Plutonen och dess chef
Skriven i augusti 2010, redigerad i flera omgångar, senast 24 januari 2019
Stora och nödvändiga förändringar, som tycks komma väldigt plötsligt, har
i själva verket förberetts under lång tid men bromsats av olika mycket
mänskliga faktorer som ekonomiska intressen, klassprivilegier, romantiska
föreställningar och mycket annat.
Detta gäller i synnerhet den stora förvandling av den militära
befälsföringen som kom efter första juli 1916. Den dagen — den första
dagen av slaget vid Somme — innebar den brittiska arméns största
nederlag genom alla tider. Detta var något ingen engelsman befarade eller
drömde om så sent som den 30 juni. För britterna är detta den stora
nationella katastrofen, som man framför allt — i A.J.P. Taylors, Basil
Liddell Harts och Winston Churchills efterföljd — skyller på det högsta
befälet, i synnerhet fältmarskalken Douglas Haig, överbefälhavare för BEF
(British Expeditionary Force i Frankrike); för tyskarna innebar
dagen ingen påtaglig seger: man höll visserligen i huvudsak sina
ställningar men den fruktansvärda trumelden som inledde slaget och den
egna taktiken att omedelbart sätta in motanfall, närhelst en ställning
förlorats, gjorde att de egna förlusterna blev enorma. Redan dagen därpå
inleddes överallt och på alla nivåer arbetet med att förändra och förbättra
taktik och utrustning.
Vid krigsutbrottet i augusti 1914 var infanteriet ordnat i stridande
bataljoner (England) eller regementen (Frankrike och Tyskland), som
leddes på plats av sin chef, en överstelöjtnant eller major. Enheten var
omkring tusen man stark och ställdes oftast upp med en skyttelinje och en
linje i reserv. Detta var formationen för både försvar och anfall. Varje
infanterist var beväpnad med ett repetergevär med påsatt bajonett och
använde geväret för strid på distans och bajonetten (”kallt stål”) i närstrid.
Varje krigförande land hade sin egen typ av repetergevär: i Tyskland
användes Gewehr M98 konstruerad av Mauser, kaliber 7,9 mm, med ett
magasin för fem skott inbyggt lodrätt i stocken. Fransmännens
standardgevär var Fusil Mle 1886 M93, kaliber 8 mm, med 8 patroner i ett
vågrätt magasin som löpte under pipan. Dessutom fanns plats för en patron
i kammaren och en i utrymmet mellan pipan och magasinet, alltså totalt tio
skott i geväret. Omladdningen var tidsödande, eftersom patronerna måste
stoppas in en och en i magasinets rör. Engelsmännens gevär var en variant

av det amerikanska Lee, tillverkat av Enfield: Lee-Enfield Short Magazine
Rifle, eller SMLE. Kalibern var 0.303 tum (7,7 mm) och det lodräta
magasinet rymde tio skott. Det antogs av engelska armén år 1895 och var
så bra att det ännu inte försvunnit ur bruk.
En tränad infanterist kunde skjuta åtskilliga skott i minuten, naturligtvis
med pauser för omladdning, och den samlade eldkraften från en skyttelinje
kunde bli oerhört hög. Om 500 man alla skjuter fem skott per minut riktad
eld innebär det ju att 2500 skott avlossas från linjen varje minut. I teorin
kan alltså denna skyttelinje på mindre än en minut stoppa två hela
bataljoner fiendesoldater. Denna oerhörda eldkraft påverkade självfallet
hela stridsbilden, inte minst därför att alla täta grupper av framryckande
soldater blev självklara mål.
I bästa fall hade infanteristen med sig en eller ett par sprängladdningar,
som tändes med stubin eller på samma sätt som en tändsticka. Under de
första krigsåren var dock handgranaten ett i hög grad improviserat vapen,
osäkert till funktionen och effekten.
Nedan: tysk Maxim-kulspruta (Spandau). Le Tommy, Pozières.

Infanteribataljonen förfogade därtill över två tunga kulsprutor som stod på
en jättelik lavett, var vattenkylda, laddades med patroner i band och kunde
leverera praktiskt taget oändliga serier av skott. De transporterades på
kärror eller bars nedplockade i delar av flera man, eftersom de totalt vägde
omkring 50 kilo.
Nedan: Brittisk Maxim-kulspruta (Vickers). Le Tommy, Pozières.

