF SS-10 med framgång, låt vara i begränsad omfattning,
mot den egyptiska armén. Det bör påpekas att det inte var fråga om effektiviteten ifall missilen verkligen träffade. Under sexdagarskriget (1967) mötte IDF
Snapper-missilen, ett tidigt sovjetiskt försök att utveckla en pansarvärnsrobot.
Men p.g.a. den egyptiska arméns snabba kollaps i detta krig användes Snapper
nästan inte alls och i glädjeruset efter det segerrika kriget var det ingen i Israel
38. Andra generationens missiler såsom amerikanska TOW (Tube-Launched Optically Guided
Wire-Controlled) och franska HOT (High-Subsonic Optically Tracked Tube-Launched) förbättrade detta system. Operatören behöver bara rikta siktet mot målet och styrsystemet (som
vet var målet är och missilens position relativt målet i varje ögonblick) gör så att missilen
följer riktlinjen fram mot målet. Detta kallas SACLOS, Semi-Automatic Command to Line of
Sight.
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som tänkte särskilt mycket på den. IDF fortsatte att ha en del pansarvärnsrobotar i sin arsenal, huvudsakligen sovjetiska sådana som tagits som krigsbyte, men
satsningen var bara halvhjärtad. I stället satsade IDF på stridsvagnskanonen
som det bästa antistridsvagnsvapnet och förde erkänt denna typ av skjutkonst
till en topposition som andra länder bara kunde förundra sig över.39
Som lätt inses fick IDF ganska stort självförtroende. Det är i sig en positiv
egenskap, men olyckligtvis gick IDF ett steg längre. Att anpassa den militära
doktrinen till en ändrad förutsättning är ett absolut krav för varje sunt militärt
etablissemang, men det finns också åtskilliga grundsatser i militär teori som
man enbart på egen risk kan ändra på. En av dessa är det grundläggande behovet av samarbete mellan de olika vapengrenarna, i det här fallet infanteri och
pansar. Nödvändigheten av samarbete mellan pansar och infanteri i anfallet
upptäcktes under Första världskriget och bekräftades under Andra världskriget.
Men p.g.a. vissa tillkortakommanden som härrörde från dess föregående historia, var IDF ibland ganska nonchalant gentemot etablerade (och bevisade) teorier och tenderade att alltför ofta tillämpa tidigare erhållna empiriska resultat
på aktuella problem, utan att ta den totala bilden i beaktande. I det här fallet
kom de senaste empiriska resultaten från kriget 1967.
Detta medförde därför andra nederlag för den egyptiska armén i rörlig krigföring, en annan förändring i IDF:s tänkande. Det är allmänt accepterat att
stridvagnar måste åtföljas av infanteri. Infanteriets roll är att ta hand om det
fientliga infanteriet, som kan hindra pansarets operationer med hjälp av olika
antistridsvagnsvapen. Eftersom stridsvagnar själva inte kan ta itu med infanteri
särskilt väl, behöver de eget infanteri som sköter den saken åt dem. Pansaret
kommer i sin tur att ta hand om fiendens pansar. Men här finns ett problem.
Stridsvagnsbesättningarna sitter bakom fyra till åtta tum stål (10–20 cm), medan infanteriet springer omkring i bara en hjälm och en tunn skjorta.40 Även om
stridsvagnen utgör ett väl synligt mål och på sitt sätt drar åt sig en massa eld,
resulterar denna skillnad i personligt skydd i stora förluster för infanteriet.
Högarna av övergivna skor bland Sianis sanddyner födde idén att IDF
kanske inte behövde infanteri som följde stridsvagnarna. Resonemanget var,
att i samma ögonblick som stridsvagnarna dök upp, skulle fiendens infanteri
springa än en gång, så varför bry sig om eget infanteri som bara skulle vara i
vägen och dessutom kanske bli sönderskjutet dessutom? Scenen var nu färdig
för en monumental blunder.

39. Det kunde vara intressant att fundera på vad som hänt ifall den israeliska kreativiteten inom
vapensystem kanaliserats tidigare mot utveckling av pansarvärns-missilsystem.
40. Det är sant att nästan allt infanteri idag åker i s.k. APC (Armored Personnel Carriers), men
dessa är egentligen bara bepansrade bussar som för infanterister dit där det händer något.
Sedan måste infanteriet kliva av och slåss till fots.
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Sagger-missilen har en räckvidd på tretusen meter, är kabelstyrd och en första generationens (CLOS – Command to Line of Sight) pansarvärnsrobot som
utvecklades på sextiotalet av Sovjetunionen. Dess ryska beteckning är AT-3
”Maljutka” och även om den var efterföljare till Snapper var den, som alla första generationens pansarvärnsrobotar, i realiteten en ättling till SS-10. Missilen
sågs första gången på 1 maj-paraden i Moskva 1967 och bilden på den dök
upp i många militära tidskrifter världen över. Den levererades till alla länder
i Warszawapakten och till andra politiska allierade till Sovjetunionen, många
arabländer inkluderat, och ersatte Snapper i deras arsenaler.
Den första informationen om Sagger dök upp i den öppna litteraturen
mot slutet av sextiotalet. En beskrivning av missilen publicerades i juli 1970
i Ma’arachot, IDF:s officiella tidskrift. I september 1971 publicerade samma
tidskrift en artikel om doktrinen för antistridsvagnskrigföring i den egyptiska
armén och spekulerade i att egyptierna förmodligen höll på att utrustas med
Sagger som ersättning för äldre system. Faktum var, att den egyptiska armén
genast efter sexdagarskriget började se sig omkring efter ett sätt att övervinna
den israeliska överlägsenheten i rörlig krigföring, som de visste att de inte kunde matcha direkt. Slutsatsen av dessa överväganden, som de nådde med hjälp
av sina sovjetiska mentorer, var att någon sorts ny teknologi skulle kunna slå
den kvalitativa överlägsenheten hos de israeliska soldaterna. I början av 1973
kände IDF:s underrättelsetjänst till denna egyptiska satsning, men ansåg dessa
rapporter synnerligen hemliga, varför informationen inte blev allmänt känd
hos alla reguljära och reservistförband.
Den 6 oktober 1973 gick den egyptiska armén över Suezkanalen och kriget
började.41 En hastig motattack av pansar drogs igång av IDF, men utan infanteristöd slogs den tillbaka med stora förluster i stridsvagnar. Till allas förvåning
(utan tvekan även egyptiernas) sprang det egyptiska infanteriet inte sin väg i
samma ögonblick som de israeliska stridsvagnarna dök upp, som de gjort i
tidigare krig, utan de höll ställningarna och slogs med sina Sagger och med
RPG-7 (ett bazooka-liknande vapen). När IDF till slut insåg att den operationella doktrinen för användningen av detta vapen ersatte kvalitet med kvantitet
och fick ytterligare stöd av ett nästan obegränsat antal RPG-7, var det nästan
för sent.42
En faktisk sammanställning visar, att missilerna gjorde mindre skada än
de egyptiska stridsvagnskanonerna, det traditionella antistridsvagnsvapnet.
Missilens bidrag till IDF:s inledande svårigheter förstorades p.g.a. inverkan av
41. Samma datum anföll också syrierna, men den delen av kriget berör inte direkt denna historia.
Även om syrierna också var försedda med Sagger, använde de den förvånansvärt nog nästan
inte alls.
42. Det var fortfarande svårt att träffa – i genomsnitt krävdes nästan femton missiler för att få en
träff.
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”överraskningen” från de ”nya” missilerna, tillsammans med den totala överraskningen i själva krigsutbrottet. Vad mer var, den gjorde att det egyptiska
infanteriet höll sina ställningar.
Det vore svårt att inte göra jämförelser mellan IDF:s misslyckande vid Suez
stränder och det franska nederlaget i slaget vid Crécy. Även om en kontinent
och mer än sexhundra år av taktik och teknologi skiljer dem åt, är likheterna
uppenbara. I båda fallen anföll en bepansrad styrka utan tillräckliga förberedelser en välutbildad infanteristyrka utrustad med de rätta vapnen för att slå tillbaka just en sådan attack. I båda fallen hade den anfallande styrkan redan mött
(och i Israels fall redan använt) detta vapen, men dess effektivitet registrerades
av något skäl inte i huvudet på ledarna. I båda fallen ledde slutligen brist på
intelligens, överdrivet självförtroende och arrogans till samma resultat.
Den slutliga ironin är, att vid detta vägskäl fick det israeliska misslyckandet
hela världen att haja till och uppmärksamma pansarvärnsrobotens kapacitet.
Det kan t.o.m. ha influerat tänkandet i USA och utvecklingen av precisionsstyrda långdistansvapen för användning i strid på marken. Det är möjligt, att
om IDF genom en kombination av förutseende och omständigheter vunnit
från början över missilerna och antistridsvagnsraketerna, skulle utvecklingen
och introduktionen av sådana och andra ”smarta” vapen och deras teknologier
världen över ha gått långsammare.

3.6
3.6.1

Effektiviteten hos antimissilsystemet Patriot
Inledning

Den 17 september 1980 anföll Irak Iran. Med tanke på det usla tillstånd som
den iranska armén befann sig i efter Khomeinis revolution och de följande utrensningarna, förväntade sig irakierna en snabb och enkel seger. Men irakierna
lyckades inte och iranierna fick tid på sig att mobilisera sina stora manskapsresurser. Skillnaden i befolkningsstorlek (omkring 57 miljoner i Iran, jämfört
med ca 20 miljoner i Irak) och den kompletta likgiltigheten för förluster gjorde
att kriget drog ut på tiden. Medan kriget på marken böljade fram och tillbaka
nära gränsen, började Iran 1986 att skjuta Scud-missiler mot Bagdad. Scud-B
har en räckvidd på omkring 300 kilometer och Bagdad ligger knappt så långt
från den iranska gränsen. Irakierna hade också Scud-missiler, men det råkade
vara så, att Teheran ligger mer än femhundra kilometer från gränsen. Så irakierna stod inför en mycket större utmaning. De skickade en del flygplan (som
faktiskt kunde bära en mycket större nyttolast), men den psykologiska inverkan från missilerna på irakierna var oerhörd.
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3.6.2

Kriget mot städerna

Som det nu var, hade irakierna avsevärda nackdelar och de måste helt enkelt
hitta ett sätt att öka räckvidden hos sina missiler. De valde att göra detta genom att kombinera två lösningar. För det första reducerade de storleken på
stridsspetsen från ca sexhundra kilo till omkring trehundra kilo, vilket gjorde
det möjligt att öka bränslemängden och därmed missilens fart. För det andra
ökade de volymen på tankarna för flytande bränsle i missilen, vilket gjorde att
motorn kunde brinna längre och missilen kunde därmed få än högre fart efter
det att motorn brunnit ut. Högre fart innebar längre räckvidd, på samma sätt
som ett hårdare kast gör att ett föremål får högre fart och flyger längre. En annan fråga som en konstruktör ställs inför är om stridsspetsen vid någon punkt
i dess bana ska skiljas från resten av missilen. Om de separeras är det enklare
att få bättre träffsäkerhet, men det krävs också ett system för denna separation,
med ökad vikt och komplexitet som följd. Eftersom å andra sidan missiler
i många fall tumlar runt ganska bra när de lämnat atmosfären, så skulle ett
icke-separerat system påverkas mer av de aerodynamiska krafterna när det återinträdde i atmosfären, med minskad träffsäkerhet som resultat. Utan att gå in
på en alltför teknisk förklaring kan det räcka med att säga, att för att ett objekt
som en missil ska vara stabilt när det rör sig i atmosfären – vilket innebär att
dess nos pekar mer eller mindre framåt – måste vissa villkor vara uppfyllda. Ett
krav är att tyngdpunkten ligger på ett givet ställe på missilen. Minskar man
vikten på stridsspetsen, flyttas tyngdpunkten bakåt. Detta kan tillåtas, men
inom mycket små marginaler. Ändrar man längden på missilen (genom att
ändra storleken på bränsletankarna) kastas alla exakta beräkningar över ända
och detta kräver omfattande nya beräkningar och test av alla aerodynamiska
parametrar hos missilen.
I fallet med kriget Iran-Irak blev påfrestningarna, p.g.a. den ökade aerodynamiska belastningen orsakad av den högre farten, alltför stora på den irakiska
missilen med längre räckvidd (kallad El-Hussein) och som tenderade att gå i
bitar när dem återinträdde i atmosfären. Detta ställde givetvis till elände med
träffsäkerheten hos missilerna. Men eftersom irakierna ville ha missilerna som
terrorvapen, avskjutna mot storstadsområden och inte mot militära mål, var
detta egentligen inget problem. På sätt och vis liknar detta det tyska resonemanget kring deras användning av V-vapnen.
Att missilerna bröts sönder rapporterades överallt och fick också utrymme i
iransk television,43 så informationen var i huvudsak tillgänglig i väst och borde
kommits ihåg av alla berörda. Men vid denna tid betraktades det faktum att
missilerna bröts sönder som föga mer än ett intressant fenomen, som kunde
43. W. Seth Carus, vittnesmål i Report of the Commission to Assess the Ballistic Missile Threat to the
United States, Appendix III, Unclassified Working Papers, Persuant to Public Law 201, 104th
Congress, Washington DC, July 15, 1998, s. 79–85.
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skyllas på något fel i konstruktionen (som det ju egentligen var) från de irakiska
ingenjörernas och deras ryska och tyska mentorers sida, och problemet fick inte
mer uppmärksamhet än så. Dessutom betraktade amerikanska militära ledare
inte Scud som ett effektivt militärt hot och det blev nästan helt ignorerat. Politiska överväganden hade givetvis ännu inte kommit med i bilden.
3.6.3

Missilattackerna 1991

Ett av de äldsta knepen för att möta luftvärnseld är att använda skenmål och
andra motmedel. Det tidigaste av dessa var window som användes mot tysk
radar under Andra världskriget och som beskrivs i kapitel 5. En missil som
bryts sönder fungerar också som ett sådant motmedel, genom att visa ett antal
skilda mål för en försvarande radar eller missil. Även om det finns sätt att klara
sådana motmedel, måste de exakta parametrarna studeras och rätt sätt att möta
dessa motmedel upptäckas och optimeras. Detta tar tid, även med obegränsade
resurser.
Den 18 januari 1991 började Irak skjuta El-Hussein-missiler mot Israel
och Saudi-Arabien. Batterier med Patriot-missiler skickades snabbt in och både
Saudi-Arabien och Israel försökte genskjuta missilerna. Då rapporterades att
Patriot-missilerna lyckades genskjuta en del av de irakiska missilerna, men senare visade det sig att de flesta, om inte rentav alla motangrepp faktiskt gjordes
mot trasiga bitar av missilerna när de återinträdde i atmosfären. Inte förrän
efter kriget sammanställdes informationen om de sönderbrutna irakiska missilerna över Teheran med de sönderbrutna missilerna över Israel och SaudiArabien, och misslyckandet att genskjuta dem.

3.7

Irak i Gulfkriget 1991

Så mycket har skrivits om olika misslyckanden för den irakiska ledningen under kriget 1991 att det är tveksamt om något nytt egentligen kan tillföras. En
fråga återstår emellertid: insåg irakierna vilka vapen de skulle komma att möta
och kom det som en överraskning?
Till att börja med var den irakiska ledningen i allmänhet väl bekant med
modern vapenteknologi. De köpte och modifierade ballistiska missiler; den
irakiska elektronikindustrin och dess satsningar på detta område var det mest
avancerade i alla arabländer; de hade ambitioner att skaffa kärnvapen; och de
spenderade massor av pengar på dessa satsningar. Så ledningen hade viss insikt
i, eller åtminstone tro på, att investeringar i vapen var värt utgifterna. Även om
anskaffning av vapen i många länder i Tredje världen ofta handlar om prestige
som ska förbättra ledarens ställning, var detta inte fallet i Irak. Irak hade just
kommit ifrån ett långt och kostsamt krig, vilket historiskt sett egentligen inte
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slutade, så vi kan anta att vissa av dessa vapenköp var avsedda för användning
längre fram.
Ifall de inte utgör ett väsentligt teknologiskt genombrott är specifikationerna för moderna vapen sällan något som förvaras bakom lås och bom. Vapenmarknaden är köparens marknad och där råder alltid stenhård konkurrens
i kampen att få sälja sina varor. Det finns dussintals glättade tidskrifter på området och antalet vapenutställningar och -konferenser världen över är större än
vad en enda människa skulle hinna med. Om man vill hålla sig uppdaterad om
det senaste på området räcker det, kort sagt, att prenumerera på några bra tidskrifter och gå på några mässor varje år. Detta gjorde irakierna tveklöst. Eftersom de dessutom var regelbundna kunder med gott om pengar, rullades röda
mattan ut för dem varje gång de kom för att handla och de fick förmodligen se
utrustning som reserverats enbart för bra kunder. Även om de inte köpte allt
som visades för dem, bör de haft en ganska god uppfattning om vad som var
det allra senaste inom modern vapenteknik, särskilt i sådana länder som USA,
Storbritannien och Frankrike, för att inte tala om Ryssland, som sedan länge
var leverantör till irakierna. Denna typ av information var vanligen känd på
mellannivå och enbart utvalda saker trängde igenom till högre auktoriteter.
Vidare var huvuddelen av de amerikanska vapen som koncentrerades till
Gulfen under Operation Ökenstorm tämligen gamla. Hellfire-missilen introducerades ursprungligen 1970 och kryssningsmissilen Tomahawk 1981. T.o.m.
stealth-planet F-117 hade redan deltagit i striderna i Panama i december 1989
och beskrivits ingående i pressen. I och för sig är det tveksamt ifall irakierna
i detta sena skede skulle kunna gjort så mycket åt dessa vapen, men å andra
borde kvantiteten och kvaliteten på denna arsenal sagt dem en hel del. Japanerna gjorde ett liknande misstag 1941 i sin utvärdering av den amerikanska
industripotentialen (även om amiral Isoroku Yamamoto själv hade sina tvivel
om lämpligheten att gå i krig).
En möjlig förklaring till att irakierna slog dövörat till, är att de inte trodde
att koalitionen verkligen skulle gå i krig. En annan är att de trodde på vissa rapporter som publicerats och som gick ut på att alla dessa vapen var alltför komplicerade och därför opålitliga. Men den enkla och mest troliga förklaringen är
att de i själva verket inte förstod sig på det moderna, teknologiska kriget.
Irakierna betraktade öknen som sin hemmaplan och trodde att koalitionsstyrkorna skulle få problem i sådan terräng. Körning utanför vägarna i öknen
betraktade de som gränsande till självmord p.g.a. svårigheterna att navigera.
De var bundna till vägarna och utgick från en anfallande styrka som omfattas
av samma begränsning.
Ökennavigeringen, som grundar sig på samma principer som navigering
till sjöss, hade utvecklats redan före Andra världskriget och användes senare av
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spaningsförbandet Long Range Desert Group i Västöknen.44 Irakiernas uppenbara brist på kunskap om dessa fakta kan i och för sig kanske ursäktas. Men
antingen kände de inte till eller också förstod de inte GPS (Global Positioning
System – satellitnavigationssystemet) och den totala frihet detta innebär. Handhållna GPS fanns då att köpa för kommersiellt bruk eller fritidsbruk, men det
verkar som om irakierna inte kände till det heller. Amerikanerna var inte heller
försedda med sådana, men när de väl kom till Saudi-Arabien insåg de problemen och köpte allt som fanns på lager i USA.
GPS är bara ett exempel på en grundläggande teknologi som numera är
avgörande för att vinna ett krig. Det fanns givetvis många fler exempel och
summan av dem fick en synergieffekt. Det som hände i Ökenstorm var inte
bara en överraskning. Detta var så långt från de irakiska erfarenheterna att de
blev fullständigt överväldigade, både fysiskt och psykiskt, och detta ledde till
att största delen av den irakiska armén snabbt kollapsade 1991.

44. Bland andra av överstelöjtnant Vladimir (Popsky) Peniakoff, DSO, en frifräsig brittisk officer
som satte upp och senare ledde en framgångsrik underrättelse- och rädstyrka som opererade i
Västöknen och efter det i Italien.
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4. Att missförstå tillgänglig teknologi
Stridsvagnen var ett missfoster. De omständigheter under vilka den blev
till var exceptionella och lär aldrig uppträda igen. Om de gör det, kan
de hanteras med andra medel.
– Generalmajor Sir Louis Jackson, 1919

4.1
4.1.1

Gaskrigets misslyckande i Första världskriget
Inledning

Användning av organiska eller syntetiska, av människan framställda ämnen för
att skapa sjukdom eller död hos fienden är lika gammalt som kriget självt. Användning av en katapult för att skjuta in kroppar av döda djur in i en belägrad
stad och att förgifta brunnar praktiserades lika ofta som att man satte eld på
en byggnad eller en åker för att driva ut dem som befann sig där. Ett av de mer
berömda exemplen var den brand som saracenerna (muslimer) under Salah
A Din (Saladin) satte igång i slaget vid Hittin nära Tiberias i Palestina mot
korsfararna den 4 juli 1187. Slaget utkämpades i högsommaren i en av landets
varmaste delar och tydligen en dag när det blåste östlig vind från öknen. Med
eld och rök emot sig, och utan vatten, utplånades korsfarararmén. Med de
kemiska vetenskaperna öppnades nya möjligheter, men så dags hade de europeiska nationerna uteslutit användandet av giftiga ämnen i krigföringen (genom
Haagkonferenserna 1899 och 1907). Winston Churchill berättar att det fanns
förslag om att använda giftgas och rök under Första världskriget, men britterna
avstod från att tillgripa denna typ av krigföring först.
.

Winston S. Churchill, The World Crisis 1915 (New York: Charles Scribner’s Sons, 1923), s.
72–77.
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Bristen på nitrat, som hämmade produktionen av sprängämnen vintern
1914–1915 (se kapitel 3) påverkade i högsta grad det tyska operationella tänkandet. Generalstaben kunde inte planera någon större offensiv och befarade
att en stor allierad framryckning skulle tömma deras reserver av sprängämnen
och tvinga Tyskland ut ur kriget. Dessutom var tyskarna, sedan Schlieffen-planen misslyckats, emot att sätta sin tillit till en enda åtgärd, i detta fall Boschs
eventuella framgång med att producera nitrat med hjälp av Habers process,
som de ändå inte litade på.
4.1.2

Beslutet att använda gas

General Erich von Falkenhayn, som blev generalstabschef efter det tyska misslyckandet vid Marne, utnämnde en duktig officer vid namn major Max Bauer
till förbindelseofficer mellan generalstaben och den kemiska industrin. Bauer
överlade med industrimännen och kom fram till att någon form av kvävande
gas skulle kunna användas för att inta allierade ställningar vid fronten. Det
fanns flera kandidater till denna uppgift, samtliga biprodukter i den kemiska
industrin. En bromid valdes ut till det första experimentet, vilket skulle genomföras på östfronten i januari 1915, även om diskussionen om det lagliga i
att använda gas ännu inte avslutats. Experimentet blev ett totalt misslyckande.
I den ryska vinterns intensiva kyla förvätskades gasen och sjönk till marken.
Militärerna blev besvikna och ändå mer skeptiska gentemot vetenskapsmännen. Då engagerade sig Haber och hävdade att klorin skulle vara en bättre
kandidat, särskilt som det fanns bättre tillgång på den. Frånsett de tekniska
problemen med att använda ett nytt vapen på slagfältet, som experimentet på
östfronten visat, kvarstod de etiska och legala frågorna.
För det första förbjöd Haagprotokollet expanderande kulor (de s.k. dumdumkulorna), sågtandade bajonetter och användningen av kvävande gaser.
Tyskarna var villiga att använda gas på den ryska fronten (ironiskt nog var det
tsar Nikolaus II som initierat Haag-konferenserna), men att använda denna typ
av krigföring mot de västallierade var en annan sak. Men till slut, frustrerade
över misslyckandena på västfronten, slängde tyskarna försiktigheten över bord.
Genom att man i allmänhet efterlevde Haagkonventionen skulle en sådan första användning ta fienden på sängen och således bli mer effektiv. Tekniskt sett
skulle tyskarna inte bryta mot konventionen, eftersom de planerade att använda stationära sätt att släppa ut gasen. Haagkonventionen förbjöd kvävande
gaser som släpptes ut från ”projektiler”, men detta tolkades i allmänhet som
ett totalt förbud.

.
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4.1.3

Verkställandet

En väldig logistisk och ingenjörsteknisk satsning drogs igång och omkring
sextusen metallbehållare med klorgas skickades till utbuktningen vid Ypres.
Behållarna grävdes ned och täcktes för att skyddas från eventuella träffar från
artilleri. Hela arbetet utfördes av infanterister, som arbetade på nätterna så att
inte förberedelserna skulle upptäckas. Till slut var allt klart, frånsett att vinden blåste från fel håll, så det var inget annat att göra än att vänta. Det är en
gammal sanning att soldater inte får gå sysslolösa och i vilket fall som helst
måste frontrutinerna fortsätta som vanligt, vilket innebar patruller, överfall
och liknande aktiviteter. I en sådan framstöt tillfångatog fransmännen en av
de tyska infanterister som arbetade med att placera ut gasbehållarna. Mannen
var uppenbarligen mycket observant och mycket pratsam, och berättade hela
historien för de franska förhörsledarna. Det hela verkade för bra för att vara
sant för fransmännen. Även om det förekommit rykten om tyska åtgärder för
att använda gas (det går inte att helt dölja industriella förberedelser i denna
storleksordning och det är möjligt att en del information kommit från den
ryska sidan), så bestämde sig fransmännen för att fången i själva verket var
medvetet ”planterad” för att sprida falsk information. Det är troligt att en del
av det franska resonemanget gick ut på, att tyskarna inte var så dumma att de
skickade ut en så pass välinformerad soldat på ett uppdrag där han riskerade
att tas till fånga.
4.1.4

Insats och misslyckande

Den 22 april 1915 ändrade till slut vinden riktning och ventilerna till gasbehållarna slogs upp. Ett lågt grönt moln rörde sig mot de franska ställningarna, som
var bemannade av nyanlända kolonialtrupper. Överraskningen var total och effekten överväldigande. På några minuter var omkring femtontusen franska soldater utslagna och ca femtusen döda. Den franska skyttegravslinjen bröts på en
front på ca sju kilometer. Viktigare ändå var, att det inte fanns något egentligt
försvar bakom denna linje och vägen till kanalhamnarna, ett viktigt strategiskt
mål, låg i realiteten öppen. Det tyska infanteriet mittemot den drabbade sektorn anföll bakom gasmolnet som höll på att upplösas, avancerade flera hundra
meter och stannade för att vänta på att reserverna skulle komma igenom. De
tyska ”reserverna” bestod emellertid bara av ett kompani infanteri, i stället för
de tre eller fler divisioner som hade behövts för att ta tillvara denna framgång.
Haber, som varit säker på att gasvapnet skulle visa sig effektivt, vädjade till
militären att skicka fram mer trupper, men utan framgång.
Efter fiaskot på östfronten betraktade den tyska generalstaben insatsen vid
Ypres som ännu ett experiment och ville inte binda mer trupper i ett osäkert

95

Lärobok i Militärteknik, vol. 8: Oförstånd och okunskap

äventyr. Detta var speciellt märkligt med tanke på de särskilda försiktighetsåtgärder (som trots allt inte var så framgångsrika) man vidtagit för att hålla det
hela hemligt. Hela logiken hos den tyska generalstaben stod fullständigt på
ända. Om vapnet skulle vara en hemlighet som plötsligt släpptes loss över fienden, varför då offentliggöra det med en värdelös och meningslös demonstration, om så det kallades experiment? Det verkar mer troligt att någon, efter att
man misslyckats med att utnyttja den möjlighet som uppenbarade sig, hittade
på denna ursäkt för att slippa undan. Vad skälet än må vara, är det uppenbart
att en del militära hjärnor fungerar på ett obegripligt sätt och att ett potentiellt
segerrikt vapen bara kastades bort i en blunder som var en av de största i ett
krig som tveklöst kunde uppvisa en del sådana.
Även om de blivit rejält överraskade, åtminstone på lokal nivå, reagerade
de allierade snabbt. Inom några timmar blockerade grannförband tyskarnas
ganska beskedliga framstöt. En dag efter den första gasattacken skickade British Medical Service snabbt in stora kvantiteter natriumbikarbonat till skyttegravarna och instruerade soldaterna att dränka näsdukar med detta och linda
dem kring näsa och mun. Samtidigt gjordes en satsning på att utveckla och
distribuera ett effektivare alternativ till näsdukarna. Den brittiska armén var
förberedd på den andra gasattacken, den 1 maj, och på hösten samma år hade
den välkända gasmasken med sin kemikaliebehållare tagits fram och distribuerats. De hade givetvis oerhörd hjälp av det oengagerade sätt på vilket den
tyska armén inledningsvis skött gaskriget. Vad mer är, de allierade som dittills
övervägt möjligheten att föra krig med gas, men avstått från att göra det p.g.a.
Haagkonventionen, ansåg nu att de själva kunde använda gas. Kort därefter
förbättrade de faktiskt den tyska tekniken, genom att konstruera en gasgranat
som gjorde gaskrigföringen oberoende av vindriktningen.

4.2
4.2.1

Tidig brittisk utveckling av stridsvagnen
Inledning

För att man inte ska tro att den tyska generalstaben var ensam om detta slags
inkompetens i det egna yrket, bör även den motsatta sidan av fronten i detta
krig studeras. Det är en gammal sanning, att likartade problem leder till likartade lösningar. Innan en sådan lösning accepterats – av vem det vara månde,
men särskilt inom försvarsmakten – är det dessutom troligt att den stöter på
liknande utslag av tjockskallighet. Som tidigare påpekats har ingen ensamrätt
till ren dumhet och tyskarna var inget undantag.
I likhet med tyskarna var de allierade ställda av problemet med dödläget i
skyttegravskriget, men åtminstone två personer på den brittiska sidan kom på
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likartade lösningar. Den förste var Winston Churchill, då marinminister. Det
kan vid första påseende te sig märkligt att Royal Navy skulle ge sig i kast med
problem i krigföringen till lands, men det fanns två skäl till att Churchill ändå
gjorde det. Det ena var att skyddet av de brittiska öarna var Royal Navys historiska uppdrag. Därför ombads amiralitetet i början av kriget, då man befarade
att Storbritannien skulle bombas från luften (vilket till slut skedde), att ta hand
om frågan. Flera jaktdivisioner hade därför förlagts till Frankrike och Belgien i
detta syfte. För att skydda sina flygfält från anfall till lands (innan skyttegravslinjerna stelnat till ogenomträngliga hinder) hade amiralitetet placerat ut flera
divisioner pansarbilar, försedda med svängbara torn med kulsprutor, vid dessa
flygfält. Besättningarna på dessa bilar tog sig då och då en avstickare från sitt
egentliga uppdrag och gjorde på egen hand framstötar in på tyskt territorium.
Tyskarna stoppade dock de brittiska initiativen genom att gräva diken tvärs
över vägarna. När till slut skyttegravslinjerna sträckte sig ända fram till havet,
upphörde räderna helt.
Churchill förstod problemet utmärkt väl. Han hade stridserfarenhet som
kavallerisubaltern i slaget vid Omdurman (Sudan 1898) vid slutet av Mahdiupproret, där Maxim-kulsprutor fällde utslaget. 1900 arbetade han som krigskorrespondent under det andra boerkriget i Afrika, men tog en aktiv del i det,
togs till fånga och flydde. Under striderna i Antwerpen 1914 organiserade han
det försvar, vilket gav belgarna fem dagar så att de kunde ta sig ut den tyska
inringningen. Senare, när han tvingats avgå från posten som marinminister, for
han till Frankrike och tjänstgjorde i infanteriet tills han i juni 1916 återvände
till parlamentet.
Tunga artilleripjäser (femtontums [38 cm] haubitsar) som Churchill fått
flottan att modifiera från användning ombord till användning på land var alltför tunga för att dras av hästar och släpades därför av traktorer med larvfötter
genom leran vid fronten. Churchill berättar att generalkvartermästaren hade
sina tvivel angående användbarheten hos dessa femtontums (38 cm) haubitser.
Churchill berättar också att synen när dessa traktorer enkelt rörde sig över den
söndertrasade marken var mycket inspirerande. Han frågade tillverkaren om
en sådan traktor även kunde förses med pansar och vapen och sättas in mot de
tyska skyttegravarna, och fick ett positivt svar. Churchill såg därefter till att få
fram en lämplig konstruktion och beställde trettio stycken. Den första av dem
testades i maj 1915 av War Office (krigsministeriet) som fann den oduglig. De
officiella skälen till bakslaget var i grunden tekniska. Fordonet kunde inte ta sig
.
.

Det finns mycket information om den tidiga utvecklingen av stridsvagnen, men jag har valt
att i huvudsak förlita mig på Churchills historia om Första världskriget. Se Churchill, World
Crisis 1911–1914, s. 342–345, och World Crisis 1915, s. 61–83.
Eftersom människor ofta påverkas för livet av tidig erfarenhet av strid, är det troligt att Churchill minns episoden väl, låt vara att han i detta fall var på den vinnande sidan.
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igenom en vattenbarriär som var tre fot djup och det kunde inte klättra nedför
en tvärbrant på fyra fot (1.2 m). Det här kan i och för sig betraktas som rimliga
krav, men det var något suspekt med att War Office ställde dem först efter det
att fordonen beställts. Dessa krav uppfylldes för övrigt inte av någon stridsvagn
förrän vid krigsslutet. Ordern på de övriga tjugonio drogs tillbaka, men vid det
här laget hade Churchill inga invändningar, eftersom ett bättre förslag under
tiden kommit från annat håll.
4.2.2

Ytterligare utveckling

Överste Ernest Swinton var en brittisk officer som placerats som officiell observatör vid högkvarteret för den brittiska expeditionsstyrkan i Frankrike och vars
uppgift var att till War Office rapportera sina intryck av striderna. Även han
föreslog att en traktor med larvband skulle förses med pansar och vapen, och
användas för att övervinna tyskarnas försvar. Han skrev åtskilliga memoranda
till War Office, men War Office var helt enkelt inte intresserat. Det sanna och
beprövade sättet att övervinna ett försvar var genom frontalangrepp och inte
genom något mekaniskt påfund. Tursamt nog hittade ett av dessa memoranda
vägen till Churchill, som den 5 januari 1915 skickade det vidare med en lysande rekommendation till Herbert Asquith, dåvarande premiärministern. Ett
intressant inslag i Churchills brev var det faktum, att han föreslog att man
skulle inrätta en permanent organisation:
En kommitté av ingenjörer och andra experter borde sitta permanent
på War Office för att formulera planer och utvärdera förslag, och jag
skulle vilja upprepa att det i de flesta fall inte är möjligt att i förväg göra
långdragna experiment. Om lösningarna ska kunna vara klara till det
ögonblick de behövs, är det ett oavvisligt krav att tillverkningen ska ske
samtidigt som experimenten. Det värsta som kan hända är trots allt att
en jämförelsevis liten summa pengar går förlorad.

År 1915 gränsade sådana argument till det profetiska och förväntades ge
FoU problem många tiotals år senare. Hans betoning på ”experter” är också
intressant.
Premiärministern skickade Churchills brev vidare till krigsministern, Horatio
Herbert Kitchener, som skickade en rekommendation till generalkvartermästarens avdelning, vilken utgjorde en del av War Office. I slutet av februari 1916,
efter att ha funderat på problemet i flera veckor, skrev den ärevördige officeren ett
detaljerat svar, som slog fast att idén inte skulle leda till framgång p.g.a.:
.
.

98

Churchill, World Crisis 1915, s. 65.
Churchill var den som före Första världskriget förde in England och Royal Navy i oljans
tidsålder, genom att koppla samman den brittiska regeringen och Anglo-Persian Oil Company. Konverteringen till oljedrift inleddes av amiral John Fisher och Churchill gjorde den
fullständig. Se Daniel Yergin, The Prize (New York: Simon & Schuster, 1992), s. 150–164.
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1. De stora vikter det handlade om
2. Den tid det skulle ta att konstruera och tillverka tillräckliga mängder av den
föreslagna maskinen
3. Dess sårbarhet för kanoneld
4. Svårigheten att röra sig över mark som hölls av fienden
Generalkvartermästaren medgav också att det kanske fanns någon som
kunde lösa dessa problem, men att han själv inte kände någon sådan person.
Churchill hänförde mycket uppriktigt utvecklingsproblemen till mekaniska fel
och officiell obstruktion.
Churchill gav dock inte upp. Han vände tillbaka till sina officerare på pansarbilarna, som inte hade något att göra, och bad dem enträget att skicka in ett
eget förslag till ett fordon som skulle kunna köra över taggtråd och skyttegravar.
De här officerarna motsvarade förväntningarna och föreslog ett fordon med hjul
med en diameter på 40 fot (13 m). Churchill fick amiralitetet att tillsätta en
kommitté som analyserade två förslag. Det enda var fordonet med fyrtiofotshjul (13 m), det andra ett fordon med larvfötter. Churchill väntade inte på att
kommittén skulle bli klar med sina överläggningar, utan anslog på eget ansvar
omkring sjuttiotusen pund (i 1914 års penningsvärde) till att konstruera sex
modeller med hjul och tolv med larvfötter, och kontraktet gick till amiralitetets
avdelning för skeppskonstruktion. Churchill tog dessa beslut själv eftersom han
visste, att ifall han frågade någon på War Office eller finansdepartementet, så
skulle han fått nej, och i händelse av ett misslyckande så skulle han få svara inför
en undersökningskommitté rörande slöseri med allmänna medel.
4.2.3

En klar framgång

Under tiden hade emellertid landsättningen på Gallipolihalvön misslyckats
och Churchill, som var en av förespråkarna, tvingades avgå som marinminister. Hans motståndare var snabba att försöka lägga ned stridsvagnsprojektet, med hänvisning till att detta inte var amiralitetets bord. Men chefen för
.
.
.

Den del av svaret som rör svårigheterna att förflytta sig över terräng som hålls av fienden visar
att han inte hade någon som helst uppfattning om vad som föreslogs, eftersom hela poängen
just var att nollställa dessa svårigheter och särskilt kulspruteelden.
Churchill, World Crisis 1915, s. 67.
Gallipoli-operationen var en allierad landsättning i Dardanellerna i Turkiet i april 1915, vilken genomfördes för att tvinga det ottomanska imperiet ut ur kriget. De allierade lyckades
skaffa sig ett brohuvud, men dålig organisation, otillräcklig ledning och grundläggande taktiska fel (vid två tillfällen, då man landstigit utan att möta motstånd, drällde trupperna omkring i timmar på stranden tills turkarna anlänt, i stället för att rycka fram) tvingade till slut
fram en evakuering i januari 1916.
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skeppsbyggnadsavdelningen, som konstruerade fordonen, informerade Churchill om detta drag. Churchill kontaktade Arthur Balfour, som nominerats till
marinminister, och övertygade denne att fortsätta projektet. Balfour godkände
konstruktionen av en prototyp, vilken demonstrerades i januari 1916 och gav
ett mycket gott intryck. Detta var ”stridsvagnarnas moder”. Tillverkning av
femtio vagnar godkändes och de anlände till Frankrike i augusti 1916. General
Douglas Haig, då chef för den brittiska expeditionsstyrkan, ville sätta in dem
omedelbart för att om möjligt uppväga de katastrofala resultaten i inledningen
av slaget vid Somme. Swinton, som följde projektet, vädjade om mer tid för att
förbereda stridsvagnarna och besättningarna, men han avvisades och stridsvagnarna skickades ut i strid. Bristen på tillräcklig utbildning visade sig genast. En
del stridsvagnar körde fast och en del besättningarna for vilse och sköt på egna
trupper, men hälften av dem lyckades fortsätta tills de bokstavligen kört slut
på bränslet. Deras framryckning hade emellertid gått snabbare än planerat och
det fanns inga reserver som stod klara att följa upp framgången (ett välbekant
problem). Besättningarna plockade sönder stridsvagnarna så gott de kunde och
återvände till fots till de egna linjerna.
Tyskarna tog hand om de obrukbara stridsvagnarna och förstod delvis deras
potential, men eftersom den brittiska attacken misslyckats, drog de slutsatsen att även om stridsvagnar kunde vara farliga, så kunde de inte vinna krig.
Det är intressant att notera, att medan de brittiska stridsvagnarna genomgick
sin problemfyllda utvecklingsfas, var Churchill ständigt rädd för att tyskarna
skulle snubbla över någon liknande idé och komma före britterna med den.
Tyskarna började utveckla stridsvagnar själva, men lade större vikt vid antistridsvagnsvapen, tunga 12.7 mm-gevär och minor. Det brittiska stridsvagnsförbandet visade till slut sitt värde i slaget vid Cambrai i november–december
1917, då Haig använde 324 stridsvagnar för att slå ett tio kilometer brett hål
i den tyska linjen. Än en gång utnyttjades inte framgången på rätt sätt, men
denna gång erkändes stridsvagnens roll i den inledande framgången fullt ut och
under 1918 användes de mer och mer.
Till slut gav Churchill Swinton och andra den ära som tillkom dem, och
medgav senare att många människor bidragit till idén, men att de saknade
beslutanderätt, saknade de nödvändiga resurserna att göra något eller misslyckades att övertyga dem som hade makt att göra något. Han påpekade också att stridsvagnen faktiskt var en sammanställning av gamla idéer, inklusive
skottsäkert pansar, förbränningsmotorn, Pedrail- och Caterpillar-systemen och
givetvis beväpningen. Han nämner t.o.m., att den berömde författaren ”H. G.
Wells i en artikel som skrevs 1903 praktiskt taget uttömt fantasins möjligheter
på området”.10
10. Churchill, World Crisis 1915, s. 69.
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4.3
4.3.1

Fälltankar: det tyska misslyckandet
Några tekniska punkter

Bränsle är livsnerven i alla mekaniserade operationer och ofta drogs operationer
igång eller ställdes in beroende på tillgången på bränsle. Den tyske fältmarskalken Erwin Rommels svårigheter i detta avseende under striderna i Västöknen
är mycket lärorik. Det kan vara pinsamt eller t.o.m. bekymmersamt för en bil
eller en stridsvagn att köra slut på bränslet under vägen, men för ett flygplan
är det förödande. Därför planeras flygoperationer praktiskt taget ned till minuten, där mängden bränsle ombord alltid är den avgörande faktorn. Givetvis
försöker konstruktörerna öka mängden bränsle som planet har med sig, men
det finns praktiska och operationella gränser för denna ambition. Så t.ex. är
maskinens totala nyttolast vanligen av en given storlek och denna måste distribueras mellan den ”verkliga” nyttolasten, vapen eller last, och bränslets vikt.
Det finns en viss möjlighet att ge och ta mellan de två, men det finns också vissa nedre gränser för last eller vapen, utöver vilka det inte är någon mening med
att genomföra uppdraget. På tjugotalet, under ”flygets gyllene ålder”, utförde
stuntpiloter bränslepåfyllning i luften och en del anmärkningsvärda uthållighetsflygningar genomfördes också med den metoden. Men denna teknologi,
som idag är vardagsmat, mognade inte förrän i jetåldern, då teknologin blev
till en nödvändighet p.g.a. jetmotorernas oerhörda bränslekonsumtion och, genom att propellern försvann blev det dessutom både enklare och säkrare.
Jämfört med fraktflygplan eller bombare har jaktplan begränsningar vad
gäller mängden nyttolast de kan bära. Inom vissa gränser gäller att ju större
planet är, desto mer nyttolast (inklusive bränsle) kan det bära.11 Men storlek
begränsar fart och manövrerbarhet, så det blev allmänt accepterat att bombare
är stora och flyger relativt sakta men långt, medan de har med sig en massa
bomber, och att stridsplan är snabba och nätta, men har en begränsad räckvidd. En mycket stor mängd material har publicerats om oförmågan hos USA:s
arméflyg att ge jaktskydd till långdistansbombare (huvudsakligen B-17) och
de åtföljande bombplansförlusterna genom tyska jaktplan, tills den förbättrade
P-47 Thunderbolt och P-51 Mustang gjorde sitt inträde. Betydligt mindre är
känt om uppenbara och avgörande tyska misslyckanden på området.
11. Detta eftersom ifall man exempelvis fördubblar storleken, så kommer vikten på planets skrov
att öka lite mer än två gånger; luftmotståndet ökar ungefärligen ytterligare två gånger (fyra
gånger det ursprungliga), men volymen växer till åtta gånger den ursprungliga. Även om man
räknar in vikten på de större motorerna för att övervinna det ökade luftmotståndet och dessas
ökade bränsleförbrukning, är nettoökningen av förmågan att bära nyttolast avsevärd. Men
för att vara effektiva måste bombare bära en avsevärd vikt i form av bomber och ammunition
till sina försvarsvapen, medan jaktplanen bara behöver ha med ammunitionen till sina vapen.
Om man lägger tillräcklig vikt vid den aerodynamiska utformningen, kan jaktplan få en
räckvidd som motsvarar eller rentav överträffar det fullastade bombplanets.
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Under Slaget om Storbritannien rapporterades fall där tyska jaktplan vände
tillbaka p.g.a. för lite bränsle och lämnade bombarna som de skulle skydda, att
klara sig på egen hand – vilket i realiteten innebar utlämnade på nåd och onåd
till de brittiska jaktplanen. Luftstrid genomförs vanligen med fullt gaspådrag,
vilket nästan fördubblar bränslekonsumtionen, jämfört med mer ekonomisk
flygning i marschfart. Dessutom hade tyskarna lång väg hem efter räderna över
Storbritannien, medan britterna bokstavligen slogs över sina egna baser, vilket gav dem en avsevärd fördel vad bränslet beträffar. Cajus Bekker citerar en
tysk jaktpilot som hävdade: ”Det var bara några av oss som ännu inte tvingats
nödlanda i Kanalen med ett sönderskjutet flygplan eller med en propeller som
stannat.”12 Detta gällde operationerna i södra England, men hur var det med
uppdrag längre bort?
4.3.2

Luftwaffes ”Svarta torsdag”

Under Slaget om Storbritannien iscensatte tyskarna den 15 augusti 1940 ett
anfall från Norge och Danmark över Nordsjön mot mål på östkusten i centrala England. Avståndet var över fyrahundra miles, alltför långt för jaktskydd
med enmotoriga jaktplan (Me-109 hade den gången en räckvidd på mindre
än tvåhundra miles [320 km]). Bombarna åtföljdes av tvåmotoriga jaktplan
(Me-110), men det var allmänt erkänt att dessa plan inte var någon match
för enmotoriga jaktplan. Före och under de inledande striderna i augusti hade
tyskarna vilselett sig själva med sina piloters glödande, men felaktiga beskrivningar av nedskjutningar av brittiska jaktplan. Tyskarna trodde också att de
intensiva striderna i söder skulle ha dragit iväg tillräckligt många av RAF:s
jaktplan, för att bombarna på denna nordliga räd skulle ha mer eller mindre
fritt fram. Det hoppet grusades när fullständigt oväntade brittiska jaktplan gav
sig på den anfallande styrkan, som blev mycket illa åtgången. Bekker rapporterar att Me-110-planen hade externa, fällbara bränsletankar, det som idag kallas
”fälltankar” eller hjälptankar.13 När tyskarna nådde England var dessa tankar
nästan tomma och därför fyllda med en blandning av bensingaser och luft,
men p.g.a. ett mekaniskt fel kunde piloten i den maskin där officeren som
ledde operationen befann sig inte fälla tanken. Under striden träffades sedan
uppenbarligen den tomma tanken och exploderade. Bekker kommenterar vidare att under striderna i Norge (tidigt 1940) gick många piloter förlorade
p.g.a. ett liknande fel.
Fälltankar utvecklades mot slutet av Första världskriget av amerikanerna
och fransmännen som en säkerhetsåtgärd, som skulle användas i händelse av
brand. Efter kriget fortsatte man att testa dem och använda dem för att öka
12. Cajus Bekker, The Luftwaffe War Diaries (New York: Ballantine, 1971), s. 236.
13. Ibid., s. 217.
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räckvidden. På de flesta amerikanska plan användes fästpunkterna för fälltankarna också till bomber. Allt eftersom flygplansteknologin utvecklades, konstruerades planen för större inbyggd bränslekapacitet. Med den utvecklingen
utfärdade armén ett förbud mot externa fästen för fälltankar – delvis för att
minska det ökade luftmotstånd som dessa fästen innebar, men huvudsakligen
för att man befarade att befälhavare på marken skulle utnyttja jaktplanen till
anfall mot mål på marken med bomber upphängda på bränsletankarnas fästen.14 Marinen valde annorlunda och dess flygplan kunde antingen bära fälltankar eller bomber.
Tyskarna tog efter denna utveckling. Fälltankar användes första gången i
fält av Condorlegionen (ett förband av tyska ”frivilliga” som slogs på Francos
sida i det spanska inbördeskriget i juli 1936–mars 1939) för att öka räckvidden
hos sina jaktplan. I Spanien blev det uppenbart för tyskarna att bombare inte
kunde ge sig ut på uppdrag utan jaktskydd. Adolf Galland, en berömd tysk
jaktpilot och senare generalinspektör för jaktflyget, klagade över att fälltankar
inte användes mer av de tyska jaktplanen under Slaget om Storbritannien.15
Av hans rapport framgår att de användes i viss omfattning och att besättningarna uppenbarligen såg med misstro på dem, eftersom det fanns något fel i
fällningsmekanismen. Fakta är därför odiskutabla. Tyskarna var pionjärer inom
användandet av fälltankar i strid, utnyttjade dem i begränsad omfattning i sina
operationer, men lyckades inte anpassa dem för användning på enmotoriga
jaktplan. Detta begränsade den operativa räckvidden för dessa jaktplan, som
inte kunde operera längre norrut än London, men även den räckvidden var
knappt tillräcklig och resulterade i flygplansförluster som inte direkt hade med
striden att göra.
Den begränsade räckvidden fick en annan avgörande konsekvens. Tyskarna
lärde sig snabbt att de inte kunde skicka bombare utan eskort norröver och därför blev detta område en fristad, både för brittisk industri och för jaktdivisioner
som skiftades dit upp efter de hårda striderna i söder. Detta blev uppenbart
och kommenterades praktiskt taget från det att striderna inleddes.16 Däruppe
kunde besättningarna vila ut och utbilda nya piloter, och divisionerna i norr
blev reservdivisioner för större slag i luften, samtidigt som de i praktiken befann sig utom räckhåll för de tyska bombarna.
Så den uppenbara frågan är varför tyskarna inte ordnade problemet med
den felaktiga fällmekanismen, om nu detta verkligen var ett problem? Åtminstone två andra samtida jaktplan hade fälltankar. Den första var den franska
14. Benjamin S. Kelsey, The Dragon’s Teeth? (Washington, DC: Smithsonian Institution Press,
1982), s. 66.
15. Adolf Galland, The First and the Last (New York: Ballantine, 1954), s. 24.
16. Alexander de Seversky, Victory through Air Power (New York: Simon & Schuster, 1942), s. 67;
och Galland, s. 30–31.
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Morane-Saulnier-406, som flög för första gången 1935 och föll i tyskarnas händer när Frankrike ockuperades. Sommaren 1941 skeppades flygplan av denna
typ till Mellanöstern för att stödja Vichy-styrkorna i Syrien och Libanon mot
britternas anfall från Palestina. Även om just denna operation utspelade sig
efter Slaget om Storbritannien, kan man utgå från att dessa flygplan ursprungligen konstruerats för att bära fälltankar; fransmännen måste ju ta hand om
sitt imperium, från Nordafrika till Mellanöstern. Det andra samtida jaktplanet
med fälltank var japanska Zero, som flög första gången i april 1939. Oavsett
vilket, är det inte tal om annat än att det fanns en lösning på problemet. Faktum är, att tyskarna själva använde fälltankar senare i kriget och amerikanerna
hade inga motsvarande problem. Som nämnts visade sig problemen först under fälttåget i Norge, som utspelade sig mellan april och juni 1940. Det gav
tyskarna ungefär tre månader att rätta till ett i grunden mekaniskt problem,
som de hade alla ingenjörstekniska möjligheter att klara. Dessutom, som vi ska
se i berättelsen om den uppåtskjutande kanonen (se kapitel 5) hade tyskarna
en något överlägsen, men fullt praktisk attityd till improvisationer i fält, som
t.o.m. på den tiden skulle fått vilken allierad teknisk officer som helst att slita
sitt hår.
4.3.3

Fälltankar och Me-110

Vad orsakade alltså det tyska misslyckandet? En möjlig slutsats är, att tyskarna beslöt sig för att lita på det som de redan hade, inklusive Me-110:ans
jaktegenskaper och räckvidden hos deras enmotoriga jaktplan. Men när man
diskuterar Me-110 dyker det upp en annan förbryllande fråga. Williamson
Murray skriver att tyskarna inte brydde sig om fälltankar ”mest troligt för att
de ansåg att Bf-110 (en annan version av samma plan) kunde genomföra sina
uppdrag framgångsrikt. När de upptäckte att planet inte kunde det, så var
det för sent.”17 Denna kommentar är inte särskilt nådig för tyskarna. Det är
ingen tvekan om att de tyska flygplanskonstruktörerna var synnerligen duktiga.
Willi Messerschmitt, Kurt Tank (känd för Focke-Wulf 190) och Ernst Heinkel
klarade sig mycket bra, jämfört med vem som helst på den allierade sidan. Så
de insåg – särskilt Messerschmitt, som konstruerade Me-110 – det tvåmotoriga jaktplanets begränsningar i strid med enmotoriga jaktplan och de kände
även till prestanda hos Spitfire och Hurricane, eftersom flera exemplar av dessa
erövrats i Frankrike. Prövade tyskarna aldrig Me-110 i låtsasstrid med deras
egna enmotoriga jaktplan eller, ändå bättre, mot ett erövrat brittiskt jaktplan?
Om detta aldrig gjordes, kan den tyska flygindustrin och Luftwaffes tekniska
avdelning och underrättelseavdelning anklagas för att ha negligerat en tveklöst grundläggande åtgärd och dessutom för en grov underrättelsemiss. Om en
17. Murray och Millett (red.), ”Strategic Bombing”, i Military Innovation, s. 133.
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sådan utvärdering och låtsasstrid genomförts, skulle resultatet varit uppenbart
och i detta fall kan det tyska överkommandot klandras för en ändå värre blunder eller för totalt orealistiska förväntningar, som händelsernas gång skulle visa
på himlen över Storbritannien. Man ger sig inte in i ett modernt krig på basis
av tro eller förväntningar. Det är detsamma som att sätta sin lit till att det ska
ske ett gudomligt ingripande i rätt ögonblick. Sådant kan kanske ske, men det
är svårt att få det att passa in i operativ planering.
Den här attityden stämmer emellertid väl överens med Alexander de Severskys kommentar till sina besök i tysk flygindustri.18 de Seversky hävdade
att den tyska flygindustrin producerade skinande blanka, tekniskt avancerade
flygplan, men att deras samlade lämplighet för strid inte framskridit förbi tänkandet under Första världskriget. Allt dessa plan hade var antal, men deras
underlägsenhet i andra avseenden var så uttalad, att enbart antal inte kunde
kompensera denna.
En annan möjlig förklaring är, att tyskarnas omskrutna ordning och organisation inte var något annat än en myt. Det verkar som om dessa mönster av
precision och detalj inte alls var sådana och att grundläggande krav på dokumentation, systemtäckande insamling av data och ”institutionellt minne” saknades i Tyskland under Andra världskriget. Detta stämmer åtminstone delvis
med det tyska misslyckandet att förstå radarns roll för tidig varning.

