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Ordinarie sammanträde den 5 december 1951.
1. V al des till föredragande och suppleant i vetenskapsgrenen artilleri och handvapen för år 1952 l edamoten Lange resp. ledamoten Hammar.
2. Fastställdes Sällskapets stat för räkenskapsåret
1952.
3. Fastställdes följand e arbetsordning för år 1952:
Högtidssammanträde den 15 november samt Ol·dinarie sammanträden andra onsdagen i januari och oktober
samt första onsdagen i envar av månaderna februari,
mars, april, november och december.
4. Valdes till revisorer för år 1952 ledamöterna Malm
och Lindahl medledamoten C. A. Th. Lindgren som suppleant.
5. V aleles tekn. doktor K. R. Liljeblad till hedersledamot av Sällskapet.
6. Upplästes Beredningsutskottets skrivelse till Sällskapet angående utökande av antalet arbetande ledamöter samt dessas fördelning på marinens olika kårer. Besl,ö.ts att ärendet skulle tagas upp för behandling vid ordinarie februarisammanträdet.
7. Diskuterades vissa frågor angående Tidskrift i
Sjöväsendet.
8. Föredrog ledamoten Ullman inträclesanförancle,
som behandlade skolutbildningens syften och den därav
betingade principiella organisationen och planläggningen.
9. Föredrog ledamolen Eng av ledamoten Rydberg
inlämnad årsberättelse i artilleri och handvapen, som berörde frågor i samband n1.ed militärteknisk forskning och
vapenvärclering.
Tidskrift 1: Sjövisendet.
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Arsberättelse i sjökrigskonst
och sjökrigshistoria 19 51.
Av överstelöjtnant S. Lagerberg.
Skeendet på det Inarina området under den senaste
tiden domineras av händelserna i Koreak~iget, detta krig,
som företer så många egenartade, i krigshistorien unika
drag:
På ena sidan osedvanligt riklig tillgång på sjöstridskrafter och såväl hangarfartygsburet son1 landbaserat flyg
- på den andra knappast några sjöstridskrafter alls och
mycket blygsamma flygstridskrafter, som först sent uppbringats till sådan styrka, att de kunnat bjuda något nämnvärt motstånd;
på ena sidan knapphet på markstridskrafter men på
grund av sjö- och luftherraväldet närmast obegränsad rörelsefrihet på havet för deras fulla utnyttjande liksom
trygghet för förbindelserna till Japan och USA - på andra
sidan tillsynes outtöm.liga tillgångar på markstridskrafter
jämte ett av politiken dikterat tabu för gränsen till kin esiskt territorium, vilket förhindrat motparten att utnyttja rörelsefriheten för avgörande slag mot de strategiska målen i uppmarsch- och underhållsområdet därbakom.
De officiella uppgifter och meddelanden rörand e sjöstridskrafternas verksamhet i Koreakriget, som hittills
äro tillgängliga, äro sparsamma, övriga m.eddelan d en däremot många men till väsentlig del av reporta gekaraktär
och ofta propagandabetonade samt därjämte icke sällan
grundade på motstridande uppgiftet·. Av det k ällmaterial,
som stått till buds, har det därför icke varit möjligt att
få fram säkra uppgifter i den omfattning, som skulle vara
erforderlig för att kunna redovisa tillförlitliga och fullständiga sammanställningar rörande sjöstridskrafternas insat-

ser och resul~at m m. Det synes emellertid möjligt att
redan nu erhalla en någorlunda riktig bild av huvuddragen av de viktigaste marina företagen, åtminstone ifråo-a
om _krigets första del, där källmaterialet hunnit bli me;a
fylligt. I det följande kommer sålunda att lämnas en redogö'r else i stora drag för dessa företag införda i sitt
sammanhang i hänc~_elseförloppet ävensom vissa exempel
o~l~ _syi~PUflkter boero~ande desamma liksom i anslutning
hm bll 1 nagon man aven den marina verksamheten i övrigt under kriget t o m januari 1951.

Krigsutbrottet.