Kulsprutorna ställdes vid försvarsstrid upp dolda i ändan på skyttelinjen
och avsågs skjuta längs med (och framför) linjen: en kulspruta kunde på
det viset sopa bort hela kompanier av fiender med en enda lång stråle av
kulor. Dess roll i anfallsstrid var mera odefinierad, bortsett från att en
välplacerad kulspruta kunde hjälpa den anfallande styrkan att hålla nyss
erövrade positioner. Det idealiska vapnet för taktiska överraskningar, med
andra ord, men inte för snabba anfall.
I de två filmatiseringarna av Väinö Linnas roman Okänd soldat, som
handlar om ett finskt kulsprutekompanis öden under fortsättningskriget i
Karelen åren 1941 till 1944, får man en rätt bra bild av hur den tunga
kulsprutan kunde användas i anfall. Den bars eller släpades fram på släde i
den svåra terrängen och, närhelst infanteristerna hejdades, riggades
kulsprutan upp för att ge nedtryckande eld mot de ryska

kulspruteställningarna, medan infanteristerna kröp fram och tystade
fienden med handgranater eller stormning och handgemäng. Det framgår
väldigt bra att kulsprutan visserligen var effektiv men samtidigt oerhört
klumpig och sårbar i dessa lägen.
Detta var den taktik som användes på Västfronten under tyskarnas
framryckning i augusti och september 1914, liksom under de allierades
motanfall vid Marne och det tyska återtåget till Aisne i oktober samma år.
Det var den enda period på västfronten under hela första världskriget då
kriget faktiskt var rörligt. När tyskarna etablerat sin försvarslinje vid Aisne
och linjen hastigt sträcktes ut åt väster fram till havet förändrades läget
fullkomligt. Det fanns inga öppna flanker längre, bara en i princip obruten,
65 mil lång, linje av skyttegravar från schweiziska Bec de canard nära
Belfort i öster ända till havet i väster, där fronten hamnade mellan de
belgiska städerna Oostende och Nieuwpoort.

Nedan: Här började Västfronten längst i öster vid schweiziska gränsen. I
bortre ändan av sjön rinner ån La Largue in och lite uppströms den ån
finns Schweiz. Sjön utgjorde frontlinje.

Denna front skulle under de kommande fyra och ett halvt åren visa sig seg
och omöjlig att bryta igenom som om den vore en tät ballong, den kunde
tryckas framåt, vidga sig eller krympa, men den sprack aldrig.
Generalstaberna och de högsta armébefälen hade aldrig tagit till sig tanken
att kriget skulle kunna utvecklas på detta sätt. De levde envist i
föreställningen om l’offensive à outrance, infanteriets stormangrepp med
blanka vapen som skulle öppna en bräsch för kavalleriet med ty åtföljande
triumfatorisk marsch mot Paris eller Berlin. Så blev det alltså inte, och

Ovan: Gammal tysk gränspostering öster om La Largue.
kavalleriet, det mest prestigefyllda vapenslaget i armén, kom nästan inte
alls i strid till häst efter det att kapplöpningen till havet var över.
Ändå hade det inte saknats signaler om att den materiella utvecklingen —
framför allt den våldsamt tilltagande eldkraften hos den enskilde soldaten
— hade förändrat villkoren för kriget till lands i grunden. Den polsk-ryske
bankiren Ivan Stanislavovitj Bloch (1836-1901) publicerade år 1898 på
ryska ett militärteoretiskt verk i sex volymer. Det översattes till många
världsspråk, på svenska under titeln Det framtida kriget, en förkortad
version som utkom 1901. Hans huvudteser, som ledde till att han
nominerades till Nobels fredspris 1901 (dock utan att få det),
sammanfattas av svenska Wikipedia så här: 1) eldkraften skulle tvinga
infanteriet att gräva ner sig, 2) slagen skulle pågå i veckor eller månader
istället för en, två dagar, 3) denna typ av krigföring skulle leda till den
sociala ordningens sönderfall och revolution.
Blochs teser ignorerades i stort sett av de militära ledningarna och
politikerna. Dessvärre bevisades teserna av första världskrigets förlopp.
Min artikel handlar fortsättningsvis om en av de konkreta följderna av de
nya villkoren för kriget på slagfältet, nämligen hur den gamla taktiska
enheten bataljonen ersattes av en mycket mindre.