4.4

Den missade chansen för snorkeln

Alla ubåtar i tjänst under Första och Andra världskriget hade ett dubbelt framdrivningssystem: en uppsättning dieselmotorer när ubåten rör sig på ytan och
elektriska motorer, försörjda av batterier, i undervattensläge.19 På ytan användes vanligen en av dieslarna för att ladda upp batterisystemet till full kapacitet.
Detta arrangemang var nödvändigt, eftersom dieslar på samma sätt som lastbilsmotorer behöver luft för förbränningen, medan batterikapaciteten är ganska
begränsad, även om batterisystemet väger flera ton. Kärnkraften ändrade allt
detta och atomdrivna ubåtar kan färdas under ytan i åratal utan att behöva ta
in nytt bränsle. Mängden syre som krävs för besättningens andning är mycket
liten (även jämfört med en mycket liten förbränningsmotor) och olika kemiska
system räcker för att hålla atmosfären inuti en atomubåt frisk och fräsch. Det
bör dock påpekas, att det även idag bara är stormakterna som har atomubåtar,
medan resten av världen får hålla till godo med dieselelektriska ubåtar. P.g.a.
18. de Seversky, s. 53–56 och 199–201.
19. Under Första världskriget utvecklade britterna den ångdrivna K-klassen av ubåtar. De var
extremt snabba, men visade sig alltför komplicerade och benägna att förolyckas, och avskrevs
till slut. Se Don K. Everitt, K-Boats, Steam-Powered Submarines in World War I (Annapolis,
MD: Naval Institute Press, 1999).
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batteriernas begränsade kapacitet och det faktum att en ubåt är ganska sårbar
på ytan, var idén med en ubåt som hela tiden opererar under vattnet och drivs
av något annat än elektriska motorer tämligen lockande.20
Före Andra världskriget diskuterade den tyska marinen möjligheten att förse sina ubåtar med en snorkel, ett utskjutbart rör som skulle kunna dra in luft
medan ubåten befann sig på periskopdjup.21 Men frånsett att diskutera idén,
gjorde den tyska marinen ingenting för att utveckla en så pass nyttig utrustningsdetalj. I. I. Wichers,22 en befälhavare i den holländska marinen, tillskrivs
uppfinnandet av snorkeln och av att ha installerat den 1937 i holländska ubåtar
av O-21-klassen.23 Han var dock inte först. Den 12 september 1800 använde
Robert Fulton vid ett av sina experiment i Frankrike en sådan snorkel i havet
utanför Normandie och hans ubåt stannade under ytan i sex timmar, utan
någon negativ inverkan på besättningen.24
Snorkeln bestod av en pipa eller ett rör som höjde sig ca 7.5 meter ovanför
tornet. Den hade två gångar – en för den inkommande luften och en för rökgaserna – och en ventil som stängde automatiskt ifall en våg nådde över toppen av
röret. En ubåt med denna utrustning kunde stanna under ytan långa perioder,
med batterierna fulladdade för en ”riktig” dykning. Eftersom det var så litet, var
det praktiskt taget omöjligt att se röret sticka upp ovanför ytan om inte havet
låg fullkomligt blankt. (Man bör erinra sig att vi här talar om visuell upptäckt.
Radarn hade ännu inte utvecklats för detta ändamål.) När Tyskland invaderade
Holland och Belgien 1940, lyckades en av de snorkelutrustade ubåtarna (O21-24) fly till England. Royal Navy undersökte innovationen, avgjorde att den
inte behövdes och tog bort den.25 Två andra ubåtar föll i tyskarnas händer.
Efter fälttåget i Holland och Belgien undersökte tyskarna den holländska utrustningen och kom till slutsatsen att även om snorkeln var en genial konstruktion, så var den inte till någon nytta för det tyska ubåtsvapnet. För det första
var kriget praktiskt taget över, eller så var detta i varje fall den allmänna åsikten.
För det andra fanns redan en avancerad ubåt på ritbordet med en ny typ av
framdrivningssystem som inte krävde atmosfäriskt syre för att fungera.26 Dessa
nya ubåtar kallades Walther-ubåtar efter den som utvecklade det nya framdrivningssystemet. Detta baserades på en teknologi som ursprungligen togs fram för
20. En ubåt är för långsam och obepansrad, och dess huvudvapen torpeden är alltför specialiserad
eftersom den är avsedd enbart för att anfalla andra fartyg med.
21. Charles M. Sternhell och Alan M. Thorndike, Antisubmarine Warfare in World War Two,
OEG Report No. 51, Operations Evaluation Group, Office of the CNO (Washington, DC:
Navy Department, 1946), s. 58–59.
22. MacIntyre och Bathe, s. 252.
23. Bill Gunston, Submarines in Color (New York: Arco, 1977), s. 116.
24. Hutcheon, s. 44.
25. Bill Gunston, s. 116.
26. Även om framdrivningstekniken är olika, kallas dessa system numera för AIP, Air-Independent
Propulsion.
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framdrivning av torpeder och utgick från sönderdelningen av högkoncentrerad
vätesuperoxid – H2O2. När Walther-ubåten togs i bruk skulle snorkeln bli överflödig, så den lades på hyllan tills vidare.
Vätesuperoxid är ett otrevligt ämne och dess lansering som bränsle kantades
av många tidiga problem.27 Systemet fungerade bra nog i laboratoriet, men när
det skalades upp och placerades in i en fungerande ubåt, så blev det problem.
Dessutom hade kemikaliens utveckling som bränsle längre försinkats av det förbud mot långtidsprojekt som Hitler infört efter Tysklands första omgång segrar.
När det tyska ubåtsvapnet 1943 kände snaran dras åt, introducerade man som
en interimistisk åtgärd den nya Typ XXI-ubåten, som var mycket större, med
större batterikapacitet och ett hydrodynamiskt väsentligt förbättrat skrov. Man
bör hålla i minnet, att fram till dess var alla länders ubåtar i grunden ytfartyg som
också kunde dyka. De konstruerades med flata däck, relingar, däckskanoner och
en massa andra saker som stack ut och som samtliga skapade ett motstånd när
ubåten rörde sig under vatten.28 All denna utrustning som resulterade i vattenmotstånd togs nu bort och de nya ubåtarna kunde nå en hastighet under vattnet
på arton knop, att jämföra med ca fyra knop för standardubåtarna. De var också
utrustade med snorkel, vilket gjorde dem mycket svårare att upptäcka.
Tursamt nog för de allierade hade ungefär vid den här tiden en ny högfrekvensradar fulländats. Det var en trecentimeters (10.000 MHz eller 10 GHz)
radar som kunde upptäcka så små mål som huvudet på en snorkel. De första
radarapparaterna av den här typen monterades på Mosquito-flygplan som var
försedda med 57 mm kanoner. Den stora fördelen med Mosquiton var att den
var ett alldeles utmärkt stridsplan. Den kunde slåss eller, om så behövdes, undvika tyska jaktplan, i olikhet med de omoderna lätta bombarna och de knarriga flygbåtar som användes av Coastal Command. Dessutom behövde den
inte flyga över ubåten för att kunna anfalla och var därmed mindre utsatt för
riskerna från ubåtens luftvärnsvapen.
Efter kriget testade britterna sin äldre tiocentimetersradar på erövrade tyska
ubåtar försedda med snorkel, med ett synnerligen intressant resultat. I bara 6
procent av försöken lyckades radarapparaterna upptäcka snorkeln. Om med
andra ord tyskarna hade monterat snorklar i sina ubåtar genast efter det att de
27. U.S. Navy hade övervägt att använda vätesuperoxid som en ingrediens i torpedbränsle sedan
1930, något som baserades på ett gammalt amerikanskt patent från 1915. Intresset vaknade
till liv igen 1940 och man kunde visa att vätesuperoxiden hade överlägsna prestanda och inte
lämnade spår i form av luftbubblor, men än en gång ansågs kemikalien av NAVOL, Navy
Ordnance Laboratory, alltför farlig för att använda i ubåtar. Till slut konstruerades en torped,
Mark-16, som framdrevs på detta sätt, men det var för sent för att den skulle sättas in i strid.
Produktionen fortsatte dock i trettio år.
28. En del av dem hade t.o.m. ett förvaringsutrymme på däck för en liten gyrokopter (en sorts
flygmaskin med rotor) med hopfällbara blad som kunde bogseras uppe i luften för att öka
observationsområdet.
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upptäckte den här anordningen i Holland 1940, eller rentav så sent som 1941,
när de erövrade den första luftburna antiubåtsradarn, skulle de kunnat skaffa
sig ett oerhört övertag.29 Dessutom borde tyskarna så dags ha insett möjligheten av en katastrof och gjort en fullskalig satsning för att förbättra sina ubåtar.
Om detta skett, är det fullt möjligt att Slaget om Atlanten skulle slutat (eller
åtminstone fortsatt) på ett annorlunda sätt. Det är möjligt att ubåten kunde
fortsatt sina framgångsrika operationer under längre tid, innan de stoppades
av olika utvecklingsinsatser på den allierade sidan. T.o.m. den ökade produktionen av lastfartyg på amerikanska varv skulle visat sig ha varit otillräcklig
och det är möjligt att uppbyggnaden av resurser inför invasionen skulle försenats. Det är onödigt att spekulera vidare på denna punkt, men saken är helt
klar: tyskarna gjorde sig skyldiga till en grav missbedömning när det gällde det
lämpliga i att introducera en teknisk innovation.
Medan det var dumt av britterna att förkasta snorkeln, så var detta ändå
ganska harmlöst i jämförelse med den tyska blundern. I olikhet med tyskarna
baserade britterna inte sin marina strategi på ubåtskrigföring och därför var
införandet av snorkeln, även om den kunde varit användbar, inte avgörande.
För tyskarna kan emellertid detta misstag ha varit förödande.
Hela historien påminner i högsta grad om episoden med fälltanken, som
tidigare beskrivits, och styrker den slutsats som tidigare dragits. Tyskarna, som
var angripande part i båda världskrigen, föreställde sig alltid krig som mycket
kortvarigt. Men deras oerhörda framgångar i början av kriget berodde lika
mycket på dålig allierad planering och långsam reaktion, som på tysk planering. Fastän tyskarna introducerade åtskilliga nya innovativa system och teknologier, kom många av dem alltför sent i kriget. Detta pekar också på en
återkommande tendens att inte tänka igenom saker och ting på ett ordnat sätt
och fram till ett logiskt resultat. Detta är tvåfalt märkligt, eftersom tyskarna
allmänt anses vara mycket metodiska och precisa i sitt tänkande.

4.5

Problemen för de allierades långräckviddiga eskortjaktplan

Det faktum att man fortsatte att skicka B-17 på räder djupt in över fientligt område utan jakteskort ska inte tolkas som att deras befälhavare var okänsliga äldre
män som inte brydde sig om förluster. Men inom ramen för nödvändigheten
att utföra sina uppdrag, blev befälhavarna fast mellan två antaganden från vilka
de hade svårt att lösgöra sig, även när dessa antaganden visade sig fullkomligt
felaktiga. Det första antagandet var att den tunga bombaren kunde ta vara
29. Rommels styrkor erövrade en Wellington-bombare utrustad med antiubåtsradar i Tunisien
och han satte den faktiskt i tjänst för att upptäcka allierade fartyg. Se E. G. Bowen, Radar
Days (Bristol, UK: Adam Hilger, 1987), s. 113–114. Det tog flera månader innan Berlin
upptäckte saken och krävde in planet för undersökning.
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på sig själv. Som vi sett var detta fullständigt sant när uppdraget – strategisk
bombning – uppfanns. Man kan givetvis fråga sig varför ingen såg de tekniska
indikationerna och ändrade specifikationerna för bombarnas beväpning, eller
ändrade konceptet så att eskortjaktplan inkluderades i ekvationen. Dessutom
förefaller det som om tänkandet i detta ämne var något förvirrat. I en rapport
från den amerikanska arméflygkåren från maj 1939 sades det att ”de moderna
bombplanens högre operativa fart ökar svårigheterna för förföljande fientliga
flygplan att genskjuta dem och minskar därigenom behovet av understöd från
egen medföljande jakt”.30 Senare i samma rapport slås fast att ”amerikansk jakt
ska i första hand utformas för att framgångsrikt genskjuta och förstöra fientligt
bombflyg över eller nära vänligt sinnat territorium”. Nå, om amerikansk jakt
kunde göra detta, varför inte fientlig jakt? Men det andra antagandet är ändå
mer förbryllande.
Frågan om eskorterande långdistansjakt ställdes åtskilliga gånger och åsikterna gick isär, men till slut beslöts, i grund och botten för att ingen brydde sig,
att bombarna fick klara sig själva. Från slutet av Första världskriget ansågs det
omöjligt att bygga ett bra jaktplan med tillräcklig räckvidd för att följa flermotoriga bombare. Experterna sade att ”det låter sig inte göras” och man antog att
det var så. Men sanningen är att ingen tog sig tid att kontrollera uppgifterna.
Till att börja med tyckte amerikanerna att idén var överflödig, eftersom ingen
där tänkte i termer av långdistansstrid. Arméns ståndpunkt var att luftherravälde var viktigt bara upp till ett avstånd av tvåhundra miles, för att skydda markstyrkorna från fiendens flyg.31 Slutligen, vilket påpekats i föregående avsnitt
om de tyska fälltankarna, var den amerikanska armén negativ till fälltankar.
Det intellektuella klimatet i England var likadant. I mars 1940, före Slaget om
Storbritannien, ville flygmarskalk Hugh Dowding, chef för Fighter Command,
att ett jaktplan för långa distanser konstruerades. Han informerades högdraget
av en kommitté från flygministeriet att det var omöjligt att få fram ett sådant
jaktplan med prestanda jämförligt med ett vanligt jaktplan för korta distanser.
Uppenbarligen tänkte kommittén på ett tvåmotorigt plan och den hade sannolikt rätt ifråga om begränsningarna hos ett sådant plan i en luftduell. I detta
avseende gjorde åtminstone kommittén ett mer gediget arbete än tyskarna med
Me-110. Ett år senare fick Churchill samma svar från Charles Portal, chef för
flygstaben.32 Den omöjliga idén med ett eskorterande långdistansjaktplan var
en accepterad sanning vid denna tid och ingen brydde sig om att föra saken
vidare. Denna attityd var dock ett utslag av ren intellektuell lättja. Om någon
brytt sig om att göra en preliminär ritning till ett sådant plan, skulle uppfattningen att ett sådant plan var en omöjlighet genast ha ratats.
30. Boylan, s. 33.
31. Kelsey, s. 65.
32. Murray och Millet, Military Innovation, s. 120.
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Några månader senare blev det plan man föreställt sig verklighet, genom
konstruktionen av P-51. Faktum är att teknologin (inte utformningen) hos
Mustangen (P-51) och Thunderbolt (P-47) inte var särskilt avancerad, jämfört
med den som fanns hos alla andra samtida jaktplan. P-51 togs fram 1940 och
flög 1941. P-47 konstruerades i slutet av trettiotalet och flög också första gången 1941. I P-47 bestod lösningen av en aerodynamiskt ”renare” utformning
och en väldig inbyggd bränslekapacitet. Man måste dock medge, att P-47 inte
klarade sig i en verklig luftduell mot mer lättmanövrerade kortdistansjaktplan.
Så en stridsteknik infördes som utvecklats av general Claire Chennault, grundaren av AVG (American Volunteer Group – The Flying Tigers) under liknande omständigheter i Kina. P-47 skulle vinna höjd och sedan dyka genom de
fientliga formationerna. För P-51 var lösningen något mer sinnrik och inbyggd
i flygplanet redan från början. P-51 hade konstruerats med en vingprofil med
lågt luftmotstånd, laminar airfoil, som visserligen innebar andra problem, men
var idealisk för långdistansflygning. Värdet av denna del av förbättringen kan
givetvis diskuteras. Man upptäckte senare, att effektiviteten hos den laminära
vingprofilen var avhängig hur pass opåverkad vingens yta var, något som var
svårt att klara när planet var ute på flottilj. Vidare var kylsystemet för motoroljan på P-51 så konstruerat, att när den uppvärmda luften passerade ut gav den
lite ytterligare drivkraft, ungefär som en liten jetmotor, vilket var tillräckligt
för att uppväga kylsystemets luftmotstånd. Men sedan råkade P-51 ut för ett
bakslag. När britterna beställde flygplanet från North American, levererades
det med en Allison-motor som blev något ”blodfattig” över tjugotusen fot.
Britterna satte då in Merlin-motorn (kraftpaketet i Spitfire) som förändrade
detta helt. Army Air Force fick två Mustanger från North American, men var
inte imponerade. Murray skriver att ”vägen fram till produktion var emellertid
inte enkel; det fanns en tveksamhet mot att snabba på utvecklingen, eftersom
det inte handlade om en produkt som helt och hållet tagits fram hemmavid”.33
Den biträdande amerikanske flygattachén i London uttryckte det mer målande: ”Dess utveckling och användning på denna krigsskådeplats har blivit
lidande av många skäl. Avlad av engelsmännen med en amerikansk moder har
Mustangen ingen förälder i Army Air Corps eller på Wright Field som kan
tycka om den och framhålla dessa goda sidor.”34 Detta var ett uppenbart fall av
NIH (Not Invented Here, ej uppfunnen här) och stämmer väl överens med historien om Sherman-stridsvagnen och om den engelska sjuttonpundskanonen,
vilka beskrivs nedan. Inte förrän våren 1944 började P-51 anlända till England
i meningsfullt antal för att komplettera P-47.
33. Williamson Murray, The Luftwaffe, 1933–1945: Strategy for Defeat (Washington, DC:
Brassey’s, 1996), s. 224.
34. Boylan, s. 206.
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Men som tidigare framgått var den verkliga lösningen mer bränsle och eftersom volymen inuti jaktplan är begränsad, måste det extra bränslet bäras utanpå
i fälltankar. Tankarna uppfanns ursprungligen i USA som en säkerhetsåtgärd
mot eld och 1940 var de en välkänd teknologi världen över.35 Tyskarna och
fransmännen använde dem, och på andra sidan jorden var japanernas Zeroplan utrustade med fälltankar när de användes över Kina. General Chennault,
som då befann sig i Kina, rapporterade detta, men hans rapport ignorerades.
Zero-plan utrustade med fälltankar deltog också i anfallet mot Pearl Harbor.
Våren 1942 började brittiska Hurricane-plan (Mark IIC) utrustade med två
fyrtiofyra gallons fälltankar göra jaktsvep över det ockuperade Frankrike. Vid
marschfart hade dessa plan en räckvidd på 920 miles. Detta var ännu så länge
inte tillräckligt för att ta sig till Berlin och tillbaka. Amerikanska Eighth Air
Force i Storbritannien kände uppenbarligen till detta, eftersom man i oktober
1942 började rekvirera fälltankar till sina P-47, men ingenting hände. Det är
möjligt att det fram till dess, fanns de som fortfarande trodde att de kunde fortsätta med bombningar utan jakteskort och försökte bevisa sin ståndpunkt. Med
växande förluster av bombare över Tyskland började trycket växa och Eighth
Air Force beställde en del brittisktillverkade fälltankar till sina jaktplan som en
tillfällig lösning. Det verkar som om det rådde administrativ förvirring i USA
när det gällde produktion av fälltankar,36 ”produktionen och utvecklingen av
stridstankar fortsatte på måfå”.37 Katastrofen över Schweinfurt den 14 oktober
fick slutligen alla att ta sig samman och gå till aktion, och i november 1943
började fälltankar i tillräckligt antal anlända till divisionerna i England, vilket
också innebar början till slutet för Luftwaffe. Man kan fundera över hur luftkriget skulle sett ut, ifall både P-51 och lämpliga fälltankar tagits i bruk i slutet
av 1942 eller början av 1943, när det redan var tekniskt möjligt att göra detta.
Det är intressant att notera, att redan före D-dagen skickades tre brittiska Spitfire, ett plan som var ökänt för sin begränsade räckvidd, till USA utrustade med
fälltankar och återvände också i luften till England.38

4.6
4.6.1

Precisionsstyrda vapen i Vietnam
Inledning

PGM (Precision-Guided Munitions) definieras som vapen som kan kontrolleras
efter det att de avskjutits eller sänts iväg, för att på så vis ge dem en högre sannolikhet att träffa målet. Detta kan antingen göras automatiskt, genom något
35.
36.
37.
38.

Boylan, s. 54–55.
Emerson, s. 29–30.
Boylan, s. 156.
Arnold, s. 495–496.
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styrsystem i vapnet, eller genom kontroll av en operatör som har information
om vapnets och målets relativa positioner och kan leda fram vapnet genom
fjärrstyrning. Den tidigaste anordningen av detta slag var troligen ”Kettering
Bug”, som utvecklades under Första världskriget i USA. Det var ett litet plan
utan pilot, kontrollerat med gyroskop, som var lastat med trehundra pund
sprängämnen och avsett att skickas mot ett mål och explodera där. Det kunde
flyga på avstånd upp till en mile med någorlunda träffsäkerhet och var i grunden den första kryssningsroboten. Men kriget tog slut innan planet kom till
användning.
Under Andra världskriget använde både tyskarna och amerikanerna fjärrstyrda missiler och bomber. Tyskarna kunde räkna hem åtskilliga träffar på allierad sjöfart i Medelhavet och Biscaya-bukten med både radiostyrda och kabelstyrda (genom elektriska signaler) vapen, och glidbomber och missiler med egen
drivkraft. Amerikanerna utvecklade ett radarstyrt vapen, Bat, och använde det
med framgång mot japanska sjömål. Television och värmesökande styrsystem
utvecklades också. Det mest betydelsefulla vapen som togs fram och även kom
till omfattande användning var AZON, en standardbomb som försetts med en
styranordning. AZON användes framgångsrikt mot små men viktiga mål, både
i Europa och i Fjärran Östern, och noterade träffar på mål som tidigare överlevt
mängder av attacker med konventionella metoder.39 AZON är en förkortning
för AZimuth Only, vilket innebar att bomben enbart styrdes i en riktning. Mot
slutet av kriget utvecklades en förbättrad version, RAZON (Range + AZON)
som kunde styras också i höjdled. RAZON-bomber på ettusen pund användes
i Korea, men inledningsvis gjorde de dåligt ifrån sig p.g.a. lång lagring och bristande skicklighet hos besättningarna. Med tiden blev resultaten bättre och en
mycket större bomb (tolvtusen pund) anpassades för denna användning. Men
fastän bomben användes med framgång, rekommenderade Far Eastern Air Force
Bomber Command att den skulle dras tillbaka, med hänvisning till brist på mål
och fara för piloterna. Det amerikanska flygvapnets officiella historieskrivning
prisar å andra sidan de framgångsrika resultaten och citerar projektofficeren för
RAZON, som hävdade att han kunde ”bevisa att en enda styrd bomb är värd
tusen konventionella bomber mot ’linjemål’ – broar etc.”.40
4.6.2

Användningen av PGM i Vietnam

Efter Koreakriget avstannade utvecklingen av vapen för konventionell krigföring och tyngdpunkt och anslag hamnade i stället huvudsakligen hos
39. James P. Baxter, Scientists against Time (Boston: Little, Brown, 1946), s. 198–199.
40. Commission on the Organization of the Government for the Conduct of Foreign Policy,
Adequacy of Current Organization: Defense and Arms Control, Vol. 4, Appendix K, June 1975,
s. 192.
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förberedelser för ett massivt kärnvapenkrig. Vietnamkriget förnyade intresset för konventionella vapen, främst för att det blev uppenbart att detta krig
krävde vapen som var olika dem som var avsedda för det europeiska slagfältet.
Flygvapnet företog några organisatoriska förändringar och en liten forskningsgrupp, med uppgift att skapa bättre respons för taktiska behov i fält, sattes
samman 1964.
På inrådan av civila forskare började man studera laserteknologi för att förbättra träffsäkerheten hos fritt fallande bomber. Detta ledde till en debatt i flygvapnet, där förbättrad träffsäkerhet ställdes mot riskerna för planet som måste
stanna kvar över målet för att styra bomben. Andra tekniska lösningar (som TV
och IR-ljus) vilka möjliggjorde ”fire and forget” övervägdes också, men inte desto mindre fick lasersystemet högsta prioritet och efter en serie tester inleddes
produktion av etthundra enheter i månaden i slutet av 1967.
Flygvapengeneralen John Lavalle försökte övertyga det egna vapenslaget att
införskaffa ”smarta bomber” i stor skala, i storleksordningen tretusen i månaden, men hans förslag förkastades. Det skäl som anfördes var, att flygvapnets
vapenbudget bestämdes på basis av hur många ton bomber som fälldes i strid.
Om man använde smarta bomber, skulle uppdragen kunna genomföras med
avsevärt mindre antal ton bomber och det skulle flygvapnets budget bli lidande på.41 Detta svar gavs av en general och uppenbarligen togs ingen hänsyn
till sådana saker som större framgångar, färre uppdrag och därmed minskade
förluster, som oundvikligen ökar ju fler uppdrag som flygs. Den amerikanske
flygvapenministern Harold Brown föreslog under en resa till Sydostasien 1968
för befälhavarna inom flyget att han skulle försöka övertyga försvarsministern
att öka produktionen av smarta bomber till sexhundra i månaden. Flygvapnet
avböjde artigt. Detta var vid en tidpunkt då flygvapnet flög tjugotusen jaktbombuppdrag i månaden. Uppenbarligen hade befälhavarna för Seventh Air
Force år 1971 ännu inte bestämt sig för om smarta bomber var kostnadseffektiva eller inte.
En officiell rapport var mycket tydlig på denna punkt:
Logiken var bisarr. Standardargumentet var att det var slöseri att lägga
ut 3 000 dollar på en bomb mot en lastbil värd 1 000 dollar. Denna
analys ignorerade den uppenbara poängen att detta, att spendera tio
bomber á 1 000 dollar styck på samma mål, var ändå värre.42

1971 blev general Lavalle, som fortfarande trodde på smarta bomber, chef
för Seventh Air Force. Han begärde omedelbart en ökning av produktionstakten och erhöll en sådan till mellan trehundra och fyrahundra smarta bomber i månaden. Våren 1972, då luftbombardemanget av Vietnam återupptogs,
41. Commission on the Organization of the Government for the Conduct of Foreign Policy, s.
194.
42. Ibid., s. 195.
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användes dessa bomber i stor omfattning och med framgång, och raderade ut
en del mål som i åratal dessförinnan hade undgått förstörelse och dessutom
kostat åtskilliga amerikanska förluster.
En av slutsatserna i det dokument som citerats ovan är att ”generalerna och
amiralerna måste överbrygga ’begreppsklyftan’ mellan det förgångnas bekväma
rutiner och abrupt nya sätt att göra saker och ting”.43 Detta gäller uppenbarligen för generaler och amiraler världen över. En annan viktig läxa från denna
historia är att kraftfulla individer på rätt plats kan förändra ingrodda attityder
och att vissa organisationers problem beror på de individer som bemannar och
sköter organisationen, snarare än någon sorts inneboende fel i ”organisationens” utseende och uppdrag.

43. Commission on the Organization of the Government for the Conduct of Foreign Policy, s.
197.
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5. Dålig hantering, sämre ledning och NIH
Över tvåtusen års erfarenhet säger oss, att det enda som är svårare än att
få in en ny idé i det militära tänkandet, är att få bort en gammal.
– Liddell Hart

5.1
5.1.1

Kampen om kortvågsradar
Preliminära drabbningar

Redan före Andra världskrigets utbrott var britterna väl medvetna om de tyska
framstegen inom ubåtskonstruktioner och om att de kringgick begränsningarna i Versailles-fördraget, även om britterna inte trodde att tyskarna än en
gång skulle tillgripa det oinskränkta ubåtskriget. Ironiskt nog kom finansieringen till den fortsatta tyska ubåtsutvecklingen från försäljningen av tyska
fartyg som måste skrotas i enlighet med Versailles-fördraget. Tyskarna etablerade ett nätverk av fabriker, vissa av dem utanför Tyskland, som producerade
komponenter och system till ubåtar, och till slut kompletta ubåtar, som de
sålde till utländska regeringar, samtidigt som de fick värdefull erfarenhet av
modern teknologi. Vissa av dessa ubåtar var faktiskt prototyper till framtida
tyska ubåtar. Ubåtsflottan blev offentligt känd efter det att nazisterna kommit
till makten. Britterna var emellertid ganska liknöjda, eftersom de ansåg att
ASDIC – som utvecklats mot slutet av förra kriget men aldrig prövats i strid
– var ett tillräckligt kraftfullt verktyg för att kunna hantera ubåtarna. Olyckligtvis var det emellertid så, att medan ASDIC:s räckvidd var omkring 1.5 kilometer, låg räckvidden för dåtidens torpeder på mellan 5 000 och 15 000 meter, och en del prototyper nådde ändå längre. Dessutom hade Tyskland efter
Frankrikes fall tillgång till samtliga franska hamnar och för att kunna ge sig ut

115

Lärobok i Militärteknik, vol. 8: Oförstånd och okunskap

på Atlanten behövde de tyska ubåtarna inte gå genom Engelska kanalen eller
genom Nordsjön och sedan runt England. Även om man inledningsvis än en
gång försmådde konvojsystemet, var det brittiska amiralitet därför högst villigt
att lyssna på nya idéer.
Lyckligtvis för britterna visade sig ett sidospår till luftvärnsradarn fungera
i en ny roll. För att komplettera radarstationerna på marken ansågs det att en
luftburen radar skulle vara bra att ha. Det problem britterna ställdes inför var
att minska radarsystemet och dess antenn till en storlek som kunde passas in
i ett flygplan. Detta gjordes med framgång sommaren 1937 (med en radar
med våglängden 1.25 meter) och utvecklingsteamet gav sig upp i luften för
att försöka hitta andra flygplan. De hittade inga flygplan, men däremot fartyg
till sjöss, och därmed öppnades ett helt nytt perspektiv för radarforskning och
-utveckling. Denna radar visade sig också mycket framgångsrik i att hitta ubåtar på ytan och till slut var samtliga Coastal Commands flygplan för ubåtsjakt utrustade med sådana radarapparater, de s.k. ASV (Air-to-Surface Vessel)
Mark II, med en våglängd på ca 1.5 meter.
Man bör komma ihåg att den tidens ubåtar var dieseldrivna med ett elektriskt hjälpsystem för operationer under vatten. Ubåtarna opererade vanligen
på ytan med hjälp av sina maskiner som bestod av flera dieslar (av vilka en användes för att ladda blybatterierna i det elektriska systemet) och dök vanligen
bara dagtid eller då de låg under anfall. Ubåtar som lämnade sina baser i det
ockuperade Frankrike, på väg mot Atlanten, färdades genom Biscayabukten
och gick i ytläge om natten, och dök under dagen. Genom att använda radar, kunde patrullerande plan upptäcka och anfalla ubåtarna, eller åtminstone
tvinga dem att dyka. Detta innebar en påfrestning på besättningarna, tvingade
dem att förkorta tiden för laddning av batterierna och försenade passagen genom Biscayabukten.
5.1.2

Leigh-ljuset

Man upptäckte snabbt att minimiräckvidden för dessa radarapparater var omkring en mile (1 609 meter), p.g.a. störsignaler från vattenytan. Efter det att
flygplanet upptäckt ubåten på ytan och inlett sin anfallsinflygning, så hade
målet med andra ord försvunnit från radarskärmen när räckvidden en mile
nåtts. Ett avstånd på en mile motsvarade ungefärligen femton till tjugo sekunders flygtid. En ljus natt gjorde det kanske inte så stor skillnad, eftersom
besättningen på det avståndet kunde se ubåten visuellt, men en mörk natt var
det utsiktslöst. Coastal Command började bli desperata och skickade runt en
begäran om förslag.
.

Beskrivningen av utvecklingen av Leigh Light är delvis baserad på Alfred Price, Aircraft versus
Submarine (London: Jane’s, 1980), s. 59–65.
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Divisionschefen Humphrey de Verde Leigh hade varit jaktpilot under Första världskriget och flög då ubåtsjaktpatrulleringar. Nu arbetade han vid Coastal Commands högkvarter. En dag kom en av kommandots piloter för att klara
ut några administrativa detaljer och under det påföljande samtalet, när han
upptäckte att Leigh var en f.d. kollega, släppte han fram all sin frustration.
Denna lösmynthet var naturligtvis ett brott mot minst ett halvdussin sektioner
av Official Secrets Act (den brittiska sekretesslagen). Leigh lyssnade som hypnotiserad – under Första världskriget fanns det givetvis inga radarapparater, effektiva eller ej – och efter det att hans nye vän gått, fortsatte han att fundera på
problemet. Inom tre veckor (i oktober 1940) satte Leigh samman och lade fram
ett memorandum, i vilket han föreslog en lösning. Hans förslag var att montera
en stor, utfällbar strålkastare under buken på planet, som skulle riktas in i exakt
samma linje som radarstrålen. När radarbilden började försvinna, skulle strålkastaren slås på och anfallet fortsättas. Leigh var helt och hållet professionell.
Hans memorandum innefattade detaljer om installation, inriktning och t.o.m.
ventilation av den stora, 36-tums strålkastaren (90 cm). (Denna reducerades
faktiskt senare till 24 tum [61 cm].) Hans memorandum skickades till olika
avdelningar, inklusive RAF:s flygförsöksavdelning i Farnborough. Samtliga
tyckte idén var utmärkt, frånsett forskarna vid Farnborough, som hittade massor av fel hos den och föreslog att alla skulle vänta tills deras egen, bättre version
kunde visas upp, någon gång i framtiden. Det var ett glasklart fall av NIH (Not
Invented Here), i vilket de professionella var rasande över att en uppkomling
till amatör hade givit sig in på deras revir. Leighs överordnade stödde honom
emellertid och den första installationen av ett Leigh Light gjordes i mars 1941.
I december sänktes den första ubåten med hjälp av Leigh Light.
Tyskarna hade emellertid känt till denna radarapparat sedan början av
1941, då Rommel erövrade en i Nordafrika. När ubåtar började försvinna mitt
i natten, lade tyskarna samman två och två, och kom fram till rätt svar. De
installerade mottagare för våglängden hos den radar de fann i det erövrade
bombplanet (176–220 MHz eller motsvarande våglängd 1.36–1.70 meter) i
tre av sina ubåtar. Man fann snart, att dessa mottagare kunde upptäckta radarns sändning på ett avstånd av omkring femtio kilometer, långt mer än radarns egen praktiska räckvidd. Den tyska elektronikindustrin arbetade för full
kapacitet och beställningen på nya mottagare lades ut på ett fransk företag vid
namn Metox. Tyskarna var mycket nöjda med sig själva, så nöjda att amiral
Karl Dönitz, chef för det tyska ubåtsvapnet, hävdade att ”flygplanet kan vinna
mot ubåten ungefär lika mycket som kråkan kan slåss mot mullvaden”.
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5.1.3

Radarn med centimetervåglängd

Den tidens elektronikindustri letade efter en ”helig Graal”. Alla höll utkik efter
ett praktiskt sätt att producera radarsystem med ännu högre frekvens. Målet för efterforskningen var den s.k. kortvågsradarn, med en arbetsfrekvens på
3 000 MHz eller högre, motsvarande en våglängd av 10 cm eller mindre. Om
man använde sådana frekvenser, kunde man använda mindre antenner, få bättre upplösning och en uppsjö av andra tekniska förbättringar. Även om lämpliga
metoder att tillverka denna uppsättning frekvenser utvecklades av forskare i
många länder, var de oanvändbara i praktiken, eftersom de inte kunde leverera
tillräckligt mycket effekt för en verkligt användbar radar. I genomsnitt levererade de upp till fyrtio watt. En del av dessa anordningar styrdes av ett magnetfält och kallades därför för ”magnetron”. Dessutom drog tyska vetenskapsmän,
efter en del teoretiska beräkningar, felaktigt slutsatsen att även om man fick
fram tillräckligt mycket transmissionseffekt vid en sådan frekvens, skulle en
sådan anordning aldrig fungera. Vid dessa våglängder skulle alltför mycket av
den reflekterade energin uppföra sig som ljus och sprida sig i alla riktningar,
varför alltför lite av den skulle reflekteras tillbaka till utsändningspunkten och
bli till nytta. Och detta är ju själva poängen med radar. Det verkar som om arbetet i detta fall gjordes på ett felaktigt sätt och att tyskarna faktiskt upptäckte
lösningen på ett ännu så länge icke-existerande problem – stealth. Eftersom de
i sitt tänkande nalkades problemet från fel håll, blev deras slutsats naturligt nog
att kortvågsradarn inte skulle fungera. Det skulle ur historiskt synvinkel vara
intressant att få denna poäng belagd. Debatten i det tyska vetenskapssamhället resulterade vid denna tidpunkt i ett första klassens gräl och arbetet på en
kortare våglängd blev på det hela taget stoppat eller fördröjt i nästan ett år.
Den uppkomna situationen påverkade personliga relationer mellan forskarna i
sådan utsträckning att allt arbete i praktiken lamslogs. Så dags, i januari 1943,
tvingades generalmajor Wolfgang Martini, chef för Luftwaffes signalorganisation, att kliva in och formellt beordra ett stopp för allt arbete på centimetervåglängder p.g.a. de små utsikterna till framgång.
På andra sidan kanalen hade man aldrig hört talas om detta skeende. Två
brittiska vetenskapsmän vid University of Birmingham, John Randall och
Henry Boot, fick ett lågprioriterat uppdrag att utveckla en mottagare för strålning med mycket kort våglängd. För att testa sina mottagare behövde de en
lämplig sändare och tills dess en sådan var byggd, såg de sig omkring efter
någon annan sändare. De kombinerade en amerikansk uppfinning, Klystron,
.

Det är fullt möjligt att de beräkningar som tyskarna gjorde baserades på den skotske fysikern
James Maxwells (1831–1879) originalarbeten och en utvidgning av dessa verk som utfördes
av den framstående tyske fysikern Arnold (Johannes Wilhelm) Sommerfeld (1868–1951).
För en kort historiebeskrivning av utvecklingen av den moderna stealth-tekniken, se Ben R.
Rich och Leo Janos, Skunk Works (Boston: Little, Brown, 1994), s. 19–20.
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med de gamla magnetronrören och fick fram en anordning som de också kal�lade magnetron. Efter flera försök upptäckte man i februari 1940 att den nya
anordningen kunde leverera den oerhörda effekten 500 watt vid en våglängd
av 9.5 centimeter. Randall och Boot fick här viss hjälp av en fransk vetenskapsman som bidrog med en del av utvecklingen som fördubblade effekten. När
dessa sändare sattes i produktion, hade utgångseffekten hos nya radarsystem
ökat till mer än tio kilowatt.
Britterna insåg att under rådande krigsförhållanden hade man inte resurser
nog för att utnyttja denna nyutveckling på ett bra sätt. Trots dess oerhörda
militära och kommersiella värde, lade de till magnetronen på listan över nyheter som Tizards vetenskapliga delegation tog med sig till USA i september
1940. Uppgiften för denna delegation var att utbyta vetenskaplig information
och hitta samarbetsområden. Churchill ansåg emellertid att alla brittiska erbjudanden skulle vara en ren gåva, så delegationen tog med sig alla detaljer om
skilda brittiska utvecklingsinsatser. Bland dessa återfanns själva gräddan av det
brittiska utvecklingsarbetet, inklusive (Whittle-)jetmotorn, exakt information
om Rolls Royce Merlin-motorn (kraftpaketet i Spitfire som snart också skulle
driva Mustang P-51), data om det brittiska arbetet inom atomforskning och
magnetronen. Även om all övrig information var intressant, väckte magnetronen avsevärd uppståndelse i vetenskapliga kretsar i USA, som redan försökt
utveckla en användbar kortvågsradar, men misslyckats p.g.a. för låg uteffekt.
Magnetronen togs ivrigt emot amerikanerna, som inledde en bred utvecklingsoch produktionsinsats på ett område som lovade stora framgångar.
Den nya, magnetronbaserade radarn testflögs för första gången i mars 1941
och bland andra goda egenskaper visade det sig att den också kunde ”läsa” vad
som fanns på marken och därmed fungera som stöd för bombplan som bombade icke-visuellt. Under tiden gick radarn i produktion och ett gräl följde om
vem som först skulle få dessa radarapparater – Bomber Command eller Coastal
Command. (Nattjakten hade dem redan.) Läget utvecklade sig till en politisk
strid mellan vapengrenarna och ställde den här gången lord Cherwell (Frederick Lindemann), som stödde Bomber Command, mot Tizard och Blackett
(medlem i Tizards CSSAD 1935), vilka backade upp kraven från Coastal Command. Robert Watson-Watt, den brittiske radarpionjären, stödde Bomber
Command i debatten. Två sådana radarapparater fanns på slagskeppet Prince of
Wales, som den 10 december 1940 (tillsammans med HMS Repulse) sänktes av
japanska bombplan på grunt vatten utanför Malaysias kust. Dessutom bärgade
japanerna fartyget och det är möjligt att de fann radarapparaterna och informerade tyskarna. Slutligen hävdade Watson-Watt att det var möjligt att tyskarnas
avlyssningstjänst fångat in sändningar från de radarapparater som redan var i
.

Bowen, s. 114.
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bruk. Han förutspådde att det skulle ta tyskarna två till tre månder att utveckla
avlyssningsmottagare efter det att en sådan apparat fallit i deras händer.
Något vid sidan om är det anmärkningsvärt att konstatera, att Bomber
Command senare vägrade att överföra bombare till Coastal Command för
långdistans eskorttjänst och ubåtsjaktuppdrag. Personalen inom operativ forskning, där Blackett ingick, beräknade att varje långdistansbombare stationerad
på Island och på antiubåtspatrullering under sin livstid skulle rädda sex fartyg.
Samma bombare på bombuppdrag över kontinenten skulle inte döda mer än
två dussin tyskar. Richard Overy (som citerade en tidigare källa) satte det hela
i sitt rätta perspektiv när han skrev:
Varför RAF så länge förblev negativt till idén att frigöra bombare för
arbete över oceanen motstår alla försök till förklaring. Så lite som 37
flygplan lyckades fylla igen ”Hålet i Atlanten” (”the Atlantic Gap”), vars
existens nära nog gjorde att de allierades krigsplanering körde fast.

Mot slutet av 1942 fick Coastal Command sina första fyrtiocentimeters
radarenheter, men den operativa användningen försenades p.g.a. problem med
installationen. Senare radarapparater gick till Bomber Command och Fighter
Command. I början av 1943 godkändes radarn (kallad H2S) för flygningar över
fiendeockuperat område. Natten mellan den 2 och 3 februari sköts en bombare
med H2S ned nära Rotterdam i Holland. Radarutrustningen skadades, men
det oerhört viktiga metallröret i resonansmagnetronen klarade kraschen.
De tyska ingenjörerna var fascinerade över den skatt som fallit från himlen
rakt ned i knäet på dem och den ovanliga teknologin – den lilla antennen, vågledaren och, viktigast av allt, resonansmagnetronen. De kallade anordningen
”Rotterdam”. Några dagar senare förstördes laboratoriet som undersökte fyndet i en flygräd, men tursamt nog för dem sköts samma dag en annan bombare med en H2S ned och den tyska undersökningen försenades inte särskilt
mycket.
5.1.4

Kortvågsradarns effekt på tyskarna

När betydelsen av fyndet till slut gick upp för tyskarna, blev dock inte alla
glada. När Göring fick ”Rotterdam”-rapporten, uttryckte han sina känslor så
här: ”Jag hade förväntat mig att britterna och amerikanerna skulle vara avancerade, men ärligt talat trodde jag aldrig att de skulle kommit så långt före. Jag
hade hoppats att även om vi låg efter, skulle vi ändå varit med i samma lopp.”
.
.
.
.

Price, Aircraft versus Submarine, s. 115–116; och David E. Fisher, A Race on the Edge of Time
(New York: McGraw-Hill, 1988), s. 306.
Buderi, s. 158.
Richard Overy, Why the Allies Won (New York: W. W. Norton, 1995), s. 60.
Price, Aircraft versus Submarine, s. 118.
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Tyskarna beordrade genast framställning av flera kopior av den nya radarn för
att studera den. Eftersom de förstod vad denna nya radar skulle kunna göra
med ubåtarna, beställde de också varningsmottagare för den nya frekvensen,
vilka kallades Naxos. Under tiden hade Coastal Command tagit sina radarapparater i bruk och i februari anfölls den första ubåten utan någon förvarning
från den gamla Metox-apparaten. Ubåten överlevde och sköt t.o.m. ned det
anfallande planet, men tyskarna insåg att förändringar var av nöden. De fick
emellertid produktionsproblem med Naxos och när saker och ting började gå
från dåligt till ännu värre för ubåtarna, fick de order att dyka om natten och
gå upp till ytan dagtid enbart för att ladda batterierna. Ändå började kurvorna
över ubåtssänkningar att stiga igen. I början av maj hade Watson-Watts tre månader löpt ut, men tyskarna kunde fortfarande inte få fram några användbara
motmedel.
Tyskarnas fruktan för de allierades framgångar inom elektroniken gav också
de allierade ytterligare bonus. Kortvågsradarns räckvidd var ganska begränsad
och när ubåtarna befann sig på öppna havet var de tämligen immuna mot upptäckt. De allierade hade viss information om var ubåtarna befann sig, genom
att de kunde avkoda Enigma-sändningarna och genom ”Huff-Duff” (High
Frequency Direction Finding), triangelmätning av sändare. Tyskarna, som var
absolut övertygade om att Enigma var säker, använde den i stor omfattning och
ibland rentav vårdslöst. Den stora mängd värdelöst prat som sändes, underlättade arbetet för Huff-Duff-lyssnarna. Det ena ledde till det andra och en tysk
säkerhetsofficer gjorde ytterligare ett dumt misstag som omintetgjorde minsta
möjlighet att komma på Huff-Duff. Tyska agenter som arbetade från Algeciras (en spansk hamn nära Gibraltar) fotograferade allierade fartyg i Gibraltars
hamn. På masterna fanns de typiska Huff-Duff-antennerna, som borde avslöjat
hemligheten för en förstaårsstudent i elektronik. När tyskarna tagit bilderna,
retuscherade de dem för att dölja bakgrunden, något som ju kunde avslöjat
varifrån de tagits, och skickade sedan bilderna till flottan. Men i retuscheringen
hade de speciella Huff-Duff-antennerna också försvunnit från fotografierna.
De allierade följde en benhård regel, att inga operationer fick dras igång
enbart på basis av Enigma-avkodning, detta för att inte avslöja Enigma som
den enda underrättelsekällan. Men volymen på radiotrafiken gav det allierade
underrättelseväsendet tillräckligt med inledande data för att kunna skicka ett
spaningsplan och närma sig ubåten med hjälp av kortvågsradarn. Vissa ubåtsbefälhavare, som överlevt sådana anfall, började dra öronen åt sig och klagade
hos ledningen över att det möjligen var radiotrafiken och inte den allierade
radarn som var boven i dramat. Det tyska överkommandot, som levde i föreställningen om de allierades oerhörda kunskaper på elektronikområdet, bestämde sig, utan någon som helst grund att stå på, för att H2S hade en praktisk
räckvidd på femtio kilometer, vilket verkligen var långt utöver dess kapacitet.
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De sade rakt på sak åt ubåtsmännen, att de hade fel och fick göra så gott de
kunde under tiden. Rommel hade också en liknande erfarenhet. Under reträtten från El-Alamein blev han alltför ofta utmanövrerad av britterna. Den gamle
Ökenräven började ana oråd, men när han klagade i Berlin fick han svaret att
detta helt enkelt var omöjligt. Ironiskt nog bidrog upptäckten av ”Rotterdam”,
som i och för sig avslöjade en mängd allierad radarteknologi och hemligheter,
till att skydda Enigma-hemligheten från några mer djupgående tyska undersökningar.
För att sprida ytterligare förvirring i ämnet, läckte britterna information
om att de använde infraröd strålning (IR) för att upptäcka ubåtarna. R. V. Jones, som i början av sin karriär specialiserat sig på IR, var upphovsman till detta
bedrägeri. Det baserades på det faktum att i naturligt ljus verkar en gråmålad
ubåt grå för ögat, liksom havet. Men när man ser ubåten i den infraröda delen
av spektrat är ubåten fortfarande grå, medan havet är svart. Tyskarna svalde
betet, utvecklade en avancerad färg som såg grå ut i vanligt ljus och svart i
infrarött, och målade om alla sina ubåtar med denna nya färg. Det var givetvis
fullständigt bortkastad tid och arbete, men man kan förstå tyskarnas dilemma,
även om de misstänkte att de blev dragna vid näsan. Färgen var säkrare, än att
ta risken.
Men det var fortfarande inte slut med problemen för de tyska ubåtarna.
I maj 1943 började de länge väntade Naxos-mottagarna att distribueras till
ubåtsflottan och inget hände. Allierade flygplan fortsatte att lokalisera och anfalla ubåtarna nattetid och ubåtarna fick vanligen ingen förvarning, innan det
var för sent. Nu blev tyskarna verkligen oroliga. Var det möjligt att de allierade
använde ännu en oväntad anordning för att lokalisera ubåtarna? Sanningen var
att Naxos-mottagarna var dåligt konstruerade, med mycket liten känslighet
och illa tillverkade. Under trycket av det försämrade läget var dessutom var
hela installationen av mottagarna usel. Det korrekta sättet att göra detta, var
att montera mottagarens antenn på tornet och föra kabeln genom tryckskrovet
och in i ubåten. Detta var ett avgörande krav, men för att spara tid monterades
uppenbarligen antennen med klämmor på tornet och en koaxialkabel drogs
därifrån genom den öppna luckan i tornet och ned till mottagaren. I händelse
av larm, lämnade alla bryggan och den siste öppnade antennens klämmor, tog
tag i antennen och klättrade ned, samtidigt som han drog koaxialkabeln med
sig. Den här sortens hantering orsakade snart nog böjningar och knutar på
kabeln, som ytterligare försämrade den inkommande signalen.
Någon antydde att det var möjligt att de gamla Metox-mottagarna för
200 MHz-bandet, som fortfarande var i bruk, skickade någon slags avslöjande
signal. Kunde det vara som så, att de allierade planen följde denna strålning
till källan? Vetenskapsmännen tillfrågades om detta och sade nej, men vetenskapsmännen hade redan visat sig ha fel en gång tidigare, när de sade att en
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användbar kortvågsradar var en omöjlighet. Tyskarna var fortfarande så påverkade av den upptäckten, att de var villiga att tro vad som helst om de allierades
skicklighet inom elektroniken. Därför organiserades ett försök och, har man
skådat, Metox-apparaten sände ut tillräckligt mycket strålning för att en bra
specialmottagare skulle kunna hitta den. En order gick omedelbart ut att alla
Metox-mottagare skulle stängas och en satsning gjordes, helt i onödan, på att
tillverka nya och ”säkra” Metox-mottagare.
I en helt oväntad vändning avslöjade tyska dokument, att en vecka efter att
denna order gått ut erkände en brittisk krigsfånge från RAF i förhör att britterna använde denna slags ”oäkta” strålning för att lokalisera ubåtar. Eftersom
det hela var rena påhittet, försökte britterna efter kriget utan framgång att spåra
fången, men t.o.m. hans namn hade försvunnit ur de tyska registren. Två möjligheter fördes fram när det gällde fångens identitet. Den ena var, att det var
någon med tillräckliga tekniska insikter för att förstå vad det var tyskarna for
efter och hade beslutat sig för att ge dem vad de ville ha. En annan möjlighet
var, att mannen var ”planterad”. Enligt denna senare version skulle de allierade
kommit på tyskarnas bekymmer över Metox och beslutat att öka på dessa med
hjälp av en väl förberedd frivillig, som därefter skulle låta sig tas till fånga. Med
tanke på den småaktiga avundsjukan och hundslagsmålen som ständigt karakteriserade livet i Tyskland, kan en tredje möjlighet föras fram – att fången och
resultaten av förhören uppfanns av någon i den tyska eller franska industrin
(som producerade Metox-mottagarna) för att misskreditera Metox. Det må
vara hur det vill, men om det verkligen fanns en sådan fånge, har han förtjänat
en mycket fin medalj.
Nu började tyskarna att rensa upp bland tidigare misstag och satte dem i
samband med den avslöjande strålningen från Metox. Det största antalet anfall
mot ubåtar skedde i Biscayabukten och inte i ubåtarnas patrull- och anfallsområden på öppna oceanen. Det verkliga skälet var geografiskt. Eftersom bukten
låg så nära och de facto var något av en flaskhals, var flygplanens patrullverksamhet mer intensiv i Biscayabukten än mitt på Atlanten och därmed var också
chanserna att råka på en ubåt större. Men tyskarna resonerade som så, att de
relativt få attackerna mitt ute på Atlanten berodde på att ubåtsbesättningarna,
efter att ha tagit sig genom Biscayabukten, plockade ned Metox-antennerna,
som i likhet med Naxos var temporärt monterade. Tyskarna drog också den
felaktiga slutsatsen (än en gång utan faktiskt underlag) att Wellington-bombarna (som efter att ha dragits tillbaka från bombuppdrag över land användes
för patrullering till sjöss) var för små för att kunna bära kortvågsradar och att
det faktum att planen fortfarande användes, berodde på förmågan att följa
strålningen från Metox till målet.
Inte förrän i september 1943 fick tyskarna ordning på torpet och började använda effektiva Naxos-mottagare. De tre månader, som Watson-Watt
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förutsagt skulle krävas för att tyskarna skulle kunna utveckla de mottagare som
behövdes, utsträcktes till åtta månader och kostade tyskarna dussintals förlorade ubåtar. Tyskarna började också misstänka Huff-Duff och skärpte kommunikationssäkerheten, men ingenting hjälpte. Sommaren 1943 hade ”Hålet
i Atlanten” fyllts igen och konvojerna hade flygskydd hela vägen, från flygplan
som startade i USA, på Island, i Storbritannien och från de nya eskorthangarfartygen som nu fanns att tillgå i tillräckligt antal. Det råder allmän enighet
om att Slaget om Atlanten slutligen vanns sommaren 1943 och att ubåten
från den tiden förvandlades från ett verkligt hot till ett alltmer minskande irritationsmoment.
En tämligen stor del av denna seger kan tillskrivas uppfinningen och den
omfattande användningen av kortvågsradarn. En bidragande orsak till att de
allierade hade ensamrätt på detta område var den segdragna tyska övertygelsen,
att en användbar kortvågsradar var en fysisk omöjlighet och den därav dragna
slutsatsen, att det tysk vetenskap inte kunde lösa, det var de facto olösbart. När
detta misstag upptäcktes, gick tyskarna ironiskt nog till den andra extremen
och övertygade sig själva om att de allierade kunde klara allt.