Ur händelserna kring krigsutbrottet framträder icke
n~inst. ur m_~rinens synpunkt frågan om beredskapen med
~arsklld ska_~·pa. När den kommunistiska nyhetstjänsten
over hela variden de_n 25. juni 1950 meddelade, att· sydkoreanska trupper mvaderat Nordkorea samtidigt som
~en ~ordkoreanska armen på morgonen samma dag gick
over u8. breddgraden och snabbt trängde ned mot Söul,
kom angreppet överraskande för den västerländska
:ärlden. Även om förvarningar icke saknats, torde man
mom FN knappast ha varit beredd på en sådan utvecklin g. Reaktionen blev dock som bekant oväntat snabb
o~~l resolut. Då FN :s säkerhetsråd skyndsamt sammant~add~ och antog det amerikanska förslaget ont uppmamng till Nordkorea att inställa fientligheterna och dra tillbaka sina trupper, torde n1an emellertid ha varit väl medveten om det allvarliga beredskapsläget på västsidan. Flyg~
vapnet och marinen räknades dock som. maktfaktorer vilka jämte de relativt fåtaliga ockupationstrupperna ~ Japan omedelbart stodo till buds. Då maningen till Nordkorea förklingade ohörd, fattade president Truman sålunda den 27 .. juni sitt b eslut alt beordra amerikanska sjöo.~h ~lygstndskrafter att ingl'ipa till sydkoreanernas undsattmng. Sedan säkerhetsrådet konstaterat, att Nordkorea
begått ett brott mot fr eden, att det icke åtlytt FN :s upp-
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m.aning att inslälla fientlighelerna samt alt snabba mi litära
åtgärder erfordrades för att åters täll a internationell fred
och säkerhet, övertog FN ansvaret för hjälpaktionen och
uppmanade i anslutning härtill sina medlemmar att ingripa till Sydkoreas försvar.
Det skulle snart visa sig, att den alltför snabba avvecklingen efter andra världskriget försatt västmakterna
i ett brydsamt läge. Beredskap släget för sjö- och flygstridskrafternas del var dock trots avseyärda nedskärninaar betydligt bättre än i fråga om lantstridskrafterna.
o Den enda sjöstyrka, som var klar för ögonblickligt
var den vid denna tidpunkt starkt reducerade
in<Jrii)ande
•
b
amerikanska Japaneskadern under befäl av konleranural Higgins och bestående av en luftvärnskryssare (J~
neau) och fyra jagare. Med kort varsel kunde em.ellertul
amerikanska 7. flottan, und er befäl av viceamiral S truble,
i sin helhet sättas in i Korea, dock med uppgift att sam.tidigt trygga Formosa mot ett befarat kommunistisk t angrepp. Denna styrka omfattade vid krigsutbrottet i lmvudsak ett h angarfartyg (Valley Forge, 80 flygplan), en
tung kryssare (Rochester), åtta j agar e, tre undervattensb åtar, ett tankfartyg samt transport- och specialfartyg.
Inom kort kunde den Inarina överbefälhavaren i Stilla
havet ställa ytterligare en för ändamå let samlad styrka,
Task Force »Yoke», till förfogand e omfattande bl a ett
h anHarfartyg (Philippine Sea, 80 flygplan), två lunga
kry:sare (Toledo och Helena) samt sex delvis specialutruslade stora jagare. Chef för denna styrka var k onteramiral Ewen.
Redan i samband med sin anslutning till Koreaaktionen ställde Storbritannien till förfogande en sjös tyrka und er befäl av konteramiral Andrews, som efter i början
på juli tillkomna förs tärkningar bl a omfattade ett hangarfartyg (Tritimph, 40 fl ygplan), lrc lätta kryssare (Belfast. Jamaica och Kenya), sju jagare, åtta frega tter och
ett depåfartyg (Unicorn).
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Senare ha efter hand såväl Storbritanniea som USA
sänt ytterligare ett betyd ande antal f artyg till Korea. Bland
andra må nämnas det brittiska hangarfartyget \Varrior
~40 flygplan) och lätta kryssaren Ceylon sam.t de amerikanska hangarfartygen Badoeng Strait och Sicily (vardera
35 flygplan) , kryssarna St Paul och \Vorcester, hangarfartyget Boxer (80 flygplan), som den 23. juli anlände till
Japan*), och slutligen slagskeppet Missouri, som den 12.
september direkt efter ankomsten från Norfolk i Virginia
insattes i striderna. Ä ven andra av FN :s m edlem.sstater
såson1 Australien, Canada, Nya Zeeland, Nederländerna
och Frankrike bidrogo emellertid med främst ett sammantaget relativt stort antal jagare och fregatter.