Slaget vid Somme utkämpades på den allierade sidan av franska armén
och BEF. Tanken hade varit att de franska styrkorna, som huvudsakligen
stod precis norr och söder om Somme, skulle vara störst, medan BEF
skulle anfalla från en punkt söder om Arras, längs med ån Ancre, som
rinner från norr till söder och förenar sig med Somme vid Corbie.

Ancre, en mycket liten å.
På grund av de väldiga förlusterna vid Verdun, där slaget inletts i februari,
minskades franska arméns insats vid Somme och huvudansvaret för
offensiven övertogs av BEF. Senare kommentatorer har kritiserat det
allierade valet av slagfält, eftersom en offensiv där knappast erbjöd

möjlighet till några strategiska framgångar — även om man lyckades bryta
igenom de tyska linjerna och föra in kavalleriet skulle man inte erövra
något avgörande mål. Huvudskälet misstänks ha varit att fransmän och
britter där stod bredvid varandra. Slaget pågick från juli månad till
november och resultatet blev för brittisk del närmast katastrofalt: små
landvinningar, stora förluster. Fransmännen lyckades mycket bättre och
deras framryckning hindrades egentligen bara av nödvändigheten av att
skydda den norra flanken, där britterna sackade efter.

Landskap vid Somme.
Edward Spears var fullt på det klara med orsakerna (Liaison 1914 sid.
109): fransmännen hade utvecklat nya vapen för infanteriet, inte minst den
lätta kulsprutan (Chauchat) som kunde bäras av en enda man och avfyras
från höften under marsch, gevärsgranaten (Viven-Bessier) som sände små
granater i en parabolisk bana ett par hundra meter framåt, och, sist men
inte minst, plutonens nya roll, som Spears såg med egna ögon:
It was perhaps in evolving new tactics methods adapted to modern
warfare that the French really had the advantage of us.

I remember well an incident during the Somme which illustrates
how much we had to learn from them in this respect.
A joint attack by French and British had been ordered. At the
appointed time they both sprang forward. The French had already
adopted the self-contained platoon as a unit. Tiny groups, taking
every advantage of cover, swarmed forward, intangible as will
o’the wisps, illusive as quicksilver. The German artillery was
baffled and their defences overrun by these handfuls of men who
were everywhere at once. In a few minutes they had disappeared
over the skyline. The attack had been successful.
Meanwhile, on their left, long lines of British infantry, at a few
yards interval and in perfect order, were slowly advancing.
Wave after wave sprang forward from the trenches, joining in the
parade, for that is what it looked like.
And they provided magnificent targets. The whole of the German
artillery concentrated on the lines they could so easily see and
range on. The British were soon enveloped in clouds of bursting
shells. It looked as if they were advancing through the flames of
hell. At times whole portions of the advance disappeared, and
when the thick clouds of smoke were dispelled and the greatly
thinned lines were once more revealed, they were seen to be far
fewer, but still plodding forward over the deeply scarred and
difficult ground at the same even pace.
Den kritiske läsaren kan påpeka att Liaison 1914 utkom först 1930 och att
minnesbilderna hinner ändras rätt mycket under ett kvarts sekel — framför
allt kan man flytta om minnet av händelser i kronologin. Dessutom kan
Spears omöjligen ha sett fransmän och engelsmän avancera samtidigt. Den
överblicken har man nog bara från luften. Bilden av de franska svärmarna
låter nästan som en beskrivning från motståndarsidan. Men jag tror ändå
att det jag ser som kärnan i redogörelsen — att franska armén redan 1 juli
1916 hade lagt sig till med ett helt nytt sätt att använda plutonen, medan
engelsmännen fortfarande såg bataljonen som den taktiska enheten — den
stämmer. Även om få engelsmän vill erkänna det, var fransmännen i mångt
och mycket deras läromästare i taktiska frågor.