5.2

NIH (Not Invented Here) och artilleriet inom U.S. Navy

Ingen gillar uppkomlingar och nykomlingar. De är minst tolererade av ett ”etablissemang” som i sitt kollektiva huvud har att ett eller annat är deras privata
revir och att ingen annan får leka där, eller alternativt för att de i grunden tror
att de har den bästa organisationen för att göra jobbet rätt. Detta kan givetvis
hända i vilken organisation som helst – vetenskaplig, militär eller administrativ. Ibland kan detta ske också på teknologins område, i en situation där ett
utvecklingsprojekt stöter på svårigheter och ett användbart förslag förs fram
av någon ”utomstående”. Det är sällan som denne utomstående välkomnas
och idén diskuteras seriöst. I många fall möts den nya idén av hån och förlöjligande, och om upphovsmannen envisas, möts han av en mur av tystnad
som väldigt ofta fungerar som avsett. Till slut blir personen ifråga trött på att
kämpa och stilla och lugnt begravs alltihop, och glöms bort. Organisationen
har lyckats klara sitt rykte och allt kan fortsätta som förut. Någon gång kan den
utomstående vara enveten nog eller få inflytelserik hjälp, som divisionschefen
Leigh fick med sin strålkastare, och det är vanligen på det viset framsteg blir till.
Det här kan givetvis också hända var som helst och när som helst.
Vid slutet av artonhundratalet var kanoneld till sjöss fortfarande extremt
inexakt och träffar i mål på ett hav som inte var blankt, var mer resultatet av
tur än skicklighet. Kanonerna hade en begränsad elevation och var därmed
mer eller mindre bundna till fartygets rullning. Pjäsbefälhavaren tittade genom
.

Sternhell och Thorndike, s. 58.
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siktet och när han beräknade att rullningen skulle ge kanonröret rätt elevation,
sköt han. Eldhastigheten begränsades därmed till hur fort fartyget rullade och
träffsäkerheten berodde i stor utsträckning på pjäsbefälhavarens erfarenhet. En
kapten i den brittiska marinen, (senare amiral) Percy Scott, kom på en möjlig
lösning genom den s.k. skjutningen med kontinuerligt sikte. Idén innebar en
förändring av kanonernas elevationsutrustning, så att pjäsbefälhavaren hela tiden kunde hålla målet i sikte genom att snabbt höja eller sänka kanonröret för
att kompensera rullningen. Scott företog de här förändringarna på sitt fartyg,
Scylla, och resultaten var synnerligen anmärkningsvärda. Dessutom utvecklade
han ett övningssystem som använde ett gevär som monterats på kanonen och
kunde på det viset öva sina besättningar nästan utan att lämna hamn. Den
brittiska flottan började anamma hans idéer, men under tiden utstationerades
Scott till en tjänst i Kina. Där fortsatte han sina experiment ombord på sitt
nya fartyg Terrible. I Kina mötte Scott en amerikan, kommendörkapten William Sims. I åratal hade Sims varit bekymrad över den amerikanska flottans
uppenbara brister och var mycket uppriktig ifråga om sina åsikter. Den äldre
brittiske officeren och den unge amerikanen blev vänner, och Scott förklarade
sina idéer för Sims om hur man bättre skulle kunna rikta kanonerna. Sims fick
tillstånd att modifiera en av kanonerna på sitt eget fartyg, Kentucky, och nådde
inom kort exceptionella skjutresultat. Sims började därefter skriva rapporter till
Washington om sina experiment och sina förslag. Marinministeriet helt enkelt
ignorerade honom. Efter ytterligare en spärreld av brev, fick Sims svaret att
den amerikanska utrustningen var lika bra som den brittiska och att felet låg i
utbildningen, vilken var fartygsbefälens (som Sims) ansvar. Dessutom, fick han
veta, skulle den lösning han föreslog inte fungera (man hade testat den på fast
mark, som givetvis inte rullar, vilket hade sin speciella betydelse för försöket)
och det fanns hur som helst ingen lösning på problemet. Sims brydde sig uppenbarligen inte om sin karriär (eller också hade han inflytelserika vänner), så
han skrev ett detaljerat brev direkt till presidenten, Theodore Roosevelt. Presidenten gav order om att han skulle kallas tillbaka från Kina och gjorde honom
till inspektör för skjututbildningen. För att göra en lång historia kort, slutade
det med att Sims blev viceamiral och ”mannen som lärde oss skjuta”.10 Senare
skulle Sims bli en av Billy Mitchells trognaste supporters under dennes krigsrättegång och gick också så långt att han sade, att slagskeppet inte längre var det
viktigaste fartyget och att det snart skulle ersättas av hangarfartyget.
.

Amiral Scott var en officer som i högsta grad tänkte framåt. I juni 1914 vållade han till med
ett mindre utbrott av raseri på många håll när han i ett brev till Times förutsade att ubåtar och
flygplan skulle göra slagskeppen värdelösa och förespråkade en marin strategi som baserades
på ett stort flygvapen, en stor ubåtsflotta och kryssare för att skydda handeln. Se Paul M.
Kennedy, The Rise and Fall of British Naval Mastery (London: Ashfield Press, 1983), s. 199.
10. E. Morison, ”Gunfire at Sea”, s. 31.
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På det hela taget visade de allierade under Andra världskriget mindre av
dessa alltför mänskliga brister än vad tyskarna gjorde, kanske p.g.a. den känsla
av chock och skräck de fick i början av kriget, vilket skapade ett bättre samarbete mellan skilda forsknings- och utvecklingsenheter och militären. Men
de var långt ifrån fria från sådana utslag av dåligt omdöme. Tänk tillbaka på
reaktionen på Leighs förslag från testcentret vid Farnborough, som tidigare
nämnts. Med lite god vilja kunde man nästan acceptera argumentet från folket vid Farnborough, att de var nära att få fram något ändå bättre. Men vid
en närmare undersökning visade det sig, att deras idé visserligen kunde ha
fungerat på land, men de hade ingen kunskap om problemen med tid och ytor
inom ubåtskriget.11 Följande fall beskriver en organisation som med all makt
uppenbarligen försöker skydda sitt rykte och kanske de anställdas arbetsplatser
dessutom.

5.3

Plastiskt pansar

Ett av de material som det var ont om under båda världskrigen var stål av alla
sorter. Under Andra världskriget blev efterfrågan på leveranser av olika sorters
stål kritisk, p.g.a. själva omfattningen på konflikten, mekaniseringsnivån hos
de stridande och den mycket snabbare förslitningen av utrustningen. Man letade ivrigt efter vilket material som helst, som kunde användas var som helst
som ersättning för stål.12
Krigsfartyg är huvudsakligen byggda i stål. Frånsett att stålet utgör det viktigaste konstruktionsmaterialet, tjänar stålbeklädnaden även som en sköld som
skyddar besättningen på utsatta positioner. På bryggan och i styrhytten måste
detta stål också vara icke-magnetiskt för att inte påverka kompasserna, som dåförtiden var magnetiska anordningar som pekade norrut, och tillgången på sådant stål var begränsad. Olika ersättningsmaterial prövades, även betong, men
man upptäckte att när denna träffas av kulor, tenderar betongen att flisa sig och
de rikoschetterande splittren är värre än kulorna som slår in.
1940 lanserade en marinofficer vid namn Edward Terrell, medlem i det
brittiska amiralitetets avdelning för utveckling av skilda vapen, Department of
Miscellaneous Weapons Development (DMWD), idén att använda ett tjock
lager av bitumen (basmaterialet i asfalt), i vilket småsten av krossad granit bäddats in.13 Blandningen skulle sedan monteras på en tunn stålskiva och fungera
11. Price, Aircraft versus Submarine, s. 62.
12. Berättelsen om det plastiska pansaret är baserad på Gerald Pawle, Secret Weapons of World War
II (New York: Ballantine, 1968), s. 62–70.
13. DMWD var det brittiska amiralitetets avdelning för ”skunk works”. Den förelades operativa
problem och fick i uppgift att hitta snabba lösningar, utan att gå genom den vanliga, utdragna
utvecklingsprocessen. Eftersom civila vetenskapsmän och specialister, vilka mobiliserats tills
vidare, på många områden ingick, var de vanligen snabba att hitta lösningar, även om natur-
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som pansar. Tanken var, att de inkommande kulorna eller granatsplittren skulle
träffa stenarna och fås att vika av, kanske mer än en gång, utan att slå igenom
plåten där bak. Lagret av bitumen skulle också hindra granitsplitter från att
rikoschettera. Idag skulle denna kombination av ett hårt material i en matris av
mjukare ha kallats för ”kompositmaterial”, men den termen var då ännu inte
uppfunnen. Mannen som uppfann den nya materialkombinationen konstruerade flera plattor av den här typen, tog dem till avdelningens skjutbana och lät
dem undergå krävande tester. Resultaten visade att idén var fullkomligt riktig.
Man bör påpeka, att frånsett att här fanns en ersättning för det svåråtkomliga
icke-magnetiska stålet, ingick också fördelen av ett avsevärt lägre pris. Bitumen
och sten kunde man få nästan gratis och den enda industriella resurs som behövdes för produktion var en blandare och en valsmaskin. I England 1940 var
detta ett argument av första rang.
Terrell satte samman en detaljerad rapport om idén och resultaten av de
preliminära försöken, och gick till amiralitetets Trade Division. Här fanns de
som hade hand om konvojerna och deras fartyg. De blev högst entusiastiska
och ville genast sätta de nya pansarplåtarna i produktion och montera dem på
fartygen. Men för att det hela skulle skötas på ett korrekt sätt och för att man
skulle kunna sätta den nya ”konstruktionen” på marinens fartyg, måste Trade
Division få ett godkännande från amiralitetets konstruktionsavdelning, Department of Naval Construction (DNC). Detta ansågs bara vara en formalitet
och därför träffade mannen som utvecklade konceptet, Terrell, och chefen för
DMWD, kommendör Charles Goodeve, representanter för DNC, lade fram
idén och testresultaten, och föreslog att DNC, om så ansågs nödvändigt, skulle
testa plattorna själva. Utan någon omgång sade folket från DNC att det inte
skulle bli några tester och en av dem förklarade för Goodeve att han arbetat i
sitt yrke i trettio år och visste att idén var värdelös, att den inte skulle fungera
och att det hela bara var slöseri med tid. På den nivån slutade sammanträdet.
DMWD tog nu kontakt med flottans artilleriavdelning, gav artilleristerna
några plattor med det nya pansaret och bad dem att testa det. Artilleristerna
var enbart glada över att kunna hjälpa till. De lät plattorna undergå omfattande försök med alla sina vapen och eftersom detta var en bitumen-produkt,
utsattes den också för eld. Deras rapport konstaterade rakt upp och ned, att det
ligt nog inte alla var framgångsrika. Eftersom de kom från den civila sektorn, hade DMWD
bra förbindelser och kunde utnyttja en större cirkel av specialister. En ny utveckling därifrån
var anpassningen av en anordning för att skydda flygfält, PAC (Parachute and Cable) för
användning på små handelsfartyg. Det var en liten raket som avsköts från fartygets däck och
drog en kabel med en fallskärm efter sig i det anfallande flygplanets väg och PAC stod för
åtskilliga nedtagningar av tyska flygplan. En annan nyutveckling från DMWD var ”igelkotten”, ett mönster med förbättrade sjunkbomber som sköts framåt från ubåtsjagaren och som
ansågs vara en oerhörd förbättring, jämfört med det dåvarande standardsystemet att rulla
sjunkbomberna över bord från aktern på fartyget.
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föreslagna materialet var bättre än något av de substitut som dittills föreslagits
och att bara det riktiga materialet – nämligen stålplåt – var tekniskt bättre.
Dessutom rekommenderade de, att det nya materialet skulle börja användas
omedelbart. Goodeve skrev nu ett formellt brev till DNC, vidfogade brevet
från artilleriavdelningen och bad DNC att godkänna plattorna för användning. Brevet returnerades med ett högdraget svar, att hela frågan var slöseri
med tid.
Historien började nu bli till en fars, eftersom artilleriavdelningen under
tiden på eget bevåg skickat sin testrapport till samtliga avdelningar i flottan, i
vilken de upprepade sin rekommendation att det föreslagna materialet genast
skulle börja användas. Goodeve, som bara var intresserad av att det nya materialet kom i bruk, var villig att svälja sin stolthet. Han skrev ännu ett brev
till DNC, sade att han råkat förstöra det föregående brevet, som returnerats
av DNC. Nu väntade han några dagar och skickade på nytt en kopia av detta
brev, med samtliga uppdaterade testresultat. Under mellantiden kom marinministern på ett besök hos DMWD och bl.a. förevisades de nya pansarplattorna.
Nevil Shute, den berömde författaren, som då tjänstgjorde vid DMWD, hade
med en nål satt fast en lapp på plattan, på vilken det stod: ”Plastiskt pansar
– den enda pansarplåten som kan ta ett häftstift!” Den ärade gästen var högst
imponerad.
Under tiden hade DNC skrivit till artilleriavdelningen och klagade över att
personalen testat en pansarplatta som inte utvecklats och föreslagits på korrekt
sätt av DNC. Efter att en av cheferna på DNC sagt till Goodeve, att de skulle
dra tillbaka sina invändningar ifall ordet ”pansar” togs bort från namnet på
den nya produkten, förstod Goodeve bättre vad det var som bekymrade DNC
– även om det tog lite väl lång tid för en så pass mogen och erfaren man som
honom. Men nu klev Trade Division in i bilden och insisterade på att definitionen ”pansar” var viktig med tanke på moralen. Så dags hade flottans högre
chefer beslutat att strunta i DNC och sätta igång produktionen utan dess formella godkännande.
Varje fartyg som kom i hamn utrustades med det nya pansaret. Uppfinningen skickades över till USA och producerades där för amerikanska fartyg.
För Medelhavet tillverkades den i Egypten, där man använde porfyr i ställer för
granit. Designen förbättrades med åren och kom att kallas Plastic Protective Plating. Då ställde även DNC upp och drog tillbaka sina invändningar, detta efter
att plattorna använts i operativ tjänst i ett år. Det visade sig, att detta material
i vissa avseende t.o.m. var bättre än riktig stålplåt. Den skyddade besättningen
bättre från splitter, exempelvis från granatkastargranater. Fartyg utsätts ju vanligen inte för bombardemang av granatkastare, vilket däremot hände ganska ofta
under kommandoräder eller under landstigning på försvarade stränder. Sådana
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bombardemang demonstrerades med all tydlighet under räden mot Dieppe och
senare vid samtliga amfibielandningar.14
Fram till krigsslutet användes materialet som pansar i omkring tiotusen
fartyg, inklusive de flesta landstigningsbåtar och -fartyg som deltog i olika amfibielandningar. Senare räknade man ut, att det nya plastiska pansaret sparade
in över fyrtiofyra miljoner dollar. Historien fick också ett lyckligt slut. När det
brittiska försvarsministeriet efter kriget delade ut belöningar i form av pengar
till utvalda uppfinnare, som med sina uppfinningar bidragit till krigsansträngningen, fick Terrell omkring femtiotusen dollar, en storslagen summa på den
tiden.
Historien om det plastiska pansaret slutade, p.g.a. Terrells och Goodeves
ihärdighet, i någorlunda framgång. Inte desto mindre kan problemet med
NIH ibland utvecklas till en avsevärt farligare och skadligare situation. I det
föregående exemplet kunde dumhetens pris ha blivit ett okänt antal döda och
skadade, och en del slöseri med resurser, men tursamt nog stöddes uppfinnaren
av sin organisation och man kan anta att DNC-personalens uppförande gick
alla på nerverna. Den brist på klokhet som beskrivs i nästa exempel resulterade
de facto i stora förluster, men slutade inte i fullständig katastrof enbart p.g.a. att
de allierade vid denna tid var överlägsna tyskarna inom snart sagt varje annan
typ av beväpning.

5.4
5.4.1

Sherman-stridsvagnen och sjuttonpundskanonen (76.2 mm)
Svårigheter under utvecklingen av den brittiska stridsvagnen

Britterna, som hade ”uppfunnit” stridsvagnen och börjat använda den på
slagfältet, misslyckades fullständigt med att utveckla stridsvagnen under tiden
mellan de två världskrigen. Det fanns flera orsaker till detta. De flesta kan tillskrivas inställningen i armén som helhet och bristen på anslag från regeringen,
men det fanns också grundläggande problem med ledningen av teknologiska
projekt. 1919 introducerade regeringen ”tioårsregeln”, som utgick från att britterna inte skulle involveras i något krig under tio år framåt.15 Man utgick från
att det i nödfall skulle finnas tid nog att utveckla och ta stridsvagnar i bruk.
Under ”Det stora kriget” hade detta trots allt gjorts på ungefär ett år. Därför
14. Landstigningen vid Dieppe i augusti 1942 var ett test av metoder och medel att erövra en försvarad kust med ett anfall från sjösidan. Omkring sextusen brittiska, kanadensiska och amerikanska soldater, med stridsvagnar och ca 250 landstigningsbåtar och andra fartyg försökte
ta staden och hamnen. P.g.a. dålig underrättelseinsamling misslyckades operationen, med
sjuttioprocentiga förluster. Läxan var emellertid lärd och användes med framgång i senare
operationer.
15. G. Macleod Ross (i samarbete med Sir Campbell Clark), The Business of Tanks, 1933 to 1945
(Ilfracombe, UK: Arthur H. Stockwell Ltd., 1976), s. 38.
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anslogs bara begränsade medel till utveckling av stridsvagnar. Militära skribenter som J. F. C Fuller och Basil H. Liddell Hart hackade på War Office, vilket
gav en del resultat, låt vara mycket långsamt. När det gällde tekniska problem,
var det en snabb omsättning av chefer inom fordonsutvecklingen och dåligt
utnyttjande av personalen. Ett överdrivet antal prototyper byggdes, baserade
på krav som hela tiden ändrades. Dessa krav ställdes av officerare som inte
bara visste mycket litet om problemen med pansarkrigsföring, utan också var
oförmögna eller ointresserade av att tänka framåt. P.g.a. otillräcklig finansiering kunde ingen av de grundläggande prototyperna produceras i tillräckligt
antal för att bilda ett pansarförband, så att deras uppenbara nackdelar och
användbara egenskaper kunde fastställas genom ett antal manövrar, samlas i en
databas och överföras på kommande modeller. Man bör komma ihåg, att vid
denna tid var de praktiska erfarenheterna av att konstruera stridsvagnar och
av pansarstrid mycket små, och enda sättet att skaffa sådan erfarenhet var att
använda stridsvagnar i större antal, åtminstone på manövrar. Hur undermålig
den brittiska arméns uppfattning om stridsvagnar var, kan utläsas av följande
citat ur det brittiska reglementet Cavalry Training 1936:
Den (mekaniserade) kavalleriutbildningens princip och system genomförs i enlighet med vad som föreskrivs i kavalleriutbildning (beriden),
med vissa modifikationer som framgår av detta kapitel. Uppsatt exercis
(i pansarbilar) baseras på samma principer som för kavalleriet. De principer för utbildning i operationer i fält som fastställs i kavalleriutbildning (beriden) är, i allmänhet, tillämpliga på pansarbilregementen.16

Det största felet i processen var sannolikt, att de som utformade fordonet
och de som utformade beväpningen, arbetade i två åtskilda grupper. Även om
lämpliga taktiska och operativa sätt att använda stridsvagnar fortfarande var
främmande för många vid denna tid, insåg britterna att en relativt stor kanon – ju större, desto bättre – skulle bli ett återkommande kännetecken hos
framtida stridsvagnar. Därför var kanonens kaliber och rekylsystem, behövlig
mängd ammunition och eldledningssystem avgörande faktorer när man konstruerade en stridsvagn. Skrovet och drivlinan måste anpassas till egenskaperna
hos huvudbeväpningen. Detta förutsatte ett nära och ständigt pågående samarbete mellan skrovkonstruktörerna och de som utformade vapensystem och
torn, för att de facto föra dem samman till ett väl sammansvetsat team, där
varje part måste vara väl medveten om den andra partens problem och tankegångar. Dessa svårigheter förvärrades vid denna tid av ytterligare en faktor. Idag
är stridsvagnens funktion och huvudbeväpning allmänt accepterade, och den
som konstruerar en konventionell stridsvagn kommer högst sannolikt att välja
mellan en 105-, 120- eller 125 mm kanon, vars egenskaper är väl kända. Men
16. Ross, s. 87.
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vid den tid det nu handlar om, hängde också kanonens konstruktion i luften
och genomgick ständig förändring. Tyskarna upptäckte exempelvis potentialen
som pansarvärnspjäs hos deras 88 mm luftvärnskanon under striderna i Västöknen. Den hade en tung granat och hög utgångshastighet, vilket var det ideala
i pansarvärnsrollen. Tyskarna använde den därefter för båda ändamålen och anpassade den senare till stridsvagnskanon. Britterna hade också en utmärkt luftvärnskanon med en 3.7-tums (94 mm) eldrör. Även om denna kanon kunde
fungerat som en mycket bra pansarvärnspjäs och minskat många av britternas
problem i Västöknen, insisterade de konservativa inom kanonkonsten på att
uppgiften för denna kanon var luftvärn och att den fick användas mot fientligt
pansar endast i ett nödläge.17 Hur som helst var den här kanonen förmodligen
för stor för dåtidens stridsvagnar, varför stridsvagnskonstruktörerna fick skapa
nya kanoner till sina stridsvagnar.
I ärlighetens namn bör det noteras, att britterna faktiskt utvecklade en utmärkt stridsvagn, Matilda, även om också den producerades i för små kvantiteter, och i vilket fall som helst lyckades de inte upprepa denna framgång. Åtskillnaden mellan skrovkonstruktörerna och de som konstruerade beväpningen
ledde till en räcka svårigheter, som de brittiska stridsvagnskonstruktörerna inte
lyckades ta sig ur, förrän de börja ta emot de första amerikanska Shermanstridsvagnarna.
Den goda nyheten var emellertid, att den konstgjorda åtskillnaden inom
utvecklingsteamen resulterade i, att varje team sattes samman av de bästa inom
respektive område. Kanonteamen leddes vanligen av artillerister, som kunde
problemen inom kanonkonsten (som t.ex. relationen mellan granatens vikt,
utgångshastighet och pansargenomträngning) och var uppdaterade inom sitt
område. Sporrade av underrättelserapporter som beskrev en ny, tysk stridsvagn
som observerats på parader, utvecklade de och började producera en kanon
som kunde avskjuta en sjuttonpunds (76.2 mm) homogen granat, med en
mynningshastighet på över 1 200 meter i sekunden. Dessa prestanda ansågs
synnerligen anmärkningsvärda på den tiden och var t.o.m. bättre än den högt
reklamerade tyska 88 mm kanonen, som bara nådde 1 130 meter i sekunden
med en underkalibrig pansarbrytande projektil.18

17. Macksey, s. 84.
18. Den underkalibriga pilprojektilen är en tysk uppfinning. I en sådan projektil finns en kärna
av tyngre metall – stål eller tungsten (och idag också utarmat uran) – som omges av ett aluminiumskal. Detta skal ramlar bort när projektilen lämnat kanonmynningen och enbart den
inre kärnan fortsätter. En sådan projektil är lättare än en homogen projektil och accelererar
därför snabbare i eldröret, samtidigt som den mindre diametern på kärnan minskar luftmotståndet hos projektilen. Idag har en kärna med liten diameter bättre genomslagsförmåga, men
vid den tiden och med det pansar som då fanns, spelade diametern mindre roll.
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5.4.2

Problemen med de amerikanska stridsvagnskanonerna

Även om amerikanerna till slut utvecklade en utmärkt stridsvagn, M-4 Sherman, och dessutom i sådana mängder att den också kunde levereras till britterna och kanadensarna, och senare även till fransmännen, var den inledningsvis
utrustad med en synnerligen undermålig kanon.19 Det var den korta 75 mm
kanonen, som visserligen kunde skjuta en spränggranat (mot infanteri), men
hade en låg mynningshastighet, ca 700 meter i sekunden, vilket var alltför lite
för att penetrera de flesta tyska stridsvagnstyperna. Det bör här förklaras, att
vid en viss vikt på granaten motsvaras förmågan att slå igenom pansar av viss
typ av kvadraten på hastigheten. Med andra ord hade den brittiska granaten,
som hade ungefär samma vikt som den amerikanska, en genomslagsförmåga
som var nästan tre gånger bättre än den amerikanska granaten och p.g.a. den
höga hastigheten också en mycket flackare bana, och därmed betydligt bättre
träffsäkerhet. Den amerikanske attachén för armématerielfrågor i London rapporterade regelbundet om de framsteg som gjordes inom tyska stridsvagnar,
men hans rapporter skulle skickas till USA av den amerikanske militärattachén
i Berlin (innan USA kom med i kriget). Denne, som hade stridserfarenhet,
ansåg inte framstegen viktiga nog och ställde sig inte bakom rapporterna.20
Dessutom hade prestanda hos de amerikanska stridsvagnskanonerna testats i
USA mot olika amerikanska stridsvagnar och befunnits fullt dugliga. Så pansarexperterna i USA kom till den märkliga slutsatsen, att det som var bra nog
för att slå hål på amerikanska stridsvagnar, skulle också vara bra nog för att
slå igenom fientliga stridsvagnar.21 I stridens skärseld visade det sig, att så alls
inte var fallet. När fakta blev kända, blev t.o.m. general Eisenhower arg och
uttryckte sitt missnöje:
Menar ni att vår 76:a [mm] inte kan slå ut dessa Pantrar? Och jag som
trodde att den skulle vara krigets mirakelkanon … Hur kommer det
sig att jag alltid är den siste att få veta sådana här saker? Materialförvaltningen berättade för mig att denna 76:a [mm] skulle slå ut allt som
tyskarna hade. Nu upptäcker jag att ni inte kan slå ut någonting med
den.22

Eisenhowers farhågor förklaras i den officiella historien:
19. Mer än femtiotusen M-4 tillverkades.
20. Peter S. Rosen, Winning the Next War (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991), s. 188.
21. Ibid., s. 188. Det bör påpekas, att efter USA:s inträde i kriget utvecklades en något bättre
kanon, på 76 millimeter, men även denna hade en mynningshastighet på bara 793 meter i
sekunden, vilket lämnade mycket i övrigt att önska. Inte förrän långt senare utvecklades en
underkalibrig pilprojektil till den, vilken gav en mynningshastighet på över 1 000 meter i
sekunden.
22. Omar N. Bradley, A Soldier’s Story (New York: Henry Holt and Company, 1951), s. 322–
323.

132

Dålig hantering, sämre ledning och NIH

Sherman-stridsvagnarna slog desperat tillbaka och ökade chanstagningen, genom att försöka sig på dueller med sina 75- och 76 mm kanoner,
men de stridsvagnar som kom tillräckligt nära för att deras kanoner
skulle vara effektiva, slogs snabbt ut av fientlig eld. Och när de amerikanska stridsvagnsbesättningarna fick in en direktträff på tyska stridsvagnar, rikoschetterade deras granater från det tjocka pansaret och gick
tjutande rakt upp i luften.23
… 76 mm kanonen var bättre än 75 mm kanonen, men hade inte tillräcklig utgångshastighet för att kunna hålla undan stridsvagnen från
räckvidden hos de kraftigare tyska stridsvagnskanonerna … ”Kanonerna är ineffektiva, besättningarna vet det och det påverkar deras moral”,
konstaterade stridsvagnscheferna. De drog slutsatsen att britterna var
inne på rätt spår, när de kastade ut de 75 mm kanoner de fått på sina
Sherman-stridsvagnar genom lend lease och monterade in sina egna 17pundare (76.2 mm).24

En ny kanon, en 90 mm utvecklades till slut i USA, men trots dess större
kaliber var kanonens prestanda sämre än den brittiska sjuttonpundarens. Dessutom kunde denna kanon inte monteras in i Sherman-stridsvagnens torn, så
till slut placerades den i en ny stridsvagn, som började nå förbanden först i december 1944. Det kanske inte var någon tröst för de allierade, men det verkar
som om tyskarna hade samma problem med sina egna materialförvaltningar.
Efter striderna i Frankrike 1940 stod det klart, att de tyska stridsvagnskanonerna var nästan otillräckliga och de tyska stridsvagnsförbanden begärde bättre
kanoner. Hitler hörde talas om detta och gav order om att kanonen på stridsvagnen Panzer III skulle ändras från en 37 mm till en 50 mm med långt eldrör,
för att få högre mynningshastighet och bättre genomslagsförmåga. Men specialister inom materialförvaltningen ansåg att de visste bättre. De hävdade att
en så pass tung kanon skulle ge stridsvagnen överbelastning fram och ödelägga
dess balans, och dessutom begränsa stridsvagnens rörlighet i bruten terräng.25
Så de satte in en 50 mm kanon, men med ett eldrör på 2.10 meter. Denna
gång hade Hitler rätt och när den första ryska T-34 med långt eldrör erövrades,
tyckte han i högsta grad om att skriva materialproffsen detta faktum på näsan.
Det tog över ett år att klara upp detta problem.
Allt detta var illa nog, men arméer finner ibland att de inte är förberedda för
krig. Men vad som i sanning är oförlåtligt, är att USA:s allierade hade en bättre
kanon, som också erbjudits amerikanerna, men som USA tackade nej till.
23. Lida Mayo, ”The Ordnance Department: On Beachhead and Battlefront”, i United States
Army in World War II—The Technical Services (Washington, DC: Office of the Chief of Military History, United States Army, 1968), s. 325.
24. Ibid., s. 327.
25. Albert Speer, Inside the Third Reich (New York: Macmillan, 1970), s. 233; och Shlomo
Na’aman och Roni Cohen, ”Tank Armament, Past, Present and Future”, i Ma’arachot, No.
247–248 (1975), s. 32.
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5.4.3

Sjuttonpundskanonen och NIH

Det fanns en permanent brittisk inköpskommission stationerad i USA. När
britterna började ta emot Sherman-stridsvagnar, bad de Chrysler, som tillverkade Sherman, att ersätta originalkanonen med den brittiska sjuttonpundaren
(76.2 mm). Britterna hade redan två års erfarenhet av verklig pansarkrigföring,
huvudsakligen i Västöknen mot italienarna och senare mot Rommel, och de
visste utmärkt väl vad som fungerade och vad som inte gjorde det. Utan att lyfta
ett ögonbryn, gick Chrysler med på att göra de nödvändiga förändringarna, för
att anpassa kanonen till stridsvagnen. Britterna erbjöd också den amerikanska
armén kanonen och sade att ett giftermål mellan världens bästa kanon och en
bra stridsvagn skulle skapa en vinnande kombination.26 De amerikanska representanterna tackade artigt britterna, men avböjde. De vägrade också att kopiera
den utmärkta tyska 88 mm-pjäsen.27 G. Macleod Ross skriver:
Denna brist på initiativ från den amerikanska materialförvaltningens
sida låg i linje med deras förkärlek för kvantitet i stället för kvalitet, i
kombination med en arrogant, nationalistisk anda som sade nej till allt
som inte hade uppfunnits i USA (NIH – Not Invented Here).28

Ross tillägger att
... som det visade sig, måste det ha varit outhärdligt att se ens egen allierade utrusta din stridsvagn med en bättre kanon och förvandla den
till en Tiger-krossare, men det var ändå mer förnedrande att vinna med
sämre material och med blod i stora kvantiteter, i stället för med den
kvalitet som den amerikanska industrin kunde och skulle tillhandahållit, om man bara tagit dess begåvning i anspråk.29

Detta var NIH i all sin prydno, men den intressanta frågan är vem som
bestämde detta outhärdliga – den brittiska delegationens motparter eller någon högre auktoritet, och i så fall hur högt upp? Hur som helst hade britterna
ingenting emot att brittiska trupper använde amerikanska stridsvagnar (deras
enda intresse vid denna tidpunkt var ju att vinna kriget) och de var helt nöjda
med den kombination de fick.
Det finns en annan, något annorlunda version av amerikanernas underlåtenhet att ta till sig den brittiska kanonen. Även om det amerikanska materialfolket utan tvekan var mycket kunniga inom de tekniska disciplinerna, hade
de ingen erfarenhet i fält och definitivt ingen stridserfarenhet. Å andra sidan
hade stridsvagnstrupperna, officerarna inräknade, ingen som helst teknisk utbildning och vilken materialspecifikation som helst var för dem fullkomligt
26.
27.
28.
29.

Ross, s. 283, 300 och 311.
Ibid., s. 283 och 300.
Ibid., s. 41.
Ibid., s. 301.
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oförståelig.30 Detta argument kan stämma, om vi betänker det tidigare nämnda
fallet med militärattachén i Berlin. Om tjockleken på fiendens pansar saknade
betydelse, varför skulle man då bry sig om att ersätta en utmärkt bra, lokalt
tillverkad kanon med ett utländskt påfund?
Alla dessa problem hade redan börjat komma till allmän kännedom medan
striderna pågick. I en nyhetsartikel i New York Times från fronten den 4 december 1944 (s. 4) säger män från Andra pansardivisionen att den nya ”Kungstigern med dess avancerade 88 mm kanon är den bästa stridsvagnen i strid
idag. Våra Sherman är OK i sin klass, men de är utklassade.” Till slut skrev den
berömde krigskorrespondenten Harold Baldwin i en annan artikel i New York
Times (5 januari 1945, s. 4) om de amerikanska stridsvagnskanonernas brister
och om anhängarna som försökte försvara sina misslyckanden. Han begärde
faktiskt att kongressen skulle undersöka hela affären.
Det är egentligen oväsentligt om det i det här fallet handlade om rena NIHkänslor eller om det inte mindre skadliga, teknologiska ”analfabet-syndromet”
som väldigt ofta och även idag är en egenskap man kan hitta hos i övrigt fullt
kapabla människor.

5.5

Skandalen med de amerikanska torpederna

Den moderna torpeden uppfanns 1864 av Robert Whitehead, en brittisk
ingenjör som bodde i Österrike och som ägde en framgångsrik rörelse inom
konstruktion och tillverkning av marina ångmaskiner. Whitehead hatade krig
och gjorde det än mer så, efter att ha bevittnat gatustrider i Milano mellan
italienarna och österrikarna 1848. Senare mötte han en pensionerad österrikisk
marinofficer som höll på att konstruera en modell av en båt som bar sprängämnen, drevs av en urverksmekanism och styrdes av två kablar. Whitehead
fascinerades av idén och hjälpte sin vän, men efter oräkneliga misslyckanden
gav de upp. Whitehead kom så på idén, att om den av egen kraft framdrivna
farkosten kunde köra oupptäckt under vattnet, så skulle ett fruktansvärt vapen kunna utvecklas, som kunde bidra till att bevara freden. Eftersom han var
mariningenjör, påverkades hans tänkande förmodligen av hans kunskap om
krigsfartyg.
Whitehead började arbeta på sitt projekt och lyckades till slut, under det
att han i sina torpeder byggde in en uppsjö av avancerade idéer och förfinad ingenjörsteknik. Motorerna i hans torpeder drevs av lagrad tryckluft, kursen hölls
genom ett gyroskop och djuphållningen genom en anordning med en hydrostatisk kammare och en pendel, något som också fanns i torpederna till långt
efter Andra världskriget. Österrike, som på den tiden kontrollerade en del av
Adriatiska havet och därför hade en flotta, var först med att köpa torpederna.
30. Ross, s. 316.
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Britterna kom som nummer två 1871, och 1873 hade de flesta andra länder
gjort samma sak. På den tiden fanns det inga egentliga ubåtar och torpederna avsköts från ytfartyg. Whiteheads torpeder sköts iväg i strid första gången
1877, av det brittiska fartyget Shah mot peruanska rebeller. De missade, men
deras blotta närvaro var nog för att skrämma bort rebellerna. Eftersom torpederna inte krävde ett stort fartyg att avfyras från, utvecklades en ny klass av
krigsfartyg – torpedbåten – som deltog i många aktioner till sjöss och de facto
t.o.m. var ett hot mot stora krigsfartyg. Detta ledde i sin tur till utvecklingen
av en ”torpedbåtsjagare”, som till slut blev ”jagaren”. Torpederna knöts ihop
med ubåtarna år 1900 och blev där huvudbeväpningen. De nådde i praktiken
vuxen ålder under Första världskriget, när de blev ett viktigt vapen i försöken
att stoppa den allierade sjöfarten och svälta ut England.
Medan inte mycket kunde göras för att skydda handelssjöfarten från att
skadas av torpederna, hade de som ritade krigsfartyg större svängrum. Alla
slags idéer fördes fram för att minska faran. Bland dessa ingick att hänga ut
nät från bommar (för att snärja torpeden innan den träffade fartyget, men
som också drog ned farten hos fartyget) eller dubbla skrov för att hindra explosionen att slå igenom skrovet (som var en mycket bra lösning, frånsett att
den enbart kunde tillämpas på nybyggen). Det dubbla skrovet utvecklades till
slut till ytterligare, genom utanpåliggande pansarplåtar (som placerades en bit
ut från det egentliga skrovet) eller ”ytterpansar” som skulle skydda vitala delar.
Torpedkonstruktörerna blev i sin tur medvetna om alla dessa förslag och kom
med egna motmedel. Man kunde ju trots allt få en torped att gå på vilket djup
som helst. Om torpeden passerade under målet och exploderade rakt under
det, skulle det leda till omfattande skador. För det första var botten på fartyget
inte så väl skyddad och för det andra skulle, med det ökade djupet, det ökade
vattentrycket förstärka verkan av torpedens stridsspets och kanske leda till att
fartyget bröts sönder. Om man accepterade denna idé, skulle detta i sin tur leda
till mindre vikt hos stridsspetsen och därmed möjliggöra en mindre och lättare
torped. Allt detta kunde göras genom att använda ett magnetiskt tändrör, som
skulle känna av fartygets stål (men inte reagera på lokala variationer i jordens
magnetfält) och detonera alldeles intill. Både England och Italien arbetade med
magnetiska tändrör, även om de till slut övergav dem såsom varande alltför
opålitliga. Tyskarna experimenterade med magnetiska minor under Första
världskriget och utvecklade magnetiska torpeder och minor som användes i
Andra världskriget, även om de också hade sin givna andel av problem med
dessa torpeder.
I USA fick 1922 en ung marinlöjtnant vid namn Ralph W. Christie, som
också hade en mastersexamen i ingenjörsvetenskap från MIT, ansvaret för
utvecklingen av det nya magnetiska tändröret eller, för att använda flottans
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beteckning, Magnetic-Influence Torpedo Pistol.31 Sommaren 1924 fanns en prototyp framme för prov till sjöss och ett lämpligt målskepp behövdes, för att
testa både tändrörets funktion och verkan av stridsspetsen på större djup. Men
marinens materialförvaltning, Bureau of Ordnance (BuOrd), vägrade att ställa
ett fartyg till förfogande för experimentet. Dessutom vägrade BuOrd tillåta, att
en torped med skarp stridsspets avfyrades från ett annat fartyg p.g.a. farorna
för detta fartyg. Den fick enbart avfyras från stranden. Man bör hålla i minnet, att hela syftet med övningen just var att bevisa att torpeden fungerade,
innebärande att den kunde sänka fartyg, och för det ändamålet krävdes en
skarp stridsspets. Den avdelning som utvecklade torpeder, US Naval Torpedo
Station i Newport på Rhode Island, svarade BuOrd genom att föra fram dessa
argument och därefter följde en livlig brevväxling, som kom att sträcka sig över
två år. 1926 gav BuOrd till slut med sig och ställde en gammal ubåt, som ändå
skulle skrotas, till förfogande. Newport blev inte glada över detta, eftersom
massan hos en ubåt är betydligt mindre än den hos ett ytfartyg, men det var
bättre än ingenting. Försöket ägde rum i maj 1926 och två torpeder avfyrades
från stranden. Den första torpeden missade (den gick för djupt), men den
andra gick rätt, passerade under målubåten, exploderade och målet sjönk. Försöket ansågs vara så framgångsrikt, att ytterligare test ställdes in.
Det nya tändröret modifierades flera gånger och tjänstemännen i Newport
ville testa det igen. De ville också skaffa in en del data om jordens magnetfält
och om magnetfälten runt ”riktiga” fartyg. Flottan gick till slut med på ytterligare försök. I dessa försågs torpederna, som bar oladdade stridsspetsar, med
ett elektriskt öga som pekade uppåt och när torpeden passerade under målfartyget skulle skuggan från målet utlösa tändröret, givetvis utan sprängmedel.
Det fanns ett stort fel i detta slags experiment. Funktionen hos ett magnetiskt
tändrör beror på avståndet till målfartygets botten och sådana experiment med
ett elektriskt öga bevisade ingenting i detta avseende. Det elektriska ögat skulle
initiera tändröret, även om torpeden gick alltför djupt. Inte desto mindre var
alla entusiastiska över tändrörets funktion och Christie beställde nu ett fartyg
för att genomföra ett fullskaligt experiment med en riktig stridsspets. Men
BuOrd vägrade att ställa ett fartyg till förfogande för experimentet, om inte
testteamet garanterade att man skulle återställa fartyget i bästa skick och ifall
fartyget sänktes måste teamet i Newport bärga det på egen bekostnad. Detta
var ett minst sagt oresonligt krav, men BuOrd vidhöll sin inställning i frågan.32
Christie gav slutligen upp försöken att få torpeden provad i ett riktigt test och
godkände att tändröret tillverkades i dess befintliga utformning, utan att det
genomgått ett skarpt test under realistiska förhållanden. Inga ytterligare tester
31. Den följande berättelsen baseras till stor del på Edwyn Gray, The Devil’s Device (Annapolis,
MD: Naval Institute Press, 1991), s. 222–224; och Gannon, s. 74–93.
32. Gannon, s. 81.
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utfördes för att ta reda på olika andra parametrar, som exempelvis effekten av
målets massa, korrekt lagring och hantering av torpeder och tändrör, och alla
de mängder av andra tester som utförs på varje komplicerad elektromekanisk
spränganordning. De tändrör som tillverkats, lagrades under sträng säkerhet
och ett enda exemplar av manualen för deras underhåll placerades i Christies
kassaskåp, utan att några ytterligare kopior någonsin gjordes. Torpeden fick
beteckningen Mark XIV. För att skärpa säkerheten ytterligare, fick ubåtsofficerarna ingen information om utvecklingen av detta vapen, inte heller om
hur det skulle fungera, utan fick bara veta att Mark XIV var inställda för att gå
djupare än standardtorpederna.
1938 utnämndes Christie till chef för BuOrds torpedavdelning och en av
hans huvuduppgifter var att öka produktionen av torpeder, något som alla flottor behövde. Leveranserna av Mark XIV-torpeden inleddes, men fortfarande
utan att dess tändrör någonsin genomgått ett fullständigt skarpt försök och
utan underhållsmanualen. Det enda exemplaret av manualen låg fortfarande
begravt djupt inne i Christies kassaskåp. Det bör nämnas att ett av övervägandena bakom det magnetinitierade tändröret var möjligheten att spara torpeder
i en verklig stridssituation. En enda torped som exploderade under ett fartyg
skulle troligen sänka det, medan en torped med anslagsrör som träffade sidan
på ett fartyg inte alltid skulle vara tillräcklig, varvid mer än en torped förmodligen skulle krävas. I ett slutligt försök i oktober 1941, just innan leveranserna
av torpederna började gå till flottan, upptäckte man att torpederna gick lite
djupare än avsett, ungefär fyra fot (1.2 m). Denna omständighet ansågs inte
tillräckligt viktig för att motivera ytterligare test, inte heller för att informera
ubåtstjänsten.
När kriget började, for amerikanska ubåtar till Stilla havet och sände nästan
genast tillbaka rapporter om ett omotiverat högt antal missar och blindgångare.
Inledande statistik visade, att mer än hälften av torpederna avsköts utan att de
exploderade. Så dags visste ubåtsbefälhavarna vad den nya torpeden egentligen
skulle göra och hur, och de klagade över att torpederna gick djupare än de var
inställda till, varvid det magnetiska tändröret inte kunde fungera. Ubåtsexperterna visste det förmodligen inte, men försöken med det elektriska ögat kom
tillbaka för att spöka för dem. Dessutom hävdade ubåtsmännen, att även om
allting annat gjordes rätt, så ville det magnetiska tändröret ofta inte explodera.
De föreslog, att intill dess att alla dessa problem var lösta, borde det magnetiska
tändröret kopplas bort och torpederna användas på det gamla sättet, genom att
initieras av anslagsröret, som fortfarande fanns kvar på dem. Amiral Thomas
Withers, chef för ubåtarna i Stilla havet, förbjöd kategoriskt denna förändring.
Det handlade trots allt om att spara på torpeder. Resultatet blev, att åtskilliga
ubåtsbefälhavare på eget bevåg kopplade bort de magnetiska tändrören, fick
besättning att svära på att hålla tyst och förfalskade sina rapporter, så att det
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verkade som om de använt de magnetiska tändrören. När antalet ”framgångsrika” engagemang med fienden började öka i antal, tolkade ubåtskommandot
i Stilla havet detta som ett bevis för att det magnetiska tändröret trots allt inte
kunde klandras och att allt stod rätt till, när besättningarna väl lärt sig använda
dem. Under tiden avbröt emellertid både Royal Navy och den tyska flottan
användningen av magnetiska tändrör, p.g.a. dålig tillförlitlighet. Detta var känt
för US Navy, men ignorerades.
Chefen för BuOrd, amiral W. Blandy, blev emellertid medveten om situationen och så tidigt som sommaren 1942 varnade han Newport (den anläggning där torpeden utvecklats) för att det fanns något fel på torpederna; han
medgav även detta för amiral Withers. Withers hade emellertid redan kommit
på djupavvikelserna i försöken i oktober 1941 och klagade i april 1942 för
Blandy över BuOrds tillkortakommanden. Under tiden beslöt viceamiral Charles Lockwood, chef för ubåtarna i sydvästra Stilla havet, som ständigt hörde sin
personal tala om torpedproblemen, att kontrollera saken själv. Han köpte ett
fisknät, såg till att det sträcktes ut vertikalt i vattnet och skickade oladdade
torpeder mot det. Lockwwod fann att torpederna i genomsnitt gick elva fot
djupare än de var inställda på. Detta var de första tillförlitliga testresultaten,
efter det att omkring åttahundra torpeder avfyrats i strid, och till Lockwoods
tillfredsställelse bekräftade resultaten klagomålen från hans ubåtsbesättningar.
Lockwood rapporterade till BuOrd vad han kommit på och fick som svar i
brev att hans tester ”inte var vetenskapliga”. Lockwood genomförde en andra
testserie, som bekräftade de tidigare resultaten – torpederna gick för djupt.
Men denna gång skickade Lockwood också en kopia av sin rapport till amiral
Ernest J. King, chef för den amerikanska flottan. Detta gav äntligen resultatet.
I augusti 1942 medgav Newport att torpederna gick tio fot för djupt och meddelade, att tio fot (3 m) skulle dras ifrån det djup man önskade att de skulle gå
på. Situationen förbättrades, men inte snabbt nog. I uppståndelsen kring jakten på rätt djupinställning, var det ingen som ägnade det magnetiska tändröret
någon uppmärksamhet. Detta tillhörde den ursprungliga konstruktionen från
1928 och hade tagits fram och tillverkats med hjälp av den tidens teknologi,
och hade aldrig utsatts för några kontrollerade försök. Under tiden återvände
en av de mer framgångsrika ubåtsbefälhavarna och rapporterade att samtliga
magnetiska tändrör fungerat perfekt. BuOrd utnyttjade denna information för
att än en gång hävda att tändrören var perfekta och att skulden låg på skepparna (samma sak som hände kommendörkapten Sims och hans kanoner). Men
Lockwood hade fått nog. Med godkännande från amiral Chester Nimitz, chef
för Stilla havsflottan, såg Lockwood till att ubåtarna under hans befäl kopplade
bort de magnetiska tändrören och enbart använde anslagsrör. Ralph Christie,
nu chef för de amerikanska ubåtar som var baserade i Australien, vägrade att
göra detta. Eftersom Christie (såsom framgått) var den som konstruerat det