Under andra halvan av 1916 skedde alltså en avsevärd förändring i nivån
på det taktiska befälet: den gamle chefen, en major eller överstelöjtnant,
ersattes av en betydligt yngre, en fänrik eller löjtnant, och den enhet denne
unge officer ledde kallas pluton (tyska Zug) som bestod av mellan 28 och
50 man, uppdelade på fyra grupper om allt mellan sju och tolv
infanterister. Beväpningen förändrades radikalt, även om alla fortfarande
var drillade i att använda sitt gevär och nästan alla också bar på ett sådant:
en grupp hade geväret med bajonett som huvudvapen men de bar också
handgranater (inte längre primitiva i hast hopkomna sprängladdningar utan
riktiga sprängbomber med avancerad utlösningsanordning); en annan
grupp hade ett par, tre specialiserade handgranatskastare, kapabla
att slunga granaten upp till femtio meter med bibehållen precision, medan
resten av mannarna förutom sina gevär bar på säckvis med handgranater
för att ge specialisterna uthållighet i kastandet; tredje gruppen hade ett par
lätta kulsprutor motsvarande fransmännens Chauchat, alltså sådana som
kan bäras av en enda man. Engelsmännens vapen var mer ändamålsenligt
än fransmännens. The Lewis Gun, den lätta kulsprutan eller
kulsprutegeväret, var luftkylt, hade en enkel och lätt trefotslavett och
magasin med uppemot tvåhundrafemtio skott (svagheten hos Chauchat
fanns i det öppna magasinet som lätt samlade på sig gyttja); fjärde gruppen
sköt gevärsgranater, vilket innebar att de hade gevär utan bajonett men
med en extra anordning vid mynningen som gjorde att geväret slungade
iväg projektiler av handgranatsstorlek upp till tvåhundra meter med god
träffsäkerhet. Utvecklingen skedde parallellt i brittiska och franska armén,
vilket framgår av källorna (även om dessa inte låtsas om varandra). Den
nya plutonen kunde därmed utveckla en oerhört mycket större eldkraft än
förr och eldkraften var dessutom av två slag: gevär och lätt kulspruta
levererade horisontellt riktad eld, medan de två sorterna av granater
landade lodrätt bakom fiendens skyddsanordningar och exploderade med
förödande kraft. Britterna hade därtill uppfunnit en lätt granatkastare, the
Stokes Gun, som de själva var långsamma med att införa men som
fransmän och amerikaner uppskattade desto mer.
Plutonens rörlighet var också — vilket framgår av Spears livfulla
beskrivning av den franska framryckningen vid Somme — mycket större,
för nu gick den inte som en del av en längre sammanhållen linje utan rörde
sig självständigt i grupper; varje plutonchef hade sitt eget uppdrag och
summan av plutonernas uppdrag blev kompaniets uppdrag; summan av
kompaniernas blev bataljonens uppdrag.

Den nya taktiken diskuteras noggrant i två viktiga källskrifter: den
amerikanska handboken "French Trench Warfare 1917-1918, A Reference
Manual", ursprungligen publicerad 1918 men utgiven i nytryck (utan
årsangivelse) av the Imperial War Museum; den är en översättning
av franska taktikhandböcker och anges uttryckligen vara avsedd att ersätta
noga definierade kapitel i US Armys taktikhandböcker. Här betonas (s. 14,
handbokens fetstilta partier återges här med normal stil) en rad centrala
egenskaper hos kompaniet:
The company is the unit which the soldier takes the most to his
heart. It is the strongest unit in which all N.C.O.'s and soldiers can
know one another individually. It is the smallest to which an
elementary tactical operation can be entrusted. It has its own
designation and its own customs; it does not resemble its neighbor.
To his men the captain is the chief par excellence, the confidant of
their troubles, as the obligatory channel of their wants.
Om plutonen och dess chef sägs:
The platoon-leader is a chief purely military : he is the head of the
strongest unit which it is possible to command by voice and to
take in at a glance, even when deployed. The platoon is the
cellular element of combat: in principle, it is engaged, fires and
fights as a single unit: everything takes place as if its power were
concentrated on one single head, the platoon-leader. For this
reason the function of this chief is capital.
Britterna gav ut en mängd handböcker grundade på krigets erfarenheter.
En som gavs ut av General Staff i februari 1917 (serienummer SS143) bär
titeln "Instructions for the Training of Platoons for Offensive Action" och
är uppenbarligen resultatet av det förnyelsearbete som inletts åtta månader
tidigare. Redan under punkt 1 definieras plutonens roll:
The Platoon is the smallest unit in the field which comprises all
the weapons with which the Infantry soldier is armed
Vapnen i fråga definieras på följande sida som de fyra jag nämnt ovan —
definitionen är ytligt sett helt annorlunda än den fransk-amerikanska,
eftersom den bara talar om soldaternas beväpning, inte om befälens
roller, men den innebär i praktiken samma sak: plutonen är den offensiva
stridens kärntrupp.