139

Lärobok i Militärteknik, vol. 8: Oförstånd och okunskap

magnetiska tändröret, kan man förmoda att han kände speciellt för sin egen
skapelse.
Situationen ställdes på sin spets, när en ubåtskapten återvände och rapporterade att han hade skjutit femton perfekta skott, med anslagsrör, mot en
japansk tankbåt och att alla torpederna träffat målet, men att troligen bara två
exploderat. Nu verkade det som om anslagsrören också hade problem. Lockwood tog än en gång saken i egna händer och organiserade ett försök. Tre
torpeder sköts mot en undervattensklippa utanför Hawaii. Den ena var en
blindgångare. En dykare satte fast en lina i torpeden, där den låg på botten, och
den togs upp till ytan. Vid en undersökning visade det sig att vid träffen och
innan den faktiskt skulle trätt i funktion, hade tändmekanismen deformerats
i så hög grad, att tändstiftet hindrats från att träffa tändhatten med tillräcklig
kraft för att utlösa den.
Lockwood utsatte nu anslagsrören för en serie kontrollerade försök på torra
land. Man fann att en träff i eller i nära nittio grader mot målet (som ansågs
idealiskt), resulterade i att tändröret inte fungerade. Bara om torpeden träffade
målet snett, fungerade tändröret som det skulle. Amiral Blandy vid BuOrd
hade fortfarande svårt att acceptera detta, men en improviserad demonstration
på kontoret, där ett skarpt tändrör inte detonerade, övertygade till slut även
honom. Man upptäckte senare, att någonstans under vägen hade riktningen
på tändstiftet förändrats och detta, än en gång, utan att tändrören faktiskt testats. Under tiden instruerades ubåtsbefälhavarna att skjuta mot målen ur sned
vinkel. Med tanke på svårigheterna att ibland ens komma i skjutläge, kan man
utgå från att ubåtsskepparna inte var särskilt förtjusta i detta nya direktiv.
I september 1943,
... efter tjugoen månaders krig, hade de tre största defekterna hos Mark
XIV-torpeden till slut hittats. Först kom djupgåendet, sedan den magnetiska avkänningen och därefter själva anslagsröret. Varje defekt hade
upptäckts och lagats i fält – och alltid under envist motstånd från Bureau of Ordnance.33

Robert Gannon räknar upp flera orsaker till problemen med djuphållningen.34 En del berodde på dålig ledningsförmåga, men mest var de konsekvenser
av en undermålig konstruktion som kunde undvikits eller rättats till, antingen
genom bättre teoretiskt förståelse för de fysiska problem som var inblandade,
eller helt enkelt genom tester. Följande är bara tre exempel på sådan dålig ingenjörskonst (med vissa förklaringar):

33. Clay Blair Jr., Silent Victory (Philadelphia: J. B. Lippincott, 1975), s. 439.
34. Gannon, s. 85–86.
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1. Av utrymmesskäl placerades djuphållningssystemet, känt som Ulan-donet (en modifierad, konventionell pendelkontroll, som först utvecklades
av Whitehead), i liten vinkel gentemot torpedens längdaxel. Ingenjörerna
trodde inte att denna placering spelade någon roll. Det gjorde den.
2. Som svar på återkommande krav på ”mera krut”, ökade BuOrd på med mer
och mer sprängämnen i stridsspetsen, och höjde dess vikt från 507 pund
(230 kg) till nästan 668 pund (303 kg). Därmed skiftade tyngdpunkten
gradvis, vilket ändrade gångegenskaperna och lade till påfrestningar som
Ulan-donet inte klarade av. Detta resulterade i en torped som gick djupare
än man från början planerat.
3. Djupsensorerna testades samtliga i stillastående vatten, men aldrig i vatten
som rörde sig, varför beräkningarna inte tog hänsyn till Bernoulli-effekten
– att sidotrycket på torpedkroppen minskar när hastigheten ökar. För att
kompensera för det minskade sidotrycket, gick torpeden djupare.
Gannon berättar om en annan intressant iakttagelse. Han citerar Joseph
Henderson, direktör för Applied Physics Laboratory vid University of Washington (som i sista ändan arbetade med att komma till rätta med problemen
med tändröret). Henderson ansåg att tändröret utvecklats av fel sorts människor, som han kallar ”förvuxna beväringar”. Dessa ”beväringar” hade inte en
vetenskapsmans utbildning i att testa, testa och åter testa, tills teorin blivit ett
faktum.35 Det som gällde för tändröret, gällde också för resten av konstruktionen. Det är sant att Bernoulli-principen är något svårbegriplig, känd enbart av
dem som kan hydrodynamik (flygingenjörer, hydrodynamiker, kemiingenjörer och vissa specialiserade maskiningenjörer). Å andra sidan borde begreppet
tyngdpunkt varit uppenbart för vem som helst som flugit med modellplan,
seglat en båt eller konstruerat en torped.
När det gäller de tekniska detaljerna, härrörde flertalet svårigheter inte från
felaktiga eller icke korrekta beräkningar. Problemen började, när folk utan rätt
bakgrund ombads att utveckla en mycket avancerad teknologi och saknade
kunskap om hur de skulle hantera denna, och de oerhörda mängder av vetenskapliga krav som den innebar. Felet låg faktiskt hos den, vem det nu var, som
från början gav dem detta uppdrag. När sedan problemen började rapporteras
in från fältet (eller havet, i detta fall), kunde folket i land inte hantera fakta,
helt enkelt för att de vägrade att acceptera att de existerade, och detta var det
stora misstaget.
Tyska ubåtsexperter råkade ut för nästan samma problem med djuphållning och magnetiska tändrör. När tyska ubåtsbefälhavare kom tillbaka från
sina patrulleringar och klagade över torpeder som inte fungerade, tog det
35. Gannon, s. 86.
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tyska ubåtskommandot dem dock på allvar. Amiral Dönitz tillsatte en undersökningskommitté, som satte igång en genomgripande analys av torpederna.
Inom några veckor kallades de magnetiska tändrören (som man konstaterade
inte kunde förbättras) tillbaka och ett förbättrat anslagsrör infördes (de ursprungliga anslagsrören hade godkänts för användning efter endast två försök).36 Problemen med djuphållningen spårades till slut (i januari 1942) till
ett luftläckage genom en dåligt konstruerad tätning. Kommittén fann att fyra
personer var ansvariga, två civila och två amiraler. Samtliga fyra ställdes inför
rätta, anklagade för brottslig försumlighet och straffades i enlighet med detta.
För att man inte ska tro, att tyskarna bara var mer effektiva, avslöjades under
rättegången att problemen upptäckts så tidigt som 1936. Ingenting hade då
gjorts för att rätta till dem, alltihop sopades under mattan och dök inte upp
igen förrän skjutandet började.37
I sin uttömmande bok om det amerikanska ubåtskriget mot Japan, kommenterar Clay Blair Jr att i alla slags krigföring var ”torpedskandalen inom
den amerikanska ubåtsflottan under Andra världskriget en av de värsta i historien”.38 Idag kan vi hålla med om att det verkligen var en skandal, som berodde
på fullständig inkompetens, dålig ledning och småskurna personliga överväganden, och inte minst överdrivna känslor för det man själv skapat. En mycket
mer sentida författare (1996) för emellertid fram en märklig åsikt.39 I början av
kriget hade USA inte särskilt många ubåtar i Stilla havet. Holger Herwig hävdar att det är möjligt, att om dessa torpeder fungerat som de skulle från första
början (och sänkt fler japanska fartyg), så hade japanerna uppmärksammats på
ubåtsproblemet och utvecklat motåtgärder. Detta skulle skapat svårigheter för
amerikanerna, när de till slut fick tillräckligt många ubåtar i tjänst. Som det nu
blev, var japanerna inte beredda på den plötsliga amerikanska anstormningen
mot deras sjöfart senare i kriget. Man kan utgå från att Herwig inte antyder,
att det faktiskt var bättre att torpederna var felaktiga och därmed inte varnade
japanerna för den amerikanska flottans potentiella styrka. Vad Herwig faktiskt
säger är, att det kan vara förödande att genomföra offensiva operationer, om
man inte förfogar över en övermäktig styrka och vad han menar är, att den
amerikanska flottan skulle hållit tillbaka sina operationer tills den hade en betydligt större styrka.
Medan det förvisso är önskvärt att föra krig med ett maximum av resurser,
är Herwigs argumentation felaktig på två punkter. För det första, om operationerna i föregående fall hållits tillbaka, är det möjligt att problemen med torpederna inte upptäckts förrän ett eller två år senare, vilket inneburit att man haft
36.
37.
38.
39.

Macksey, s. 113.
Gray, s. 223.
Blair, s. 879.
Se Herwig, i Murray och Millett, Military Innovation, s. 260.
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fler defekta torpeder i lager. För det andra finns det alltid – och krig är inget undantag – en läroperiod i varje ny situation. Den militära doktrinen modifieras,
vapen anpassas och de mer dugliga i personalen befordras. Denna tid är ovärderlig för dem som vet att använda den rätt. Framgången för den amerikanska
offensiven under den senare delen av kriget, berodde i viss utsträckning på de
erfarenheter som vunnits under de första åren. Bättre torpeder skulle väsentligt
ha förbättrat denna period av lärande och inhämtande av erfarenheter. Som
Blair kommenterar, rörande samma ämne:
Om de använts intelligent och haft fungerande torpeder, skulle ubåtarna helt kunnat förhindra den japanska invasionen av Filippinerna
och Holländska Ostindien. Skeppare som stärkts av snabba och säkra
framgångar med torpederna, i stället för att förbryllas och nedslås av
uppenbart defekta torpeder, skulle ha vållat den japanska flottan förödande skador mycket tidigare. Kriget i Stilla havet skulle ha förkortats
med många, många månader.40

5.6

Window och vad man kan göra med det

Ett bra exempel på något liknande är window som var föregångaren till dagens remsor. Window var en enkel och effektiv uppfinning som störde radar,
och som kan användas även idag mot modern och mycket avancerad radarutrustning. Den utgörs av tunna remsor av aluminiumfolie, med en längd som
motsvarar ungefär halva våglängden hos den radar som remsorna ska störa. När
dessa släpps i buntar från luften, sprids de och skapar ett mycket stort antal
ekon som i realiteten blockerar radarbilden.
Brittiska vetenskapsmän kom på denna teknik i april 1942. Den testades,
befanns vara synnerligen effektiv och sågs som ett mycket användbart motvapen
mot det tyska luftförsvarets radaranläggningar, som plottade RAFs bombräder.
Det blev dock strängeligen förbjudet att använda window, eftersom uppfinningen genast skulle kopieras av tyskarna och användas i samma syfte mot
Storbritannien. Lord Cherwell, som vanligen gillade varje anordning som kunde hjälpa bomboffensiven mot Tyskland, gjorde invändningar. Kontroversen
rasade i sexton månader (och förvånande nog lyckades man ändå skydda hemligheten) och slutade inte förrän flygstaben beräknat, att ifall window använts i
sexton månader, så hade man räddat mer än 280 bombplan med besättningar.
Det antalet motsvarade ungefär en fjärdedel av RAF Bomber Commands styrka vid varje given tidpunkt och argumentet fick till slut Churchill att ge sitt
godkännande för användning. I juli 1943 användes window vid det första i en
serie stora anfall mot Hamburg, med enorm framgång. Britterna hade mindre än 2 procents förluster under denna räd, en nivå som ansågs extremt låg
40. Blair, s. 20.
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jämfört med de 5 till 7 procent som man ibland noterade. Denna första räd
mot Hamburg följdes av ytterligare tre framgångsrika natträder, genomförda
av Bomber Command, och mellan dessa iscensattes två dagräder av B-17-plan
från amerikanska Eighth Air Force.
Ändå var det ironiskt, att ungefär samtidigt som britterna utvecklade window våren 1942, hade tyska vetenskapsmän upptäckt samma effekt och dragit
den korrekta slutsatsen att den kunde användas för att störa ut radarapparater i
stor skala. Tyskarna kallade tekniken Düppel. När Göring hörde talas om den,
förbjöd han uttryckligen ytterligare utveckling av konceptet, eftersom resultaten skulle bli olycksdigra för Tyskland om de allierade upptäckte effekterna. Att
ens diskutera Düppel blev straffbart. Vad mer är, tyskarna slösade bort nästan
ett och ett halvt år, utan att själva försöka hitta ett motmedel mot en möjlig
upptäckt av samma slag på den allierade sidan, vilket alltså blev fallet. Som tidigare påpekats, hade tyskarna ingen särskilt hög uppfattning om de allierades
teknologiska förmåga, fram till dess att de kastades ut ur denna liknöjdhet av
kortvågsradarn, som beskrivits tidigare i detta kapitel.
Räderna mot Hamburg fick en annan effekt. Dessa räder genomfördes huvudsakligen med brandbomber. De gamla husen i denna Hansa-stad – vilka
innehöll mycket trä i konstruktionen, liksom de stora mängder brännbart
innehåll som fanns i varje hem – tog mycket lätt eld och de många spridda
eldsvådorna förenades snart i en enda, väldig brand. Stora luftvolymer som
upphettats av denna brand steg uppåt och kall luft från omgivningen sögs in,
och ökade på branden än mer. Detta var den första s.k. eldstormen. Civilförsvarsåtgärderna kollapsade nästan totalt och antalet döda hamnade på ca
trettio till fyrtiotusen (uppgifterna om antal skiljer sig). Det var första gången
som den civila moralen i Tyskland sjönk i en omfattning, som t.o.m. landets
ledning märkte av.41 Willi Messerschmitt erinrade sig i en intervju, att när han
fick förlustsiffrorna från Hamburg, hade t.o.m. Hitler, i ett personligt samtal
dem emellan, anförtrott honom att om räder av samma storlek som den mot
Hamburg fortsatte, ”så måste jag genast inställa kriget”.42 Tursamt nog för
tyskarna stod detta faktum inte klart för de allierade och eftersom Hamburg
ansågs tillräckligt förstört, vände Bomber Command och Eighth Air Force sin
uppmärksamhet åt andra håll. Window fortsatte emellertid att användas med
framgång av de allierade, under det att den tyska bombningen av Storbritannien redan började minska, och användningen av Düppel skulle inte ha gjort
någon skillnad.
Exemplet window och frågan om lämplig tidpunkt för lansering illustrerar
en annan viktig uppsättning frågor: Hur och när ska ett militärteknologiskt
41. Galland, s. 159–160.
42. James P. O’Donnell, ”The Secret Fight That Doomed the Luftwaffe”, Saturday Evening Post,
8 April 1950, s. 103.
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framsteg tas i bruk eller offentliggöras? Tidigare har redovisats, att när det gäller
Brownings automatgevär var Pershing rädd att använda dessa, för att tyskarna
inte skulle kunna kopiera dem (se kapitel 3). Den här typen av farhågor kan
dyka upp av många olika skäl. I fredstid kan ny militär teknologi göras känd för
allmänheten som ett led i en PR- eller politisk kampanj; det senare förkommer
mycket ofta i demokratierna. Den kan visas upp på en utställning eller t.o.m.
annonseras ut, för att man vill söka sälja den; på det sättet blir det möjligt att få
tillbaka en del av utvecklingskostnaderna eller få ned priset per styck i produktionen. Om teknologin innebär ett synnerligen betydelsefullt framsteg inom
vapentekniken (i fredstid, eller i varje fall inte under ett krig som är i full gång)
kan det visas upp för att hota fienden eller imponera på ens allierade. Om man
gör så, finns det en risk att andra kommer att kopiera detta framsteg, överträffa
det eller t.o.m. utveckla motmedel mot det. Den nya utvecklingen inom kärnvapen på den indiska subkontinenten är ett bra exempel på sådana problem.
Om nyutvecklingen kan användas omedelbart – exempelvis under drabbningar vid en gräns – ska den då också användas direkt och på det viset kanske minska förlusterna, eller ska den hållas tillbaka för ett mer kritiskt läge,
kanske ett krig i full skala? Detta är alls ingen hypotetisk fråga. ”Blazer”, en
uppsättning reaktivt pansar för stridsvagnar, utvecklades av Israel under sjuttiotalet. När utvecklingen var klar, rasade en hetsig debatt inom de israeliska
försvarsstyrkorna (IDF): Skulle ”Blazer” genast monteras på stridsvagnarna och
därmed skydda dem under operationer vid gränsen, eller skulle dess existens
hållas hemlig tills ett ”riktigt” krig bröt ut, om det någonsin skulle göra det?
Frånsett de moraliska och etiska frågorna, är detta ett intressant och praktiskt
olösligt problem i operativ forskning, att jämföra möjliga förluster i gränskrig
och i fullskaliga framtida krig.
I fallet window var båda sidor rädda för att först använda denna anordning,
inför hotet att fienden också skulle använda den. Men båda sidor misslyckades
också under hela denna tid – faktiskt mer än ett år – med att försöka hitta något
motmedel till denna uppfinning. En sådan sak kunde ha tagits fram, antingen
genom någon taktisk innovation, en organisatorisk process eller t.o.m. en teknisk lösning. Både tyskarna och de allierade hade full kapacitet att göra detta
och senare under kriget arbetade tyskarna faktiskt fram några dellösningar till
problemet window, genom att utnyttja alla tre vägarna.43
43. De organiserade om nattjaktens ledningssystem, placerade ut nattjaktplanen så att dessa kunde utnyttja luftvärnsstrålkastarna och t.o.m. molnen, för att se bombarna bättre, och utvecklade radarapparater som inte påverkades av den då aktuella window. Alla lösningar fungerade
inte alltid, men tyskarna var ganska bra på att anpassa sig till nya förutsättningar. Problemet
var snarare att de oftast tvingades reagera på nya allierade åtgärder och initiativ, och ibland var
inlärningskurvan ganska långsträckt. Det tog dem med andra ord alltför lång tid att utveckla
och introducera en bra lösning, och så dags hade de allierade vanligen kommit på något ändå
bättre.
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5.7

Nattliga operationer och misslyckandet för
Bomber Commands ledning

Medan britterna gav upp icke-eskorterade långdistansräder dagtid, förbättrade
övergången till nattliga operationer inte oddsen särskilt mycket och dessutom
minskades förmågan att hitta målen, vilket påverkade träffsäkerheten i bombningarna. På den tekniska sidan var en av de mest iögonenfallande konstruktionsdefekterna hos de brittiska fyrmotoriga tunga bombarna (som Stirling,
Halifax och t.o.m. den avancerade Lancaster) det faktum, att de inte hade något skydd (i form av vapen) på undersidan av skrovet. Faktiskt kunde de inte
ens se ut åt det hållet. Som jämförelse hade B-17 kulsprutetorn i nosen (och
senare längst fram på sidorna), på översidan och undersidan, plus två skyttar
på var sida mitt i planet, vilka alla, utom den i nosen, var utrustade med kulsprutor kaliber 0.50 (12.7 mm). På det traditionella sätt som brittiska Bomber
Command tänkte, var avsaknaden av vapen på undersidan ingen större nackdel. Med tanke på förhållandena nattetid med begränsad sikt och det faktum
att jaktplanen enbart var utrustade med fasta kanoner som sköt rakt fram,
skulle ett anfallande nattjaktplan vanligen nalkas bakifrån, där det var utsatt för
skytten i aktertornet och dennes fyra kulsprutor.44 Dessutom höll fyra besättningsmedlemmar – piloten, bombfällaren och skyttarna i tornen på ovansidan
och i stjärten – hela tiden utkik efter annalkande jaktplan. Därför ansåg Bomber Command att det skulle vara slöseri med resurser och effektivitet att lägga
till ytterligare ett torn, med all dess vikt och luftmotstånd.
En tysk vapentekniker, som var uppe i ett nattjaktplan, såg den märkliga
fördelningen av vapen på bombarna och kom på en briljant idé.45 Han tog
två 20 mm kanoner och monterade dem bakom cockpit på en Me-110. Dessa
vapen pekade uppåt och fick stöd av ett block av lövträ. Han ordnade också
ett periskopliknande sikte åt piloten, som nu kunde nalkas sitt mål underifrån,
i bombarens blinda sektor. När han befann sig i läge, några dussin meter under bombaren, och flög stabilt i samma hastighet, öppnade piloten eld. Hans
största bekymmer var att delar av den skadade bombaren skulle träffa hans eget
plan. Systemet visade sig vara så stabilt och effektivt, att nattjaktpiloten kunde
välja var han skulle träffa, lämpligast då vingen med dess bränsletankar, eftersom en kulkärve mot skrovet skulle kunna få bomberna där att explodera.
En av de mer slående omständigheterna i denna historia är det faktum, att
en vapentekniker fick lov att göra en större förändring i ett stridflygplan, utan
en längre serie officiella tester för att bevisa teknikens effektivitet och säkerhet.
Vid tiden för räden mot Peenemünde (17 augusti 1943) hade två plan utrustats
på detta sätt och gjorde två nedskjutningar vardera under räden. Ganska snart
44. Även inflygning med hjälp av radar fungerade bara intill ca 300 meter. Efter det blev radarn
blind och den slutliga delen av inflygningen måste göras visuellt.
45. Bekker, s. 501–502.
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var vapenteknikern överlupen med ”beställningar” på sin hemgjorda innovation, som officiellt döptes till Schrage Musik (Förtäckt musik). Systemet användes i stor omfattning och med stor framgång.
Intressant nog misstänkte den operativa forskningsgruppen vid Bomber
Commands högkvarter, att en sådan modifiering gjorts på tyska nattjaktplan
och gjorde sina överordnade uppmärksamma på saken.46 Dessutom rapporterade en del återvändande besättningar, som sett det modifierade planet i aktion
(sannolikt genom det som hände deras kamrater), om detta, men blev inte
trodda av den officer som ledde den efterföljande genomgången. Ingenting
gjordes åt saken och Bomber Command valde att fullständigt nonchalera en
sådan möjlighet, även om detta lätt kunde kontrollerats genom att modifiera
några plan och placera en observatör där, som tittade nedåt. Det här var emellertid inte det enda fallet av dåligt omdöme från Bomber Commands sida.
Alla nationers bombare hade evakueringsluckor, genom vilka besättningen
kunde hoppa ifall bombaren blivit alltför sönderskjuten. Placering och utformning av dessa luckor varierade från ett plan till ett annat, beroende på planets
konstruktion.
Den operativa forskningsgruppen vid Bomber Commands högkvarter undersökte antalet lyckade uthopp från skadade bombare och typ av bombplan.
Beräkningen baserades på en lista över krigsfångar, som Röda Korset tillhandahöll, och på berättelser från nedskjutna flygare, som lyckats undgå att tas till
fånga och återvänt till England. Statistiken var givetvis ungefärlig, men i jämförelsesyfte var den korrekt nog. En allmän trend framstod tydligt.47 Antalet
lyckade uthopp från B-17 var omkring 50 procent. Från Stirling och Halifax
var antalet omkring 17, respektive 25 procent. Men från den modernare och
mer avancerade Lancaster lyckades bara 11 procent av besättningen ta sig ut.
En del av orsaken till skillnaden gentemot de brittiska bombarna var givetvis,
att det var svårt att ta sig ut i mörkret från ett skadat flygplan – B-17 flög dagräder. Men detta kunde inte förklara skillnaden mellan de äldre flygplanstyperna
och Lancaster, eftersom alla dessa flög nattetid och ibland i samma formationer
av bombare. Till slut tog en framåt forskare ett måttband och mätte, och man
fann att bredden på evakueringsluckan i Halifax och Stirling var tjugofyra tum
(61 cm), men att den minskats till tjugotvå tum (56 cm) i Lancastern. Med
tanke på svårigheterna att ta sig ut genom en trång lucka med en tjock flygardräkt och en fallskärm på, kunde denna minskning av storleken på luckan
förklara skillnaden i antalet räddade. Bomber Commands högkvarter gjordes
46. Denna händelse och den följande historien om evakueringsluckorna berättas av Dyson Freeman, Disturbing the Universe (New York: Harper & Row, 1979), s. 23–28.
47. Se Air Ministry, The Origins and Development of Operations Research in the Royal Air Force
(London: Air Ministry, Air Publication 3368, 1963), s. 66. Angivna antal skiljer sig något
från de som citeras av Freeman – 15 procent för Lancaster och 25 procent för Stirling och
Halifax.
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uppmärksamt på förhållandet och det omnämndes i dess officiella rapport.48
Man bekräftade också att den operativa forskningsgruppen hade föreslagit förbättringar av evakueringssystemen. Men vad den officiella rapporten inte säger
är, att det tog nästan två år, tills krigsslutet närmade sig, innan en större lucka
blev standard.49 Medan en ändrad konstruktion, tillverkning och byte till en
förbättrad lucka kunde tagit viss tid och varit ursäktligt, gäller detta inte, när
man inte gör någonting. Efter att ha informerats om att här fanns ett problem,
funderade Bomber Command tydligtvis i flera månader över vad man skulle
göra och under tiden gjorde man ingenting. Med tanke på de ständiga förlusterna av bombplan, kostade skillnaden på två tum luckbredd ett okänt antal
flygare livet, kanske så mycket som flera hundra.
Bomber Commands reaktion på andra rapporter från fältet om problem
med utrustning, som skapade risker för flygplan och besättning, var lika långsam. (I ärlighetens namn bör påpekas, att detta att strunta i rapporter från fältet inte bara var en brittisk åkomma. Detta hände även hos tyskarna och amerikanerna. Kanske är det en åkomma som drabbar det högre befälet, oavsett
deras nationalitet.) Begrunda exemplet ”Monica”.50 När de nattliga räderna
mot Tyskland intensifierades, ökade också aktiviteten hos den tyska nattjakten.
Någon kom på idén att placera en varningsradar i stjärten på bombarna, som
kunde varna piloten för en förföljande fiende. Medan detta vid första anblick
förefaller vara en god idé, ungefär som en förlängning av markradarn, så hade
den ett viktigt fel som markradar kan leva med, men inte flygburen radar. Med
viss generalisering kan sägas att det avstånd, på vilket en radar kan fånga in ett
mål, är kortare än det avstånd på vilket utsändningen av energi från radarn kan
upptäckas. Detta eftersom energin från radarn måste gå till målet och sedan
återvända, och fortfarande vara stark nog för att kunna mottas. Mottagaren i
ett nattjaktplan tar därmed emot denna energi efter bara halva den sträcka som
utsändningen tillryggalägger. Efter att en bombare med denna varningsanordning skjutits ned, hittade tyskarna radarn och installerade lämpliga mottagare
i sina nattjaktplan. Varningsradarn blev i realiteten en radiofyr, som tämligen
högt ropade ut ”Här är jag!”. När radarn så upptäckte den annalkande fienden,
var det redan för sent. Medan överlevande besättningar klagade över möjligheten att radarn signalerade till jaktplanen, tog det flera veckor innan någon
beslöt att göra en seriös undersökning och givetvis togs dessa radarapparater
genast bort.
Samma sak hände till slut med H2S-radarn, som användes för navigering
och lokalisering av må på marken. Efter att tyskarna erövrat den, byggde de
mottagare för radarn och installerade dessa i sina nattjaktplan. Oräkneliga
48. Air Ministry, s. 66.
49. Freeman, s. 28.
50. Se R. V. Jones, The Wizard War (New York: Coward, McCann & Geoghegan, 1978), s. 466.
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brittiska flygarbesättningar gick förlorade för att H2S hjälpte tyskarna att hitta
fram till bombarna.51 Britterna vägrade uppenbarligen att inse, att denna radar
kunde fungera som en radiofyr och föredrog att fortsätta använda den trots
faran, kanske p.g.a. att det var den enda utrustning som gjorde att de kunde
bomba på nätterna, också när det var mulet. Det är fantastiskt hur sådana läxor
inte tas till vara på rätt sätt eller ens blir ihågkomna. Ben Rich berättar en liknande historia i sin bok Skunk Works. Det berömda spionplanet U-2 var försett
med en ”svart låda” som skulle störa ut den sovjetiska luftförsvarsradarn. När
Gary Powers sköts ned i maj 1960 under flygning över Sovjetunionen, fördes
möjligheten fram att denna ”svarta låda” fungerat som en radiofyr, men frågan
fick aldrig något tillfredsställande svar. Många år senare gensköts en grupp på
fyra taiwanesiska U-2 över det kinesiska fastlandet och tre av dem sköts ned.
Den fjärde piloten förundrade sig över sin stora tur, tills man vid en genomgång konstaterade att han glömt att sätta på sitt radarstörsystem.52

5.8

Det japanska atombombsprojektet

Det är allmänt accepterat att de första atombomberna, som fälldes i augusti
1945 mot de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki, kom som en överraskning för den japanska ledningen och det japanska folket. Det är också väl
känt, att hemligheten med utvecklingen av dessa vapen (Manhattan-projektet) inte var fullt så mycket av en hemlighet för ledarna i Sovjetunionen, som
genom sina spioner höll sig väl informerade om framstegen. Det är också väl
känt att tyskarna hade sitt eget atomprojekt, även om detta av flera skäl inte
kom någon vart. För det första finns det idag de som hävdar, att de tyska vetenskapsmännen avsiktligt drog benen efter sig, för att inte förse Hitler med
ett så fruktansvärt vapen. Man hävdar också, att de tyska vetenskapsmännen
var rädda för att gå fram för fort, eftersom de var rädda för konsekvenserna i
händelse av ett misslyckande. Frånsett dessa påståenden, fanns det också en del
tekniska svårigheter med projektet. De tyska vetenskapsmännen själva var inte
övertygade om, att hela konceptet med en atombomb, som var liten nog för att
kunna bäras av ett bombplan, var tekniskt genomförbart över huvud taget och
det kan också vara som så, att de tänkte mer på något i stil med ett maskineri
– exempelvis för fartyg. Deras tvivel härstammade från felaktiga beräkningar,
som fick dem att tro att en större kvantitet uran krävdes, än vad som faktiskt
var fallet.53 De trodde också felaktigt att tungt vatten, snarare än grafit, var
idealiskt som moderator i en atomreaktor.54 Dessa missbedömningar skulle
51.
52.
53.
54.

Fisher, s. 307.
Rich och Janos, s. 162–163.
Thomas Powers, Heisenberg’s War (Boston: Little, Brown, 1993), s. 449.
David Irving, The German Atomic Bomb (New York: Simon & Schuster, 1967), s. 84–86.
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förmodligen ha kunnat rättats till i tid, men under tiden kunde i det krigshärjade Tyskland inte tillräckliga resurser ställas till förfogande för ett verkligt
meningsfullt forsknings- och utvecklingsarbete på ett totalt nytt område. Dessutom var tyskarna inte särskilt oroliga för att någon annan skulle hinna före
dem. De visste att britterna hade sina egna resursproblem och de ansåg inte
amerikanerna klyftiga nog att lyckas där de själva, tyskarna, knappast gjorde
några framsteg.55
Fallet med japanerna är inte mindre lärorikt.56 Takeo Yasuda, japansk
general med teknisk utbildning och chef för den kejserliga japanska flottans
flygteknologiska forskningsinstitut, läste mycket utländsk litteratur och följde
allt som publicerades 1938 och 1939 om atomforskning. Då han insåg vad
allt detta kunde leda till, gav han 1940 en av sina assistenter, överstelöjtnant
Tatsusaburo Suzuki, order om att förbereda en rapport i ämnet. Suzuki begränsade sin rapport till frågan om tillgång på tillräckliga mängder uran, även från
ockuperat område såsom Korea, som legat under japanskt styre sedan landets
krig med Kina 1894, och Burma (som stod på listan över framtida japanska
erövringar). Hans slutsatser var positiva, åtminstone i detta avseende. Yasudo
vände sig sedan till specialister och experter, inklusive Yoshio Nishina, en lysande fysiker som utbildats i väst (han studerade tillsammans med Niels Bohr,
den berömde danske fysikern som 1922 fick Nobelpriset för sitt bidrag till
kvantumteorin inom atomfysiken). Nishina och hans studenter började med
en del experimentellt arbete i slutet av 1940 och i april 1941 gav det kejserliga
flygvapnet Nishina order om att inleda forskning som skulle leda till byggandet av en japansk atombomb. Detta var ett synnerligen positivt tänkande från
japanernas sida.
Under tiden blev också den japanska flottan intresserad. På våren 1942 föreslog en kommitté från den kejserliga flottan, att man skulle inleda forskning
som skulle leda fram till ett atomkraftmaskineri för fartyg. Deras tänkande kan
ha påverkats av det faktum, att japanerna aldrig utvecklat ett bra logistiksystem
för att få fram underhåll till fartyg till sjöss. Samtidigt undersökte en hemlig
kommitté möjligheten att bygga ett atomvapen. Kommittén för projektet möttes många gånger, organiserade fysikseminarier och försökte komma till beslut.
Beslutet hängde på svaren på två frågor: För det första, var hela konceptet tekniskt genomförbart? För det andra, kunde Japan, som stod mitt uppe i ett stort,
svårt och förmodligen långt krig, sätta av de industriella och vetenskapliga resurserna för att ge sig in på ett sådant projekt? Överläggningarna påverkades
55. Jeremy Bernstein och David Cassidy, ”Bomb Apologetics: Farm Hall, August 1945”, Physics
Today, vol. 48, no. 8, part 1 (August 1995). Se även Leslie Groves, Now It Can Be Told (New
York: Harper & Row, 1962), s. 333–335.
56. Följande berättelse baseras i stor utsträckning på Richard Rhodes, The Making of the Atomic
Bomb (New York: Penguin, 1988).

150

Dålig hantering, sämre ledning och NIH

förmodligen i hög grad av det faktum, att slaget om Midway under tiden utkämpats och förlorats, och att Guadalcanal invaderats och, så vitt man förstod,
också skulle gå förlorat. Kommitténs slutsats var, att atomvapenprojektet skulle
kunna ta så mycket som tio år och konsumera halva Japans kopparproduktion och en tiondel av landets elproduktion. Man var överens om, att sådana
avbränningar skulle lägga en oacceptabel börda på de japanska resurserna och
hur som helst skulle det pågående kriget vara slut, innan ett sådant vapen skulle
kunna tas i bruk. Rekommendationen blev därför att projektet skulle avbrytas och att resurserna, särskilt de personella, skulle användas på andra håll,
t.ex. inom radarområdet. Det är intressant att notera, att kommittén också
funderade på om Tyskland, som allierad, eller USA, den viktigaste fienden,
hade möjligheter att utveckla ett sådant vapen. De var nästan helt säkra på
amerikanerna, eftersom de amerikanska publikationerna på området plötsligt
försvann (1940). Som vi ska se i nästa kapitel, noterade även Sovjetunionen
denna ”publiceringstystnad”. Kommittén drog slutsatsen, att med tanke på
de krav som ställdes av det pågående kriget, skulle varken Tyskland eller USA
ha tillräckligt med vetenskapliga resurser eller industriell kapacitet över för att
inleda ett sådant projekt.
Denna slutsats nådde man 1943. Även om den är historiskt intressant (och
mycket viktig för den som studerar militära och ekonomiska underrättelseaffärer), gjorde den faktiskt ingen egentlig skillnad vad japanerna beträffar. Även
om man nått en fullständigt motsatt slutsats om amerikanerna, baserad på
ovedersägliga bevis, så skulle japanerna inte ha kunnat göra mycket åt detta.
Efter den 7 december 1941 var det helt enkelt för sent. På den ena sidan fanns
känslorna hos den amerikanska allmänheten, som var ute efter blod och inte
skulle acceptera något annat än en total och ovillkorlig kapitulation. På den
andra sidan fanns traditionerna och åsikterna i den japanska ledningen, där en
del föredrog att fortsätta att slåss, oavsett vilket. De planerade faktiskt att göra
detta också efter bomben över Nagasaki den 13 augusti 1945. Fyra dagar efter
den andra bomben och två dagar innan Japan till slut kapitulerade, försökte
amiral Onishi Takijiro (som i oktober 1944 satte upp de första kamikaze-enheterna och nu var ställföreträdande chef för den japanska flottan) få det japanska
krigsrådet att avstå från att diskutera kapitulation. Han erbjöd sig att leda tjugo
miljoner självmordskrigare mot amerikanerna.57
Nishina, som arbetade för armén (som på många sätt var en rival till flottan),
fortsatte sitt arbete med en mycket liten budget och startade t.o.m. några experiment med isotopseparation. Men även om hans idéer i grunden var riktiga, kom
han ingenstans. Slutligen brände en bomb på villovägar från en B-29 i april 1945
ned Nishinas laboratorium och det var också slutet för Japans atomprojekt.
57. Pacific War Research Society (red.), Japan’s Longest Day (New York: Ballantine, 1983), s. 43,
48 och 58.
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När den första atombomben detonerade över Hiroshima, visste mycket få
japaner vad det var som träffat dem, eller som ens hade hört talas om atomfysik. En av de få som misstänkte en atombomb genast efter det han mottagit
rapporter om katastrofen, som orsakats av ett enda bombplan över Hiroshima,
var generallöjtnant Torashiro Kawabe, ställföreträdande chef för arméns generalstab. Han var förmodligen involverad i arméns tidiga satsningar på atomområdet och det var också därför han förstod. Men fram till president Trumans tal
några timmar efter att den första bomben fällts, förstod ingen av de japanska
beslutsfattarna ens att kriget i realiteten var över. Och t.o.m. då fanns det en del
i den militära ledningen som inte insåg detta näst intill glasklara faktum.
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6. Förutfattade meningar,
överdrivet självförtroende och arrogans
Vetenskapens historia bör egentligen inte sysselsätta sig med vetenskapens alla attiraljer: växterna, djuren, molekylerna, atomer etc. eller ens
lagar eller ekvationer. Det enda objekt som bör studeras i vetenskapshistorien är Homo Sapiens.
– A. Hunter Dupree
All makt tenderar att korrumpera och total makt korrumperar totalt.
– Lord Acton

6.1

Inledning

Väldigt ofta har personligheten hos dem, som engagerar sig i arbete inom vetenskap och teknologi, ett nästan lika stort inflytande på det slutliga resultatet,
som kvaliteten på arbetet i sig. Eftersom nästan varje nyutveckling, betydande
uppfinning eller vetenskapligt genombrott definitionsmässigt på något sätt
hotar tidigare metoder, förhållandena eller förutfattade meningar, är det bara
naturligt att den som för fram en ny idé, vad den än är, kommer att råka ut för
en del svårigheter. I extrema fall kan mottagandet bli ungefär som kyrkans reaktion mot Galileo, som lyckades prata sig fri med bara en hårsmån kvar till bålet, eftersom idén att jorden snurrade omkring solen ansågs vara kättersk. I vår
mer upplysta tid kan reaktionen på innovativa förslag variera från förkastanden
i professionell litteratur till ledningens skilda och ofta uppfinningsrika svar på,
varför något inte låter sig göras eller varför man inte får göra det. Det är här
.

Så är givetvis inte alltid fallet och beror inte mindre på den överordnades inställning och den
allmänna atmosfären ifråga.

153

Lärobok i Militärteknik, vol. 8: Oförstånd och okunskap

idégivarens personlighet kommer in i bilden. En kraftfull men diplomatisk attityd kan hjälpa, även om kombinationen av dessa två och ett skarpt intellekt
som dessutom kan tänka nyskapande tankar är tämligen sällsynt.
Med tid, ålder och erfarenhet kan man ofta nå en viss berömmelse. Om
man lägger på några verkliga prestationer, kan sådana människor nå en position där deras åsikter, inom deras kompetensområde och ofta dessutom i mer
allmänna ämnen, efterfrågas och leder till handling. Yttranden av sådana auktoriteter inom vetenskap och politik kan ofta sätta igång (eller stoppa) långsiktiga
trender, vilket ibland är av godo, ibland mindre bra. Det yttrande som fälldes
av Stanley Baldwin om att ”bombaren kommer alltid att ta sig igenom”, som
citerats tidigare i kapitel 3, är ett exempel på en sådan sak. Vid den tidpunkten
förespråkade Baldwin faktiskt global nedrustning, men hans tal medförde två
skilda reaktioner. I Storbritannien hjälpte det till att dra igång satsningen på att
bygga ut försvaret mot anfallande bombplan. Faktiskt inledde Baldwin under
sin tredje period som premiärminister (från juni 1935 tills Neville Chamberlain blev premiärminister i maj 1937) den brittiska upprustningen. I USA betraktade anhängarna av tunga bombare talet som en gudagåva.
Det är inte alltid som sådana uttalanden får så långtgående konsekvenser
och det är heller inte alltid som de blir offentliga. Inte desto mindre är det
intressant att notera – om inte annat som en påminnelse om att icke underbyggda uttalanden eller åsikter inte är mer än just detta – att vissa åsikter faktiskt kan vålla stora skador, även om de uttalats av en berömd vetenskapsman,
men sedan tolkats alltför långtgående och utan täckning. Som vi ska se gäller
detta konstaterande alltså inte enbart politiker.

6.2

Henry Tizard och slaget om strålarna

När det Andra världskriget började, hade brittiska tjänstemän övertygat sig
själva om att de var de enda som hade radar, även om alla andra av betydelse
hade arbetat på detta område före kriget. Tyskarna och amerikanerna höll sitt
arbete hemligt och eftersom britterna utvecklade radarn helt självständigt, kom
de till slutsatsen att någon sådan utveckling inte kunde ägt rum någon annanstans. Faktum är att britterna fick ett mycket tungt vägande tips om den tyska
satsningen på detta område, men de valde att ignorera det. I november 1939
levererades ett paket, som skickats från den brittiska ambassaden i Oslo, till
R. V. Jones, chef för den vetenskapliga underrättelsetjänsten vid det brittiska
flygministeriet. Paketet innehöll detaljerad information om olika avancerade
vapensystem (och produktionskapacitet) som tyskarna höll på att utveckla.
Den hade skrivits av en man som hävdade att han var antinazist och inkluderade detaljer om pilotlösa plan och styrda bomber, om radar, zonrör, torpeder
.

Se Jones, s. 93; Swords, s. 120–144.
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och flygplan, och nämnde t.o.m. Peenemünde som den plats, där en del experiment utfördes. Detta dokument blev känt som ”Oslo-rapporten”. Eftersom
det fanns vissa inexakta uppgifter om flygplanens produktionsnummer och
eftersom det verkade otroligt att en enda person skulle kunna besitta så mycket
information, avfärdade det brittiska underrättelseetablissemanget rapporten
såsom varande ”planterad”. (Jones trodde emellertid att den var autentisk och
efter hand som mer information blev tillgänglig under kriget, fortsatte han att
jämföra denna med brevet. Efter kriget lyckades Jones t.o.m. hitta skribenten,
som var en elingenjör vid Siemens och som genom sitt arbete hela tiden stod
i kontakt med olika tyska vapenkonstruktörer.) Så britterna hade redan fått
en antydan om tysk radarteknologi och struntade i den, men de gjorde också
något oändligt mycket dummare.
I december 1939 gensköt en brittisk eskader Graf Spee, ett tyskt ”fickslagskepp” (i realiteten en kryssare med större kanoner) som gjorde räder över
oceanerna, utanför neutrala Uruguays kust. Efter en kort strid, där tyskarna
faktiskt gjorde mer skada än de åsamkades, ångade Graf Spee in i hamnen i
Montevideo. Enligt krigets lagar måste kaptenen lämna hamnen inom fyrtiåtta
timmar, eller låta sig interneras (med fartyg och besättning) för resten av kriget.
Britterna fick de tyska myndigheterna att tro, att en ändå starkare flottstyrka
väntade strax bortom horisonten. Detta lyckades man med, genom att använda
det gamla tricket att låta den engelska eskadern signalera till icke-existerande
fartyg ändå längre ut och genom telefonsamtal från det brittiska konsulatet,
som man visste var avlyssnat. För att undvika internering eller nederlag i en
ojämn strid, valde kaptenen att sänka sitt fartyg strax utanför hamnen. Det
blev något misstag eller förvirring rörande vattendjupet och när fartyget sjunkit, gick vattnet knappt över däcket, även om resten av fartyget var illa brandskadat. En företagsam brittiska agent rodde ut till fartyget och fotograferade
det ur alla vinklar. Han fick utmärkta bilder, inklusive foton på masterna med
vad som bara kunde vara radarantenner för att upptäcka fiender och för att
göra avståndsbedömningar. Bilderna nådde så småningom England, men ändå
tog det Royal Navy flera månader att bli övertygade om, att tyskarna faktiskt
hade tillgång till radar. Det var ett solklart fall av: ”Jag har redan bestämt mig.
Rör inte till det med fakta.” Men det viktigaste av allt – att tyskarna hade
tillgång till radar – gick inte att bortse från. En poäng var, att jämfört med
vanliga radiosändningar, måste radarstrålen fokuseras i en stråle med mycket
begränsad vinkel. En sådan smal stråle kan också användas i andra syften; som
navigationshjälpmedel, exempelvis.
I juni 1940 började den brittiska underrättelsetjänsten få information (genom uppsnappade Enigma-meddelanden, förhör med nedskjutna besättningar
och delar av dokument som påträffats i kraschade tyska plan) om att tyskarna
planerade att använda någon sorts mycket kortvågiga strålar för att navigera
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bombplanen om natten och i dåligt väder. Den omedelbara reaktionen var att
förneka denna möjlighet, eftersom tyskarna enligt britternas åsikt inte hade
den behövliga kompetensen inom kortvåg, omkring trettio megacykler eller
runt en våglängd på tio meter. En annan invändning var, att eftersom radiovågor rör sig i en rak linje, skulle en stråle som skickats ut från Tyskland i sista
änden komma in alltför högt över England (beroende på jordens rundning) för
att vara av värde för en bombare. Denna senare invändning fanns där, trots det
faktum att det fanns en rapport från en framstående brittisk expert på radiovågors utbredning som hävdade att strålarna under vissa förhållanden kunde
upptäckas på lägre höjd; strålarna skulle, med andra ord, kunna ”böja av”.
Tydligtvis var en av de ledande tvivlarna på den tyska kompetensen på området
Sir Henry Tizard, som varit avgörande för utvecklingen av den brittiska radarn.
Frågan om ett sådant navigationshjälpmedel för tyska bombplan var viktig nog
för att till slut föreläggas Churchill och krigskabinettet, för beslut om vad som
skulle göras med detta hot.
Frågan om strålarna ställdes på sin spets vid ett sammanträde på Churchills
kontor på Downing Street Nr. 10 den 21 juni 1940. Mötet hade omkring tio
deltagare, de flesta höga RAF-officerare och bland andra även professor Frederick Lindemann (som var Churchills vetenskaplige rådgivare), Hugh Dowding
(chef för Fighter Command), Charles Portal (då chef för Bomber Command),
Robert Watson-Watt och Henry Tizard, i sin egenskap av vetenskaplig rådgivare
åt flygstaben. R. V. Jones, som upptäckt och sammanställt informationen om
strålarna och var övertygad om deras existens, hade också inbjudits till mötet.
Jones berättade senare, att det var uppenbart att en del av dem som luftade sina
åsikter i ämnet, ”inte till fullo förstått läget”. Senare tillade han att det av diskussionen framgått att det var tydligt, att de inte visste lika mycket som han i
ämnet, varvid han förmodligen hänsyftade på tvivlen om att sådana navigeringsoch bombhjälpmedel över huvud taget existerade. Så småningom bad Churchill
Jones att lägga fram sina åsikter i ämnet. Efter att ha hört honom, accepterade
Churchill Jones tolkning av tillgängliga data och, vilket var än viktigare (ur
Churchills synvinkel), dennes spådom att man kunde hitta vissa medel för att
lura de tyska anordningarna. På basis av denna information begärde Jones nästa
dag, att ett specialutrustat flygplan skulle flyga längs vissa rutter för att söka efter
de utsända strålarna, genom att lyssna på vissa frekvenser och i realiteten göra
vad de tyska zeppelinarna försökte sig på under våren och sommaren 1939 (se
kapitel 3). Tursamt nog hade Jones gissat rätt och redan samma kväll upptäcktes
strålarna, varvid tvivlarna till slut teg. Det här ledde till en massiv satsning på
elektronisk krigföring (”the battle of the beams”, slaget om strålarna) och senare
till att olika elektroniska bombhjälpmedel anskaffades av de allierade själva.
.

Och detta var några i den högsta ledningen i ett land som kämpade desperat, kort efter evakueringen från Dunquerque.
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En av konsekvenserna av mötet den 21 juni var, att Tizard avgick från sin
post som vetenskaplig rådgivare åt flygstaben, vilket i realiteten innebar övergripande vetenskaplig auktoritet hos Royal Air Force. Många år senare kom
det fram att Tizard, helt oförklarligt, lagt hela sin professionella tyngd bakom
ett förkastande av strålteorin och vägrat att acceptera bevisen. Man bör komma
ihåg, att Tizard och hans kommission var själva motorn bakom den brittiska
satsningen på radar, som de trodde var unik (även om detta var före Slaget om
Storbritannien). Kanske var det svårt för honom att tro att det fanns andra, och
dödsfiender dessutom, som hade haft samma förutseende och var lika duktiga.
När hans åsikt slutligen förkastades, ansåg han sig tvungen att avgå. Tizard
ledde senare den berömda ”Tizard-delegationen” till USA, som etablerade ett
nära vetenskapligt samarbete mellan de två allierade. En av de saker som gruppen tog med sig till USA var magnetronen, nyckeln till en fungerande kortvågsradar, vilket hjälpte USA att snabbt avancera inom mikrovågstekniken.
Det är intressant att spekulera över vad som hade hänt, ifall Tizard fått sin vilja
fram i debatten, eller om Jones satts på plats av sina överordnade, inklusive de
vetenskapliga. Tizard hade arbetat för att Jones skulle få posten inom flygunderrättelsetjänsten och Lindemann hade varit Jones professor, även om han
hade hållit tyst i den här frågan. Det är också intressant att notera, att både
Lindemann och Tizard varit testpiloter under Första världskriget. Lindemann
hade faktiskt utvecklat den numera accepterade tekniken för att räta upp ett
flygplan som gått i spinn, något som fram till dess hade inneburit en säker
död. Lindemann var ett tag medlem i Tizards kommitté för luftförsvar, men
försökte hela tiden föra fram sina idéer om att upptäcka flygplan med hjälp av
deras infraröda utstrålning. Svårigheten var, att IR-teknologin ännu inte var
färdig för vad som krävdes. (Faktum är att IR än idag ligger flera steg bakom
radarn i detta avseende.) Som en följd därav, drog han inte jämnt med de andra
medlemmarna i kommittén och försökte t.o.m. få Churchill att stödja honom.
Lord Swinton, statssekreterare för flyget, accepterade till slut de andra kommittémedlemmarnas åsikt och Lindemann puttades slutligen ut. När kommitténs
rapport sammanställts, försökte han än en gång ifrågasätta den och det var bara
tack vare flygmarskalk Hugh Dowding som rekommendationerna att sätta upp
Chain Home gick igenom. Lindemann var emellertid gammal vän till Churchill och blev på så sätt dennes rådgivare. Det påpekades, att om Lindemann
fått som han velat, så skulle Chain Home-radarn aldrig byggts, eller åtminstone försenats allvarligt, och då hade man förlorat Slaget om Storbritannien.
Lindemann, som under tiden adlats som Lord Cherwell, och Jones var även
indragna i en annan debatt, denna gång på motstående sidor.
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6.3

Lord Cherwell och frågan om V-2

I slutet av 1942 fick den brittiska underrättelsetjänsten en första antydan om,
att tyskarna höll på att utveckla någon sorts raketdriven farkost, som skulle
användas för bombningar. Även om Oslo-rapporten (som man fått i november 1939 och som slutligen accepterades som äkta) nämnde såväl en sådan
utveckling som var den ägde rum, i Peenemünde, lades denna information på
is, tills man kunde få tag i information med mer substans. Sådana ytterligare
små tecken började nu anlända och vissa av dem kunde rentav tas direkt från
tyskarna genom Enigma-dekrypteringar. Det rådde nu nästan ingen tvekan
om, att tyskarna utvecklade något slag av obemannat plan (som man senare
fann var V-1), men det vetenskapliga etablissemanget vägrade att erkänna existensen av ett långdistans raketvapen ännu när en del fotografiska bevis började
trilla in. Situationen förvärrades av att Lord Cherwell (professor Lindemann)
betvivlade existensen av en sådan raket.
Ett av problemen med att acceptera raketen som ett faktum, var frågan om
storlek relativt vikt. Att döma av spaningsfotografier, kunde raketens längd
uppskattas till ca tolv meter, med en diameter på ca två meter. Om man utgick
från att raketen drevs med fast bränsle och med tanke på tillgänglig teknik,
kom experterna fram till en totalvikt på ca 80 ton för hela raketen. Men en
sådan vikt vore fullständigt orimlig, eftersom en raket med angiven storlek
inte skulle kunna innehålla tillräckligt mycket bränsle (vars karakteristika var
någorlunda kända) för att lyfta en sådan vikt från marken och sedan flyga någonstans. Eftersom vikten var rimlig för en fastbränsleraket av denna storlek
och p.g.a. denna inneboende motsägelse, bedömde experterna hela idén som
omöjlig. Under tiden fastslogs dock, att det definitivt existerade ett obemannat projekt och för att vara på den säkra sidan bombades Peenemünde i augusti
1943. Det blev vissa skador och senare fann man, att raketprojektet faktiskt
försenats en del av bombningen, men i Storbritannien fortsatte debatten att
rasa, varvid Lindemann ledde oppositionen. Till slut gick det upp för somliga,
att det var möjligt att raketen drevs av en kombination av flytande kolväten och
oxidationsmedel, i stället för ett fast bränsle. Detta borde inte kommit som
någon överraskning för de berörda. I USA hade Robert Goddard experimenterat med raketer med flytande bränsle sedan 1925 och hans arbete var välkänt
över hela världen. En del av arbetet inom den tyska raketexperimentgruppen,
.