Det verkar därtill som om brittiska militärhistoriker inte riktigt vill erkänna
varifrån deras infanteri fått sin nya taktik, men det var med största säkerhet
från fransmännen. Robert Graves, som slogs vid västfronten som kapten
vid Royal Welch Fusiliers, kallar SS143 "the most important War Office
publication issued during the war" och hävdar att instruktionen skrevs av
en general vid namn Solly-Flood, "who wrote it after a visit to a French
Army School. Since 1916, the largest body of infantry-men possible to
control in sustained action had been the platoon - which now superseded
the company as the chief tactical unit."(Goodbye to All That sid. 202). Han
bekräftar därmed den franska rollen som läromästare åt sina allierade och
pekar på hur den taktiska enheten krympt i omgångar: från bataljon eller
regemente (1000 man) via kompaniet (200 man) till plutonen (högst 50
man), vilket i sin tur innebar att det taktiska befälet vandrade neråt i
graderna, från överstelöjtnanten eller majoren, via majoren eller kaptenen
till löjtnanten eller fänriken.
Tyskarna, vars officerare tillhörde en särskild samhällskast som inte gärna
släppte in lågättade personer i sin krets och därför hade börjat få ont om
yngre officerare, hade gått ännu längre. En Zugführer (plutonchef)
hämtades ofta från underofficersklassen och fick då titeln
Offizierstellverteter (officersställföreträdare), alltså en befordrad sergeant.
Officerarna fanns inte längre i främsta linjen utan först på kompaniets eller
bataljonens kommandoplats.
En författare som relativt nyligen behandlat brittiska arméns taktik 1917
till 1918 är Paddy Griffith, Battle Tactics of the Western Front (1994), och
han spårar många av förändringarna till tiden före Somme och menar att
SS143 kodifierar summan av förändringarna. Hans teser om brittiska
arméns taktiska utveckling förnekas blankt av John Mosier, The Myth of
the Great War (2001); inte oväntat, eftersom Mosiers tes är just britters och
fransmäns oduglighet på den taktiska sidan, deras underlägsenhet jämfört
med tyskarna och han avfärdar Griffith och andra britternas försvarare med
orden "But such essays demolish straw men - the point is not that the BEF
did not improve, the point is that it took too long to learn, started too late,
and changed too slowly. The point is not sustainable, and probably
irrelevant, given the German offensive gains of 1918." Jo, men det var
efter de tyska offensiverna våren 1918 som förändringen av den brittiska
taktiken (som alltså pågått bra länge, det har Mosier rätt i) fick
genomslagskraft, och då tvingades tyskarna bakåt. Mosier vill helst lägga
hela förtjänsten hos de amerikanska divisionerna som började dyka upp på