.

En fastbränsleraket är fylld med bränslet och utgör i princip en enda stor förbränningskammare som måste kunna klara ett internt tryck på omkring trettio till fyrtio atmosfärer (450 till
600 psi). Detta kräver en robust konstruktion, vilket avsätter sig i vikt. Därför är fastbränsleraketer vanligen ganska smala, ett faktum som gör att man kan reducera tjocklek och vikt på
motorns väggar.
I en raket för flytande bränsle krävs bara en liten brännkammare, medan bränsletankarna
enbart måste klara sin egen vikt och påverkan av raketens rörelser.

158

Förutfattade meningar, överdrivet självförtroende och arrogans

där Werner von Braun var medlem och tillhörde grundarna, hade också fått
mycket publicitet (innan den tyska armén tog över programmet). Det kan
dock medges, att eftersom den tyska gruppen öppet talade om rymdfärder,
ansågs de vid denna tid som ett gäng stjärnögda drömmare.
När flytande bränslen kom in i bilden, gjordes några snabba beräkningar
och det blev genast uppenbart, att sådana bränslen kunde ge tillräckligt med
energi (i V-2 var dessa flytande syre och alkohol) för att slunga iväg raketen
omkring trehundra kilometer. Detta kvävde nästan debatten, även om Lindemann fortfarande insisterade på, att hela idén om en träffsäker raket för sådana
avstånd innebar så många svårigheter, att han betvivlade att tyskarna ens skulle
försöka. Men bevisen började torna upp sig, särskilt efter landstigningen på
Dagen D, och den enda fråga som ännu inte besvarats gällde den exakta vikten. Till slut visade det sig, att raketen hade en startvikt på ca tolv ton, med en
stridsspets på ett ton.
Om Lindemanns åsikter än en gång slagit igenom, är det möjligt att den
första räden mot Peenemünde aldrig blivit av eller genomförts senare. Detta
skulle givit tyskarna möjlighet att börja använda V-2 tidigare, nästan samtidigt
med anfallen med V-1; och i den nästan garanterade förvirring och överraskning som följt av detta nya hot, skulle försvaret mot V-1 blivit mindre effektivt. En något tidigare insats (också före Dagen D) av V-vapnen skulle dock
förmodligen inte vunnit kriget åt tyskarna, inte vid denna sena tidpunkt. Men i
en sådan här lång, utdragen konflikt, vinns segern vanligen på poäng och sällan
på knock-out, och poängen har ett ofrånkomligt pris – förlorade liv.

6.4

Enigma, purple och överdriven tilltro till förutfattade meningar

Kommunikationer är själv nervsystemet i praktiskt taget alla mänskliga handlingar. I affärer, underhållning och krigföring bär de information och instruktioner mellan de olika delar som är involverade i en aktivitet. Men medan det
mesta som människans företar sig kan skötas med hjälp av telefonförbindelser,
kan modern militär inte göra detta och skulle under de flesta omständigheter
hämmas av att göra det. Två enkla exempel är flygplan uppe i luften och fartyg
som inte har land i sikte. T.o.m. en modern armé till lands skulle begränsas i
sina operationer, om den enbart måste lita till telefoner. Eftersom det dessutom
ställs många krav på användningen av telefonförbindelserna, särskilt när en
operation pågår, skulle slutresultatet bli förseningar, som snart skulle bli oacceptabla. Uppfinningen (i slutet av artonhundratalet) och den omfattande användningen av det trådlösa kommunikationssystemet, radion, var en oerhörd
fördel också för militären och den användes vida omkring i vapenslagen redan
under Första världskriget. Radio för en mängd ändamål utvecklades betydligt
under mellankrigstiden och den lilla dåtida tyska armén tog helhjärtat till sig
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användandet av radio, eftersom man förstod att en omfattande användning av
trådlös kommunikation skulle kunna bidra till att snabba upp arméns operationer. Tillförlitliga radiokommunikationer var faktiskt en av hörnstenarna i
det s.k. blixtkriget. Oavsett om blixtkriget var ett begrepp och definierat som
sådant av den tyska armén, eller det var en myt, som vissa historiker nu hävdar,
så kvarstår ändå det faktum, att radion var avgörande för att underlätta snabb
kommunikation mellan olika avancerande enheter på marken och deras understöd i form av taktiska insatser av flyg. Det är uppenbart, att de tyska segrarna
inte skulle ha nåtts så snabbt utan omfattande användning av radiokommunikationer.
Problemet med radioapparater är dock att de sänder i alla riktningar och att
vem som helst med lämplig utrustning kan lyssna. Dagen efter inledningen
av fientligheter mellan Tyskland och Storbritannien den 5 augusti 1914, skar
britterna av den tyska transatlantiska kabeln och tvingade dem därmed att använda radio för sina diplomatiska kommunikationer med Amerika. (Britterna
avlyssnade denna radiotrafik.) Vid en kommersiell radiostation är sändningar
med sådan styrka något mycket användbart, faktiskt önskvärt, men i militära
operationer kan detta leda till snabb katastrof, om man inte kan komma på något sätt att dölja det verkliga innehållet i meddelandet. Kryptering och hemliga
koder är självfallet gamla koncept och har använts från tidens gryning i brev
och meddelanden, som måste hållas hemliga för icke godkända läsare. Allmänt sett, är kryptering och kodning de två huvudsakliga systemen för att dölja
meningen med ett budskap. Kryptering innebär att man ersätter bokstäverna
i ett meddelande med andra symboler, bokstäver eller siffror, i en på förhand
överenskommen kombination som kan utformas med olika grad av komplexitet. Detta gör, att meddelandet kan skrivas som vilket dokument som helst,
frånsett att en genomgående ersättning enkelt kan listas ut, som i Edgar Allan
.

.
.

Det fanns ett udda fall där telefoner faktiskt fungerade bättre. I juni 1940 ledde general Heinz
Guderian, den kände tyske pansarbefälhavaren, en pansarkår som snabbt avancerade genom
Frankrike. Hans överordnade, general Ewald von Kleist, som förde befälet över hela pansargruppen, var oroad över denna snabba framryckning och beordrade Guderian att ta det lugnare, men Guderian ville inte lyssna. Det blev en animerad diskussion och Guderian lämnade
på stående fot in sin avskedsansökan. Men lugnare huvuden tog över, särskilt fältmarskalk
Gerd von Rundstedt, chefen för armégruppen, och man nådde en kompromiss enligt vilken
Guderians högkvarter skulle stanna där det var och enbart spaningsförband skulle avancera.
Guderian såg till att hans signalister lade ned mile efter mile av telefontrådar, för att hindra
sina överordnade att lyssna på hans order till framskjutna förband och kände sig nu oförhindrad att åter släppa lös sina stridsvagnar.
Tekniken med riktade antenner kunde inte användas, eftersom den bara fungerar om positionen för båda antennerna är exakt känd och de två stationerna i realiteten stationära, och
under vissa omständigheterna kan kommunikationen ändå avlyssnas.
Herodotos (som levde under femte århundradet f. Kr.) berättar en historia om ett meddelande som tatuerats på en slavs rakade huvud. När hans hår vuxit ut, skickades han till mottagaren, som lät raka hans huvud igen.
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Poes berättelse ”Den gyllene skalbaggen”. Det är med andra ord inte önskvärt
att exempelvis ersätta bokstaven ”A” med ”K”. Mer effektivt är att ”K” första
gången står för ”A”, men andra gången är det ”Z” och så vidare, på något
överenskommet sätt. Metoden som man gör detta på, utgör då ”nyckeln”. En
annan möjlighet är att lägga in ett visst antal ytterligare bokstäver utan betydelse och göra så, att den som läser vet vilka bokstäver som är bluffar och vilka
som inte är det. Detta är i grunden kryptering. Det andra systemet, kodning,
innebär att man ersätter ord eller hela begrepp med andra ord eller siffror och i
realiteten skapar en ordbok. De två systemen kan kombineras för att ytterligare
försvåra problemets lösning; nämligen att läsa texten utan att ha tillgång till
”nyckeln” (ett överenskommet byte av bokstäver) eller ”ordboken”.
Som ett resultat av den omfattande användningen av dessa metoder,
blomstrade konsten att knäcka koder och krypteringsanalys, och blev i hög
grad en institution under sjuttonhundratalet. När så världens militära styrkor
blev beroende av att använda radio, måste de få fram någon anordning eller
system för att dölja sin kommunikation för fienden eller för vem som helst, annat än den avsedde mottagaren. Detta gäller givetvis lika mycket diplomatiska
beskickningar, som står i kontinuerlig kontakt med sina hemländer, och än
mer i tider av spänningar eller kriser. Innan det fanns effektiv radioutrustning
för långa avstånd, fick diplomater och militär personal världen över lita till
kommersiella företag med telefonkablar för att skicka sin korrespondens (ett
faktum som olika regeringar utnyttjade för att på ett enkelt sätt få tag på kopior
av den hemliga trafiken). Ett av de mer bisarra fallen på detta område inträffade
på morgonen (Washington-tid) den 7 december 1941. En not, som skickats
av den japanska regeringen till dess ambassadör i Washington och som instruerade denne att avbryta samtalen med USA (och som skulle överlämnas till den
amerikanske utrikesministern precis före anfallet på Pearl Harbor), dechiffrerades i Washington av amerikanerna innan den lämnades till ambassadören.
Men p.g.a. atmosfäriska störningar, kunde denna avgörande varning om en
möjlig inledning av fientligheterna inte skickas med det militära radiosambandet. I stället skickades det till Honolulu med RCA, ett kommersiellt företag.
Eftersom det inte åsatts någon prioritet, anlände meddelandet till Honolulu
klockan 7.33 på morgonen, lokal tid, och skickades med ett bud till arméhögkvarteret. Under tiden inleddes den japanska attacken, budet blev försenat och
lämnade över meddelandet 11.45, varvid det ännu återstod att avkoda det.
Det var (och är) givetvis allmänt accepterat, att alla koder och chiffer till
slut kan knäckas och att frågan bara är hur lång tid det kommer att ta. Så
kodböcker och nycklar (till chiffer) måste regelbundet uppdateras eller ändras fullständigt, distribueras och givetvis säkras, så att de inte faller i orätta
.

Richard M. Ketchum, The Borrowed Years 1938–1941 (New York: Random House, 1989), s.
735–737 och 753.
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händer. Kodsystem dras emellertid med ett annat problem. För att vara tillräckligt operativt flexibelt och därmed användbart, blir antalet fraser i en kodbok
mycket stort och dessa volymer måste regelbundet distribueras till alla enheter
och högkvarter som möjligen kan behöva använda denna kod. För en armé
lång borta (som exempelvis de flesta arméerna under Andra världskriget), kan
detta bli en oöverstiglig logistisk uppgift. Detta kan exemplifieras av logistikproblemen för den japanska flottan, vilka senare kommer att beskrivas, och de
händelser som ledde fram till slaget om Midway – ett avgörande slag som gav
kriget i Stilla havet en helt ny inriktning.
6.4.1

Krypteringsmaskiner

I krig går emellertid utrustning förlorad och man tar fångar. Varje krypteringssystem måste kunna användas på ett säkert sätt, eller med mycket små standardiserade modifieringar, även efter att något sådant inträffat. Vad det i grunden
handlar om är, att det finns ett ”system” som man kan utgå från att fienden
känner till och att det finns ”nycklar”, som gör att systemet kan säkras gentemot fienden. Det är ungefär som ett lås och en nyckel. Har man inte rätt nyckel
med rätt kombination av tänder, är kunskap om den princip, som den interna
strukturen i låset baseras på, av begränsat värde. Men, som tidigare påpekats,
för en godtagbar övergripande säkerhet i militär kryptering, är det önskvärt att
byta nycklarna eller koderna efter en viss tid, vilket kan vara timmar, eller dagar eller veckor. Under Första världskriget blev alla dessa problem tydliggjorda
och det blev uppenbart att man antingen kunde ha enkla radioförbindelser
utan bra säkerhet, eller bra säkerhet, men med synnerligen komplicerad och
långsam hantering. Det kan räcka med att säga, att trenden världen över på
området gick mot kryptering (till skillnad från kodning) och att flera uppfinnare arbetade med idén om en maskin som automatiskt skulle kunna chiffrera
meddelanden genom att byta ut bokstäver.
Sådana maskiner uppfanns 1920 på båda sidor av Atlanten och var i grunden baserade på samma mekaniska principer. De mest lyckade tillverkades av
Edward Hugh Hebern i USA, av Arvid Gerhard Damm i Sverige och av Hugh
Alexander Koch i Holland. Damms maskin köptes och förbättrades senare av
Boris Hagelin och såldes i stor omfattning i Europa. Den amerikanska maskinen var tekniskt sett bra och en del exemplar köptes och användes av den
amerikanska militären. Men kommersiellt blev företaget en flopp och till slut
lades firman ned. USA bestämde sig till slut för Hagelins maskin och Hagelin
blev miljonär på försäljningen till den amerikanska regeringen. Den holländska
maskinen genomgick i princip samma öde som Heberns maskin och 1927 såldes alla patent och ritningar till Arthur Scherbius, en tysk ingenjör som ansåg
att han kunde fullända krypteringsmaskinen. Han förbättrade de holländska
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idéerna och kallade maskinen Enigma, men kommersiellt misslyckades också
detta företag. Företaget bytte ägare ett par gånger, tills den tyska armén i början
av trettiotalet blev intresserad och köpte flera sådana maskiner. När Hitler kom
till makten, utvidgades det nya Wehrmacht (den tyska krigsmakten) enormt,
och från och med det levererades Enigma i växande antal till den tyska militären.
6.4.2

Enigma

Polackerna och tyskarna var gamla fiender, som kämpat mot varandra flera
gånger genom århundradena, och båda länders underrättelsetjänst höll ett vaksamt öga på den andra. 1932 blev den polska underrättelsetjänsten medveten
om tyskarnas användning av Enigma och försökte lära sig maskinens hemligheter. De fick först tag i en kommersiell version och en grupp matematiker
försökte komma på en statistisk metod att dechiffrera det som maskinen producerade. Det här arbetet innefattade att bygga en kopia av den förmodade
militära versionen och att utveckla vissa statistiska teorier. Gruppen nådde avsevärda framgångar, men det blev uppenbart, att hela lösningen fortfarande låg
långt bort.
De grundläggande arbetsprinciperna för Enigma var i grunden jämförbara
med alla krypteringsmaskiner vid denna tid. Enigma liknade mest en skrivmaskin, frånsett att tangenterna arrangerats något annorlunda och att det bara
fanns tjugosex tangenter för bokstäverna i det latinska alfabetet. Siffror och
andra symboler skrevs ut, och man använde enbart stora bokstäver. Maskinen
innehöll flera hjul (eller rotorer) med elektriska kopplingar och tre av dessa sattes in (i slumpmässig ordning) i maskinen, parallellt med varandra. Startläget
för hjulen, relativt maskinen och varandra, kunde ändras. När man arbetade
med maskinen och tryckte på ”A” på tangentbordet, skickades en ström längs
en komplicerad och ständigt föränderlig väg, för att till sist tända en av tjugosex
lampor. Den bokstav som motsvarade denna lampa, var den bokstav som skulle
sändas via kommunikationsutrustningen, vare sig denna var en morsesändare
eller en röst. Det fanns ännu en finess – det första hjulet rörde sig ett snäpp varje
gång en bokstavstangent trycktes ned och när det fullgjort ett varv, flyttade det
andra hjulet ett snäpp och det första hjulet började om från början, ungefär som
en trippmätare i en bil. Kombinationen av slumpmässiga positioner och inledande inställningar på hjulen, deras ledningslayout och den interna ledningsdragningen i maskinen erbjöd mer än 200 miljarder möjliga och huvudsakligen slumpmässiga möjligheter att ersätta varje bokstav som skulle krypteras.10
10. Utmärkta beskrivningar och förklaringar till hur maskinen fungerade inuti ges i Brian Johnson, The Secret War (New York: Methuen, 1978); David Kahn, The Code Breakers (New York:
Scribner, 1996); och Gordon Welchman, The Hut Six Story (New York: McGraw-Hill, 1982).
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Tyskarna var tveklöst stolta över sig själva och kände att det skulle vara omöjligt
att knäcka den kryptering som gjordes av dessa maskiner.
Nycklarna för inställning av hjulen ändrades var tjugofjärde timme och ett
paket med nycklar för en månad i taget distribuerades varje månad till regementshögkvarter (eller motsvarande) och högre upp, samt till enskilda ubåtar.
Den dagliga nyckeln för operatören bestod av följande: 1) vilka tre av de fem
skilda hjulen som skulle användas; 2) den ordning enligt vilken hjulen skulle
sättas in i maskinen; 3) hur bokstäverna på hjulen skulle ställas in, relativt den
interna ledningslayouten för hjulen; 4) uppgifter om förändringar i ledningslayouten i maskinen. Vid sändningen kunde operatören fritt välja den inledande positionen för hjulen och denna information, plus id-signaler för sändare och mottagare, och typen av trafik (operativ, administrativ, eller övning)
sändes i klartext, följt av det chiffrerade meddelandet. Efter att ha hört sin
egen id-signal och de andra data som skickades i klartext, ändrade mottagaren
sin maskin i enlighet med den speciella trafiknyckeln för denna dag och andra
tillämpliga data, och började knappa in det inkommande meddelandet på sin
Enigma. Om och när allting fungerade på rätt sätt, blinkade maskinen fram
det avkodade meddelandet till mottagaren. Det huvudsakliga och uppenbara
problemet med denna maskin var, att för att den skulle vara effektiv, krävdes
det tre personer som hanterade den. Det fanns också ett antal inneboende problem som tyskarna inte klarat av.
6.4.3

Hur Enigma-systemet knäcktes

I början av 1932 sålde en tysk tjänsteman en dokumentfil med avkodade meddelanden till en fransk underrättelseofficer, men fransmannens överordnade
var inte intresserade. På eget bevåg erbjöd fransmannen meddelandena till den
polska underrättelsetjänsten, med vilka han hade goda förbindelser å yrkets
vägnar. Polackerna uppskattade verkligen gåvan och de nämnda matematikerna
blev därmed i stånd att göra sin avkodningsmaskin färdig och kontrollera sina
teorier. 1933 började polackerna rutinmässigt att avkoda den tyska militära
radiotrafiken. 1938 ändrade tyskarna hjulen och lade till ytterligare två, varvid
polackerna nära nog fick börja om från början, även om de grundläggande
principerna fortfarande gällde. I början av 1939 började tyskarna distribuera
de nya Enigma-maskinerna till sina förband och enligt flertalet publicerade
berättelser (källorna varierar på denna punkt), iscensatte polackerna en räd
och lyckades stjäla en av dem från en tysk militärlastbil. De lade i stället in en
gammal, kommersiell Enigma och satte sedan eld på lastbilen. Tyskarna, som
hittade en del skrot som uppenbarligen kom från en Enigma, gick tydligen
på tricket och den polska underrättelsetjänsten började åter göra framsteg. I
augusti 1939, när man kände att kriget var nära, kallade polackerna på sina
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franska och engelska kollegor och gav dem kopior av maskinerna, de avkodade
meddelandena och det teoretiska arbete som utförts fram till dess.11 Britterna
och fransmännen blev helt mållösa, men tog maskinerna och gav sig snabbt av,
varvid den franska maskinen till slut också nådde London.
För att göra en lång historia kort, slutförde britterna arbetet, bidrog med en
hel del originalidéer och lyckades nå dithän att uppsnappade Enigma-meddelanden kunde läsas inom loppet av dagar, ibland timmar, efter att de hämtats ut
etern. Tyskarna gjorde uppenbarligen flera stora och massor av mindre misstag
när de använde maskinen. Till att börja med var antalet 200 miljarder möjliga
variationer, om än i grunden korrekt, de facto missledande. Var hundrade av
detta antal skulle varit tillräckligt vid denna tid, innan datorerna utvecklats, för
att garantera säker kommunikation, ifall alla andra grundläggande regler för
säker kommunikation hade följts. Så de brittiska krypteringsanalytikerna fick
ta till andra medel än att bara försöka köra igenom samtliga kombinationer av
bokstäver för att kunna läsa meddelandena. Som påpekats, byggde de kopior
av maskinen. Tyskarna gissade sig förmodligen till detta, eftersom de antog
att vissa av dessa maskiner skulle förloras i strid. Britterna satte också upp den
organisation och de processer som krävdes för att arbeta på ett ordnat sätt.
Detta var i grunden en väl genomtänkt administrativ organisation för att lyssna
av olika tyska radiostationer, snappa upp meddelanden och anteckna alla viktiga detaljer såsom anropssignaler, frekvenser och liknande. Eftersom tyskarna
litade fullständigt på Enigma, använde de också systemet till administrativt
arbete, politiska tal, tilldelning av medaljer och alla sorters lättsinnig trafik,
som exempelvis för att rapportera om tandvärk på en ubåt. David Kahn kommenterar i sin detaljerade bok att ”ubåtskommandot blev den mest pratsamma
militära organisationen i hela krigshistorien”.12 Den väldiga mängden radiotrafik gjorde det möjligt för de brittiska kryptoanalytikerna att få en ”känsla” för
de olika tyska radiooperatörerna. Dessutom tenderade tyskarna att vara mycket
formella när de vände sig till sina överordnade och när de signerade sina egna
försändelser. Detta och anropssignalerna, den strikta uppställningen av meddelandena och den stora mängden trafik, avslöjade med små avvikelser återkommande mönster, vilket underlättade arbetet med dechiffrering. Vidare brukade
de tyska radiooperatörerna med tiden bli vårdslösa och lata, och ändrade sina
startinställningar mycket litet eller inte alls. När alla dessa fakta ställts samman
och med all den erfarenhet som vunnits genom den stora volymen trafik, så
visade det sig att antalet inställningar av maskinen och kodning av bokstäver
som måste testas, minskade från miljarder till något dussin eller mindre.
11. Dessa tre länder hade en gemensam försvarspakt. Andra världskriget startade när Tyskland
anföll Polen, varvid Storbritannien och Frankrike förklarade krig mot Tyskland.
12. Kahn, s. 503; se även Price, Aircraft versus Submarine, s. 125.
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Man bör inse att ett chiffer kan knäckas och att detta kan förväntas ske som
ett led i kommunikationskriget.13 Utgår man från det, bör olika metoder och
processer utvecklas och införas för att minska risken att något sådant händer,
eller för att minska skadan om det verkligen inträffar. Med tanke på denna
grundregel, var tyskarnas tilltro till sina chiffer minst sagt förvånande. Å andra
sidan var de allierade ytterst försiktiga när de hanterade dekrypteringarna från
den tyska radiotrafiken. De införde en regel att ingen sådan information fick
utnyttjas, om den inte bekräftats av en annan, oberoende källa. Men givetvis
underlättades sökandet efter sådana alternativa källor av att man visste var man
skulle leta. Det faktum, att stora mängder information inte hade någon direkt
operativ betydelse, utan användes i andra syften, kanske inte verkar så dramatiskt, men tjänade ändå ett syfte. R. V. Jones berättar att han ville veta om
tyskarna följde V-1-försöken i Östersjön med radar. Han bad att en Enigmabevakare skulle sättas på att studera hur vissa av de bättre tyska signalkompanierna rörde sig. När ett av dem förflyttades till Östersjöområdet, bekräftades
hans misstankar.
För att ingen ska tro att det var fritt fram för de allierade, bör man påpeka
att tyskarna vid en del tillfällen introducerade förändringar i sina maskiner, och
detta givetvis vid sidan av de regelbundna ändringarna av nycklarna. De ändrade ledningsdragning och hjul, och mitt under kriget lade den tyska flottan
till ett fjärde hjul i maskinen. Men så dags hade de allierades och då främst britternas kryptoanalytiker så pass mycket erfarenhet, att de snart tog sig igenom
dessa små bakslag. Ibland fick de också hjälp i sin uppgift genom erövring av
dechiffreringsnycklar som tyskarna inte lyckats förstöra.
6.4.4

Överdriven japansk självsäkerhet

Den amerikanska flottan började läsa delar av den japanska flottans radiotrafik
före 1941, men deras framgångar i detta avseende var alltför fragmentariska för
att kunna stoppa nederlaget vid Pearl Harbor, även om, som tidigare påpekats,
de diplomatiska koderna lästes praktiskt taget rutinmässigt.14 Från och med
Pearl Harbor intensifierade USA sina ansträngningar att knäcka den japanska
flottans meddelanden och nådde en nivå, där man kunde läsa de flesta av dem.
Japanerna hade inte en aning om denna verksamhet och var de facto starkt
13. Detta är uppenbart, åtminstone i viss utsträckning. Vad någon kan hitta på, kan en annan
lista ut. Tyskarna läste länge den brittiska handelsflottans koder. Detta gjorde att de kunde
räkna ut atlantkonvojernas position och anfalla dem.
14. Den japanska diplomattjänsten använde en maskin, som hade tyska Enigma som förebild och
som kallades Purple av USA. Färgerna tilldelades i enlighet med chiffrets komplexitet, varvid
mörkare färger innebar mer säkra chiffer. Den japanska flottan (och armén) använde koder
där det mesta chiffrerades än mer. Arbetet på att avslöja trafiken med Purple kallades Magic,
medan det brittiska projektet för att läsa Enigma kallades Ultra.

166

Förutfattade meningar, överdrivet självförtroende och arrogans

övertygade om säkerheten i den egna radiotrafiken. De blev dock bekymrade
över att den gällande koden använts så länge och beslöt att ändra den, från den
1 april 1942. Men de insåg tydligen inte storleken på problemet att distribuera
de nya kodböckerna till alla enheter i sina nya, avlägsna erövringar och till
alla fartyg till sjöss. För japanerna var detta de första, mycket framgångsrika
månaderna i kriget och de fann sig plötsligt kontrollera ett mycket vidsträckt
territorium. Till denna utmaning lades olika administrativa svårigheter och japanerna beslöt därför att skjuta upp startdatum för den nya koden till 1 maj.
Denna planering höll inte heller och under tiden sköttes hela den japanska
flottans verksamhet via den gamla koden, och lästes lika snabbt av de amerikanska kryptoanalytikerna. På det viset fick man i tid reda på anfallet mot Port
Moresby på Nya Guinea. Detta föregick slaget i Korallhavet som, även om det
kan betraktas som en taktisk japansk seger, var den första riktiga motgången de
upplevde i kriget. Det japanska mästardraget mot ön Midway upptäcktes också
i tid och en lämplig fälla sattes upp för den japanska flottstyrkan. Japanerna
lyckades till slut ändra sin kod den 1 juni (och det tog flera veckor innan de
amerikanska kodknäckarna kom någon vart med den nya koden), men så dags
var det för sent för den japanska flottan. Slaget vid Midway utkämpades den 4
juni, varvid den japanska flottan blev illa åtgången och förlorade fyra hangarfartyg (mot ett amerikanskt), vilket innebar början till slutet för Japan. Hade
japanerna ändrat sin kod i april, eller t.o.m. maj, så skulle alla de avgörande
underrättelser som ledde fram till segern vid Midway ha gått förlorade för den
amerikanska flottan, och sannolikt även slaget.
6.4.5

Bakhållet på Yamamoto

Japanerna misslyckades således med att hålla undan sina hemligheter från de
amerikanska kryptoanalytikerna. Eftersom dessa misslyckanden inträffade nästan regelbundet och bl.a. ledde till uteblivna framgångar i Korallhavet och det
förödande nederlaget vid Midway, fanns det också ett annat notabelt japanskt
misslyckande. Även om man kan betvivla, att detta gjorde någon större skillnad
vid denna tidpunkt i kriget, så hade det inte desto mindre militär betydelse och
tveklöst en dålig inverkan på den japanska moralen.
Den 13 april 1943 dechiffrerade amerikanerna ett japanskt meddelande,
vilket innehöll en detaljerad resplan för amiral Isoroku Yamamoto (arkitekten bakom anfallet på Pearl Harbor), som skulle göra en inspektionstur till
de japanska ställningarna på Solomon-öarna i södra Stilla havet. Resan skulle
äga rum om fem dagar. Även om det rådde viss tveksamhet om det kloka i
att skjuta ned Yamamotos plan, eftersom detta riskerade att avslöja att amerikanerna läste de japanska radiomeddelandena, beslöt amiral Chester Nimitz att ta chansen. Han var villig att acceptera risken av ytterligare ett skäl.
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Tidigare erfarenhet visade, att japanerna då och då ändrade sina chiffer eller
ökade säkerheten något, men nu var amerikanerna säkra på sin förmåga att
kunna knäcka vad japanerna än kom fram med. Även om japanerna ändrade
sina koder, skulle det alltså bara vara en tidsfråga innan de nya koderna knäckts
och sannolikt skulle skadan bli minimal. Räden ägde rum som planerat den
18 april. Arton P-38, tvåmotoriga jaktplan, lyfte från Guadalcanal, gensköt
Yamamoto över Bougainville, omkring 435 miles bort, och hans plan sköts ned
brinnande över djungeln. Trots att det eskorterades av Zero-jaktplan, var det
bara en P-38 som inte återvände. Med tanke på att man avlägsnat en mycket
duktig ledare på fiendesidan (som, antog man, bara kunde ersättas av mindre
duktiga), betraktade ledningen för den amerikanska flottan denna kupp som
lika viktig som en stor seger till sjöss.
6.4.6

Överdrivet självförtroende eller arrogans?

Ofta ställdes samma fråga om japanerna som om tyskarna. Varför visade japanerna en sådan brist på grundläggande sunt förnuft när det gällde säkerheten i
kommunikationerna? En förklaring ligger i de återkommande japanska misslyckandena att ta sig in i de amerikanska chiffren. Medan de visserligen lyckades läsa en del meddelanden i enklare kod, kom de absolut ingenstans när det
gällde mer komplicerade diplomatiska eller militära chiffer. Det är sannolikt
att deras misslyckanden på detta område övertygade dem om att regelbunden,
framgångsrik kryptoanalys i själva verket var en omöjlighet. Det verkar som om
de projicerade detta egna misslyckande på amerikanerna och drog slutsatsen,
att också deras egna chiffer därför var säkra.15 Kahn berättar att det japanska
utrikesministeriet i april 1941 informerades av tyskarna att de japanska koderna regelbundet lästes av amerikanerna.16 Det japanska utrikesdepartementet
blev oroat och tillfrågade den japanske ambassadören i Washington i ämnet.
Denne svarade att ”de striktaste försiktighetsåtgärder vidtas av samtliga som
har hand om koder och chiffer” och det var i princip slutet på historien. Uppenbarligen kunde japanerna inte föreställa sig att hemlig radiotrafik kunde
läsas utan att man stulit eller kopierat de ursprungliga kodböckerna, en i bästa
fall något naiv tro.
Tyskarna hade inte ens denna ursäkt. De knäckte allierade chiffer tämligen
ofta och använde med god effekt dessa dekrypterade meddelanden. Tyskarna
15. Det verkar som om japanerna hade en förkärlek för detta slags arroganta tänkande. Som
tidigare nämnts (kapitel 5, ”Det japanska atombombsprojektet”), drog de slutsatsen, förmodligen eftersom de själva inte klarade saken, att USA inte hade industriell kapacitet för att klara
en sådan uppgift. Den amerikanska strategin att erövra ö efter ö hade inledningsvis uteslutits
ur japanskt tänkande. Denna strategi krävde enorma mängder fartyg som de själva inte kunde
producera och därför drog de slutsatsen att USA heller inte klarade detta. Macksey, s. 215.
16. Kahn, s. 26.
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betraktade inte en kod eller ett krypteringssystem som osårbart. Ändå betraktade de sitt eget som fullständigt säkert.
Detta problem är förbryllande av ett annat skäl. Tyskarna läste de allierade
sändningarna till konvojerna regelbundet. En del av denna radiotrafik innehöll
direktiv om de bästa rutterna för att konvojerna skulle kunna undvika koncentrationer av tyska ubåtar, de s.k. vargflockarna. Tyskarna borde ha genomskådat
dessa omdirigeringar och insett att de allierade verkade veta alltför mycket om
var vargflockarna befann sig. Den allierade aktiviteten i luften över havet kunde möjligen ha ursäktat tyskarna, men det räcker inte; de borde frågat sig hur
de allierade kunde ha tillgång till denna detaljerade information. Men tyskarna
förlorade aldrig förtroendet för Enigma och kanske var det också arrogans, en
attityd som sade: ”Ingen britt kan dechiffrera vad en tysk har skrivit.”

6.5

Förutsägelser om de irakiska missilanfallen

Nästa fall som beskrivs blev ett landsomfattande skämt i Israel, men under
något annorlunda förhållanden kunde det ha medfört svåra konsekvenser. I
det spända läget mellan Saddam Husseins invasion och brutala ockupation av
Kuwait (i augusti 1990) och inledningen av Operation Ökenstorm (i januari
1991) var det politiska läget i Israel förvirrat. Även om Israel på intet sätt var
involverat i den pågående krisen, var landet sedan länge allierat med USA. Å
andra sidan hade Israel haft sina mellanhavanden med landets arabiska grannar och andra arabländer i regionen, även Irak, som är det enda land som
vägrat skriva på avtalet om eldupphör efter kriget 1948. Israel håller fast vid
en sedan länge gällande policy, att om landet attackeras, kommer man att slå
tillbaka med lämpliga medel. Under Gulf-krisen försökte USA sätta samman
en koalition som de själva skulle leda, av länder i väst, huvudsakligen Storbritannien och Frankrike (med mycket stöd av andra), och med regionala makter
som Saudi-Arabien, Egypten och t.o.m. Syrien. Huvudanledningen till detta
komplicerade politiska arrangemang var att understryka, att det inte handlade
om att väst skulle anfalla ett arabland, vilket skulle väckt mycket obehagliga
associationer; i stället var detta en multinationell aktion, där också arabländer
deltog, mot en angripare, låt vara att denne var ett arabland.
In i denna häxkittel av Mellanöstern-politik, full av underströmmar, klev
nu Saddam Hussein och meddelade att om det blev krig med Irak, så planerade han att använda sina missiler för att ”bränna upp halva Israel”. I motsats
till fallet med V-2 under Andra världskriget, där bara den brittiska ledningen
kände till det förestående hotet, kunde ingen regering på nittiotalet räkna med
en motsvarande sekretess, särskilt inte med den frihet som representanterna för
massmedia hade. I vilket fall som helst ville Saddam Hussein att hans hot skulle
bli känt, så någon censur hade inte hjälpt. Naturligtvis tände israeliska media
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på alla cylindrar, medan politikerna för en gångs skull var lite mer återhållsamma. Allmänheten slets mellan ropen på ett förebyggande anfall (liknande
den mycket framgångsrika attacken 1980 mot den irakiska kärnreaktorn) och
motargumentet att detta var exakt vad Saddam Hussein ville, och var tämligen
förvirrad. Den israeliska regeringen tog det säkra före det osäkra och ökade ansträngningarna att förse alla med gasmask och skyddsutrustning för barn, och
spred information om förseglade rum och andra civilförsvarsåtgärder.
I början av 1991, omkring en vecka innan Operation Ökenstorm inleddes,
framträdde en ”expert” i nationell israelisk TV och uttryckte senare samma
månad sina åsikter i en israelisk tidning. Vid första anblick kunde hans trovärdighet inte betvivlas. Detta var en brigadgeneral i reserven, som tidigare haft en
hög post inom militär underrättelsetjänst. Han hade en fil dr i internationella
relationer från ett berömt europeiskt universitet och hade vid olika tillfällen
varit medlem i kommittéer för strategisk planering i försvaret och industrin.
Hans budskap till folket var enkelt:
Jag kan lova er till 100 procent, inte 99 procent, att det inte kommer att
ske någon irakisk attack mot Israel. Det väntar ingen fara från det hållet. För att kunna slå mot oss, måste de starta ett krig. Det står klart för
Saddam Hussein, att hans enda chans att överleva är att undvika krig.
Han kommer att tillintetgöras i ett krig.

Uppenbarligen var Saddam alltför upptagen för att se TV-sändningen, eller
också blev han inte särskilt imponerad av den. Den 18 januari, en dag efter inledningen av den amerikanska luftoffensiven mot Irak, sköt han sex förlängda
Scud-missiler mot Tel Aviv och flera missiler mot Saudi-Arabien, och fortsatte
med detta också efter det att hans armé slagits i småbitar. Allt som allt skickades
trettionio missiler mot Israel mellan den 18 januari och den 25 februari. Ett
liknande antal avsköts mot Saudi-Arabien. Israel slog trots allt inte tillbaka, för
att inte äventyra sammanhållningen i koalitionen. Men man hade också råd
att avstå från hämnd, eftersom den israeliska regeringen politiskt sett hade ren
tur. Med tanke på antalet missiler som sköts mot tättbefolkade stadsområden,
var förlusterna extremt små. Två personer dödades direkt i en missilattack, fem
dog av hjärtattacker som hängde samman med missilanfallen och sju personer
dog p.g.a. felaktigt använd räddningsutrustning. Dessutom skadades omkring
tvåhundra personer. Så det kom inget krav från allmänheten att ”något måste
göras”. Ironiskt nog föll dessutom antalet trafikdödade rejält, p.g.a. den starkt
minskade trafiken på vägarna under undantagstillståndet.
Frågan är, vad det var som fick brigadgeneralen att göra ett sådant uttalande. Det är möjligt att han gjorde det som ombud för någon högre upp,
som ville motverka effekten av alla förberedelser för kemisk krigföring, men
ingen förklaring av det slaget har någonsin framkommit. Den enda återstående
förklaringen är ”mikrofonen-i-handen-syndromet”, nämligen att när någon får
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en mikrofon, känner sig vederbörande också tvungen att säga något, även om
han inte har någonting att bidra med. Denne expert är förvisso i gott sällskap
med andra inflytelserika personer som gjort uttalanden utan faktaunderlag,
bland dessa Stanley Baldwin, Henry Tizard, Lord Cherwell, Charles Portal och
Vannevar Bush, som p.g.a. sin framstående position och inflytande förtjänar
speciell uppmärksamhet.

6.6
6.6.1

Teknologiska förutsägelser om framtida konflikter
Inledning

Dr Vannevar Bush (1890–1974) var en man som haft framgång på många
skilda områden. Utbildad till elingenjör och matematiker var han under Första
världskriget verksam i forskning rörande spårning av ubåtar och ballistik. Han
ledde också teamet som utvecklade den första elektroniska analoga datorn. Senare i livet blev han dekan vid ingenjörsfakulteten och vice rektor för MIT,
VD för Carnegie Institution och utnämndes slutligen 1939 till ordförande
för NACA, National Advisory Committee for Aeronautics, föregångaren till
NASA.
Bush var populär i Washington och han använde sina kontakter för att förespråka upprättandet av ett nationellt organ som, i händelse av att kriget kom till
USA, skulle organisera landets vetenskapliga och teknologiska ansträngningar
för att utveckla avancerade vapen. Frankrikes fall övertygade tveklöst många i
USA om risken för krig och var troligen det som fick president Roosevelt att
upprätta National Defense Research Committee (NDRC). Bush utnämndes
till ordförande för NDRC. Ett år senare, i juni 1941, inrättade president Roosevelt Office of Scientific research and Development (OSRD). Bush blev chef
för OSRD, medan NDRC, som leddes av James Conant, rektor för Harvard
och Bushs ställföreträdare i OSRD, blev OSRD:s verkställande organ.
Till slut blev OSRD världens mäktigaste vetenskapliga organisation när
det gällde krigets alla tillbehör. Den styrde över arbetet som utfördes av nära
trettiotusen vetenskapsmän och ingenjörer vid 775 institutioner, och finansierade omkring tvåtusenfemhundra forskningsprojekt. Bland dessa fanns vapen,
amfibielastbilar, zonrör, akustiska torpeder, en hel uppsättning radarapparater,
flygplansraketer, militär medicin och t.o.m. utveckling av penicillinet från ett
udda laboratorieresultat till en billig produkt som alla fick tillgång till. När
”Uranprojektet” startade, var det ursprungligen en del av NDRC, men i mitten av 1942 skildes det ut från NDRC och blev ”Manhattanprojektet”, direkt
underställt OSRD. Enbart detta projekt kostade mer än två miljarder dollar (i
1945 års penningvärde). De totala utgifterna för OSRD är osäkra, men vissa
experter sätter dem så högt som tio miljarder dollar (också i 1945 års pen-
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ningvärde). Bush berättade senare, att den amerikanska kongressen gav OSRD
anslag i form av klumpsummor och utgick från att OSRD själva kunde avgöra
vilka projekt man skulle lägga krutet på, och det är ingen tvekan om att det var
väl investerade pengar. Aldrig tidigare hade så stora vetenskapliga och finansiella resurser koncentrerats i händerna på ett enda vetenskapligt, administrativt
organ; under kunnig ledning av Bush bidrog detta enormt till att organisera
och utnyttja USA:s vetenskapliga och tekniska potential. Vad mer är, många av
dessa utvecklingsresultat under kriget bidrog till USA:s långvariga globala ledning inom teknologi. En framstående industriman sade senare om Bush: ”Av
de människor, vars död sommaren 1940 skulle inneburit den största olycka för
Amerika, kommer presidenten först och dr Bush tvåa eller trea.”17
I september 1949 publicerade Bush en bok, i vilken han lade fram sina förutsägelser om framtidens krigsföring, mot bakgrund av de senaste framstegen
inom vapenteknologin.18 Boken behandlar en möjlig väpnad konflikt med Sovjetunionen och innehåller avsnitt som räknar upp styrkan hos och fördelarna
med demokrati. Ingen vid sina sinnens fulla bruk skulle väl bestrida detta, men
Bush kommer också till den uppseendeväckande slutsatsen, att verkligt bra vetenskapligt arbete inte kan blomstra under en totalitär regim, och här för han
också fram Nazi-Tyskland. Detta är ganska förvånande för att komma från någon, som hade full tillgång till allt som gjorts av den andra sidan i det senaste
kriget och vi vet nu, att vad den sidan åstadkom på intet sätt var oväsentligt. Det
faktum att den tyska regimen vanskötte hela dess egen vetenskapliga satsning
och t.o.m. förfuskade resultaten av vetenskapsmännens arbete, när dessa åstadkommit något bra, borde inte minska kvaliteten på det vetenskapliga arbete de
tilläts utföra. Men även om nästan hälften av boken ägnas åt denna typ av kritik,
är Bushs slutsatser beträffande framtida krigföring den viktigaste och mest tankeväckande delen, mer än hans åsikter om gångna tiders och framtida fiender.
Bushs första slutsats var, att krig i dess dåvarande form tillhörde det förgångna, p.g.a. tillkomsten av jetdrivna flygplan, zonröret, radarn och atombomben.19 P.g.a. jaktskydd och luftvärn, skulle flygplan inte längre kunna
anfalla markmål.20 Även om plan på hög höjd skulle kunna använda styrda
bomber, skulle de inte kunna träffa specifika mål i en stad.21 Bush medgav att
det redan fanns TV-styrda bomber, men dessa var på gränsen till Blixt Gordon
och Buck Rogers.22 Han gör en längre utläggning om hangarfartyg och deras
skydd mot anfallande flygplan med styrda missiler, och kommer till slutsatsen
att framtidens flotta enbart skulle operera mot fientliga ubåtar. Därför är ”de
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Buderi, s. 34.
Vannevar Bush, Modern Arms and Free Men (New York: Simon & Schuster, 1949).
Boken publicerades 1949 och skrevs förmodligen ett eller två år tidigare.
Bush, s. 52–53.
Ibid., s. 45.
Ibid., s. 44.
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stora fartygens tid förbi. Aldrig mer kommer världen att bevittna det skådespel
som ett mäktigt fartyg, bemannat med tvåtusen man, erbjuder.”23 P.g.a. sin fart
och väldiga svängradie, så mycket som en mile (1.6 km) eller två (3.2 km),24
skulle jetplanen inte kunna ge sig in i luftdueller och därför enbart användas
för anfall mot bombare och transportplan.25
6.6.2

Framtida krigföring

Konventionell strategisk bombning med bombplan skulle således försvinna ur
bilden, men man behövde heller inte vara rädd för långdistansmissiler. Sådana
missiler som V-1 skulle enkelt skjutas ned av luftvärnsartilleri utrustat med
zonrör. (De var verkligen lätta att skjuta ned, men så tillhörde de också den första generationen robotar och kunde inte manövreras, utan flög bara rakt fram.
Om TV-styrda bomber tillhörde Buck Rogers värld, så borde Tomahawk-missilen åtminstone vara av marsianskt ursprung.) Vad gäller ballistiska missiler
som flyger ovanför atmosfären, så vore de värdelösa på långa distanser. V-2 bar
en nyttolast på ett ton till mål på ett avstånd av ca tvåhundra miles (320 km).
Det är sant att räckvidden kan ökas på bekostnad av nyttolasten, men hos en
enstegsraket kommer det så fall inte finnas någon nyttolast att bära på ett avstånd av ca fyrahundra miles.26 (Olyckligtvis har nordkoreanerna och irakierna
bevisat något annat.) Det är sant, fortsätter Bush, att en flerstegsraket kan byggas för att komma runt problemet, men priset kommer att hamna i mångmiljonklassen. ”Om vi går med på att betala miljontals dollar för ett enda skott
mot ett avlägset mål, så kan detta göras på vilket avstånd som helst.”27
23. Bush, s. 47.
24. Ibid., s. 100. På det tidiga sextiotalet nådde man svängradier på femhundra till sexhundra
meter. Dagens F-16 kan svänga runt på trehundra meter i hög underljudsfart. Ett sådant
påstående från en tidigare ordförande för NACA, som låg i framkanten av teknologin på trettiotalet och fyrtiotalet, är tämligen förbryllande.
25. Efter Korea försummade US Navy och US Air Force luftdueller, tills de chockade väcktes av
förlusterna på himlen över Vietnam. Båda vapenslagen vidtog sedan åtgärder för att korrigera
denna brist. Se Curtis Peebles, Dark Eagles (Novato, CA: Presidio, 1995), s. 217–219 och
231. En del av problemet var att missilutrustade flygplan avsågs skjuta ned enbart bombare
och transportplan. Kunde Bushs idéer möjligen ha influerat jaktvapnet?
26. Bush hävdar (s. 85) att kemiska bränslen nått toppen av sina prestanda. Bränslet i V-2 (flytande syre och alkohol) hade en Isp (ett mått på raketprestanda med ett visst bränsle, som
anger drivkraft i pund från insatsen av ett pund bränsle per sekund) på 300. Bättre flytande
bränslekombinationer med Isp 370 utvecklades redan på sextiotalet. Rymdskyttelns huvudmotorer, som körs på flytande syre och flytande väte, har en Isp på 450, 50 procent mer än
V-2. Och oavsett vilket är frågan rent akademisk. Frånsett viss utveckling i tredje världen,
såsom i Irak och Nordkorea, som genomförts för att det var enklare och inte för att det var
effektivare, har de flesta militära missiler av idag fast bränsle, som har betydligt lägre Isp men
andra fördelar.
27. Bush, s. 85.
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Men det fanns fler problem. En missil som färdas till en höjd av tusen miles
kan bränna upp sig själv som en meteor vid återinträdet, så hela idén med att
nå långt med raketvapen är bara en önskedröm.28 Och även om detta problem
skulle kunna lösas, återstår problemet med träffsäkerhet. Efter en färd på ca
tvåhundra miles (320 km), missade V-2 sina mål med upp till femton miles
(24 km). Om en sådan missil skulle skjutas iväg på för en färd på tvåtusen miles
(3 200 km), skulle den missa målet med 150 miles (240 km). Även om man
använde de mest avancerade styrsystemen (som i flygplan), skulle den i de flesta
fall missa med uppåt tio miles och, om allt fungerade mycket bra, med en mile
eller mindre.29 Och
... [d]et har t.o.m. förts fram, att missiler kan skjutas ut så fort att de
lämnar jorden och kommer att snurra omkring den för alltid som satelliter, liksom månen, i något svårdefinierbart militärt syfte. Alla slags
undergångsscenarier har hämtats fram ur Pandoras vetenskapliga ask,
ofta av dem, vars vetenskapliga kvalifikationer är tämligen begränsade
och ofta i så vaga och allmänna termer, att de är svåra att ta fasta på.30

Man kan medge att rymdfärder vid denna tidpunkt inte ansågs lämpliga
ens för fåglar. Men det verkar otroligt, att en man med Bushs kompetens och
erfarenhet år 1949 i så starka ordalag skulle förlöjliga idén om rymdfärder och
konstgjorda satelliter.
Även om varken en bombare på hög höjd eller en interkontinental missil
utgör något större hot, kan ett överraskningsanfall fortfarande genomföras av
en kortdistansmissil som avfyras från en ubåt. I den frågan gör Bush, en vetenskapsman som också var väl insatt i det politiska livet, en märkligt politiskt uttalande som inte har något att göra med vetenskap, utan snarare med nationell
domedagsstrategi. Om så skulle ske, måste dock
... [v]i i USA bara försvara relativt få platser vid ett anfall från havet med
ubåtar. Om vi måste göras ett val, skulle vi exempelvis inte behöva försvara Miami – låt vara att invånarna i Miami kanske har invändningar
– eftersom det som produceras i Miami inte är väsentligt för krigsansträngningen och det handlar om nationell överlevnad.31

Atomvapen är inte heller ett så fruktansvärt hot. Det råder brist på uran
och det kommer att göra bombproduktionen mycket dyr. Därför kommer
det förmodligen att ta rätt många år, innan båda sidor kommer att blänga på
28. Bush, s. 86. Han refererar till en räckvidd på uppskattningsvis tretusen miles. Som tumregel
är den maximala höjden i en ballistisk missils bana omkring 25–30 procent av räckvidden.
29. Ibid. Idag har vissa interkontinentala ballistiska missiler en träffsäkerhet på under några
hundra fot.
30. Ibid., s. 85.
31. Ibid., s. 105–106.
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varandra bakom var sitt stort lager av atombomber.32 Hur felaktiga alla dessa
förutsägelser var, kan utläsas i tabell 6.1:
Tabell 6.1. Antal atomvapen och årtal hos de båda supermakterna*

*

År

USA

Sovjetunionen

1945

2

–

1947

13

–

1949

170

1

1952

438

25

1953

1 169

120

1955

2 422

200

1957

5 543

650

Robert S. Norris, ”Estimated U.S. and Soviet/Russian Nuclear Stockpiles, 1945–1994”, The
Bulletin of the Atomic Scientists (November/December 1994). Jag har valt att gå fram till
1957, det år då Sovjetunionen skickade upp sin första sputnik och i realiteten bekräftade att
man hade en missil som kunde bära en kärnvapenstridsspets var som helst på jorden.

Bush skriver, att förmågan hos USA:s motståndare att skaffa sig tillräckligt
många atombomber beror deras resurser, men en totalitär regim kommer inte
ha de nödvändiga fabrikerna för avancerade produkter, inte heller personal
med den behövliga kunskapen och kreativiteten som finns hos fria människor.33 Men fakta är något annorlunda och med tanke på sin ställning, borde
Bush känt till dem. Efter det att kriget började, omlokaliserade Sovjetunionen
sina industrier österut och startade på rekordtid upp produktionen igen under extremt svåra förhållanden.34 På andra sidan staketet rådde en liknande
situation. Tyskarna visade stark förmåga att komma igen och stor uppfinningsförmåga inom många militärvetenskapliga områden. Trots den allierade bombkampanjen, steg rustningsindustrins samlade produktion med 300 procent
mellan januari 1942 och juli 1944, och så sent som i november 1944 låg den på
260 procent av nivåerna i januari 1942.35 Tyskarna misslyckades i många fall
genom politiska ingripanden och p.g.a. att de, när de väl kommit igång med
att göra sakerna på rätt sätt, var handikappade av det allmänna militära läget
32. Bush, s. 93. Här uttrycker Bush förmodligen de beräkningar av general Leslie Groves, chef
för Manhattanprojektet, och av J. R. Oppenheimer, dess vetenskaplige ledare, som då var
vedertagna.
33. Bush, s. 94.
34. Overy, s. 180–190.
35. Emerson, s. 41.
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och bristen på resurser. Det fanns inga fel i deras inneboende förmåga. Men
Bush maler på. Enligt hans uppfattning finns ingen tvekan om att nazisterna
led av samma problem som ryssarna. De utvecklade trots allt inte zonröret,
eftersom ”tekniken bakom detta tändrör helt enkelt var för mycket för deras
detaljstyrda vetenskap”.36 Några sidor tidigare konstaterar Bush dock angående
V-2, att ”det var en dyr och komplicerad historia, som omfattade stor påhittighet och anmärkningsvärd ingenjörsteknisk skicklighet”.37 Vad gäller radar
och elektronik bör man påpeka, att frånsett deras inledande misslyckande med
kortvågsradarn, ansågs det tyska arbetet med radar ligga långt framme.38
Bush spådde också, att det inte skulle finnas något sätt att utveckla en artillerigranat med nukleär stridsspets.39 En sådan granat föreslogs 1949 och den
första avsköts i maj 1953. Produktutveckling av följande generationer av detta
vapen fortsatte fram till åttiotalet.40 Bush spådde att atomenergi kanske kunde
användas för att driva stora fartyg, men att dessa var av minskande betydelse i
krig och i vilket fall som helst skulle USA inte ha några tänkbara motståndare
till sjöss.41 Slutligen diskuterar Bush flera idéer där han saknade kunskap eller helt enkelt var förvirrad. Han hävdar att jetplanet inte skulle kunna strida
enbart på basis av pilotens syn och utan radar,42 och uppenbarligen hade han
dimmiga begrepp om terminologin när det gällde jetmotorer.43 Slutligen hävdar han att V-2 radiostyrdes från marken.44 Detta stämde när det gällde en del
testflygningar. Men de operativa missilerna styrdes samtliga genom tröghetsnavigering.
Bushs bok kan idag tjäna som underhållande läsning, men ser man till temat i föreliggande bok, tillhandahåller hans texter några mycket viktiga läxor
om fallgropar i form av komplett ogrundad vetenskaplig kortsynthet och än
mer så, när det kommer från en så framstående person som Bush. Man kan se
att problematiken i Bushs åsikter består av två delar. Den första är hans påstående att icke-demokratiska regimer inte kan producera verklig vetenskap eller
36. Bush, s. 99.
37. Ibid., s. 83. Man undrar i detta sammanhang om Bush kände till amerikanska flottans
BuOrds oförmåga att rätta till problemen med torpederna.
38. Buderi, s. 28.
39. Bush, s. 106.
40. Se Chuck Hansen, U.S. Nuclear Weapons (Arlington, TX: Aerofax, 1988), s. 171–176. Ett
litet kärnvapen som avsköts från en rekylfri kanon, ”Davy Crockett”, utvecklades också 1961.
Se Hansen, s. 198. Även om man kan ifrågasätta den taktiska nyttan av ett sådant vapen, var
det ändå en framgångsrik utveckling. Vidare utvecklades en jaktrobot för stridsplan, vilken
var försedd med en kärnvapenstridsspets.
41. Bush, s. 108.
42. Ibid., s. 98 och 100.
43. Ibid., s. 87 och 100. Bush skilde felaktigt mellan jetmotorer och turbojetmotorer, som om
turbojet vore en avancerad sorts jetmotor.
44. Ibid., s. 83.
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teknologiskt avancerade resultat. Den andra är hans förutsägelser om framtida
krig. Dessa två faktorer ledde fram till en del mycket diskutabla slutsatser.
6.6.3

Tysk och sovjetisk vetenskap

Det ingen tvekan om att Bush själv, liksom medlemmarna i NDRC och OSRD,
för att kunna godkänna förslag om forskning också måste kunna förstå dessa
förslag och deras relevans för det krig som pågick. Detta innebär, att de också
måste ha en viss uppfattning om vad den andra sidan gjorde. De måste veta
– nej, de visste – att tyskarna på vissa områden låg före de allierade. Robert
Buderi beskriver hur Bush i början av 1943 var ”chockad” över framgångarna
för de tyska ubåtarna och trodde att de allierade var på väg mot en katastrof.45
Tyskarna var först med att utveckla ett jetdrivet stridsplan. De misslyckades
med att använda det på rätt sätt, inte för att deras vetenskapsmän inte kunde
lägga ihop två och två, utan p.g.a. fixa idéer hos en halvgalen ledare (se kapitel
7). Tyskarna utvecklade också raketdrivna jaktplan för försvar mot allierade
bombanfall och använde dem operativt. Deras framsteg inom aerodynamiken
var anmärkningsvärda – de var först med att utveckla konceptet med bakåtsvepta vingar, vilket krävs för flygning i höga hastigheter och nu är standard på
nästan alla snabba jetplan, även passagerarplan. Som tidigare chef för NACA
borde Bush speciellt ha förstått nyheten och betydelsen av detta koncept. Det
stämmer att tyskarna hamnade på efterkälken i radarutvecklingen under kriget,
men å andra sidan var deras radar av högre kvalitet. En brittisk vetenskapsman
kommenterade, att det var enkelt att skilja mellan en tysk radar och en brittisk: den tyska radarns sändning var mer stabil.46 Tyskarna var först med att
använda elektroniska navigationshjälpmedel för nattbombning och de var först
med att använda styrda missiler för att slå mot allierad sjöfart.
Upptäckten att tyskarna höll på att utveckla såväl kryssningsmissiler (V-1)
som ballistiska missiler (V-2) kom som en total överraskning för britterna, trots
den väldiga satsning tyskarna gjorde på dessa projekt. V-1-projektet upptäcktes
inte förrän tyskarna började bygga avskjutningsramperna, som inte kunde döljas. Dessutom fanns det dussintals mindre nyutvecklingar och uppfinningar,
som visserligen inte hade karaktären av ”krigsvinnare”, men som i begränsad
omfattning ändå var synnerligen användbara. Tyskarna förlorade kriget, delvis
för att de inte hanterade vissa vetenskapliga framsteg korrekt, men huvudsakligen p.g.a. inkompetent politiskt ledarskap. Men därifrån till påståendet, att
deras vetenskap var otillräcklig p.g.a. den regim den arbetade under, är det ett
långt steg. Varför skrev och publicerade Bush sådana påståenden?
45. Buderi, s. 156.
46. Beträffande omfattningen av den tyska radarkapaciteten, se Buderi, s. 202.
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Mest sannolikt är, att Bush skrev vad han faktiskt trodde och lät sin vetenskapliga objektivitet skymmas av personliga känslor. Efter kriget, och särskilt
efter det arroganta och ofta otacksamma uppträdandet från Sovjetregimens
sida mot de allierade i väst, sammantaget med vissa sidor av Röda arméns
uppförande, gjorde att man i väst bildade sig en mycket låg uppfattning om
Sovjetunionen. Den dominerande bilden var, att man i Sovjet var en samling
råbarkade musjiker (vilket på ryska betyder en obildad bonde av sämsta slag),
som knappt kunde läsa och skriva. Frånsett det faktum, att regimen förfogade
över några hundra divisioner vilda mongoler, fanns det ingenting att frukta
från deras sida. De var teknologiskt efterblivna och de få saker de utvecklat, var
antingen stulna eller kopierade från andra håll. Var Bush den ende som förde
fram dessa idéer, eller var han en av upphovsmännen? Det råder ingen tvekan
om, att Bush inte var den enda som hyste en sådan uppfattning.47
I augusti 1957 tillkännagav Sovjetunionen att man utvecklat långdistansraketer som kunde bära en atombomb vart som helst på jorden. Västvärlden fick
sig ett gott skratt, på bekostnad av de lögnaktiga ryssarna, även om amerikansk
underrättelsetjänst i åratal rapporterat att Sovjetunionen arbetade med långdistansraketer.48 Den 4 oktober samma år skickade Sovjet upp sin första Sputniksatellit och skrattet förbyttes i chock. Tursamt nog för resten av världen, hade
inte ens amerikanerna tagit Bushs spådomar på allvar, för nu satte de fart och
slog på tolv korta år Sovjetunionen i kapplöpningen om att komma först till
månen. Å andra sidan låg väst (dvs. USA) i flera år efter Sovjetunionen när det
gällde stora raketer och ett tag talade man också om ”raketklyftan”, ”the missile gap”.49 Hade Bushs åsikter varit så tungt vägande, att de påverkat tänkare
inom det amerikanska försvaret till att bli åtminstone tämligen liknöjda? Att
generalisera om förmågan hos olika typer av regimer är kanske ingen bra idé,
trots allt.
6.6.4

Faran med förutfattade meningar

Den andra delen av problemet är Bushs fullständigt lösa (och, som snart också
skulle visa sig, totalt felaktiga) förutsägelser om framtiden för skilda militära
teknologier. Värre var det faktum, att många av de teorier som skulle visa att
47. I den avdelning av boken där han anger personer som han står i tacksamhetsskuld till räknar
Bush upp flera på höga poster, både i staten och inom vetenskapen (inklusive James Conant)
som läst boken och hjälpt Bush. Det vanliga förbehållet finns dock där, att de åsikter som
uttrycks inte ska tolkas som att de kan tillskrivas de personer som räknats upp.
48. Buderi, s. 405.
49. ”Missilgapet” fanns egentligen aldrig och tillkom på sätt och vis genom bristen på information om de sovjetiska avsikterna. Man hade i Sovjetunionen en viss kapacitet för tillverkning
av missiler, som aldrig utnyttjades fullt ut, och amerikanerna gjorde en enorm satsning på
att rätta till detta inbillade underläge. McNamara medgav detta i ett offentligt tal 1967. Se
Rosen, s. 218–219.
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han hade fel i åtskilliga av sina spådomar redan fanns framme och var tillgängliga för honom vid den tidpunkt då han skrev sin bok. Frågan om finansiering
av en del av denna utveckling, som exempelvis flerstegsraketen, verkar vara
högst berättigad. För vem skulle vara mer kvalificerad att veta än Bush, som
under kriget förbrukade miljarder, att när mycket står på spel är pengar något
som kommer i andra hand. Bush kunde operativ forskning och borde faktiskt
ha förstått att det egentligen inte handlade om pengar, som man om så krävs
alltid kan låna eller trycka, utan om resurser, personal och material. Så hur
kunde Bush, en framstående vetenskapsman med lång meritlista, ha fel och vad
värre var, visa sig ha så totalt fel på så kort tid? Praktiskt taget varje förutsägelse
han gjorde, från jetplanet, över kärnvapenspridningen, till ballistiska missiler
och rymdfärder, visade sig vara fel under loppet av mindre än tio år.
Den första möjlighet som slår en, är att man bett Bush att skriva ned sådana
idéer som ett led i underrättelsekriget. Någon försökte mata Sovjetunionen
med vissa felaktiga uppfattningar om amerikanskt tänkande rörande framtida
vapenutveckling, förmodligen för att styra Sovjets satsningar i den ena eller
andra riktningen. Och vem skulle vara bättre skickad att skapa detta ett sken
av trovärdighet, än den tidigare chefen för OSRD? Bush framstår här i en föga
smickrande dager, men kanske var han villig att svälja de beska dropparna av
patriotiska skäl. Även om det är möjligt, att detta slags snurriga idé lades fram
(det fanns de som var än värre), borde det stå klart för alla, även för Bush
själv, att ett sådant knep inte skulle fungera mer än några månader. Med tanke
på de forskningsinsatser som pågick inom många områden (också under den
sedvanliga budgetnedskärningen efter ett krig), borde ryssarna, som helt säkert
följde amerikansk policy och teknologisk utveckling, snabbt ha genomskådat
knepet.
Den andra och mindre trevliga möjligheten är, att Bush faktiskt trodde på
det han skrev. Det är omöjligt att föreställa sig genom vilken tankeprocess han
kom till dessa slutsatser, men på något sätt gjorde han det och de publicerades.
En sak kan vi emellertid vara säkra på. Detta slags tankemönster utvecklas
inte på några dagar eller ens månader! Bedömde Bush, såsom varande chef
för OSRD, alla nya idéer på samma sätt som han bedömde ballistiska missiler
och framtida atomvapen? Hur många goda uppslag lades åt sidan, för att Bush
ansåg dem vara fria fantasier? Bush gör faktiskt en antydan i boken om hans
(dolda?) sätt att nalkas frågan om innovationer. ”Uppfattningen att allt är möjligt för vetenskapen är fantastisk och producerar idiotiska uttalanden.”50 Detta
konstaterande berör ett annat stort problem. Vem ska inledningsvis avgöra
vad som är möjligt och vad som inte är det? Den som leder en FoU-satsning,
vare sig det är en kommitté, en Nobelpristagare, eller kanske en (statistisk)
50. Bush, s. 73. Man undrar vad Bush skulle tyckt om fraktaler eller oskarp logik, och om hur
dessa används idag.
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Delphi-undersökning?51 De tänkbara svaren på dessa frågor är synnerligen
oroande.
Givetvis är allting inte möjligt, inte ens för vetenskapsmän, men erfarenheten visar – och fortsätter att visa – att med tillräckligt finansiellt stöd är de
flesta av de idéer som förs fram av vetenskapsmän också genomförbara. Man
kan givetvis inte begära, att Bush skulle komma på och föreslå alla sådana innovationer själv, men han borde varit mer försiktig med att betrakta vissa av dem
som värdelösa. Man kan med rätta diskutera vilka uppfinningar som verkligen
behövs eller är värda utvecklingskostnaden (som om någon skulle kunna definiera värdet under sådana omständigheter som krig), men detta är i grunden
ett politiskt beslut, även i de väpnade styrkorna, och inte ett vetenskapligt.
Skälet till att så mycket utrymme ägnats åt dr Bush och hans bok är en önskan
att peka på en fara som råder även idag. När en ”gammal vetenskapsman” med
oklanderligt förtroende och en gedigen meritlista uttrycker en åsikt eller en
uppsättning åsikter, på vilket vetenskapligt område som helst som uppenbarligen är hans specialområde, vem kan då säga emot eller säga att ”kejsaren är
naken”?52
Bush gjorde ett kardinalfel, som i och för sig är ganska vanligt, men för en
vetenskapsman ändå oursäktligt. I sitt sinne ”fotograferade” han så att säga
ett visst stadium av teknisk och vetenskaplig utveckling. Men, för att fortsätta
analogin, det handlade fortfarande om en ”stillbild” och han var totalt blind
för det faktum att både vetenskap och teknologi befinner sig i ett permanent,
flytande stadium som hela tiden rör sig framåt. Bush (får man anta) såg detta
under kriget och skulle med lite ansträngning också kunnat känna igen samma
sak i sin egen karriär. Att han inte insåg de föränderliga omständigheterna var
i själva verket grundorsaken till hans felaktiga förutsägelser.

51. En Delphi-undersökning är en metod för att avgöra frågor om vetenskapspolitik (som givetvis också går att använda inom andra områden), där man söker den välavvägda åsikten hos
professionella människor. Den består av ett frågeformulär om ämnet och besvaras av dem
som tillfrågas. Baserat på resultaten i den första undersökningen görs ett andra frågeformulär
som delas ut till samma grupp, vilket gör att de kan modifiera sina åsikter mot bakgrund av
vad som framkommit i den första undersökningen. Analys av de individuella svaren och av
överlappningen i resonemangen antas ge förutsägelser som är bättre än genomsnittet. Processen kan skötas med ett tryckt frågeformulär eller med dator i en konferens i realtid.
52. Lägg också märke till fallet med amiral Jervis St. Vincent (se kapitel 2), som sade nej till Robert Fulton och dennes ”torped”.
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7. Politisk och ideologisk inblandning
Politiska ledare, civila eller militära, hade mer inflytande på utgången av
världskrigen och på politikens utformning under mellankrigstiden, än
vad den militära ledningen hade. Det var de som förde fram sina länder
till seger, eller dömde dem till nederlag.
– Allan R. Millet och Williamson Murray

7.1

Inledning

Det är allmänt accepterat att den politiska ledningen i ett land formulerar politiken, vare sig den är ekonomisk, politisk eller militär, men överlämnar genomförandet av denna politik till professionella människor. Åsynen av en statschef
som leder sina arméer i fält försvann med Napoleon. Ett av skälen till detta är,
att det är extremt invecklat att sköta de skilda funktionerna i en modern stat,
varför den uppgiften måste läggas ut på olika experter.
Även om detta upplägg verkar vara det bästa sättet att sköta saker och
ting, finns det ändå två potentiella orsaker till problem. Det ena inträffar när
militära chefer försöker ta över det politiska beslutsfattandet. På det militära
området kan detta bli katastrofalt. Två bra exempel är Japans inblandningar i
Manchuriet (1931) och i Kina (1937), vilka båda iscensattes av militären och
ställde regeringen inför fullbordat faktum. Operationerna i Kina väckte stark
uppmärksamhet världen över och utvecklade sig till en stor avtappning av Japans resurser, utan att de medförde några egentliga fördelar för japanerna. Den
andra sidan av myntet är när politiker börjar blanda sig i rent professionella
beslut. Idag har detta slags intresse blivit ändå värre, särskilt på det militära
området. Det var illa nog redan under Andra världskriget, när exempelvis Hitler lade sig i renodlat militära frågor. Det blev än värre under Vietnamnkriget,
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när ”mikromanagement” stack upp huvudet. Idag, med omedelbara och globala kommunikationer, kan ”beslutsfattare” på hemmafronten blanda sig i allt,
ända ned till den enskilde gruppchefen. Politikerna tror ofta att de vet bättre än
de professionella. Detta kan i och för sig vara helt sant, men bästa lösningen i
så fall är att sparka de föregivet professionella och utnämna andra. Orsaken till
de värsta misslyckandena är emellertid att man blandar abstrakta, ideologiska
överväganden med praktiska resonemang. På det militära området kan detta gå
så långt som till krav på resultat som militären inte kan åstadkomma, antingen
p.g.a. brist på resurser (vilken vanligen är den politiska grenens fel), eller av
andra, mer abstrakta skäl. Medan militären ibland kan uppväga orimliga krav
med fysiska uppoffringar, visar sig sådana krav alltid omöjliga att genomföra
inom det vetenskapliga och teknologiska området. Naturlagarna är trots allt
betydligt starkare än den tuffaste politiker eller general.
Även om dessa händelser också inträffar i demokratier, särskilt när man
konkurrerar om resurser, är vettlös politisk eller ideologisk inblandning vanligare i diktaturer. Demokratier är betydligt mer flexibla när det gäller ideologi
och de inser vanligen att ideologiska, och därmed icke-funktionella, överväganden skadar pragmatiska intressen. Det mest lysande exemplet på sanningen
i detta påstående, med de värsta konsekvenserna, var Nazi-Tyskland och dess
behandling av de egna vetenskapsmännen.

7.2
7.2.1

Nazi-Tyskland och vetenskapen
Tysk återupprustning

Från inledningen av Första världskriget var det uppenbart, att de väpnade styrkornas förmåga att lösa sina uppgifter var på väg att bli mer och mer beroende
av männen (och kvinnorna) inom vetenskap och teknologi. Detta visades med
all tydlighet och inom krigsföringens samtliga områden. Mellan de två världskrigen borde detta faktum fortfarande ha varit högst levande hos alla dem som
varit berörda därav. Med andra ord är mänskliga resurser av alla slag, men särskilt de vetenskapliga, alltför värdefulla för att på något sätt slösas bort.
När nazisterna kom till makten i Tyskland, gjorde de två saker som låg helt
i linje med vad de ihärdigt predikat. För att tvätta bort skammen från nederlaget i det förra kriget, offentliggjorde och stärkte Tyskland högst väsentligt det
pågående återupprustningsprogrammet, vilket från början startats på det tidiga
tjugotalet av Weimarrepubliken. I april 1922 (långt före Hitler) hade Tyskland
och Sovjetunionen skrivit under Rapallo-fördraget, som reglerade relationerna
mellan de två länderna och även drog tillbaka båda sidornas krav på krigsskadestånd. Avtalet innehöll dessutom en hemlig klausul om att inrätta centra för
utveckling och samarbete inom tre militärvetenskapliga områden – flyg, pansar
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och gaskrig. Detta samarbete upphörde när nazisterna kom till makten.
Nazistregimen genomförde således detta återupprustningsprogram i betydligt större skala än tidigare och producerade vapen i masskvantiteter. Förvånande nog var detta program inte alltid så innovativt som man kunde ha förväntat
från en så vetenskapligt och teknologiskt högtstående makt som Tyskland. Som
tidigare nämnts, hävdade Alexander de Seversky efter att ha rest runt i Tyskland
1937, att när allt kom omkring, litade tyskarna mer på kvantitet än på tekniskt/operativt tänkande. Händelseutvecklingen skulle ge honom rätt. Medan
tyskarnas militära doktriner på många områden tvivelsutan var mycket avancerade, hade de på andra områden inte tänkt igenom det hela ordentligt. Följden
blev att tyskarna på många sätt målade in sig i ett tekniskt och vetenskapligt
hörn, ur vilket de inte lyckades ta sig ut. Dessutom insåg de uppenbarligen
inte, att modern krigföring också är en fråga om standardisering, logistik och
omsorgsfullt vårdad modern vetenskap. När deras militära doktriner väl slipats bort, antingen genom att de allierade anpassat sig till gällande doktrin eller
utvecklat bättre teknologiska system för övervinna den, blev kriget ett resursernas krig. Detta förstod alla, men bara få människor insåg att resurser inte längre
mättes enbart i olja och stål, utan också i vetenskap. På något sätt gjorde man
inte tillräckliga vetenskapliga och teknologiska framsteg i Tyskland för att understödja krigsmakten, än mindre för att skapa och understödja en ny militär
doktrin. Dessutom fanns ingen enhetlig ledning för att organisera det vetenskapliga arbete som skulle utföras. Medan flera nya vapen givetvis var mycket
imponerande och innovativa var de ändå, så att säga, toppar och spetsar, inte
resultatet av ett sammanhängande vetenskapligt tänkande i kombination med
militärt tänkande. Dessutom räckte det inte med vetenskapliga framsteg. Antingen kom dessa för sent eller också fick de bara lokal betydelse. Bästa beviset
för detta är det faktum, att tyskarna inte blev medvetna om begreppet operativ
forskning förrän 1943. Den tyska krigsansträngningen och vad den uppnådde
var fortfarande imponerande nog för att skrämma en del europeiska ledare,
särskilt om man jämförde med vad de västerländska demokratierna åstadkommit fram till dess. Men det kan förmodligen med större säkerhet visas, att den
inledande och överväldigande tyska övermakten mer berodde på det faktum,
att de inledde sina krigsförberedelser tidigare och inte på att de var bättre (tyskarna hade inte förväntat ett krig ännu på några år och detta gav dem tid att
på ett bättre sätt också ta hand om och integrera industrierna i Tjeckoslovakien
och Polen). På det viset fick de såväl stora kvantiteter krigsmaterial, som tid att
inlemma dem i förbanden på ett bra sätt redan innan kriget bröt ut. Detta gav
tyskarna en markant fördel under de inledande fälttågen och satte dem i stånd
att lägga vantarna på de ekonomiska och industriella resurserna i hela centrala
.

Se Overy, s. 1–24 och 180–244; och Christopher Chant (red.), Warfare and the Third Reich
(New York: Smithmark, 1996), s. 86–101.
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och västra Europa dessutom. De hade därmed en avsevärd styrka, som nästan
gav dem seger på åtskilliga andra områden. Men när den inledande framryckningen stoppats upp, kunde tyskarna inte upprepa de föregående framgångarna och började sakta men säkert tappa fart. Frågan återstår emellertid: Hur
kunde Tyskland, med det utan jämförelse största antalet Nobelpristagare inom
vetenskapen, hamna i en så underlägsen ställning? För att hitta svaret, måste
vi än en gång studera vissa av nazisternas åtgärder.
7.2.2

Nazisternas utrensning bland vetenskapsmän

En viktig del i det nazistiska credot var att rena land och folk i ”das Reich”.
Sålunda förföljdes och, där så var lämpligt, avskedades ”oönskade element”,
huvudsakligen judar, från alla statliga och offentliga institutioner. Här ingick
också mängder av mycket goda kristna, som råkade ha en judisk make eller
judiskt påbrå. Men problemen i Tyskland gick betydligt djupare, än att bara
behandla en grupp judiska intellektuella illa och sparka ut dem från deras arbeten. Det tyska folket hade en lång och hedervärd tradition av respekt för högre
utbildning och vetenskap, som förmodligen var djupare rotad och mer allomfattad än i de flesta andra europeiska länder, något som också bekräftades av
Nobel-statistiken (fram till 1939 hade Tyskland även inom litteraturen erövrat
fem av trettioåtta pris, slagna bara av Frankrike, som hade vunnit sex). Men
frånsett de få intellektuella som faktiskt omfattade de nazistiska dogmerna,
var huvuddelen av de vanliga medlemmarna i nazistpartiet i Tyskland kroniskt
missanpassade, skurkar eller partigängare, som steg upp till maktens tinnar ihop
med nazistpartiet. De gillade inte vad den intellektuella eliten gjorde för land
och folk, och under deras styre var titeln ”professor” på väg att bli ett skällsord.
Resultatet blev, frånsett att många verkliga eller misstänkta judar lämnade sina
poster och till slut också Tyskland, att många icke-judiska intellektuella emigrerade från Tyskland. En av de mer berömda var Erwin Schrödinger (egentligen
en katolsk österrikare), Nobelpristagare i fysik 1933, som lämnade Tyskland
samma år. Ironiskt nog tillfrågades Hitler i en tidningsintervju 1931 om den
möjliga skada hans uttalade politik mot judarna kunde vålla, ifall han någonsin
kom till makten. Hitler avfärdade de judiska insatserna som oväsentliga.
Modern vetenskap bedrivs inte i ett vakuum. Jämfört med gamla tiders
vetenskapliga giganter, utgör dagens vetenskapsmän en del av ett ”etablissemang”, till vilket de bidrar med forskning och undervisning, och från vilket
.
.
.

Inte ens Ardenneroffensiven motsäger detta argument. Även om man hade vissa inledande
framgångar, hjälpta av allierad liknöjdhet, rann hela satsningen bokstavligen ut i sanden genom brist på bränsle och otillräckliga luftstridskrafter.
Fram till 1939 fanns det trettiofyra tyska, tjugotre brittiska, sexton franska och fjorton amerikanska Nobelpristagare.
Rhodes, s. 184–185.
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de får intellektuell näring. Förr i tiden var detta vetenskapliga etablissemang
mycket kosmopolitiskt till sin natur och vetenskapsmännen blev i allmänhet
inte involverade i det ”småskurna käbblet” eller ens krigen mellan respektive
nationer. Liddell Hart noterar, att t.o.m. under Napoleonkrigen kunde brittiska vetenskapsmän färdas till kontinenten utan att bli ofredade. Denna handlingsfrihet beskars under följande krig, p.g.a. kravet på sekretess, men även när
Kalla kriget var som mest intensivt, fanns det ett livligt utbyte av information
på områden som inte ansågs vara av militär betydelse.
Ett sunt vetenskapligt etablissemang kan förlora ett visst antal aktiva vetenskapsmän, men ändå fortsätta att fungera. I varje större land pensionerar
sig trots allt hundratals, om inte tusentals, vetenskapsmän varje år, utan att det
vetenskapliga arbetet stannar av. Ett sådant vetenskapligt etablissemang kan
t.o.m. klara plötsliga dödsfall bland aktiva vetenskapsmän eller nyckelpersoner.
Men en total och plötslig avhysning av vetenskapsmän, lärare och professionella människor, inom alla vetenskapens områden, teknologi och konstnärlig
verksamhet, skapar tomrum som man inte kan förvänta blir fyllda på många
år.
Tysklands inträde i kriget var, ur landets synvinkel, alltför tidigt. Tyskland
förberedde sig för en lång kamp mot demokratierna och Sovjetunionen, och
befann sig mitt i en väldig upprustning. Den tyska ledningen förväntade sig
inte och var i realiteten heller inte förberedd på att hamna i ett riktigt krig
än på fyra till fem år. När han invaderade Polen, väntade sig Hitler inte att
Frankrike och England skulle stå upp för sin pakt med Polen, och blev genuint
överraskad av deras krigsförklaringar mot Tyskland. Inom några få år efter det
att nazisterna kommit till makten, fann sig alltså Tyskland involverat i ett krig
(som baserades nästan helt på modern teknologi) och med ett militärt system
som ensartat ropade efter en stark vetenskaplig insats.
Detta problem förvärrades av ytterligare tre faktorer, som man uppenbarligen inte tänkt på. Vetenskapsmännen i exil försvann inte ut i tomma intet.
De flesta av dem som lyckades lämna Tyskland (en del kunde förutse vad som
skulle kunna hända redan innan nazisterna kom till makten) fick asyl i andra
länder och började till slut arbeta för den allierade krigsansträngningen. Den
mest betydande av dessa var Albert Einstein, som flyttade till USA. En annan
var Leo Szillard, som flyttade till England och senare var avgörande för uppstarten av Manhattanprojektet, som skulle utveckla den första atombomben.
Ytterligare en var Edward Teller, som flyttade till USA och anses vara ”vätebombens fader”. Ännu en var Theodor von Karman, en aeronautisk forskare
.

Sådana lyckliga omständigheter kan ibland infinna sig ganska oväntat, såsom hände med
stealth-konceptet. Denna teknologi utvecklades i USA utifrån en ganska menlös uppsättning
matematiska ekvationer som publicerats av en rysk vetenskapsman vid en rysk konferens. Se
även kapitel 5, not 2.
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som inom sitt område bidrog enormt till den allierade krigsansträngningen.
Det fanns också tjogtals andra vetenskapsmän som lyckades lämna Tyskland
före kriget. Denna historia upprepade sig när kriget börjat och med erövringen
av resten av kontinenten. Många andra judiska vetenskapsmän, som inte kastades i koncentrationsläger, lyckades fly och hamnade även de på den allierade
sidan. Det var problem inledningsvis med en del av dessa människor, som kom
från ”fientliga länder”, men i de flesta fall löste sig problemen till sist.
I rättvisans namn måste sägas, att nazisterna inte bara behandlade judiska
vetenskapsmän illa. De behandlade även sina egna illa, men på ett annat sätt.
De överväldigande framgångarna i krigets tidiga skede övertygade tyskarna
om, att de inte behövde någon vetenskaplig kraftansträngning för att fortsätta
kampen mot britterna. Därför stoppade man eller drog ned takten på forskningsprojekt, team av vetenskapsmän upplöstes och många av dem kallades in
av krigsmakten. General Josef Kammhuber (chef för den tyska nattjakten) var
tvungen att vädja hos Hitler om lov att få fortsätta att utveckla den flygburna
radarn, som just blivit klar i början av 1942, när de brittiska nattbombningarna började bli mer än bara ett störande moment. Dessutom avbröt inkallelserna de ordnade studierna för många studenter. På olika områden påverkade
detta hela avgångsklasser, som gick till militärtjänst i stället för till högre studier
och forskning, vilket innebar att bara den äldre generationen fanns kvar för att
fortsätta arbetet. Även om ingen tvekan råder om att denna äldre generation
hade erfarenheterna, så fick det hela en annan, smygande effekt på kvaliteten
på vetenskapen. Idag är det allmänt accepterat, att de mest fruktbärande åren
för vetenskapsmän, särskilt inom fysik och matematik, är när dessa befinner sig
i den tidiga tjugoårsåldern. Men det var exakt denna grupp som slets iväg från
sina studier. Det är intressant att fundera på, om tyskarnas misslyckande på
atomområdet och deras mycket sena inträde på området operativ forskning påverkades av inkallelserna. Den samlade mänskliga professionella bas som definitivt behövs för långsiktiga, vetenskapliga satsningar, skakades med andra ord
om rejält, med därtill hörande konsekvenser. Visst gjorde tyskarna helt om,
när de vintern 1941–1942 insåg att kriget inte skulle sluta i en nära framtid,
och började bygga upp sitt vetenskapliga etablissemang igen, men det visade sig
vara för sent, eftersom två år redan gått förlorade. På sätt och vis liknade detta
de allierades militära kollaps i maj 1940, som vållades av en ungefär tvåårig
försening av upprustning och formulering av en lämplig militär doktrin.
.
.

Macksey, s. 157–158.
Detta slags misskötsel är kvantitativt meningslöst i sig, för även om den minskat effektiviteten, ödelägger den inte hela den vetenskapliga satsningen, och det är svårt att kvantifiera lägre
effektivitet i forskning. Men tyskarnas misskötsel bör jämföras med de allierades behandling
av samma problem. Redan innan kriget inletts, hade England börjat systematiskt bearbeta
landets vetenskapliga resurser. USA sköt upp inkallelserna för många färdiga studenter och
vetenskapsmän, som sedan bidrog till krigsansträngningen inom många områden.
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P.g.a. de samlade följderna av alla dessa faktorer, lade tyskarna på det hela
taget mer vikt vid ingenjörerna än vid vetenskapsmännen. Ingenjörskonsten är
visserligen viktig, men det råder en klar arbetsfördelning mellan tekniker, ingenjörer och vetenskapsmän. Kapitel 5 (om amerikanska torpeder) i denna bok
citerar kommentaren om att ge ”förvuxna beväringar” vetenskapliga arbetsuppgifter. Japanerna var ändå värre i detta avseende. Många av deras ledande
vetenskapsmän var utbildade i väst och misstroddes därför.
Slutligen, nazisterna gjorde bort sig på ännu ett sätt och detta var det mest
bisarra. I Nazi-Tyskland ansågs fysik vara en ”judisk vetenskap” och detta gjorde givetvis omedelbart fysiken suspekt. Det är sant, att det fanns många judar
som arbetade på detta område, från Einsten till Lise Meitner, Otto Hahns
assistent 1939, då han lyckades med kontrollerad fission av urankärnan, men
att tillskriva en rasgrupp en av naturvetenskaperna var faktiskt höjden av idioti. Men tyskarna höll fanan högt. Fysikstuderande fick aldrig uppskov med
värnplikten och forskningen om kärnfysik låg i Tyskland under ministern för
postväsendet.
Några berömda fysiker stannade givetvis kvar i Tyskland. En var den nyss
nämnde Otto Hahn. En annan var Werner Heisenberg, Nobelpristagare i fysik
1932 och känd för ”Heisenberg-principen”. Men fysikforskningen var fortsatt
dödsdömd i Tyskland. Det berodde på avsaknaden av utbyte med duktiga kollegor (av vilka många rest därifrån), den plötsligt minskade storleken på det
tyska fysiksamfundet, bristen på kontakt med vetenskapliga samfund utomlands (vållad både av kriget och av avskyn för allt tyskt) och den föraktfulla attityden hos tyska myndigheter. Denna nedgång i fysikforskningen blev särskilt
tydlig om man jämför med de väldiga framsteg, som senare gjordes i Tyskland
inom andra områden, som t.ex. aeronautisk forskning och raketteknik.
Och även om det inte har att göra med vetenskap, är det intressant att notera, att den nazistiska ideologin fick en annan inverkan på den tyska krigsansträngningen. Tyskarna utnyttjade inte till fullo möjligheten att låta kvinnor ta
över efter de män som mobiliserats till krigsansträngningen, så som man gjorde
i England och särskilt i USA. Den nazistiska ideologin ansåg att kvinnans plats
var i hemmet, där hon skulle uppfostra nya små nazister. När man insåg bristen
på arbetskraft i industrin, började tyskarna i stället använda tvångsarbetare från
de ockuperade länderna och från koncentrationslägren, men detta kunde aldrig
bli lika effektivt som om de använt sitt eget folk.

.
.

Gannon, s. 202.
Heisenberg-principen – ”Osäkerhetsprincipen inom kvantummekanik” – säger att det är
omöjligt att samtidigt mäta hastighet och position hos atompartiklar.
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7.3

Den bortkastade Me-262

Medan historien om den tyska vetenskapen i grunden gällde hela landet och
den regim som lät sin ideologi styra, fanns det fall när en enda persons vilja
vållade ytterligare irreparabel skada, p.g.a. att denne klängde sig fast vid föråldrade illusioner som inte hade något att göra med den nazistiska ideologin. Som
statschef och överbefälhavare är Hitler ökänd för sitt sätt att blanda sig i den
dagliga ledningen av militära frågor, genom vad som idag kallas ”mikromanagement”. Många av Hitlers strategiska och operativa direktiv fick olyckliga
följder, som när han insisterade på att inga frivilliga tillbakadraganden fick
göras på östfronten eller hans order till general Friedrich Paulus att inte ge sig
på en utbrytning från Stalingrad, när en sådan fortfarande var möjlig. Dessa två
felgrepp orsakades av Hitlers tro på att erövrat område aldrig fick ges upp, oavsett allt annat. I enlighet med denna inställning följer hans ständiga idisslande
om nödvändigheten att attackera och hans underlåtenhet och senfärdighet när
det gällde att godkänna försvarsåtgärder mot de allierades bombningar, tvärt
emot militärernas råd.10 Kriget igenom insisterade Hitler på att produktionen
av bomplan skulle prioriteras framför tillverkningen av jaktplan och detta ännu
när Tyskland höll på att förvandlas till ruiner under de kombinerade anfallen
från Bomber Command och Eight Air Force. Misslyckandet med att sätta in
världens första jetjaktplan i strid på ett ordnat och effektivt sätt, var själva höjdpunkten i detta irrationella beteende.
Det gick med jettekniken som drivkälla i flygplan och särskilt då jaktplan,
som med den tidigare beskrivna utvecklingen av radarn. Flera länder och framför allt då Storbritannien, Tyskland och Italien, utvecklade dessa nya drivkällor.
Jetmotorn utlovade flera viktiga fördelar framför kolvmotor- och propellerdrivna flygplan. Bland dessa återfanns större driftsäkerhet, jämnare gång med mindre vibrationer och en enklare och tydligtvis obegränsad förmåga att omvandla
mekanisk kraft till framdrivande kraft. Propellrar har begränsningar i detta avseende genom hastigheten på spetsarna, som inte utan svårighet kan överskrida
vissa farter. De grundläggande idéerna om jetdrift kom i slutet av tjugotalet
och teorin var väl bekräftad i början av trettiotalet. Den första patentansökan
på en jetmotor lämnades in 1930 i Storbritannien av Frank Whittle, som då
var testpilot och flyglärare vid RAF. Ett annat patent registrerades i Tyskland
1932. Det enda problemet var att nödvändig teknologi, särskilt då inom metallurgin, släpade efter teorin. Men bristen på förståelse för hela konceptet med
propellerlösa flygplan och deras fördelar var så genomgående, att den brittiske
statssekreteraren för flyget 1934 gjorde följande uttalande:

10. Galland, s. 163–164; och Johannes Steinhoff, The Final Hours (Baltimore, MD: Nautical &
Aviation Publishing Company of America, 1977), s. 33–35 och 42.
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Vi följer med intresse allt det arbete kring jetdrift som görs i andra
länder, men vetenskapliga undersökningar om dess möjligheter har inte
givit någon indikation på, att denna metod kan utgöra en seriös konkurrent till kombination motor-propeller. Vi anser inte att vi själva ska
spendera tid eller pengar på detta.11

Denna omsorg om allmänna medel var förmodligen skälet till, att flygministeriet inte godkände utbetalningen av en avgift på fem pund (omkring
tjugofem dollar vid denna tidpunkt) för att förnya de ursprungligen brittiska
patenten. Frank Whittle, i vars namn patentet stod, hade inte råd att betala ur
egen ficka, varför patentet löpte ut.
Långsamt lyckades emellertid forskarna övervinna de teknologiska problemen. Slutligen erkände man i Storbritannien att ämnesområdet var viktigt
och den brittiska regeringen satte upp ett strukturerat utvecklingsprogram för
jetmotorer och lämpliga flygplan. Den första brittiska flygningen med ett jetplan gjordes i maj 1941, i en Gloster E-28. Amerikanerna informerades genom
Tizards delegation inledningsvis om utvecklingen av jetmotorn, men visade
ingen entusiasm. I april 1941 besökte general H. H. Arnold, stabschef vid det
amerikanska arméflyget, England och såg den brittiska jetmaskinen taxa ut och
kasta sig upp i luften. Han blev enormt imponerad12 (i USA hade konceptet
inte avancerat förbi ritbordsstadiet) och arrangerade ett aktivt brittiskt-amerikanskt samarbete på området.13
I Tyskland var läget å andra sidan något förvirrat. De tidigaste försöken att
använda ett nytt framdrivningssätt gjordes av Ernst Heinkel, den kände flygplanstillverkaren. Efter att ha träffat Werner von Braun, ledare för den tyska raketforskningen, anpassades en liten befintlig flygplanskropp (He-112) för syftet
och efter många svårigheter och misslyckanden, lyckades detta raketdrivna plan
göra en framgångsrik flygning sommaren 1937. Heinkel gav sig därefter på ett
mer ambitiöst projekt med en annan raketmotor och en specialkonstruerad
flygkropp, He-176. Första flygningen gjordes den 20 juni 1939. Nästa morgon
demonstrerades maskinen med framgång för ledarna för det tyska flyget, men
dessa blev arga på Heinkel för att han utvecklat planet utan flygministeriets
11. Len Deighton, Blood, Tears, and Folly (London: Pimlico, 1995), s. 341–342.
12. Arnold, s. 242.
13. Olyckligtvis var militären då inte intresserad och heller inte under resten av kriget av den
amerikanske raketexpertens Robert Goddards arbeten. Under andra halvan av 1940 skrev
general George Brett, chef för materielen i arméflygkåren, till Goddard sedan denne gjort
en längre föredragning: ”De förslag som läggs fram i ert brev … har studerats noggrant …
Även om flygkåren är djupt intresserad av det forskningsarbete som utförs av er organisation
… känns det inte berättigat för närvarande att anslå ytterligare medel för grundforskning
och experiment rörande jetdrift.” Flottans svar var ungefär likadant. Se Milton Lehman, This
High Man, The Life of Robert H. Goddard (New York: Farrar, Straus, 1963), s. 310. När tyska
vetenskapsmän inom raketteknik utfrågades efter kriget av amerikanerna på vissa tekniska
punkter, sade en av dem ”Varför frågar ni inte er egen dr Goddard?”. Se Lehman, s. 389.
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välsignelse (och för andra, tidigare tilltag av Heinkel, som de ansåg vara alltför
självständig) och förbjöd faktiskt ytterligare arbete på planet. Heinkel stod på
sig och arrangerade i juli en demonstration för Hitler och Göring, men dessa
ansåg också planet vara en oanvändbar leksak och inga åtgärder vidtogs för att
driva på dess utveckling. När kriget började i september, skickades He-176
faktiskt till ett museum. Men Heinkel var en man med många talanger. Redan
1936 började han privat att finansiera utvecklingen av en turbojetmotor, under
ledning av Pabst von Ohain. Även om detta projekt alltså inte finansierades
med några statliga medel, sade flygministeriet åt Heinkel att lämna motorutvecklingen till motortillverkarna och koncentrera sig på det som var hans specialitet – flygplanskroppar. Men motortillverkarna var själva alltför upptagna
med att bygga kolvmotorer för det växande Luftwaffe och ville inte ge sig in på
nya äventyr. Dock, flygministeriet kunde inte helt bortse från fakta i livet, så
i oktober 1939 fick Junkers och BMW kontrakt på utveckling av en turbojetmotor och ett kontrakt på flygplanskroppen gick till Messerschmitt.
Flygministeriet fick på så sätt sin hämnd på Heinkel, men historien är
märkligare än så. Redan innan dessa kontrakt utfärdats, flög den nya He-178
med Ohains jetmotor för första gången den 27 augusti 1939 och med samma
pilot vid spakarna, som styrde raketplanen två månader tidigare. Tjänstemän
från flygministeriet var närvarande, men Göring själv brydde sig inte om att
komma. Han hade förmodligen redan då bestämt sig för att gå förbi Heinkel.
Men den överväldigande framgången i fälttåget mot Polen och förväntningen
att britterna tämligen snart skulle inse faktum, gjorde att Hitler beordrade att
alla långsiktiga forskningsprojekt skulle stoppas, vilket innebar alla projekt som
inte skulle gå till produktion inom ett år. Denna politik upprätthölls faktiskt
till slutet av 1941 när det efter misslyckandet med att inta Moskva stod klart,
att ingen snabb seger i kriget var i sikte.
Den tyska flygindustrin fäste emellertid inget större avseende vid denna
order. Messerschmitt fortsatte konstruktionsarbetet på sin Me-262 (till vilken
han fortfarande inte hade någon motor) och fick dessutom konstruerat och
byggt ett raketplan (Me-163). I maj 1941 slog detta raketplan världsrekord i
hastighet genom att nå ettusen kilometer i timmen, även om tyskarna för att
inte avslöja planets förmåga, aldrig offentliggjorde detta.14 Även Heinkel fortsatte att utveckla ett nytt jetplan, He-280, som gjorde sin jungfruflygning den
2 april 1941. Den 4 april flög den första Me-262, med en kolvmotor; BMWmotorerna var inte klara och Junkers utvecklingsarbete låg långt efter. I mars
1942 flög Me-262 med just ankomna BMW-motorer, men med kolvmotorn
fortfarande på plats i nosen. Detta visade sig vara en klok försiktighetsåtgärd,
eftersom båda jetmotorerna stannade direkt efter take-off. Slutligen gjorde Me262 en lyckad första flygning med Junkers-motorn i juli 1942. Men det fanns
14. Mot slutet av kriget användes detta flygplan för jaktinsatser mot allierade bombare.
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ett problem. Landningsställen var av den standardtyp som användes på nästan
alla flygplan vid denna tid – två huvudhjul fram och ett sporrhjul bak. Eftersom det inte fanns någon propellerström (det fanns ju ingen propeller) var det
i låg fart närmast omöjligt att få stjärtfenan att reagera på luftströmmen och
erhålla longitudinell styrning (nosen upp eller ned). Piloterna måste tillgripa
en farlig manöver med hjulbromsarna för att kunna komma i luften. Testpilotchefen ville ha ett trepunktsställ monterat, men flygministeriet vägrade att
acceptera en ”amerikansk uppfinning”.15 Trepunktsstället infördes till sist, men
inte förrän Adolf Galland, generalinspektör för jaktflyget, flugit planet i maj
1943. Det verkar också som om Heinkel så dags gav upp ansträngningarna att
lansera sitt plan och återgick till att bygga flygplanskroppar.
Under tiden var Hitler borta i Berlin inte underrättad om vad som hände,
delvis eftersom arbetet fortsatte under hans förbud mot utvecklingsprojekt.
Nu sammanföll emellertid flera faktorer och gjorde ett avslöjande nödvändigt.
För det första skrev Galland en entusiastisk rapport om sin flygning till Göring
och Erhard Milch (då chef för flygplansrustningarna), vilket de inte kunde
ignorera. För det andra började dygnet-runt-bombningarna av Tyskland kännas av, varvid den större faran kom från de amerikanska dagräderna. Samtidigt
kunde de tyska jaktplanen med nöd och näppe hålla ut mot Eight Air Force
och man hade redan noterat inledande långdistansflygningar över tyskt område
av Thunderbolt-plan försedda med fälltankar. Den tyska ledningen insåg, att
nu var sista chansen att rensa luften över Tyskland, och Me-262 var den idealiska kandidaten till denna uppgift. Men även i detta läge ville Hitler inte ha
jaktplan för försvar, utan bombare för anfall. Tillverkning av ett nytt jaktplan
måste godkännas av Hitler. Efter en försening på flera månader (när P-51 Mustang redan börjat flyga in över Tyskland) demonstrerades det nya jaktplanet för
Hitler den 26 november 1943. Efter förevisningen vände sig Hitler till Willi
Messerschmitt och frågade om det nya planet kunde bära bomber. Messerschmitt, som var ingenjör ut i fingerspetsarna, svarade, ”Ja, vilket flygplan som
helst kan det, men…” Hitler lät honom inte tala till punkt och deklarerade:
”Här har vi till sist vår Bliztbombare.”16
Hitler var fullkomligt besatt av tanken på hämnd på England, som inte
kunde bombas med framgång. Snabba räder med ett snabbt bombplan skulle
kunna vara lösningen. Dessutom beslöt Hitler att denna nya bombare skulle
användas mot den förestående invasionen. Men tekniskt inriktade personer
omkring honom insåg problemen bättre än Hitler. För det första skulle en
bomblast beröva jaktplanet alla dess fördelaktiga prestanda. För det andra
15. Som kommer att visas i fallet med den sovjetiska atombomben, kan sådana stämningar förekomma överallt. Det är ett annat uttryck för NIH-syndromet, men inte ens med de ”skäl”
som ibland framförs av dem som lider av detta syndrom.
16. Bekker, s. 486.
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fanns det inget lämpligt bombsikte för horisontell bombning från ett ensitsigt
jaktplan. Störtbombning var uteslutet, eftersom detta slanka och aerodynamiskt ”rena” plan i en sådan dykning skulle få alltför hög fart och brytas sönder
vid upptagningen. Detta kunde i och för sig åtgärdas genom att man förstärkte
strukturen, men detta skulle betyda ökad vikt och sämre prestanda. Dessutom
skulle den höga bränsleförbrukningen på låg höjd göra det nödvändigt att ha
med så mycket bränsle till England, att planet inte skulle kunna ta någon nyttolast. Vissa inledande tester bekräftade alla dessa farhågor, men Hitler insisterade. Så ledningen för Luftwaffe beslöt att på egen hand fortsätta att utveckla
jaktversionen, men utan att konsultera eller informera Hitler.
Ett memorandum lades fram för Hitler i april 1944, vilket rekommenderade att flygindustrin skulle lägga alla sina resurser på produktion av jetjaktplan
i stället för kolvmotorvarianten. Hitler frågade hur många bombare som producerats fram till dess och när han fick höra att det inte var en enda, gick han
i taket och förbjöd alla att någonsin tala om planet som jaktplan eller ens som
jaktbombare. Utvecklingen av jaktversionen stoppades och konverteringen till
bombplan masade sig vidare. Planet sattes in första gången i augusti 1944,
långt efter invasionen på D-dagen, och givetvis talade ingen om att bomba
England. Något sådant var i grunden omöjligt med Me-262. I september tog
Albert Speer, ansvarig för hela rustningsindustrin, på sig ansvaret för att man
gick tillbaka till att utveckla jaktversionen, utan att konsultera Hitler. Även
bombarna återställdes till jaktversion. Alla dessa order och kontraorder skapade en hel del oordning. Planet användes inte optimalt och dessutom gick
man inte igång med att konstruera en tvåsitsig skolversion förrän i november
1944. Detta var ändå en viktig sak. Så dags var erfarna piloter på väg att ta slut
för Tyskland, eftersom dessa i accelererande takt decimerats i strider med de
allierade jaktplanen. Vidare hade bränsleläget i Tyskland passerat den kritiska
gränsen p.g.a. allierade bombningar av oljeindustrin. Detta i sin tur begränsade
utbildningen av piloter till den grad, att nybörjare skickades i strid efter bara
några tiotal timmars utbildning. Och även om Me-262 i sig var en lättflugen
maskin, kraschade många piloter eftersom de hade svårt att snabbt anpassa sig
till ett plan med en fullständigt annorlunda ”känsla” och motorreglering.
Det råder ingen tvekan om, att Hitlers känslostyrda och ologiska inblandning i många angelägenheter gjorde Tyskland oerhörd skada. Men här handlade
det om en politisk ledare som även försökte ändra fysikens och aerodynamikens
lagar. Hade Me-262 placerats i ett forcerat utvecklings- och utbildningsprogram mot slutet av 1942, skulle planet varit redo för strid omkring mitten eller
slutet av 1943. Detta var före de allierades storskaliga insats av effektiv långdistansjakt, såsom P-49 och P-51, vilka var kolvmotordrivna. Utvecklingen av allierade jetplan fokuserade på tre plan, men samtliga låg efter den tyska utvecklingen på området. Brittiska Gloster Meteor, som gjorde sin första flygning den
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5 mars 1943, gick ut på förband i juli 1944. Prototypen till amerikanska Bell
P-59 flög första gången i oktober 1942, med en brittisk motor, och Lockheed
P-84 i januari 1944. I och för sig kunde flera månader ha tagits bort från dessa
utvecklingsprogram, men det hade ändå varit en riskabel situation.
Me-262 skulle haft ganska stor frihet att stoppa räderna med B-17 innan
dessa plan börjat produceras i nämnvärda antal. Detta skulle givit Luftwaffe tid
att hämta sig, ungefär som brittiska Fighter Command kunde göra mot slutet
av Slaget om Storbritannien, när tyskarna övergick till att bomba London.
Luftwaffe skulle t.o.m. ha kunnat återta kontrollen över himlen på östfronten.
Troligen skulle man ha tvingats skjuta upp invasionen i Normandie av precis
samma skäl som Seelöwe (den invasion av England som tyskarna planerade
1940) sköts upp och senare ställdes in: inget luftherravälde.
Hur kriget skulle sett ut därefter, får var och en gissa sig till. Atombomben
skulle ha kunnat använts först mot tyskarna (vilket övervägdes av Vannevar
Bush)17 eller också skulle de amerikanska och sovjetiska materiella resurserna
avgjort kriget. Detta är hur som helst rena spekulationer. Men en sak är säker,
”mikromanagement” från den politiska ledningens sida i rent tekniska eller
militära angelägenheter är till ingen nytta och kommer att leda till katastrof.