västfronten sommaren 1917. Utan dem hade de allierade sannolikt förlorat
kriget, däri instämmer även den franske teoretikern Bernard Schnetzler
(Les erreurs stratégiques pendant la Premier Guerre mondiale, 2011).
Varken Griffith eller Mosier är ändå trovärdig fullt ut: båda har en tes som
de vill driva och förtiger helst motargumenten.
Båda de samtida handböckerna innehåller detaljerade beskrivningar och
lösningar av taktiska problem: britterna föreskrev till och med att
bataljonschefen mellan två anfallande plutoner skulle lägga in en tropp
manskap från en helt annan enhet: dessa enheter kallades Moppers-Up.
Deras uppgift var helt fristående från de anfallande plutonernas och gick ut
på att omintetgöra en tysk taktik: tyska soldater hade lagt sig till med
vanan att ligga gömda i djupa värn och komma upp bakom ryggen på de
avancerande fienderna för att beskjuta dem därifrån. Upprensarna hade till
uppgift att med hjälp av handgranater och skottlossning rensa de erövrade
skyttegravarna. Franska armén uppfann denna funktion och kallade dem
som utförde den Nettoyeurs ("sopare" eller "städare"). Den franskamerikanska handboken betonar i sin tur ett annat viktigt faktum (s. 149):
The infantry has in itself no offensive power against intrenched
positions protected by fire action and strengthened by obstacles.
When a firing line is stopped by intrenchments unimpaired by
artillery fire and occupied by the enemy, reinforcement of the
skirmish line gives no additional chance of penetrating the
adversary's position: it will but make losses heavier. (...) It is
impossible to fight with men against material.
En dyrköpt fransk erfarenhet får i sista meningen ett glasklart uttryck: inte
desto mindre har höga militära chefer syndat grovt på denna punkt ända
fram i modern tid, oftast med katastrofala resultat för infanteriet.
Den nya metoden för offensiv fick därför flera separata steg, flera av dem i
nära samarbete med artilleriet. Plutonen gick framåt så nära den egna
artillerielden som möjligt — enstaka förluster på grund av defekta egna
granater var mer uthärdliga, säger de, än den massiva spärrelden från
fienden (en kommentar som erkänner att granater faktiskt föll på egna
trupper). De anfallande dröjde sig aldrig kvar i erövrade skyttegravar,
eftersom tyskarnas artilleri visste så precis hur dessa gick, utan fortsatte
framåt. Upprensarna såg till att de avancerande trupperna inte riskerade att
bli beskjutna bakifrån. Det egna artilleriet besköt under tiden fiendens

artilleriställningar för att neutralisera den annars oundvikliga eldspärren
mellan första och andra anfallsvågen. När anfallarna nått så långt att det
egna artilleriet fortfarande precis kunde nå området framför de linjer man
höll, grävde man ner sig — tyskarna talade med beundran om britternas
förmåga att försvinna ner i marken som mullvadar i vad som kallades
”Engländerstellung".

Ovan: gevär av olika nationalitet som tillbringat ett sekel under jord. Le
Tommy, Pozières.
Infanteriet hade under den tid som gått sedan augusti 1914 fått ett verktyg
att bära med sig: den personliga spaden. När kriget inleddes hade varje
brittisk bataljon med sig några spadar att gräva latriner med. Soldaterna
hade geväret och bajonetten och kanske en personlig slidkniv. De tyska
soldaterna var bättre utrustade, eftersom varje Landser bar på en spade, en
hacka eller en yxa, men hyste, precis som de franska Fantassins, en
intensiv motvilja mot tvånget att gräva en skyddsgrop vid varje paus. Den
motviljan ersattes snabbt av en intensiv önskan att få försvinna ner i moder
jord, när fiendens artilleri började spela.

De skyddsgropar mannarna grävt höll de under det att tyskarnas elittrupper
— stöttrupperna — inledde sin motattack och omgående utplånades av
artilleriets täckande moteld. År 1917 praktiserades denna taktik med stor
framgång av general Plumer vid Mesen (Messines), medan general Gough
omgående övergav den vid tredje Ieper, återigen med katastrofala förluster.
General Sir Henry Rawlinson kallade taktiken "Bite and Hold". Även
denna taktik var lånad från fransmännen som kallade den Grignotage
(”gnagande") praktiserade den med framgång inom det franska
frontavsnittet omkring och söder om Somme i juli 1916. Den användes för
övrigt av tyskarna under general von Mudra under deras offensiv i
Argonneskogen från år 1914. Rawlinson hade förordat den även inom sitt
eget avsnitt men blivit hindrad av Haig (en av de egenskaper Haig
kritiseras för är just ovanan att försöka leda operationerna i detalj, medan
Rawlinson kritiseras för att inte ha stått på sig när han hade rätt).