7.4
7.4.1

Hur bomben räddade den sovjetiska kärnfysiken
Den tidiga utvecklingen

Som konstaterats, begränsar sig inte politisk och ideologisk inblandning till
demokratier eller till diktaturer, och inte heller begränsar den sig till någon
särskild färg på diktaturen. Den kedja av händelser som ska beskrivas i kommande avsnitt, slutade inte med ett misslyckande, men det var bra nära att det
blev så. Den kom dessutom i hälarna på och fick bränsle av en annan ideologisk
kamp, där förnuftet förlorade och skapade ett långvarigt och förödmjukande
sovjetiskt beroende av väst, liksom en avtappning av landets resurser, detta
t.o.m. under Kalla kriget.18
Under Andra världskriget fick Sovjetunionen, genom åtskilliga välplacerade
spioner, stora mängder aktuell information om de amerikanska framstegen i
utvecklingen av atomvapen. Dessa spioner skickade t.o.m. över kopior på beräkningar och ritningar på komponenter. Stalin informerades inom mindre än
en vecka om det första framgångsrika testet av atombomben i Alamogorda,
New Mexico, den 16 juli 1945. När kriget slutat med att två atombomber
fällts över Japan, insåg man i Sovjet att strategisk krigföring för alltid hade
17. Buderi, s. 156–157.
18. Detta avsnitt baseras i stor utsträckning på David Holloway, ”How the Bomb Saved Soviet
Physics”, The Bulletin of the Atomic Scientists (November/December, 1994), s. 46–55.
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förändrats. Dessutom insåg man, att om Sovjetunionen skulle överleva, måste
man också här ha bomben inom kortast möjliga tid. Det fanns faktiskt generaler i väst som ville att man skulle rida vidare på denna framgång för de
amerikanska vapnen och föra kampen till dess logiska slut – att befria världen
från bolsjevismen.
Ryssarna etablerade ett atomforskningsinstitut nära Moskva och senare,
när det faktiska arbetet på sprängämnen (som skulle användas för att få en
implosion av plutoniumkärnor) intensifierades, etablerades ett andra centrum
i Sarov, i ett obebott område omkring fyrahundra kilometer öster om Moskva.
Lavrentij Berija, chef för NKVD (Folkommissariatet för interna angelägenheter), utsågs till chef för projektet (ungefär samma post som innehades av
general Leslie Groves, chef för Manhattanprojektet) och rapporterade direkt
till Stalin i frågan.
7.4.2

Partiet lägger sig i

Efter ”Det stora patriotiska kriget” började man i Sovjetunionen tolka den
marxistiska ideologin på ett sätt som Marx själv knappast kunde föreställt sig.
Dessutom började de ideologiska teoretikerna i kommunistpartiet att blanda
sig i frågor, där politiskt ideologi inte hade något att göra och som dessa entusiaster inte hade någon kunskap om.19 Följaktligen gav man ofta klartecken för
olika ingripanden, även om dessa stred mot logik och tidigare erfarenhet. Ett av
dessa mer allmänna mål var ett okritiskt accepterande av ”västerländsk uppfattning” om vetenskap och den låga statusen hos ”sovjetisk vetenskap”, jämfört
med västerländsk vetenskap, sådan den framställdes i sovjetiska böcker.
Ett av de mest ökända exemplen på denna uppfattning, som till slut också
blev synonymt med sovjetisk enfald, är fallet Trofim Lysenko. Han hade utbildning inom agronomi och botanik, men var först och främst en hängiven
kommunist. Lysenko utvecklade på egen hand några botaniska ”originalidéer”,
i vilka han förkastade kromosomernas betydelse för arvsanlagen, hävdade att
påverkan från omgivningen var något som togs upp och fördes vidare till nästa generation, och gjorde hackmat av alla teorier om genetik och ärftlighet.
Han var också en man som hade talets gåva och övertygade Stalin om, att ifall
han fick fria händer, skulle han förbättra tillståndet inom det sovjetiska jordbruket. Detta argument tilltalade Stalin och Lysenko utnämndes till chef för
genetikinstitutet vid den sovjetiska vetenskapsakademin. Han såg omedelbart
till att sparka alla sina vetenskapliga motståndare (de som praktiserade gängse
19. Detta var händelsevis också fallet med militären under tjugotalet, då ”politruker” – i huvudsak politiska övervakare där de flesta saknade militär utbildning – hade sista ordet i planering
och utförande av militära operationer, ned till kompaninivå. Denna abnormitet övergavs
under Andra världskriget och återinfördes endast delvis efteråt.
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biologi) och beordrade att undervisningen i väsentliga avsnitt inom agrikultur
och biologi skulle stängas. 1948 vann han en stor seger. Vid den årliga sovjetiska kongressen om biologi blev hans teorier accepterade och undervisning i
kromosomernas roll bannlystes i Sovjetunionen. Detta behövde i sig givetvis
inte ha blivit en katastrof, men det var bara toppen på isberget. I realiteten gick
Lysenkos inflytande mycket djupare än så. Inom några få år var det sovjetiska
jordbruket nästan ödelagt och i stället för att vara spannmålsexportör, blev
Sovjetunionen nu storimportör.20 Lysenko fick slutligen silkessnöret 1965, när
sovjetisk vetenskap snabbt avancerade under rymdkapplöpningen och Chrustjev försökte slå USA på varje vetenskapligt område.
Forskarsamfundet på atomområdet i Sovjetunionen attackerades på liknande sätt och särskilt då för att ha lagt sig till med ”felaktiga västliga teorier” om
kvantfysiken och relativitetsteorin. Den senare hade kritiserats i Sovjetunionen redan under trettiotalet, på filosofiska grunder. Enligt de ortodoxa kommunisterna var detta bara kosmopolitiska (en omskrivning för judiska) teorier
och låg som sådana inte i linje med marxism-leninismen. Med framstegen och
tillväxten inom den nukleära forskningen i Sovjetunionen, började alla slags
partigängare och politiska kommissarier störa forskarna, av vilka en stor andel
faktiskt var judar. Stalin och Berija blev bekymrade. Om sovjetiska biologer
försökte sabotera den sovjetiska biologin, som Lysenko (vars åsikter dåförtiden
utgjorde partilinjen) hävdade, var det inte rätt rimligt att de judiska vetenskapsmännen skulle försöka sabotera den sovjetiska atomforskningen?
Ett nytt gräl bröt ut 1947, när en ledande rysk forskare publicerade en
uppsats i en sovjetisk tidskrift, i vilken han bekräftade några vetenskapliga teorier som förts fram av dansken Niels Bohr, en av de mest betydande forskarna
på atomområdet och Nobelpristagare i fysik 1922. Ryssens artikel angreps av
en kommunistisk filosof, redaktören för tidskriften avskedades och även ”det
danska synsättet” på kvantfysiken bannlystes i Sovjetunionen.
Lysenkos framgång på biologkongressen 1948 uppmuntrade de vetenskapsfientliga och inom fyra månader hade de börjat förbereda en liknande kongress
om kärnfysik. I ett brev till Klimenti Vorosjilov, ställföreträdande premiärminister i Sovjetunionen, förklarade organisatören att sovjetiska fysiker inte fick
det erkännande de förtjänade, att läroböckerna var fulla av utländska namn
och att undervisningen i fysik gjordes utan hänvisning till den marxistiska dialektiska materialismen. I Sovjetunionen var den sista anklagelsepunkten likvärdig med kätteri och behandlades utan undantag därefter. Det sista mötet
med kongressens organisationskommitté ägde rum den 16 mars 1949. Själva
kongressen skulle börja den 21 mars, men ställdes in någon gång mellan dessa
två datum. En sådan anullering av en vetenskaplig kongress skulle varit en
20. Ukraina ansågs vara Europas kornbod och var ett viktigt inslag i den tysk-sovjetiska pakten av
1939, samt senare en del av orsaken till den nazi-tyska invasionen 1941.
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tämligen ovanlig händelse var som helst i världen och än mer så i Sovjetunionen, där hela tillställningen från början godkänts av staten. Vad hade hänt
mellan dessa två datum?
7.4.3

Den sovjetiska ledningens resonemang

Så här i efterhand står det klart, att trots all kommunistisk dogmatism fanns
det praktiskt folk i den sovjetiska ledningen. Stalin kände att konferensen skulle kunna fördröja atomprojektet. Berija tog kontakt med Igor Kurtjatov, en
erfaren fysiker och chef för det sovjetiska atomprojektet, och frågade denne
”huruvida det var sant att kvantmekanik och relativitetsteori var idealistiska
begrepp, i betydelsen anti-materialistiska”.21 Kurtjatov svarade, att ifall dessa
teorier förkastades, så måste bomben också förkastas. Berija tog med sig svaret
till Stalin, som gav order om att kongressen skulle ställas in, enligt uppgift
med kommentaren till Berija: ”Låt dem vara ifred. Vi kan alltid skjuta dem
senare.”22 Framgången med den första sovjetiska atomexplosionen återgav vetenskapsmännen deras ställning och gjorde slut på ”partilinjens” inflytandet
över kärnfysiken i Sovjetunionen.23
Det är intressant att jämföra Stalins reaktion på dessa två kriser, den i jordbruket och den nukleära. Sovjetregimen hyste från början mycket respekt för
industrialisering och därmed också vetenskap och teknologi. Femårsplanerna
hade uppmärksammat dessa frågor och sovjetsystemet lade stor vikt vid att
inpränta teknologins betydelse, i undervisningsväsendet och hos befolkningen
i allmänhet. Men sovjetregimen var inte teknokratisk och ansåg inte att vetenskapsmännen stod vid sidan om partidoktrinen. Det sovjetiska misstaget var
att tillåta politiska teoretiker att tolka naturvetenskapen med hjälp av fullständigt främmande (marxistiska) begrepp. Stalin förstod förmodligen snart nog
att Lysenko var en bluffmakare och att hans teorier skadade Sovjetunionen,
men några miljoner svältande ryssar bekymrade honom mindre, än vikten av
21. Kurtjatov var förmodligen den förste ryssen som misstänkte att USA inlett ett nukleärt program. I juni 1940 publicerade två av hans kollegor en vetenskaplig inlaga om spontan fission
i uran. De blev förvånade över bristen på amerikansk reaktion på vad som dåförtiden var en
tämligen viktig upptäckt. När man lade samman detta med en plötslig brist på amerikanska
publikationer på området, drog man i Sovjetunionen slutsatsen att amerikanerna gömde en
stor hemlighet rörande uran. Fysikerna slog larm hos sina överordnade om misstankarna och
dessa i sin tur satte fart på kommunistiska ”vilande” agenter i väst.
22. Holloway, s. 54. Holloway säger också att det fanns en annan version av historien. Fysikern
tog kontakt med Berija och bad honom att ställa in konferensen, eftersom den skulle skada
fysikområdet i Sovjetunionen och komma i vägen för atomprojektet. Berija svarade att han
inte kunde fatta beslut i frågan och gick till Stalin, som fällde den replik som citeras här och
ställde in konferensen.
23. Man kan inte låta bli att fundera på, om inte världen på det hela taget skulle vara en bättre
plats ifall ”partilinjen” vunnit också denna dragkamp.

196

Politisk och ideologisk inblandning

att vidmakthålla den marxistiska teorins och partilinjens överhöghet. Kärnfysik
var en annan sak. Här handlade det inte om många miljoner döda bönder. Här
stod Sovjetunionen (och dess funktion som maktbas för marxismen) på spel
och ett misslyckande skulle mycket väl kunna innebära kapitulation för det
hatade väst. I detta fall kom praktiska överväganden först och för den sakens
skull var Stalin villig att rucka på den marxistiska teorin.
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8. Utveckling och science fiction
Inget vapen kan tas i bruk utan att det förändrar förutsättningarna, och
varje förändring av förutsättningarna kommer att kräva en modifiering
av hur krigets principer tillämpas.
– J. F. C. Fuller
Ge dem det tredje bästa att ta med sig när de rycker fram; det nästa
bästa kommer alltför sent och det bästa kommer inte alls.
– Sir Robert Watson-Watt

8.1
8.1.1

Nya teknologier och nya vapen
Inledning

Det är allmänt accepterat, att i ”fredstid” tar det många år – allt från fem till
femton – att utveckla ett nytt vapen (eller vapensystem) från ursprunglig idé
till färdig produkt och detta gäller då de som är framgångsrika, och som så
småningom hamnar i soldaternas händer. Man kan också hävda, att för nästan
varje framgångsrikt projekt finns det ett annat utvecklingsprojekt, som av skilda
orsaker – vanligen dålig ledning som resulterar i kostnadsöverskridanden och
havererade tidsplaner – avslutats någonstans på vägen. Det spelar ingen roll om
det vapensystem vi talar om är en originalidé som syftar till att revolutionera
slagfältet, eller om den utgör ett svar på någonting som den andra sidan har
och som man där avser att revolutionera samma slagfält med. En tidsrymd på
fem till tio år gäller, när den teori som ligger till grund för det nya vapnet finns
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nära till hands och inga ”okända storheter” dyker upp i utvecklingsprocessen.
Dessutom accepterar man resignerat, att om helt ny teknologi är involverad,
kan den tidsrymd vi talar om utökas med minst fem år.
Uppfattningen att långa utvecklingstider är en naturlag är felaktig, eftersom
den baseras på dåliga utgångspunkter och ändå sämre genomförande. Dessutom kan själva idén vanligen vara orsaken till tekniska misslyckanden. Senare
kommer vi att visa, att extremt komplexa system har utvecklats på en bråkdel
av denna tid. Poängen är emellertid, att inom dessa långa tidsperspektiv gömmer sig ett annat, mer svårdefinierat problem. Om utvecklingscykeln tar uppåt
femton år, eller mer, så är det accepterat att det system man överväger också
ska tas i bruk i fält om femton år. Detta är ingen större nyhet. Men vilken typ
av slagfält talar vi då om och vilka andra slags variabler kan komma med i bilden, för att fullständigt förändra slagfältet och göra den pågående utvecklingen
värdelös, eller åtminstone betydligt mindre värd än vad man förväntat sig? Det
ligger dessutom ytterligare ett problem i regeln ”fem-till-femton år”. Tekniska
innovationer kommer inte i tioårsfaser. Medan själva ”jäsningsprocessen” för
vissa innovationer faktiskt kan vara tio till femton år, är införandet av ny teknik
en ständigt pågående process.
Det ligger inget fruktlöst spekulerande eller hjärngymnastik i frågan ”vad
kunde hänt om?”. I föregående kapitel har effekterna av tekniska innovationer
på slagfältet beskrivits. Fundera, bara som en påminnelse, om effekterna av
långbågen, stridsvagnen, kortvågsradarn och atombomben på den sida som
inte hade tillgång till samma teknik. Det har också framgått, att denna typ av
överraskning kan drabba alla, även högt industrialiserade, tekniskt utvecklade
länder. Vissa var verkliga överraskningar, baserade på tidigare okända vapen,
medan andra var en ny och oväntad användning av en kombination av välkända system. Om vi sorterar ut tidigare överraskningar, som kommit som ett
resultat av ren inkompetens, behöver vi då verkligen bekymra oss för att något
liknande ska hända oss? (Ingen av våra generaler och ledande vetenskapsmän är
ju inkompetent.) Tekniska överraskningar på slagfältet kan alltså härröra från
innovationer inom vetenskap och teknologi. Men numera förstår vi teknologin
ganska bra; vi läser tidskrifter och följer med i litteraturen. Så vi borde vara
.

I varje utvecklingsprojekt finns det ”kända okända” och ”okända okända” storheter. De förstnämnda är vanligen icke-existerande storheter eller teknologier, som dock anses vara möjliga
att anskaffa eller utveckla inom rimlig tid. De andra är de otrevliga överraskningarna, vanligen
någon form av oväntade fysikaliska fenomen, som påverkar i övrigt helt perfekt utrustning
eller komponenter. Dessa kan kräva en total omkonstruktion av vitala komponenter eller
rentav utveckling av ny teknologi, med alla sammanhängande problem. Buderi (s. 235–237)
berättar hur viss forskning (i Rad Lab i Boston) på en kortvågsradar framskred väl, tills utrustningen började mankera. Det visade sig att det inledande arbetet gjorts under vintern, när
luften var mycket torr. På våren ökade luftfuktigheten och vattenånga absorberade för mycket
energi vid denna speciella våglängd. Detta naturliga fenomen tog död på projektets värde för
krigsansträngningen.
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uppdaterade på allt som händer i vetenskapens värld och med lite fantasi borde
vi också kunna förutsäga någorlunda säkert vilka slag av vapen som realistiskt
sett kan utvecklas och vilka vapen som kommer att förbli science fiction under
många år ännu.
För att få bättre grepp om omfånget på detta problem – teknisk och vetenskaplig nyutveckling, möjliga framtida vapensystem och inverkan av båda
på hur framtidens slagfält kommer att se ut – kan man försöka sig på följande
lilla fundering. I grund och botten är en förutsägelse om framtidens slagfält
en fråga om extrapolering. Man överväger vad som finns idag och gör några
kvalificerade spådomar om framtiden. Som varje nybliven ingenjör vet, kan en
extrapolering förbättras en del genom att tidigare uppförande hos den funktion
man analyserar tas med i beräkningen. Avsätt alltså lite tid på att undersöka
några tidigare utvecklade teknologier och deras effekt på samtida och framtida
slagfält. Ett berömt eller avgörande krig kan vara bra att förankra en sådan
undersökning i, eftersom det är enkelt att visa vilka slag av helt ny utrustning
som infördes under eller efter detta krig. Andra världskriget kan exempelvis
utgöra ett bra exempel, men det ligger alltför långt tillbaka i tiden för att tjäna
vårt syfte. Ett annat alternativ är Vietnamkriget (1960–1975). Under detta
krig utvecklades och infördes ett stort antal nya vapensystem men, än en gång,
inledningen av detta krig ligger för lång tid tillbaka och det finns ingen lämplig
tidpunkt i kriget som kan tjäna som historisk vattendelare.
Med tanke på detta, skulle man kanske i stället undersöka ett annat krig,
sexdagarskriget (i juni 1967) mellan Israel och några arabstater. Det utspelade
sig för fyrtio år sedan, vilket skapar en tillräckligt lång, men inte alltför lång,
tidsrymd. Viktigare är att detta krig, som namnet anger, förmodligen var ett
av de kortaste fullskaliga krigen i världshistorien och eftersom fientligheterna
upphörde efter mindre än en vecka, utvecklades inga vapen under själva kriget.
Ett annat bra skäl för att välja sexdagarskriget är att båda sidor, israeler och
araber, var tämligen välförsedda med de modernaste vapnen som producerades
i väst och öst (respektive) vid denna tid. Så vi vet i stort sett ganska bra vad som
då fanns tillgängligt.
8.1.2

Införandet av ny teknologi

Låt oss studera vilka teknologier och olika typer av utrustning baserade på
dessa, som kom till allmän användning inom den tidsperiod som refererats till,
nämligen från 1967 och fram till våra dagar.
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Tabell 8.1. Teknologier och deras applikationer
Grundläggande teknologi

Militära applikationer

Elektronik

• Höga frekvenser, inklusive millimetervåglängder, i alla typer
av utrustning, som kommunikationsutrustning och zonrör
med radar.
• Avancerade koncept, radar med elektriskt styrda lober,
syntetisk apertur-radar (SAR), förbättrad styrning av
radarstrålen, radardomer, formanpassade antenner och
designmetoder för stealth-egenskaper.

Elektronisk
miniatyrisering

• Integrerade kretsar, möjliggör mindre och lättare utrustning,
snabbare datahantering i datorer, billigare massproduktion
och minskad strömförbrukning genom minskad vikt och
volym.

Mekanisk
miniatyrisering

• Mikromekanik och nanoteknologi, starkt miniatyriserade
komponenter och system, pulver på mindre än en mikron
för bättre, innovativa material.
• MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), miniatyriserade
elektromekaniska system som kombinerar elektronik, som
datalogiska anordningar, med mekaniska system som
pumpar, motorer och transmissioner; vissa produktionsmetoder baseras på metoder inom elektroniktillverkning
• Avancerad robotteknik och avancerade UV-farkoster
(Unmanned Vehicles).

Datorer

• Personliga och handburna datorer, för en uppsjö av användningsområden, som C3I (command, control, communications, intelligence), eldledning, logistikstyrning, datasammanställning, beslutsfattande, schemalagt underhåll och
övervakning, planering av uppdrag och GPS. Biologiska
datorer som använder levande celler för bättre prestanda.
• Artificiell intelligens, dataanvändning för snabb analys av
problem och för beslutsfattande, inklusive analys av tidigare
resultat och misstag.
• Farkostkontroll, inklusive ökad stabilitet i flygplan, motorövervakning och statuskontroll och information i både
landfordon och flygplan.
• Virtual reality, interaktiva miljöer för utbildning och underhållning.
• Självständiga vapen, som kan navigera och identifiera mål
genom dessas karakteristika, flygledning för missiler och
obemannade luftfarkoster.
• Digital kommunikation, möjliggör mer tillförlitlig och
krypterad kommunikation.
• Informationskrigföring, för att samla information och
förhindra att fienden får underrättelser, och som ett sätt
att infiltrera och sabotera dennes datorbaserade system,
inklusive massmedia.
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Grundläggande teknologi

Militära applikationer

Laser

•
•
•
•
•

Elektrooptik

• Värmebaserad bildåtergivning och FLIR, värmekameror, för
övervakning, anordningar för mörkerseende och eldledning.
• Adaptiv optik, kontrollerad deformation av optiska fenomen
för att övervinna atmosfäriska störningar och få bättre
kontroll över laserstrålen.
• Optiska fibrer, i kommunikationer, medicinska tillämpningar,
lasergyro och sensorer.

Material

• Avancerade kompositmaterial, Kevlar, kolfiber, metallfiber i
olika matrismaterial (som DU-fibrer, med utarmat uran) och
keramiska material.
• Avancerade halvledare för elektronik- och elektrooptisk
industri.
• Avancerad keramik, med bättre motståndskraft mot korrosion, mekanisk påkänning, höga temperaturer, stötar, och
cermetaller, sammansatta av keramik och metall.
• Stealth-teknologi, delvis baserad på strålningsabsorberande
material.
• Avancerad sprängämnes- och bränsleteknologi
• Supraledare
• Medicinsk utrustning, för användning i leder, olika implantat, artificiellt blod och artificiell hud.

Rymdteknologi

• Ökad användning av satelliter, för övervakning, kartering,
kommunikation, navigering (GPS) och eldledning, inklusive
mikrosatelliter. Rymdskytteln och rymdstationer.

Övrigt

• Obemannade farkoster av alla slag, inklusive obemannade
stridsfordon, icke-dödande vapen, elektromagnetiska och
elektrotermiska vapen, högenergipartiklar och mikrovågsstrålar som vapen, bättre batterier och avancerad stealthteknik genom bättre design av farkostens skrov. Och,
slutligen, ballistiskt missilförsvar på slagfält och nationellt
missilförsvar.

Avståndsmätare
Målangivare
Laserbaserad gyro
Lidar (Light Detection And Ranging) och laserradar,
(Ladar), som målsensorer och sensorer i kemisk krigföring.

Märk: Detta är givetvis en begränsad förteckning som bara tar upp viktigare
grupper av teknologier och anordningar. En fullständig lista skulle krävt en bok
för sig själv och i vilket fall som helst är syftet med denna tabell inte att visa all
utveckling, utan enbart att peka på mängden och bredden inom berörda vetenskapliga områden och teknologins nuvarande nivå. Dessutom innefattar inte
denna tabell kombinationer av teknologier och system, och deras potentiella
militära värde. Ta t.ex. olika system för luftförsvar mot missiler. Dessa system
.

Se Guy Hartcup, The Silent Revolution (London: Brassey’s, 1993), som behandlar perioden
1945–1985.

203

Lärobok i Militärteknik, vol. 8: Oförstånd och okunskap

består av en mängd sensorer, datorer och elektrooptiska anordningar som integrerats med varandra för att slå ut missilen. Eller, på samma område, högt
integrerade system (radar, datorer, framdrivningssystem, elektronik och elektrooptik) som återfinns i ABM-missiler (Antiballistic Missile). Det finns många
fler sådana tekniska kombinationer. Dessutom har krigssjukvården knappast
nämnts. Ytterligare framsteg på detta område kommer att baseras på sensorer,
datorer och bioteknologi.
8.1.3

Betydelsen av föregående lista

Med undantag för rymdteknologin, som tekniskt sett existerade och användes
före 1967, är allt i denna lista i huvudsak nyintroducerade teknologier som funnit vida användningsområden. Men om man betraktar listan som helhet, finns
det två fakta som sticker ut. Under de senaste trettio åren, har i genomsnitt en
helt ny teknologi introducerats varje tolv till femton månader. Detta i sin tur
ledde till att ett nytt vapen eller -system för slagfältet (åter, i genomsnitt) introducerats varje halvår! Sålunda är potentialen för en fullständig nyutveckling
baserad på ny teknologi, eller en kombination av flera befintliga, avsevärd och
stadd i snabb tillväxt. Alla dessa teknologier är givetvis inte ”krigsvinnare” i en
enda tillämpning. Dessutom har inte alla (som material eller medicin) direkta
stridsegenskaper. Men åtskilliga av dessa teknologier kan få förödande effekt,
om de används på rätt plats och mot ”rätt” fiende. Vi såg vad kombinationen
av stealth och mycket träffsäkra vapen gjorde med irakierna under Operation
Ökenstorm. En ännu inte påtänkt kombination kan visa sig lika effektiv i ett
kommande krig.
Eftersom de flesta av oss vuxit upp med alla dessa system omkring oss, är
det ibland svårt att förstå deras stora inflytande på vardagsliv och militära operationer. Man kan erinra sig, att den första handburna datorn kom i mitten av
1973 och att priset (i dagens penningvärde) motsvarade priset på ett avancerat
fast datorsystem av senaste slag. PC-datorer började komma omkring 1980 och
hade då ca sexton kilobyte i minne. Om någon dessförinnan sade ”dator”, refererade han eller hon till stordatorversionen. För att något bättre beskriva detta,
kan man studera frågan från en annan vinkel. Man skulle kunna föreställa sig
att tidigt i morgon upptäcks det, att ett av de system som tidigare beskrivits
helt enkelt försvunnit. Ta t.ex. datorer.
Man kan med säkerhet säga, att alla militära operationer skulle stanna med
skrikande bromsar. Inte bara för att de flesta vapensystem skulle bli obrukbara
(frånsett infanteriets personliga vapen), utan alla kommunikationer och nästan
alla administrativa funktioner skulle dessutom upphöra. Där ingår givetvis telefonsystemen och kraftnätet. Tiden för omställning skulle ta allt från dagar,
för att få fram det nödvändigaste (kom ihåg att dagens bilar är beroende av
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datoriserade system), och upp till flera år för att konstruera om det mesta av
vapensystem, den här gången med hjälp av räknesticka.
Exemplet har bara tagits för att visa hur mycket vår teknologiska omgivning
har förändrats, hur mycket vi idag tar dessa teknologier för givna och hur beroende vi är av dem. Ett annat exempel är vårt nuvarande totala beroende av
satelliter, för kommunikation, observation (vädret inkluderat) och underhållning. Detta växande beroende inses aldrig när en sådan teknologi introduceras,
men efter några få år finner vi, att vi inte kan klara oss utan den. Möjligheten
att det mesta av datakraft försvinner är dessutom ett högst reellt hot och inte
bara någon teoretisk övning. Detta kan ske genom EMP (elektromagnetisk
puls), som genereras av en kärnstridsspets ovanför atmosfären. Beroende på
hur högt den detonerar, kan EMP påverka oskyddade halvledaranordningar
och datorer på ett avstånd av flera tusen miles. Sådana effekter kan också framställas av icke-nukleära anordningar, s.k. EMP-generatorer, vilka antingen kan
placeras nära ett mål, eller bäras av ett flygplan eller en kryssningsrobot.
Tekniska rapporter och diskussioner innefattar inte alla svårigheter och begränsningar i ämnet. Men det är ett utmärkt uppslag för en science fiction-bok,
som kommer att illustrera det extrema beroendet, både i militära operationer
och i vårt vardagsliv, av de nya teknologier som tidigare listats.

8.2

Tid för utveckling av vapensystem

Vapensystem tar ibland mycket lång tid på sig att mogna, men det går att
visa, att detta i många fall beror på problem i ledningen och inte på tekniska
svårigheter. Det stämmer, att de flesta genomförbara system eller teknologier i
slutändan också tas i bruk, men vanligen efter det att mycket tid slösats bort,
och hade krig utbrutit, så hade dessa system inte funnits tillgängliga. Frånsett
förseningar med att sätta ett (förhoppningsvis) önskvärt system i händerna på
soldaterna och de svårigheter detta kan vålla, har dessa långa ledtider andra
och ibland mindre uppenbara effekter, särskilt i fredstid. För det första har det
visat sig, att när den tid man ägnar åt ett tekniskt utvecklingsprojekt ökar, händer två saker. Det första är att utvecklingskostnaden går upp. Detta i sin tur ses
.
.

.

S. Glasstone och P. Dolan, ”The Electromagnetic Pulse and Its Effects”, i The Effects of Nuclear
Weapons (Washington, DC: DOD & DOE, 1977), s. 516–525.
Det finns en utmärkt sådan bok, War Day and the Journey Onward, av Whitley Strieber och
James W. Kunetka (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984). Den beskriver effekterna
av EMP på människors vardagsliv i USA efter att den genererats i ett kort (och i övrigt inte
särskilt ödeläggande) atomkrig mellan Sovjetunionen och USA. I samma anda går en kort
berättelse som publicerades på 40-talet om ett oavsiktligt utsläpp av en gas som förstör allt
papper på jorden och svårigheterna att anpassa sig därefter.
Se exempelvis i kapitel 5, om de svårigheter som de tyska ubåtsbesättningarna upplevde med
Naxos-mottagarna eller, för att också nämna en ”happy end”, introduktionen i sista ögonblicket av den brittiska radarn.
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inte med blida ögon av den instans som kontrollerar eller finansierar projektet
och därför ökar riskerna också för att det läggs ned. Om ett vapensystem
introduceras sent, får detta dessutom en rad oönskade effekter på beredskap,
utbildning, formulering av en militär doktrin (om det handlar om ett helt nytt
system) och planeringen för andra vapensystem. Långa utvecklingstider och
förseningar är inte någon naturlag, utan som varje tekniskt misslyckande som
tidigare diskuterats, något som i grunden orsakats av människor. För att hävda
denna ståndpunkt, kan det vara mödan värt att studera några tidigare teknologiska utvecklingsprojekt och deras tidsplaner.
1915 lade det brittiska amiralitetet ut en beställning på ett nytt luftskepp
som skulle användas i ubåtsjakt. Det skulle vara en farkost med två man ombord med radioutrustning och bomber, och luftskeppet skulle ha en fart av
femtio miles i timmen och åtta timmars operationstid. Den första prototypen
färdigställdes av Royal Navy på tre veckor och tillverkningen lades sedan ut på
en civil leverantör.
Från en idé i slutet av 1934, till ett första test 1935, mognade det brittiska
radarsystemet Chain Home i slutet av 1940 till ett framgångsrikt system som
prövats i strid.
På tre dagar i juli 1940 ritades en ny konstruktion på ett landstigningsfartyg för stridsvagnar, som skulle kunna bära fem sådana. Det första exemplaret
tillverkades på tre månader.
1940 beställde RAF en prototyp av North American Aviations P-51, med
krav på att maskinen skulle levereras inom 120 dagar. Den levererades på 117
dagar. Den blev visserligen ett ”riktigt” jaktplan först när RAF satt in en bättre
motor, men om Merlin-motorn ingått i specifikationen redan från början, hade
North American sannolikt ändå levererat prototypen i tid.
Lockheed fick kontrakt på att bygga P-80 i juni 1943. Kontraktet föreskrev
en utvecklingstid på 180 dagar. Det tog Kelly Johnson, projektledaren, 143
dagar för att rulla ut den första prototypen. De s.k. skunk works under Johnsons
ledning höll fast vid denna tradition. U-2 utvecklades på åtta månader och SR71 på fyra och ett halvt år. Utvecklingen av dessa två plan innebar stora tekniska utmaningar. U-2 skulle flyga högre än vad något annat plan, vars motor
arbetade med luft, tidigare gjort och utformningen av SR-71 måste klara svåra
problem med upphettning när planet framfördes i överljudsfart långa sträckor.
Slutligen utvecklades Polaris-missilen (som skjuts upp från ubåtar under
vattnet) på mindre än fyra år och månlandningsprojektet genomfördes på något mer än åtta år, varvid de teknologiska genombrott som ingick i det senare
projektet givetvis lade till en betydelsefull sida i världshistorien.
.
.

Norman R. Augustine, Augustine’s Laws (New York: American Institute of Aeronautics and
Astronautics, 1983), s. 123–124 och 175–176, respektive.
Price, Aircraft versus Submarine, s. 13.
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Det finns självklart mängder av andra exempel, men dessa torde räcka för
att illustrera denna punkt. Med rätt ledning behöver ett utvecklingsprojekt inte
sträcka sig över årtionden och komplexiteten i systemet har ingenting att göra
med utvecklingstiden.
Två slutsatser kan alltså dras. För det första kan en ny teknologi eller ny
anordning, baserad på ny teknologi, poppa upp utan föregående varning i
vilket land som helst med en någorlunda teknik- och industribas. En sådan
anordning kan ha stora möjligheter på slagfältet och i praktiken utgöra en överraskning på detta slagfält. För det andra måste vår uppfattning om vad som är
möjligt och vad som inte är det, bli mycket mer flexibel och här är föregående
erfarenheter inte med självklarhet till mycket hjälp. Eftersom futuristiska idéer
ofta betecknas som science fiction, följer här en kort titt på detta ämne.

8.3
8.3.1

Är det verkligen science fiction?
Inledning

Vannevar Bush (se kapitel 6) betraktade många nya idéer, som vi anser självklara, som rena fantasier. När det handlar om framtida utveckling, hör man ofta
definitionen science fiction och då vanligen som en förklenande beskrivning
av ett begrepp, vars tid ännu inte kommit. Detta leder till det något knepiga
problemet med gränsdragning mellan riktig vetenskap och science fiction, givetvis inte i litteraturen, men i den dagliga bedömningen av nya idéer. Eftersom avståndet mellan science fiction och framtida teknologi uppenbarligen är
mycket kort, bör kanske dessa termer förklaras något. Ämnet är inte bara en
ofruktbar filosofisk fråga. För varje forsknings- och utvecklingsorganisation,
som vill ligga i framkanten av teknologin (oavsett om den sysslar med framtida
vapenkoncept eller med kommunikations- och underhållningsteknik för massmedia), torde detta vara en mycket viktig fråga. När ett mycket avancerat koncept utvärderas för forskning eller utveckling, är svaret på den frågan faktiskt
avgörande för organisationens vilja att ge sig i kast med konceptet. Vi måste
alltså först definiera vad science fiction är och för det andra när en ny idé upphör att vara science fiction, för att i stället kunna diskuteras och kanske t.o.m.
skickas för publicering till en framstående tidskrift, i hopp om att redaktören
faktiskt kommer att överväga att publicera den.
8.3.2

Vad är science fiction?

Låt oss börja med den första frågan: vad är teknisk science fiction? Är det bara
något som kan tillskrivas galna vetenskapsmän med håret på ända och vilda
ögon, liksom vetenskapsmannen i filmen Tillbaka till framtiden, eller är det en
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någon utrustningsdetalj som ännu inte kan beställas i en katalog eller som Sony
inte förmådde utveckla? Definieras science fiction av tiden; med andra ord, finns
det något som idag betraktas som science fiction som om tjugo år kommer att
finnas på hyllorna? Och slutligen, handlar science fiction om koncept eller bara
om hårdvara – kanske någon sorts futuristisk utrustning som kan göra något
verkligt jordnära?
En tillbakablick på några teknologiska framsteg som blev realiteter rätt nyligen, kan bidra till att besvara en del av dessa frågor, ge vårt tänkande lite struktur och kanske rentav definiera några bättre riktlinjer för framtiden. Följande
exempel har valts ut från dussintals som finns att tillgå. Urvalet har emellertid
gjorts med tanke på allmänhetens generella vana vid ämnet och dessa teknologiers inflytande på våra liv.
8.3.3

En kort berättelse om rymdflygning

Den 3 oktober 1957 var huvuddelen av den bildade allmänheten ense om att
betrakta en färd till månen som en tämligen vild variant av science fiction och
den enda frågan man ställde sig var graden av galenskap hos den som trodde
på denna fantasi. Men nästa dag, den 4 oktober, skickade Sovjetunionen upp
sin första Sputnik och ställde till med en av de mest djupgående vetenskapliga
och politiska omvälvningarna i historien. Frånsett att Sovjetunionen plötsligt
trädde fram som en världsmakt av första rang, med bevisad expertis inom en av
de tekniskt mest komplicerade – för att inte säga det mest komplicerade – ingenjörsvetenskapliga områdena, skickade denna bragd ytterligare ett kraftfullt
budskap: USA var inte längre säkert bakom ”pölen” – Atlanten. Från sovjetiskt
håll hade man faktiskt sagt samma sak tidigare det året, men då hade förståsigpåarna grälat om huruvida detta var sanning eller bara ett sovjetiskt påhitt.
Eftersom en raket som skickar upp en satellit också kan bära en relativt stor
stridsspets nästan vart som helst på jordens yta, hade åtminstone den frågan
besvarats. Den sovjetiska framgången drog således undan mattan för huvuddelarna i den amerikanska försvarsdoktrinen, som utgick från att ett sovjetiskt
anfall mot den amerikanska kontinenten måste utföras av bombare eller av
ubåtar som måste gå ganska nära inpå land. Men eftersom det då inte existerade några sovjetiska långdistansjaktplan (för att eskortera bombarna), trodde
man att den sovjetiska bombflottan (utan jakt) inte var ett särskilt farligt hot,
som med hjälp av ett lämpligt varningsnät av radarstationer kunde hanteras
relativt enkelt i händelse av ett anfall. Hade inte USA, när allt kom omkring,
gjort en liknande erfarenhet när det gällde Tyskland? Vad ubåtarna beträffade,
så måste de gå upp till ytan för att avfyra sina vapen och man utgick från att
flottan kunde hantera detta problem. Men ballistiska missiler var en helt annan

208

Utveckling och science fiction

femma. Det fanns (då) inget sätt att stoppa en ballistisk missil i flykten och de
befintliga radarsystemen kunde inte ens upptäcka sådana missiler.
Psykologiskt sett ställdes den amerikanska allmänheten inför ett annat problem. Faktum var helt enkelt, att denna sovjetiska framgång kom rakt i hälarna
på flera misslyckade amerikanska försök att göra exakt samma sak. Den sovjetiska framgången var desto mer oväntad, eftersom de amerikanska misslyckandena fått massor av publicitet – en del av dem i realtid, så att säga – och den
sovjetiska prestationen kom som en total överraskning, utan att ens en antydan
om deras avsikter eller förberedelser läckt ut. Detta väckte givetvis en härskara
av frågor. För det första, om Sovjetunionen lyckats dölja sina förberedelser för
att skicka upp en satellit, fanns det två möjligheter. Antingen hade man i Sovjet
lyckats dölja alla sina provskjutningar och (fick man anta) misslyckanden för
hela USA:s apparat för informationsinhämtning, eller så lyckades de i sitt allra
första försök, och ingen ville ens fundera på vilket av alternativen som var värst.
För det andra, vad kunde Sovjetunionen klara när det gällde missilproduktion?
En sak var emellertid säker, särskilt efter Laijkas (hundens) och kosmonauten
Jurij Gagarins färder: rymdfärderna hade kommit för att stanna och därmed
övergick de värsta mardrömmarna om ett interkontinentalt kärnvapenkrig från
att vara science fiction till att bli officiell försvarsplanering. Detta var inte en resa
till månen, men det hade blivit uppenbart att en sådan resa var ett rimligt mål
för varje nyfödd rymdfararnation.
Till USA:s heder må sägas, att landet återhämtade sig påtagligt bra. Den 31
januari 1958, mindre än fyra månader efter den första sputniken, skickade ett
team från amerikanska armén med Werner von Braun i spetsen framgångsrikt
upp den första Explorer och USA hade gått med i ”rymdkapplöpningen”. Den
25 maj 1961 meddelade president Kennedy formellt USA:s avsikt att skicka
en människa till månen och föra honom tillbaka igen, och att göra detta inom
samma årtionde. Läsaren kommer säkert ihåg att den 20 juli 1969 landade
besättningen på Apollo 11 på månen, kom tillbaka säkert och öppnade vägen
för utforskning av månen.
.

Att understryka vikten av att få hem astronauten är motiverat. I december 1962 publicerade
ansedda American Institute of Aeronautics and Astronautics i sin månadstidskrift en text om
en envägsresa till månen, i syfte att bli först med att plantera den amerikanska flaggan där.
Det tekniska motivet för detta tämligen ovanliga förslag var att en resa ena vägen var mycket
enklare att genomföra och sålunda också att utföra inom kortare tid. Artikeln, som i tekniskt
avseende var detaljerad och korrekt, hade en vision av att den ensamma astronauten skulle
försörjas med obemannade fraktraketer till dess (förmodligen inom några år) att USA kunde
utveckla förmågan att hämta hem mannen. Se John M. Cord och Leonard M. Seale, ”The
One-Way Manned Space Mission”, Aerospace Engineering, Vol. 21, No. 12 (December 1962):
s. 60–61 och 94–101. Artikeln gjordes senare om till ett utmärkt skönlitterärt arbete. Hank
Searle, Project Pilgrim (Greenwich, CT: Fawcett, 1964).
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Det är värt att notera att von Braun, som ledde teamet som skickade upp
Explorer, var raketentusiast från tidig vuxen ålder i Tyskland. 1932 (innan nazisterna kom till makten) började han vid tjugo års ålder vid den tyska arméns
avdelning för vapenutveckling för att arbeta med teknologin runt långdistansraketer och blev senare chef för V-2-projektet. När kriget slutade, lyckades han
och de flesta i hans team fly till den amerikanska sektorn i Tyskland och fördes
till slut till USA som ett led i Operation Paperclip. Detta gjordes (mycket framgångsrikt, som det skulle visa sig) för att av dessa fångar så fort som möjligt
lära sig allt de kunde om de avancerade teknologier som utvecklats i Tyskland
under kriget. Ett påstående som framförts är, att von Braun utnyttjade både
den tyska armén och NASA för att främja sina egna drömmar om rymdresor.
Faktiskt råkade han 1944 ut för en del problem med Gestapo, som misstänkte
honom för just detta. Eftersom han i det här fallet var av oerhört värde, både
för tyskarna och för amerikanerna, kan man kanske säga att båda de vetenskapliga områdena drog nytta av detta.
8.3.4

Rymdfärder och science fiction

Syftet med föregående avsnitt är att understryka tre saker. För det första gick
rymdfärderna för större delen av jordens befolkning, bokstavligen över en natt,
från science fictions gråzon till den riktiga vetenskapens domäner. Förmodligen
var de ingenjörer, i Sovjetunionen och i USA, som arbetade med dessa raketprojekt troende sedan länge, men man kan fortfarande ha sina tvivel om deras
politiska chefer.
Inom tre år från den första sovjetiska sputniken gick för det andra rymdfärderna för USA från enbart försök att få satelliter i omloppsbana till att få
status som nationellt projekt med inriktning på månen och med välsignelse
av ingen mindre än själve presidenten. Lite vid sidan om är det intressant att
notera, att Kennedy var mer angelägen om att slå ryssarna, än om utforskning
av rymden.
Slutligen är våra liv idag beroende (på många områden bokstavligen) av
rymdfärder. Väderinformation, kommunikationer, fartygs- och flygplansnavigering, t.o.m. GPS för fotvandrare, underhållning och hela myriader av användningsområden för satelliter i militärt syfte är idag otänkbara utan de olika
satellitsystem som nu är i bruk. Rymdfärderna gick från science fiction till en
mångmiljardindustri på mycket kort tid.
.