Brittisk skyttegrav (rekonstruktion). Le Tommy, Pozières.
Under 1917 och 1918 gick utvecklingen ännu längre än vad SS143
beskriver. General Ivor Maxse var inne på tanken att det var gruppen — en
underofficer och sex man, varken mer eller mindre — som borde vara den
egentliga taktiska enheten. Samtidigt förfäktades tanken att plutonens fyra
grupper inte borde vara specialiserade. I stället borde varje grupp ha en

handgranatskastare, en gevärsgranatskytt, en Lewisskytt och resten
skyttesoldater (med sidouppgiften att bära ammunition och granater och naturligtvis - kapacitet att ta över någon av specialistfunktionerna). I strid
kunde varje grupp formeras som en romb, medan plutonchefen gick i
mitten mellan de fyra grupperna som också bildade en romb. På så vis
kunde anfallsriktningen ändras på ett ögonblick och en grupp kunde
skickas iväg för att tysta en fiendeställning i flanken.
Plutonchefens nya betydelse fick såvitt jag förstår långtgående effekter på
många plan, för rangmässigt befann han sig precis i gränsskiktet mellan
underofficer (hämtad från de meniga soldaternas led) och officer (som ofta
hämtades från medel- eller överklassen). Tyska arméns officerare
hämtades normalt från familjer som utgjorde en särskild kast inom
kejsardömet, och den kasten släppte inte gärna in främlingar— detta
diskuterar Jolo förtjänstfullt i "Den okände soldaten". En pinsam följd av
detta kasttänkande blev att krigsmaktens storlek begränsades så att bara
ungefär hälften av de krigsdugliga rekryterna i varje årsklass faktiskt
kallades in. Mosier menar att detta berodde på att både österrikiska och
tyska armén hölls i korta ekonomiska tyglar, men kastväsendets ovilja att
rekrytera nya officerare spelade nog också in.
En annan faktor var att man i Tyskland skiljer mellan tjänstegrad och
tjänsteställning. Graden uppnår man genom befordran, och den sker när
man har åldern inne och har genomgått de utbildningar som krävs.
Tjänsteställningen definierar vilka uppgifter man har i organisationen, och
den är inte bunden av tjänstegraden.
När de yngsta officerarna stupade som flugor på västfronten och kastens
intressen därmed hotades, skapade armén som sagt en helt ny typ av befäl
med benämningen ”Offizierstellvertreter" (Officersställföreträdare) eller
Feldwebelleutnant" (sergeant-löjtnant), vars uppgift var just att leda
plutonen. En Feldwebelleutnant var på ett sätt en officer med officerens
ställning och uppgifter men han saknade så kallat Patent och kunde aldrig
befordras till löjtnant eller kapten. Den erfarne tyske underofficeren, med
andra ord plutonchefen, beskrivs ännu under andra världskriget som den
skickligaste av sitt slag i alla arméer. Om det stämmer är det kanske en
egendomlig följd av det tyska militära kastväsendet och dess förmåga att
anpassa sig till krigets realiteter. Manfred von Richthofen, till exempel, var
kavallerist och hade nått graden Rittmeister (kapten) men ledde som
jaktflygare Jagdgeschwader 1 som innehöll fyra Jagdstaffeln. Att leda en

eskader jaktflygare fördelade på fyra divisioner krävde nog egentligen
minst överstelöjtnants rang.
Britterna löste befälsfrågan på ett annat sätt. Rangen bestämdes dels av den
vanliga karriärgången, dels av funktionen. En ung officer med fänriks grad
i karriären (substantial rank) kunde mycket väl ges i uppgift att föra befäl
över ett kompani eller en bataljon eller till och med en brigad. Han fick då
den tillfälliga rangen av major eller överstelöjtnant eller brigadgeneral med
de gradbeteckningar och den prestige som hörde till. Om han på grund av
olämplighet berövades sitt befäl förlorade han också den tillhörande
graden och damp utan ceremonier ner på sin substantiella grad igen.
Plutonchefens betydelse förblev en realitet även i senare krig. I Väinö
Linnas Okänd soldat finns som nyckelpersoner bland befälen fänrikarna
Koskela och Kariluoto, båda plutonchefer; i filmen "Framom främsta
linjen" skildras Harry Järvs krigiska bragder under fortsättningskriget
1941-1944: även han var fänrik.
Plutonens eldkraft har knappast minskats i modern tid, snarast ökats
väsentligt så att den eldkraft en bataljon kunde leverera år 1914 idag
motsvaras av det en grupp om fyra, fem infanterister kan prestera idag.
Men eftersom infanteriet inte längre består av fotsoldater utan i hög grad är
mekaniserat med bepansrade och tungt beväpnade stridsfordon, är
jämförelsen svår att göra.