På ett band från 1962 som släppts av framlidne president John F. Kennedys bibliotek i Boston
i augusti 2001, säger presidenten till James Webb, då chef för NASA, att målet måste vara att
slå ryssarna, för i annat fall ”skulle vi inte spendera så stora summor, för jag är inte intresserad
av rymden”. Citerat av Robert F. Dorr i ”Washington Watch”, Aerospace America, Vol. 39, No.
10 (2001), s. 8.
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En del science fiction har flätats samman med riktig vetenskap på konstiga
vägar. Arthur C. Clarke, den kände science fiction-författaren, publicerade i slutet av fyrtiotalet en berättelse som också handlade om geostationära satelliter.
Det är således satelliter som ligger i omloppsbana på ca tjugoentusen miles
(33 800 km) höjd. På denna höjd är deras omloppstid tjugofyra timmar och
om de ligger över ekvatorn, befinner de sig i princip hela tiden på samma ställe
ovanför jordens yta. Detta gäller många kommunikations- och övervakningssatelliter. När de första geostationära satelliterna föreslogs för faktiskt bruk,
hävdade Clarke att han borde få royalties, eftersom han varit först med detta
koncept. Men eftersom det förflutit mer än sjutton år sedan Clarkes berättelse
publicerades, ansågs hans krav vara av noll och intet värde.
8.3.5

En kort berättelse om ”dödsstrålar”

Det första exemplet på användning av begreppet ”dödsstrålar” tillskrivs Arkimedes, den berömde matematikern som levde i Syrakusa på Sicilien. Under
det andra puniska kriget (214–213 f. Kr.) gjorde staden gemensam sak med
kartagerna och kom under belägring av en stor romersk här och en romersk
flotta. Arkimedes konstruerade olika krigsmaskiner som spelade en viktig roll i
försvaret av staden. Det berättas också, att Arkimedes konstruerade stora speglar och använde dem för att sätta eld på den romerska flottan. Även om staden
till slut erövrades och Arkimedes dödades, levde berättelsen vidare och 1973
organiserade en grekisk ingenjör ett försök för att kontrollera sanningshalten
i historien. Han samlade ihop sjuttio grekiska sjömän, försåg dem med välpolerade bronssköldar och lyste med dessa upp en liten träbåt som låg på ett
avstånd av ca tvåhundra fot (60 m). Båten tog eld efter två minuter. Detta var
förmodligen vad som hände de överraskade romarna, men vi kan också utgå
från, att de efter ett tag lärde sig att vara försiktiga och hålla sig utom räckhåll.
Olyckligtvis vet vi inte hur pass mycket denna uppfinning faktiskt bidrog till
stadens försvar.
Genom tiderna har alla slags ”magiker” tillskrivits förmågan att ha makt att
skada utan någon fysisk handling – genom fjärrkontroll, så att säga. 1898 anslöt sig ”marsianerna” till denna mystiska skara. I H. G. Wells skönlitterära berättelse om en invasion av jorden från Mars (Världarnas krig), var inkräktarna
utrustade med sådana apparater. Deras vapen var en anordning som såg mycket
komplicerad ut och som gav ifrån sig en het stråle, som förångade allt den
träffade. Faktum är, att beskrivningen av strålen påminner väldigt mycket om
en nutida laserstråle. Till slut räddades jorden, genom att inkräktarna dukade
under för jordens bakterier – en möjlig förutsägelse om biologisk krigföring.
Sedan denna bok publicerats, öppnades dammluckorna och skönlitteraturen,
och senare filmerna, beskrev återkommande alla slags dödsstrålar, baserade på
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alla sorters knasiga fysiska principer. Allt detta var givetvis påhitt, men alla var
överens om, att om man faktiskt kunde utveckla något liknande, så skulle det
vara ett superbt vapen. Kanske var det under inflytande av denna litteratur
som det brittiska flygministeriet 1935 bad Watson-Watt, den brittiske radarpionjären (som i sin tur frågade sin assistent Arnold Wilkins), att undersöka
möjligheten att få fram en dödsstråle (se kapitel 3). Utsända radiostrålar hade
ju allt som krävdes av lämpliga egenskaper för att bli dödsstrålar. De sände ut
energi, de kunde riktas och de baserades på solid vetenskap. Olyckligtvis var
de också alltför svaga för att göra verklig skada, eftersom tekniken ännu inte
var mogen.
När projektet ”Stjärnornas krig” (SDI – Strategic Defense Initiative) lanserades 1983 med väldiga budgetanslag, kunde forskningen om dödsstrålar återupptas med seriös inriktning, denna gång specifikt inriktad på att träffa och
skjuta ned ballistiska missiler. Under tidsperioden mellan Watson-Watts dagar
och president Ronald Reagans, hade teknologin avancerat och det fanns nu
flera möjliga tekniker för ett ”dödsstrålevapen”. Där fanns fria elektronstrålar,
neutronstrålar, mikrovågsstrålar och, sist men inte minst, laserstrålar.10 P.g.a.
dess omfattande användning på andra områden, var lasertekniken den mest
avancerade och därmed också den teknik som ådrog sig forskarnas största intresse. En fördel med lasern vid användning som vapen är, att den kan skada
det mänskliga ögat även vid liten styrka och detta var också vad man först
tänkte använda den till, när funderingarna inriktades mot antipersonella anordningar. Efter Falklandskriget tog en skarpögd fotograf några bilder på vissa
lådor med märkligt utseende som monterats på en brittisk jagare som låg i
hamn. Förmodligen hade någon glömt att sätta på kåporna på dessa lådor.
Bilderna publicerades och det visade sig att lådorna var laseranordningar som
skulle blända de argentinska piloterna när de dök mot fartygen.
Men detta var ännu ingen riktig ”dödsstråle”. Ytterligare framsteg inom
berörda vetenskapsområden och det akuta behovet av att kunna skjuta ned
snabba mål gav slutligen resultat, och i flera försök sköts mindre raketer (Katjusja) ned in flykten av ett experimentellt laservapen. I och för sig stod vapnet
på marken, vilket gjorde hela systemet mindre viktkänsligt jämfört med en
flygburen variant, men å andra sidan har denna raket en tämligen tjock stålinneslutning och att hetta upp den tillräckligt mycket för att få den att explodera, krävde både avsevärd styrka och betydande träffsäkerhet. Slutligen håller
USA nu på att utveckla ABL (AirBorne Laser) som ska flygas i en specialbyggd
Boeing-747 och kunna skjuta ned ballistiska missiler på avstånd av hundratals
kilometer.
10. Utan att gå in på tekniska förklaringar, bör det påpekas att det finns många sätt att framställa
laserstrålar, och vid många våglängder. Det finns t.o.m. röntgenlasrar.
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En rad andra mindre, handburna eller fordonsmonterade lasrar utvecklas
och det enda som hindrar en omfattande användning av dem är problemet
med strömförsörjningen till lasern. Men vapen med högenergistrålar existerar
och på det hela taget också den tänkta dödstrålen, som rör sig med ljusets
hastighet och kan förånga ett mål. Det medges att detta tog längre tid att genomföra fullt ut, jämfört med rymdfärderna, men det är ju egentligen inte vad
det handlar om.
8.3.6

Bioteknologi och science fiction

Ett tredje område för stora vetenskapliga framsteg, som ännu för ett par årtionden sedan enbart förekom i science fiction-litteraturen, är biologin och de
biologiska vetenskaperna. Vi syftar då särskilt på genetisk ingenjörskonst och
kloning. Även om dessa områdens relevans för militär teknologi (jämfört med
de två föregående) vid en första anblick kan verka något långsökt, måste två
saker påpekas. För det första är detta ett försök att iaktta sambandet mellan
science fiction och vetenskapliga fakta. För det andra har biologin stor relevans
för krigskonsten, om än inte i den form som man i allmänhet ser den, men
detta ska strax tas upp.
Utan att gå in på etiska frågor, verkar det som att kloning numera är en
ganska beprövad teknologi som på ett eller annat sätt har kommit för att stanna
och utvecklas. Kloning är givetvis ett gammalt ämne inom science fiction och
därmed kvalificerad för att tas med i denna diskussion. Genetisk ingenjörskonst handlar om förmågan att förändra ursprungliga egenskaper i en levande
cell och därmed i en hel organism, genom att föra in vissa egenskaper i andra
celler eller organismer. Förr handlade denna teknik alltid om att det dök upp
ändlösa (klonade) horder av krigare med en övermänniskas alla attribut, vilka
tjänade en ond härskare eller galen vetenskapsman. Men tekniken att klona är
faktiskt synnerligen ineffektiv, eller rentav ett slöseri i en sådan tillämpning.
Utan att gå in på alltför långtgående förutsägelser, kan man påpeka att denna
teknik kan ge betydligt mer militär utdelning om den används på olika sorters
djur, jämfört med att använda den på människor. Men genetisk ingenjörskonst
kan också få viktiga tillämpningar vid behandling av krigsskador, särskilt då vid
reparation eller utbyte av illa skadade organ.
8.3.7

En praktisk guide för framtiden

Så vad är science fiction och när slutar den att vara science fiction för att bli vetenskapliga fakta? Är det en fråga om teori, om faktiska tekniska lösningar, eller
beror det bara på attityder?
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För att förenkla det hela, föreslås en ny definition av science fiction som i
framtiden, när man diskuterar en innovation på slagfältet, kanske kan sätta
saker och ting i deras rätta perspektiv: ”Science fiction är varje anordning eller
process, vars teknologi ännu inte bevisats i laboratorium.” Läsaren kan se, att
denna definition inte har något att göra med storlek, form, strömförbrukning,
effektivitet, tillförlitlighet, eller kostnad. Om principen bevisats i ett bänktest
och kan upprepas, är det vetenskap, vare sig denna princip är en originalidé eller
hämtad från science fiction. Den kanske fortfarande har fysiska begränsningar
i form av vikt eller avstånd, för att bara nämna två av de mest återkommande,
men principen har inte desto mindre bevisats. För att understryka denna sista
punkt, kommer här ytterligare ett exempel. Fram till artonhundratalets sista
årtionde ansågs möjligheten att kunna flyga med en maskin tyngre än luft vara
science fiction och många väl övervägda och matematiskt stringenta uppsatser
skrevs för att bevisa detta. Men det visade sig, att hela problemet hängde på
att det inte fanns några lämpliga motorer. När detta lösts och bröderna Wright
uppfann skevrodret, eller i varje fall dess föregångare, låg vägen också öppen för
jumbojetplan och rymdskyttlar.
Och här sluts cirkeln. Vad som idag är vilda fantasier, baserade på science
fiction, kan plötsligt mogna till en användbar teknologi med oanade möjligheter. Genom historien har nästan varje innovativ teknologi också fått militära
tillämpningar, även om, som vi sett, dessa inte alltid genast varit uppenbara eller acceptabla. Men en kraftfull tillämpning av en ny teknologi kan ge ett överraskande resultat, vare sig detta är vetenskapligt, kommersiellt eller militärt.
Sådana ”tekniska överraskningar” är ämnet för nästa kapitel.
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9. Teknologiska överraskningar och
”teknologiska misslyckanden”
I krig finns inget andrapris för medtävlaren.
– General Omar Bradley

9.1
9.1.1

Överraskning på slagfältet
Klassisk militär överraskning

Taktiska och t.o.m. strategiska överraskningar är lika gamla som kriget självt.
Många exempel förs fram redan i Bibeln, som Gideon och midjaniterna (Domarboken) och Jonatan och hans väpnare vid Mikmash (Samuels bok), vilka
handlade om nattanfall av antalsmässigt underlägsna styrkor. Varje nybliven
gruppchef bör ha hört talas om detta, som är en av ”krigets principer” och har
diskuteras av både Clausewitz och Sun Tzu.
En överraskning på slagfältet kan få synnerligen ovälkomna, om inte rent
av förödande konsekvenser för den som överraskas. Överraskningen kan bero
på vårdslöshet (Pearl Harbor), förutfattade idéer (Israel i Yom Kippur-kriget)
eller liknöjdhet (de allierade i december 1944 och Ardenneroffensiven). Överraskning kan uppnås genom noggrann planering och utförande (platsen för
landstigningen på Dagen D) eller genom avsiktlig bluff (invasionen av Sicilien
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och ”mannen som inte fanns”). Den kan också inträffa som ett resultat av ren
tur, i kombination med resolut handling, såsom erövringen av bron vid Remagen över Rhen den 7 mars 1945, låt vara att turen i detta fall tillhandahölls
av tysk vårdslöshet. Man kan planera för överraskning genom ett djärvt drag
(Operation Market Garden i september 1944), men detta kan vändas i katastrof
p.g.a. dålig planering och politiska överväganden. Överraskning kan slutligen
uppnås genom nya uppmarschvägar som anses omöjliga att forcera, som den
tyska attacken genom Ardennerna i maj 1940 och än en gång i december 1944,
eller den israeliska arméns flankangrepp på den egyptiska 1949, då man gick
genom föregivet ofarbara sanddyner, men i själva verket färdades längs en gammal romersk väg.
9.1.2

Teknologisk överraskning

Samtliga dessa fall var en överraskning som nästan helt berodde på en oväntad insats eller förflyttning av trupper och detta sätt att överraska var känt för
krigare från historiens gryning och förmodligen också före det, som citat från
Bibeln visar. Men det finns ett annat slags militär överraskning som innebär
att oväntad utrustning, vanligen vapen, plötsligt uppenbarar sig på slagfältet
och ganska ofta gör den andra sidan, som inte har denna utrustning, hjälplös.
Detta är vad man skulle kunna definiera som ”teknologisk överraskning”. Men
begreppet ”teknologisk överraskning” har sällan behandlats i litteraturen, ens
när denna uppenbarligen var huvudorsak till utgången.
Detta beror inte på att effekterna av radikalt nya vapen inte diskuterats
och vänts ut och in på i litteraturen, utan på att man diskuterat de långsiktiga
effekterna av nya teknologier (teknologiska innovationer, om man så vill) på
slagfältet och på utvecklingen inom krigskonst och krigsvetenskap. Men bara
i sällsynta fall (och då bara när det gäller sentida historia) finner vi någon beskrivning eller analys av handlingar och reaktioner hos de stridande, där ett
överlägset eller nytt vapen uppenbarade sig, vare sig detta skedde i en strid, under ett fälttåg eller i ett krig. Mängder av diskussioner har exempelvis förts om
effekterna av kanoner som sköt med krut på slott och borgar, om feodalismen
.

.

Den brittiska underrättelsetjänsten tog en död man, klädde honom som en officer och lade i
olika brev och dokument i hans portfölj (vilka faktiskt skrivits av höga officerare) med innebörd att landstigningen på Sicilien bara var en täckmantel för landstigningar på Sardinien och
i Grekland. Den falske ”major Martin” puttades sedan överbord från en ubåt i havet utanför
Spanien. Hans kropp spolades iland och kopior på dokumenten levererades prompt till Berlin. Tyskarna svalde betet och förflyttade trupper och andra resurser till de ”hotade” ställena,
och försvagade därmed försvaret på de riktiga landstigningsplatserna.
De brittiska fallskärmsjägarna stötte på två oväntade tyska pansardivisioner. Planerarna kände
till att de två divisionerna skulle anlända, men av politiska skäl valde de att bortse från denna
information. Se Cornelius Ryan, A Bridge Too Far (New York: Simon & Schuster, 1974), s.
157–160.
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och om det sociala systemet på den tiden. På samma sätt diskuterades kärnvapenkrig överallt efter 1945. Men det finns inga beskrivningar av tankarna
hos å ena sidan kanonjärerna och deras befäl den första kvällen när kanonerna
tystnat, och hos slottsherren å den andra. Inte heller vet vi mycket om tankar
och handlingar hos slottsherrens kollegor, när just denna belägring slutade på
ett ganska förutsägbart sätt.
Och vad som skedde har gått förlorat i historiens dunkel. Vi vet inte vilket
slott som blev testplats för den nya kanontekniken eller när denna speciella
strid inträffade. Men enbart med hänvisning till antalet skilda vapen som utvecklats genom historien, var fallen av teknologiska överraskningar kanske inte
så sällsynta som vi, som fötts under teknologins tidsålder, i förstone kan tro.
Skulle vi räkna ut hur många slag av krigets verktyg som använts under de senaste årtusendena, från de första klubborna och spjuten och fram till idag, och
inräknat alla vapen som existerat däremellan, uppgår antalet troligen till flera
tiotusental. Även om vi bara håller oss till originalidéer och inte variationer och
förbättringar av befintliga system, kommer antalet fortfarande att vara mycket
högt. Detta kan översättas med det faktum, att ett helt nytt vapen såg dagens
ljus med några års mellanrum och resulterade i en överraskning på slagfältet.
Den tidigare referensen till ”oväntad utrustning” avser att belysa det faktum, att en teknologisk förändring på slagfältet kan nås med andra medel än
de uppenbara, vapnen. Så t.ex. användes stigbygeln för första gången av avarerna (en nomadstam) i Centralasien någon gång på femhundratalet. Denna
tämligen alldagliga anordning – som förmodligen uppfanns för att göra livet
enklare för ryttaren, genom att förse denne med en enkel, enpinnad ”stege” för
att klättra upp på hästen – visade sig vara ett synnerligen viktigt hjälpmedel och
kopierades av alla som såg den. Den förvandlade kavalleriet från att bara vara
snabbrörligt infanteri (”dragoner”, med en senare beteckning) till en stöttrupp,
som faktiskt kunde strida från sadeln (i sig själv en viktig uppfinning) och skapade förutsättningarna för kavalleristrid i mer än tusen år framåt. Under nyare
tid har samma sak hänt med andra, icke-militära teknologier som ”rekryterats”,
så att säga, till militärtjänst: ballongen, telegrafen, förbränningsmotorn, radion
och flygplanet. Både järnvägen och fraktflygplanet (som i sig inte är några vapen) har använt massor av gånger för att nå militär överraskning, genom att
snabbt flytta trupper till oväntade platser. Det nyaste exemplet på en sådan
”militariserad” apparat är givetvis datorn.

9.2

Total överraskning och självförvållad överraskning

Teknologisk överraskning kan således definieras som ny utrustning som dyker upp och bidrar till effektiviteten i strid hos den styrka som använder den,
varvid den sätts in mot en motståndare som inte är beredd på denna händelse
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och dess konsekvenser. Krigshistorien är överfull av exempel på militära styrkor
som stred eller t.o.m. gick i krig utan att känna till att fienden var utrustad
med, eller höll på att utrustas med, teknologiska anordningar gentemot vilka
den egna styrkans befintliga utrustning inte kunde svara upp. Detta skulle
kunna definieras som ”total överraskning”. System för slagfältet utvecklades av
den ena sidan under djupaste sekretess och hemligheten skyddades tills denna
utrustning sattes in på slagfältet. Exempel är den akustiska torpeden, som utvecklades av de allierade för att bekämpa ubåtarna, de uppåtskjutande kanonerna som monterades i Me-110 och ”Dambuster”-bomben, som utvecklades
för att spränga Ruhr-dammarna. Andra exempel är användningen av window
och den israeliska flottans störning av (de sovjettillverkade) Styx-sjörobotarna
under kriget 1973. Det ultimata vapnet av detta slag var givetvis atombomben. Uppvaknandet till verkligheten var vanligen ganska hårdhänt. En sådan
händelse kan visserligen kallas för ett misslyckande för underrättelsetjänsten,
men man bör komma ihåg att även den bästa underrättelsetjänst inte är allsmäktig och därför, beroende på omständigheterna, kan misslyckas. Men det
fanns vid många tillfällen tillräckligt med perifer bevisning för att motivera en
mer noggrann undersökning och felet låg inte i att man inte gjorde en sådan
undersökning, utan i att man värderade tillgängliga data på ett felaktigt sätt.
En annan sorts överraskning inträffar som resultat av de slag av ”teknologiska misslyckanden” som tidigare diskuterats. Den handlar om den ena sidans
teknologiska utveckling eller vapenköp, som den andra sidan (eller, för den
delen, vem som helst som orkat se sig omkring, läst professionell litteratur
eller besökt en teknisk mässa) var väl medveten om. Ibland var inte bara existensen av ett nytt vapen känd, utan också en mängd användbar information
om vapnet. Ofta utvärderade man emellertid inte samtidigt det nya vapnets
prestanda och möjliga scenarier på slagfält där ett sådant vapen skulle komma
till användning. Det har också funnits fall, där den ena sidan faktiskt mötte
det aktuella vapnet, eller t.o.m. tidigare använt en liknande version av det, för
att sedan stöta på det i strid och ändå bli överraskad över dess verkan. Detta
kan definieras som ”självförvållad överraskning”. Långbågen vid Crécy, radarn
under Slaget om Storbritannien och de israeliska styrkornas möte med Saggerrobotarna är alla exempel på denna slags självförvållade överraskning.

.

Styx hade en räckvidd på ca fyrtio kilometer, jämfört med tjugo kilometer för den israeliska
Gabriel. Israelerna, som var väl medvetna om skillnaden i räckvidd, kunde inte göra mycket
åt räckvidden hos förstagenerationens Gabriel, som utvecklats från en markrobot. De valde
andra medel med mer allmänna användningsområden, för att jämna ut oddsen. I sjöstriderna
1973 stördes alla Styx-missiler som avfyrades så att de missade målet, tills de israeliska robotbåtarna hade kommit inom skotthåll och kunde avfyra sina egna missiler.

218

Teknologiska överraskningar och ”teknologiska misslyckanden”

9.3

Begränsningar vid informationsinhämtning

Som framgått av föregående kapitel, härrör teknologiska överraskningar sällan från misslyckanden på underrättelsesidan. De flesta exempel som nämnts,
handlade om dålig förståelse för eller feltolkning av kända fakta (ibland allmänt kända sådana), konservatism och felaktigt ekonomiskt tänkande. Exemplet med österrikarna (se kapitel 1), som inte ville beställa ett modernt gevär,
eftersom de just avslutat en nyinstallation av maskiner i sina gevärsfabriker för
att tillverka ett annat, låt vara föråldrat, är talande i detta avseende.
Kan mer effektivt informationsinhämtande minska risken för en total teknologisk överraskning? Svaret är inte ett klart ja eller nej. Underrättelser är
viktiga, eftersom de kan kasta ljus över en del hot och kanske avvärja en total
överraskning, men ingen underrättelsetjänst kan anses vara pålitlig nog att i tid
kunna leverera vad som krävs. Och vad betyder ”i tid” för scenarier rörande
teknologisk krigföring? Veckor, månader, år? Dessutom räcker det inte med
enbart varningen, ifall det handlar om ett teknologiskt hot. Problemet har vanligen inte med datainsamling eller en tolkning av data att göra, utan med att
hantera sådana data för att nå bästa möjliga resultat och göra något meningsfullt av dem. Två ytterligare exempel kan belysa denna punkt. I kapitel 4 (not
29) noteras att Rommels styrkor erövrade en Wellington-bombare utrustad
med en antiubåtsradar. Rommel brydde sig inte om att informera sina överordnade i Berlin om fyndet, antingen för att han ville använda planet själv, eller för
att han trodde att fyndet var föga av betydelse – Berlin hade förmodligen ändå
ett. Till slut fick emellertid Berlin höra talas om planet och begärde att få det
genast. Metox-mottagaren för ubåtar baserades sedan på den erövrade radarn.
Ett liknande exempel, denna gång på den amerikanska sidan, citeras av Samuel
Morison. Den japanska torpeden ”Long Lance” var bättre än något som amerikanerna förfogade över, t.o.m. när de amerikanska torpederna fungerade som
avsett. Den hade en mer avancerad motor, en dubbelt så stor stridsspets och
mer än dubbla räckvidden – den var faktiskt större än kanonernas på slagskeppen. Torpeden ställde till mycket elände för amerikanerna och var avgörande
i flera japanska segrar till sjöss. Ingen i den amerikanska flottan i Stilla havet
kände till denna torped eller dess prestanda. Det är förståeligt. Men så spolades
tydligen en av dessa torpeder iland på ön Savu vid Guadalcanal i januari eller
februari 1943. Den plockades isär på platsen och det man fann skickades till
flottans underrättelsetjänst, där alla data försvann och enbart rykten sipprade
fram. Inte ens amiral William F. Halseys stab kände till den. Ryktet fördes
vidare till en amiral som planerade ett slag (Kula-viken i juli 1943) och han
varnades för torpedens mycket stora räckvidd, men amiralen avfärdade det hela
.

Samuel E. Morison, History of United States Naval Operations in World War II, Vol. VI (Boston:
Little, Brown, 1949), s. 195–196.
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som ”struntprat”. I slaget förlorade den amerikanska flottan en kryssare och två
jagare, varvid kryssaren definitivt föll offer för denna torped.
Men historien har en fortsättning. 1966 publicerades en artikel om den
amerikanska flottans Office of Naval Intelligence (ONI), i vilken författaren
hävdar att flottan redan 1940 kände till allt som fanns att veta om ”Long Lance”. Men när uppgifterna (dess ”fenomenala” fart, räckvidd, storlek på stridsspetsen, jämfört med torpederna i väst) lades fram för materialförvaltningen
(Bureau of Ordnance), avfärdades dessa såsom varande ”omöjliga”. En del av
skälet till denna inställning var det faktum, att den japanska torpeden använde
sig av syre i tankarna och inte av lagrad luft. Eftersom vare sig amerikanerna
eller britterna ännu lyckats tillägna sig denna syreteknologi, drog ”experterna”
slutsatsen att då kunde inte heller japanerna teknologin.
Även i det här fallet gjorde underrättelseväsendet sitt jobb – och under
omständigheter som var bättre än man kunde förväntat sig – men utan framgång. Läsaren torde lägga märke till likheten mellan inställningen hos folket
på Bureau of Ordnance och hos de tyska vetenskapsmännen som avfärdade
kortvågsradarn som science fiction.

9.4

Effekterna av teknologisk överraskning

Kortsiktigt kan en teknologisk överraskning hanteras som vilken överraskning
som helst på slagfältet. En viss operation kan avbrytas eller så kan man satsa på
att ändå slå motståndaren, antingen genom att göra av med väldiga resurser, eller genom att utföra någon sorts balansakt gentemot andra krav, eller genom att
använda andra medel för att jämna ut oddsen. Överraskningen och dilemmat
för amerikanska pansarbesättningar, när de ställdes inför de mer effektiva tyska
88 mm stridsvagnskanonerna i Europa, ger en illustrativ bild. Den amerikanska
armén hade ett stort numerärt övertag över den tyska armén och även om man led
stora förluster, tryckte de amerikanska förbanden tillbaka de tyska stridsvagnarna.
De fick i stor utsträckning hjälp av jaktplan som tillhandahöll understöd på nära
håll från luften. Detta var i sin tur möjligt genom att Luftwaffe så dags hade sopats
bort från luftrummet över Normandie. På D-dagen hade Luftwaffe bara 80 plan
i tjänst som kunde sättas in mot landstigningen. Två månader senare, i augusti
1944, visade sig inte ett enda tyskt plan i de avgörande pansarslagen.
.
.
.
.

Thomas G. Mahnken, ”Gazing at the Sun: The Office of Naval Intelligence and Japanese Naval Innovation, 1918–1941”, i Intelligence and National Security, Vol. 11, No. 3 (July 1996),
Frank Cass, London, s. 432–433.
Under en period under striderna i Europa var t.o.m. de amerikanska resurserna överansträngda av de fruktansvärda förlusterna inom stridsvagnsförbanden. Stridsvagnar fick tas från utbildningsenheter och skeppas till Europa. Se Ross, s. 279–280.
D’Olier, s. 7.
Emerson, s. 39.
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Men på längre sikt blir läget annorlunda. Som tidigare påpekats, orsakas
teknologiska överraskningar av ”teknologiska misslyckanden”. Bästa sättet att
hantera dessa, är att lägga sig till med ett lämpligt teknologiskt motmedel, men
detta fungerar inte alltid. Om ett radarsystem kan störas med framgång av
fienden, kommer fler radarapparater av samma typ inte att lösa problemet. Det
krävs ett nytt radarsystem eller en större modifiering och sådana kan man inte
få fram hur enkelt som helst, om inte man är synnerligen snabb i tänkande,
beslutsfattande och organisation.
Om detta inte går, om de resurser som måste sättas in är begränsade (eller
inte kommer att göra skillnad, p.g.a. att den tekniska olikheten) och det inte
finns något annat sätt att kringgå problemet, blir resultatet ett nederlag, lokalt
eller totalt, och tvingar fram att man måste ge upp det aktuella slaget. Tyskarna, som avstod från daganfall mot Fighter Commands baser (och därefter
gav upp Seelöwe – invasionen av England) och från att försöka minska de amerikanska bombanfallen dagtid hösten 1943, erbjuder två exempel på sådana
nederlag. Att föra in en ny taktik kan ibland fungera som en tillfällig lösning
på en teknologisk överraskning, eller på teknologisk underlägsenhet, men effekterna kommer ofta att bli kortlivade och kostsamma, eller bådadera. Detta
beror på att ny taktik kan mötas med organisation och utbildning, medan
den ursprungliga orsaken – den teknologiska nyheten eller överlägsenheten
– fortfarande lurar i bakgrunden. Det finns många exempel som kan illustrera
detta faktum.
General Claire Chennault, berömd från ”Flying Tigers”, lärde sina piloter
att utnyttja den höga farten i deras P-40 för att dyka genom japanska formationer av bombplan och inte ge sig i kast med de mer lättmanövrerade Zerojaktplanen. Eftersom Chennaults syfte var att stoppa bombanfallen, lyckades
detta beundransvärt bra. Men fundera å andra sidan på följande. Under den
brittiska evakueringen av Palestina 1948 lämnades flera nyckelbefästningar (de
s.k. Taggart-polisstationerna) över till araberna. Den israeliska armén, som saknade artilleri, sände nattetid ut soldater utrustade med sprängämnen, för att
ta sig fram till dessa befästningar och spränga väggarna. Strategin fungerade
ibland, men oftast inte. Kombinationen av kulsprutor och taggtråd under Första världskriget utgjorde ett tekniskt hinder för förflyttningar. Tyskarna försökte sig på en teknologisk lösning, gas, men misslyckades, eftersom försöken
inte genomfördes på ett konsekvent sätt. De allierade prövade stridsvagnen,
men den misslyckades i första omgången, eftersom man inte förstod sig på dess
förtjänster. Tyskarna försökte sig så på en taktisk lösning, den s.k. Hutier-tekniken, med infiltration av små enheter utan föregående spärreld från artilleriet.
.

Om man inte är välförberedd eller har stor tur, tar det tid att lösa ett sådant problem och att
åtgärda det, och i ett snabbt slag eller med en beslutsam fiende, är tiden kort. Se även kapitel
4 om den snabba brittiska reaktionen på de första gasanfallen.
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Inledningsvis nådde denna infiltrationstaktik uppseendeväckande framgångar,
förmodligen för att den var ny, men så snart de allierade lärt sig att hantera taktiken, rann det hela ut i sanden.10 Den enda lösning som till sist fungerade och
som slog sönder begreppet statisk krigföring, var pansarförbandet. Idag kan
detta förband knytas ihop med fallskärmstrupper och stridshelikoptrar, åter
en i grunden teknologisk innovation. Nydanande taktik kan emellertid knappast stoppa en bepansrad helikopter; ett bättre konstruerat vapen som speciellt
inriktats på denna uppgift skulle emellertid kunna det.
Kan man återhämta sig militärt från en teknologisk överraskning? Detta
beror givetvis på omständigheterna. Det finns ju inte särskilt mycket att göra
efter ett kärnvapenanfall. Inte heller kan man göra särskilt mycket om orsaken
till ”överraskningen” fortfarande är okänd. I detta fall blir den stridande desorienterad och orsaken kanske inte hittas på länge. Detta var vad som hände, när
de allierade introducerade kortvågsradarn och senare den akustiska ubåtsjakttorpeden. Skeptiska kritiker kan hjälpa till att bevara fiendens hemlighet, som underrättelseexperterna i Bomber Command, som vägrade att tro på rapporterna
om kanoner som sköt uppåt, eller förhörsledarna från den franska underrättelsetjänsten som misstrodde uppgifterna om ett förestående gasanfall. Slutligen
finns det överraskningar som man inte kan göra mycket åt, som när de enmotoriga eskortjaktplanen började anlända och följa med på bombräder djupt in över
Tyskland. Göring misstrodde i början rapporterna, eftersom tyskarna vid denna
tidpunkt fortfarande ansåg att ett sådant jaktplan var en teknisk omöjlighet.
9.4.1

Kan teknologisk överraskning genomföras
som vilken militär operation som helst?

Utbildning och övningar är utmärkta förberedelser för framtida eventualiteter.
Militära befälhavare utbildas vanligen för att kunna reagera rätt på överraskningar på slagfältet och de flesta sådana operativa överraskningar kan simuleras
under utbildningen. Men frånsett att utrustning havererar, något som man
också tränar på många andra områden, övar man aldrig ”teknologiska misslyckande” (i den mening som här föreslås) och det är tveksamt om sådana
verkligen kan simuleras eller övas. För att kunna göra detta, måste ett tänkt
futuristiskt vapen (eller en ”situation”) föras in i övningen, och man kan nog
tänka sig reaktionen på ett sådant förslag.
10. En intressant ”skulle kunna ha blivit”-förlängning av Hutier-taktiken vore luftburna anfall
och landsättningar, eventuellt med fallskärm, av trupper och kulsprutor bakom fiendens linjer. Mot slutet av kriget var det tekniskt möjligt att göra detta med ett rimligt antal soldater
och det föreslogs faktiskt av general Billy Mitchell, och godkändes av general Pershing. Men
kriget slutade innan idén kunde testas. En framgångsrik övning genomfördes dock efter kriget vid Kelly Field. Se Roger Burlingame, General Billy Mitchell (New York: Signet, 1956), s.
81–82; och Arnold, s. 398.
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9.5

9.5.1

Några avslutande anmärkningar
om ”teknologiska misslyckanden”
Effekter av ”teknologiska misslyckanden”

De ”teknologiska misslyckanden” som beskrivits (eller nämnts helt kort) i föregående kapitel kan sålunda delas in i tre ungefärliga grupper:
A. Misslyckanden som faktiskt vållat eller kunde ha vållat ett definitivt och
totalt nederlag:
1. Tyskarnas vägran att inse nitratproblemet före Första världskriget.
2. Britternas oförmåga att effektivt motverka ubåtshotet under Första
världskriget och ett motsvarande misslyckande från de allierades sida att
förutse detta under Andra världskriget. (De allierade räddades sannolikt
av åtskilliga grova tyska misstag.)
3. Tyskarnas bristande förståelse för vetenskapens roll i ett modernt krig.
Detta ledde i sin tur till överdrivna föreställningar om de allierades förmåga inom många områden.
4. Tyskarnas och japanernas blinda tro på eller överdrivna tilltro till att
deras chiffer och koder inte kunde knäckas.
5. Irakiernas nonchalerande av den avancerade teknologiska förmågan hos
de amerikanska styrkorna 1991.
6. Tyskarnas brist på förståelse för den brittiska radarns roll i Slaget om
Storbritannien.
B. Misslyckanden som omintetgjort möjligheten att nå en lätt seger, eller åtminstone en relativt säker seger, eller som i grunden har förändrat det strategiska läget:
1. Det inledande (1915) tyska misslyckandet med att förstå den potentiella effekten av gaskrigföring.
2. Britternas långsamma accepterande av stridsvagnen och därefter den
förhastade användningen av den.
3. Tyskarnas misstag att inte införa fälltankar på sina enmotoriga jaktplan
och deras tilltro till prestanda hos tvåmotoriga jaktplan.
4. Tyskarnas försenade introduktion av snorkeln och av jetjaktplanet.
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C. Misslyckanden som har vållat onödiga förluster och förslösat resurser och
tid:
1. Den amerikanska flottans misslyckande med att snabbt rätta till torpedproblemet.
2. Den amerikanska arméns misslyckande med att införa sjuttonpunds
stridsvagnskanonen. Detta är dock ett marginalfall. Under andra omständigheter skulle ett sådant misslyckande ha lett till nederlag.
3. Det amerikanska arméflygets senfärdighet att införa fälltanken och att
utveckla eskortjaktplan för långa distanser.
4. Den allierade senfärdigheten att börja använda window.
5. Bomber Commands misstro gentemot rapporter från sina egna operativa forskare.
Det är givetvis svårt att entydigt knyta en viss typ av ”teknologiskt misslyckande” till någon av dessa grupper. Dessutom begränsades skadeverkningarna eller förbättrades läget i många sådana här situationer senare av andra
omständigheter, vilket gör ämnet än mer diffust. Vissa händelser under Andra
världskriget (och ändå tidigare) debatteras än i dag av professionella militärer
och historiker.
9.5.2

Vissa egenskaper hos ”teknologiska misslyckanden”

Ett ”teknologiskt misslyckande” som visar sig under ett pågående krig, kommer nästan alltid att resultera i ett operativt misslyckande, även om det senare
inte alltid genast kan spåras till det ”teknologiska misslyckandet” eller, beroende på omständigheterna, kanske aldrig kan spåras över huvud taget. Rommel, som flera gånger utmanövrerades av de brittiska styrkorna under striderna
i Västöknen, blev orolig över säkerheten i kommunikationerna. Det borde han
blivit, eftersom all radiotrafik mellan hans högkvarter och Berlin, som chiffrerats av Enigma, lästes av de allierade, nästan i realtid. Vanligen handlade de
allierade bara på basis av sådan information när det också fanns bekräftande
bevisning från en annan källa. En gång måste de allierade emellertid ta chansen
och anfalla en konvoj från axelmakterna med förnödenheter, som seglade i tät
dimma och därför inte kunde upptäckas ”av en händelse” av flygspaningen.
Rommel beklagade sig över det inträffade hos sin chef, fältmarskalk Albrecht
von Kesselring, som vidarebefordrade misstankarna till Berlin, men efter en
”undersökning” fick man höra att detta helt enkelt var omöjligt, varför läckorna fortsatte.11
11. F. W. Winterbotham, The Ultra Secret (New York: Harper & Row, 1974), s. 80.
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Operativ planering kan ta allt från timmar till veckor, beroende på omfattningen av operationen, men när operationen väl inletts, visar sig dålig planering eller genomförande mycket snabbt. På den lägre, taktiska nivån, inträffar
misslyckandet nästan genast i hasorna på ett dåligt beslut. I de flesta krig kan
ett lokalt, taktiskt nederlag begränsas och, frånsett följderna i form av förluster
och missade tidsplaner, också överbryggas. Ett sådant misslyckande kan visserligen vara obehagligt, men ibland kan ett snabbt och flexibelt svar rycka segern
ur nederlagets käftar. I olikhet med detta kommer ett ”teknologiskt misslyckande”, som haft år på sig att mogna, att visa sig på de mest oväntade sätt och i
de flesta fall är det omöjligt att rätta till det på plats.
Alla ”teknologiska misslyckanden” var inte och kommer inte att bli totala
katastrofer. Inte heller var alla misstag oåterkalleliga händelser som inte kunde
rättas till, när de väl inträffat. Både tyskarnas och amerikanernas misslyckande
med att införa fälltanken på sina jaktplan, när den som bäst behövdes, är att
sådant fall. Med lite mer uthållighet kunde båda dessa fortgående misslyckanden ha kunnat stoppas praktiskt taget omgående, vilket till slut också blev fallet
med amerikanerna. Men under olyckliga omständigheter kan också det minsta
”teknologiska misslyckande” leda till en kedja av händelser som snabbt växer
med den kända snöbollseffekten, med konsekvenser som inte kunnat förutses.
I de västliga demokratierna kan en sådan sak få långtgående konsekvenser. Små
militära bakslag, som förr knappast noterats, kan explodera i politiska kriser
som kan förändra nationell politik. Under ett krig är det svårt (eller så finns det
helt enkelt inte tid) att sätta sig ned och analysera en sådan utveckling på ett
lugnt och ordnat sätt, för att kunna hitta lämpliga motåtgärder, tekniska eller
taktiska, särskilt ifall kriget är kort, vilket verkar vara den rådande trenden. Det
är tveksamt om det någonsin kommer att bli en upprepning av det nyliga, åtta
år långa kriget (1980–1988) mellan Irak och Iran.
I många fall insåg inte den sida som påverkades av ett överraskande vapen
vad som var fel, eller ens att något var fel, även om misslyckandet fick svåra
återverkningar på dennes stridsförmåga. Det tyska misslyckandet att förstå radarn under Slaget om Storbritannien är ett exempel. Och även om det inte
handlade om en ”överraskning”, är Nazi-Tysklands inställning till landets vetenskapsmän ett exempel på hur man inte inser situationens allvar. I andra fall
leder inte effekterna av ett ”teknologiskt misslyckande” till totalt och omedelbart operativt misslyckande, men dränerar resurser på ett smygande sätt, med
kumulativa effekter på de faktiska striderna eller moralen. Till slut kommer ett
långsamt uppvaknande och insikten att allt inte fungerar som förväntat. Misslyckandet för élan framför kulsprutorna, de växande förlusterna under dagbombningarna (och förlusterna för Bomber Command under natträderna),
de fortgående förlusterna för det tyska ubåtsvapnet i Slaget om Atlanten och
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förlusterna av amerikanska stridsvagnsbesättningar i Frankrike ledde alla till
gradvis krympande förtroende för de egna styrkornas överlägsenhet.
9.5.3

Möjliga politiska överväganden om ”teknologiska misslyckanden”

Utvecklingstiden för ny militär utrustning (inklusive tillverkning och införande på förbanden) är extremt lång. En ledtid på några år i fredstid kan bli nästan
omöjlig att korta sedan fientligheter väl utbrutit och detta kan ge en motståndare ett gynnsamt tillfälle som han kan utnyttja, antingen genom kraftfull
diplomati eller genom att faktiskt starta en större konflikt. Det som hände britterna och fransmännen på trettiotalet var dock inte ett uttalat exempel på ”teknologiskt misslyckande”, utan snarare ett politiskt misslyckande. 1935 hotades
Storbritannien, som ville använda Royal Navy för att stoppa den italienska
framryckningen mot Abessinien (dagens Etiopien), av det italienska flygvapnet
och drog sig tillbaka, men i ett anfall av förutseende (när man såg Tysklands
upprustning) inledde britterna i sin tur ett eget omfattande upprustningsprogram. Samtidigt drog tyskarna god nytta av deras ledtider. Luftwaffe skrämde
ledarna i Europa så pass, att dessa om och om igen valde att böja sig för de
tyska kraven. Det brittiska upprustningsprogrammet kom nästan för sent; det
mesta av Europa togs av nazisterna och Storbritannien räddades från erövring
i ett mycket jämnt lopp som fick sina höjdpunkter i miraklet vid Dunquerque
and Slaget om Storbritannien. Båda slutade som de gjorde, mycket p.g.a. den
tyska ledningens misstag. Ett exempel av idag är den växande spridningen av
ballistiska missiler, där utplaceringen av antiballistiska missilsystem och debatten i USA om ett nationellt missilförsvar bara börjat. Som en konsekvens därav,
kan de som innehar ballistiska missiler känna, att det finns en tillfällig öppning
som håller på att stängas. Under sådana omständigheter, finns en stark frestelse
att tänka ”använd det eller lägg ner det”.
Efter det att alla svårigheter med omvandlingen av en ny teknologi till ett
praktiskt fungerande vapensystem klarats av, återstår fortfarande frågan om
användbarhet och pris. I många fall och speciellt efter Andra världskriget,
kommer de vetenskapliga bevis som stöder ett nytt koncept ifrån den civila
marknaden, och det kan ibland vara svårt att övertyga politiker och militära
auktoriteter om betydelsen av en ny teknologi, som kanske kan förändra hela
den militära doktrinen. Här kommer givetvis också frågan om pris in. Problemet är bara det, att priset för en ny teknologi eller ett nytt vapensystem i sig
inte har någon mening. Det måste vägas mot användbarheten och här finns en
hake. Hur sätter man ett ekonomiskt värde på användningen av ett framtida
vapen på slagfältet som sätts in mot en ännu okänd fiende? Här kan i de flesta
fall inte ens operativ analys hjälpa till. Operativ analys kan dock åstadkomma underverk efter ett krig och t.o.m. under ett krig, bara tillräckligt mycket

226

Teknologiska överraskningar och ”teknologiska misslyckanden”

information samlats in under föregående operationer. Men varje gissning om
framtida nytta av ett ännu så länge icke-existerande vapen blir precis detta – en
gissning.
Efter att ha fått in alla relevanta data, måste beslutsfattarna slutligen överväga hotet och tillgängliga data mot bakgrund av andra krav från försvaret och
ekonomin i allmänhet, samt göra prioriteringar. Problemet berör både tid och
pengar, och kan delas in i tre beståndsdelar. För det första, är det ett reellt hot
eller, alternativt, motsvarar det nya konceptet (eller teknologin) ett reellt behov? För det andra, vad borde göras åt det? För det tredje, hur kan en lämplig
lösning faktiskt utvecklas? I många fall är det tredje stadiet det kortaste, men
även det dyraste. Problemet återgår därmed till beslutsfattarna och deras förmåga att ta beslut som ligger rätt i tid.
En hög tjänsteman i det amerikanska flygvapnet sade 1998, att på 1960-talet fanns det mycket utvecklingspengar, men inte tillräckligt många teknologier
att utveckla. Idag finns det mängder av teknologier att välja mellan, men inte
tillräckligt mycket pengar, så det är fortfarande svårt att välja. Idag håller affordability, vad man har råd med, på att bli ett nyckelord. Men det verkar som
om affordability, utan att förringa ordets betydelse när det används korrekt, nu
ersätter andra motargument som ett koncentrat av gammaldags konservatism
och blir ett hinder för nödvändiga, ibland avgörande teknologiska innovationer. Så var faktiskt, som noterats i kapitel 3, ett av argumenten mot kulsprutan
dess pris och priset för ammunitionen, eller med andra ord – affordability.
Stora volymer har skrivits i detta ämne, så det finns ingen anledning att
gräva ned sig i det igen. Hur som helst ligger det utanför den här boken. Idag
börjar soldater dock bli bekymrade över att deras vapen sannolikt utvecklats
och tillverkats av den som bjöd lägst. Om dessutom dessa vapen i framtiden
plötsligt blir omoderna eller går sönder p.g.a. att frågan om affordability besvarades fel femton eller tjugo år tidigare, så är det ingen tvekan om att en del av
misstagen under Första världskriget står i begrepp att upprepa sig.

9.6

Problemet Feedback

Teknologisk krigföring är extremt komplicerad, med mängder av parametrar
som ständigt förändras. Allt kan inte förutsägas, men ett integrerat sätt att
tänka, med beaktande av en mängd möjliga scenarier, är absolut nödvändigt.
En viktig framgångsfaktor i varje satsning av detta slag är att vetenskapsmän,
ingenjörer, militärer och politiska beslutsfattare tillämpar feedback.
Kommersiell teknologisk effektivitet, också på mycket komplicerade och
konkurrensutsatta områden, kan enkelt mätas i kolumner för vinst eller förlust,
och när det gäller prestanda som halkar efter, kan detta vanligen upptäckas i
tid och åtgärder vidtas för att rätta till situationen. Dessutom är även ett totalt
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bakslag, låt vara nog så obehaglig för de inblandade, sällan en fråga om liv eller död. Militär ineffektivitet eller misslyckande, som kan ha orsakats av ett
”teknologiskt misslyckande”, kan kanske upptäckas för sent och priset för att
rätta till det, om det ens går, är alltid förluster. Under fel omständigheter har
dessutom även små utslag av ineffektivitet en tendens att ackumuleras.
Under Andra världskriget samlades de som sysslade med elektronikforskning i Storbritannien till s.k. Söndags-Sovjeter. Det var möten som samlade
vetenskapsmän, statstjänstemän, höga officerare och flygbesättningar i operativ tjänst. Vid dessa möten kunde vilken teknisk fråga som helst tas upp och
diskuteras, och hög ställning innebar inte några privilegier. Ibland var uppåt
fyrtio personer närvarande och mötena ansågs vara en mycket stor framgång
genom att de förde samman beslutsfattarna, ”leverantörerna” och ”beställarna” i en informell atmosfär. I USA mobiliserades många vetenskapsmän till
organ som sysslade med forskning och utveckling. OSRD, som finansierade
mycket av den militära forskningen, hade i allmänhet mycket goda relationer
med militären även om, som tidigare påpekats, vissa högre officerare inte var
överdrivet positiva till arrangemanget och motsatte sig att civilister lade sig i
”rent militära frågor”. I Israel nådde man oavsiktligt fram till ett än bättre arrangemang. Eftersom landet har en militär reserv som omfattar det flesta, är
många vetenskapsmän och utvecklingsspecialister i försvarsindustrierna också
soldater, i hela skalan av grader upp till de högsta officerarna. P.g.a. de regelbundna utbildningsperioderna och de alltför ofta återkommande striderna
och krigen, har dessa en utmärkt uppfattning om såväl de operativa behoven
i vapengrenarna, som den vetenskapliga och teknologiska förmågan i industrin. Till detta kan man lägga den mycket informella attityden i Israel, där alla
dessa människor känner varandra vid förnamn. Sådana saker underlättar kommunikationen mellan människor och, som vi sett, vid alltför många tillfällen
har dåliga personliga relationer varit det värsta hindret när det gäller militära
innovationer. På samma sätt är det intressant att notera, att av de ursprungliga
fem medlemmarna i Tizard-kommissionen (för Storbritanniens luftförsvar),
hade samtliga tre vetenskapsmän gjort aktiv tjänst under Första världskriget.
De snabba och framgångsrika resultaten för denna kommission kan ha haft en
del att göra med denna föregående tjänstgöring. Detta slags relationer skulle
ha varit praktiskt taget omöjliga i Tyskland under Andra världskriget och helt
otänkbara i Japan.
Den israeliska modellen är nästan omöjlig att överföra till andra länder,
p.g.a. skillnader i nationell och organisatorisk kultur. Att utbilda officerare i
de stridande vapengrenarna till vetenskapsmän eller ingenjörer, som visserligen
prövats någon gång, skulle inte fungera utan stora omvälvningar i tänkande
och praxis inom de militära styrkorna. Med tanke på omständigheterna verkar
det som om den brittiska modellen från Andra världskriget är den bästa totala
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lösningen, även i fred. En sak är emellertid säker. Liknöjdhet och NIH-syndromet må vara långsamt verkande sjukdomar, men har de väl passerat en viss
tröskel, blir resultaten katastrofala och ofta dessutom mycket plötsliga.

9.7

Vissa vanliga orsaker till ”teknologiska misslyckanden”

Av ovanstående kan vi få en viss insikt i var ett ”teknologiskt misslyckande”
börjar. I de flesta fall (dock inte alla) härrör dessa från anti-intellektualism,
oförmåga att se helheten och oförmåga att analysera mer än en åtgärd i taget.
Det värsta problemet är emellertid oförmågan att inse att omgivningen, både
fysiskt och abstrakt, befinner sig i ständig förändring. Syndaren är med andra
ord ”regeln om vanligt sunt förnuft”. Om något av det föregående inträffar
och resulterar i ett ”teknologiskt misslyckande”, finns det ibland ändå en räddningsplanka för den som gjort en miss – nämligen förmågan att snabbt anpassa
sig, även under stress, att slänga förutfattade meningar över bord och leta efter
sätt att få ordning på det hela. Men även om detta visserligen är möjligt för en
del individer, också i ett förstenat system (tänk på de israeliska styrkornas återhämtning från hotet från Sagger-missiler och avancerade luftvärnssystem efter
de första dagarna i kriget 1973), är den här förmågan ganska sällsynt, eftersom
ett system vanligen är summan av de enskilda komponenterna. Om systemet
faktiskt brakar samman, är det troligt att det redan från start inte fanns tillräckligt många sådana individer i organisationen.
Förr var många ”nya” militära innovationer resultatet av en hopslagning av
flera äldre och välkända teknologier eller kompletta vapen till något nytt, vars
användbarhet översteg summan av dess ingående komponenter. Detta kal�las synergi. Förr var dock nya inventioner och koncept baserade på färre vetenskapliga discipliner, och både antalet teknologiska innovationer och den
takt i vilken de utvecklades var lägre, jämfört med idag. Som konstaterats i
kapitel 8, har nu för tiden vetenskaplig och teknologisk utveckling inom en
enorm mängd områden fått militära tillämpningar. Denna ökning av antalet
nya vetenskapliga kunskapsområden rymmer en potential för åtskilliga kombinationer av skilda slag från dessa områden, vilket eventuellt leder till att vår
uppfattning om begreppet ”utkämpa ett krig” ställs fullständigt på huvudet.
Dessutom är ett väldigt vetenskapligt och teknologiskt etablissemang inte
längre nödvändigt för att utveckla och dra nytta av ny militär teknologi. Detta
faktum frodas genom två faktorer – den fria och omfattande spridningen av
data genom elektroniska media, Internet inräknat, och den lätthet med vilken
man kan köpa både komponenter och undersystem världen över.
Informationskrig är ett bra exempel. Detta baseras på omfattande användning av sensorer, datorer och kommunikationsteknik i syfte att uppnå två
mål. Det första är att snappa åt sig all information om fiendestyrkorna (och
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hindra fienden från att få sådan information om ens egna styrkor) för att kunna
genomföra mer effektiva militära operationer. Det andra målet är att, där så
bedöms lämpligt, knäcka fiendens ”hemmafront” genom att förstöra eller störa
ut hans datorer och allt som dessa kontrollerar, inklusive handel och industri,
kommunikationer och massmedia, vilket eventuellt leder till en total kollaps
för en motståndare redan innan det första skottet avlossats. P.g.a. den växande
komplexiteten i ”vapensystemen” (i deras vidaste mening) och svårigheterna
att sprida denna information, lurar inte bara risken för ett ”teknologiskt misslyckande” (och en teknologisk överraskning) i vassen, utan den blir också större
med tiden.

9.8

Lanchesters ekvationer och
effekten av teknologiska innovationer

Efter att ha framhållit fördelarna med teknologiska innovationer i militära system och diskuterat deras roll för att skapa eller förhindra misslyckanden och
överraskningar på slagfältet, och efter att åtminstone empiriskt ha bevisat detta,
kan innovationernas värde verkligen bevisas på ett matematiskt stringent sätt?
För att utröna denna fråga, är det nyttigt att gå tillbaka till Lanchesters ekvationer. Låt oss anta (enligt en ofta använd version av Lanchesters scenario) att
alla infanteristerna på en sida (eller bara en del av dem) bär skottsäkra västar.
Utan hänsyn till kvantitet eller kvalitet, kommer resultatet i den klassiska Lanchester-striden att vara givet på förhand. Detta är inte bara ett påhittat eller ens
hypotetiskt fall. Stealth-plan har ett sådant slags skydd.12 På senare år har några
vetenskapliga artiklar publicerats om aktiva s.k. hard-kill-försvar (som förstör
ett inkommande hot innan det når målet) för flygplan och ubåtar,13 och vissa
slags soft-kill-försvar används numera operativt av flygplan av olika slag.14 Idag
omfattar dessa radarstörning med remsor (window), facklor och störsändare.
Man kan sedan föreställa sig, att ett flygvapen introducerar något slags anordning som gör flygplanen totalt immuna mot alla typer av missiler. Kan vi
föra in en sådan ”kvalitet” (eftersom det uppenbarligen är en ökad kvalitetet) i
Lanchester-ekvationen, även om vi utgår från att det handlar om en luftduell?
Svårigheten ligger i det faktum, att om en sådan anordning är ny eller avancerad nog för att fungera på egen hand (och inte ingår i befintliga kvalitativa
egenskaper), så kan vi inte kvantifiera ett motsvarande värde för den andra
sidans flygplan. Vi kan faktiskt inte ens åsätta den ett värde. Eftersom den
12. Detta är faktiskt motsvarigheten till de soldater som bär en dräkt som ska göra dem osynliga,
vilket är ändå mer ”fantasifullt”.
13. Azriel Lorber, ”Active Defense—A New Concept for Submarine Defense”, Proceedings of the
1992 Undersea Defense Technology Conference (London, 1992).
14. Soft-kill innebär att man förhindrar en träff genom att avleda det inkommande vapnet från
dess kurs.
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andra sidan åtminstone temporärt saknar den nya anordningen eller teknologin, uppgår det kvalitativa värde den åsätts i detta speciella avseende till noll.
I de flesta beräkningar skulle detta vara komplicerat, för att uttrycka det milt,
men i det här fallet innebär det ett oändligt, eller åtminstone överväldigande,
övertag för den sida som har tillgång till den nya anordningen. Och även om
vi skulle integrera en sådan anordning i den samlade kvaliteten hos det aktuella flygvapnet, kommer denna teknologi ändå att visa sig i varje beräkning
av förluststatistik, som kommer att bli fullständigt snedvriden. Införandet av
den framåtskjutande kulsprutan på flygplan under Första världskriget är ett fall
som passar in här. Resultatet av en sådan beräkning blir alltså i själva verket det
matematiska beviset för betydelsen av ny teknologi på slagfältet.
Allt detta är också sant vad gäller det växandet antalet s.k. asymmetriska
krig, som vanligen omfattar lågintensiva konflikter mellan högteknologiska
styrkor och mindre välutrustade sådana, ofta med kvinnor och barn inblandade. I många fall utnyttjar den mindre välutrustade styrkan oförmågan eller den
moraliska återhållsamheten hos den bättre utrustade styrkan till att använda
sina egna vapen utan begränsningar. Utveckling av skilda icke-dödande anordningar är ett sätt att introducera ny teknologi för att övervinna de ”fördelar”
som den sämre utrustade styrkan åtnjuter. En sådan oväntad introduktion av
ny teknologi eller nya anordningar fungerar givetvis också för ”skurken” från
hackning av datorer till spridning av kemiska och biologiska stridsmedel bland
en intet ont anande civilbefolkning.
Som det nu förhåller sig, lanseras sådana teknologiska innovationer av den
ena eller andra sidan och i de flesta fall kan man bara spekulera om vad som
skulle hänt om innovationen kommit tidigare för att få verklig effekt. Sådana
spekulationer är förvisso ingen exakt vetenskap. Men i det flesta fall är de tankeväckande nog för att man ska känna sig antingen mycket lyckosam (om det
var något som studerades eller blandades ihop av den andra sidan, men aldrig
kom till användning), eller väldigt dum och arg, för att det var ens egen sida
som missade chansen.
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