Det var sålunda avsevärda sjöstyrkor, som FN p å relativt kort tid kunde bringa till aktion. Det är emellertid angeläget uppmärksamma, att läget lätt kunde ha varit ett helt annat och allvarligare, om det samtidigt förelegat akut risk för krigsutbrott även inom andra delar
av världen.
I fråga om FN-flyget gäller i stort sett detsamma som
om sjöstridskrafterna. Icke blott det fartygsburna flyget,
som ögonblickligen kunde föras fram till och insättas på
krigsskådeplatsen, utan även de till en början i Japan baserade stridskrafterna ur flygvapnet kunde snabbt uppbringas till sådan styrka, som i den aktuella situationen
rimligen kunde begäras.
Läget beträffande markstridskrafterna var däremot
fÖJ.' FN :s del h elt otillfredsställande. När president Truman sålunda den 30. juni b eslöt beordra även m arktrupper
till Korea, var det i huvudsak endast de amerikanska
ockupationstrupp erna i J apan, som stod o till omedelbart
*) Boxer, som upp gives ha fullbordat överfärden över Stilla havet på den korta t id en 8 dagar och 7 timmar, medförde l. marindivi·
sionen och delar av 2. infanteridiv isionen jämte ett stort antal flygplan bl a l . Marine Air Wing, l . marindivisionens taktiska flygenhet,
samt flygplan för flygvapnet.
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förfogande . Dessa voro alldeles otillräcklig a för att kunna lämna de dåligt utbildade och utrustade och redan i
begynnelse skedet hårt åtgångna sydkorean ska trupp erna
effektivt stöd.
De nordkorea nska sjöstridskr afterna synas ha varit
av helt underordn ad betydelse. Gtöver ett mindre antal
motortorpe dbåtar och andra smärre fartyg, synes endast
en del transport- och tankfartyg ävensom viss fartygsrnaterid för nlinutläggn ing ha stått till förfogande . Motsvarande gäller flyget. Nordkorea nerna hade helt litat till
sina talrika, väl utbildade och utrustade samt i hög grad
kampvillig a och stridsdugli ga lantstridsk rafter (i kdgets
första skede bl a 12-15 infanteridi visioner).

Perioden 25. juni- 15. september 1050.
FN :s sjö- och flygstridsk rafter kunde snabbt trygga
det herravälde till sjöss och i luften, som. var en nödvändig förutsättni ng för att över huvudtage t kunna framföra,
underhålla och understödj a de n1.arktrupp er, som efter
hand kunde sättas in i kampen och utan vilka hjälpaktionen icke skulle kunna genomföra s. Dessa trupper voro i
krigets inledande skede icke blott katastrofal t underlägsna i antal utan företedde därjämte som en följd av den
långa ockupation stidens försoffand e inverkan betänkliga
brister i fråga om disciplin, fältmässigh et och motståndskraft mot psykiska och fysiska påfrestning ar. General
MacArthur , från den 7. juli överbefälh avare f,ö,r d c samlade FN-styrko rna i Korea, tvingades också att till en
början insätta de disponibla förhanden enhet för enhet,
allt efter som de kunde föras fram, för att nödt orftigt fylla
ut dc allvarligas te revorna i den hastigt samm anbrytande
sydkorean ska fronten .. Till lands vi sade sig FK-aklionc n
så lunda snart Yara en improvisat ion, som lätt n og kunnal
leda till ett fruklansvä rt bakslag.
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Krigets första period fram till mitten av september
1950 kom för FN-styrkor nas del att karaktäris eras av dels
blodiga defensiva strider till lands mot flerfaldigt överlägsna s tyrkor, dels intensiv verksamhe t till sjöss och i
luften. Sj ÖSiffrid,skrafterna genomförd e truppöve<t· skeppningar och transporter , blockerade de koreanska kusterna, bekämpad e fientliga sjöstridskr after och viktiga mål
på kusten samt medverkad e aktivt i striderna lill lands
genom ingripande med såväl fartygsarti lleri som hang<Hfartygsbas erat flyg. Den allvarliga bristen på lantstridskrafter kunde dock under denna period endast med svårighet motvägas av sjö- och flygstridsk rafternas styrka
och aktivitet. Då FN-truppe rna slutligen i början på september pressats samman i det då till en y ta av knappt
50 X100 km hopträngd a brohuvude t kring Pusan i halvöns
sydöstra hörn, var det uppenbart, att det endast var
herravälde t till sjöss och i luften, som räddade dem från
att också kastas i havet.
De nordkorea nska sjöstridskr afterna synas icke ha
spelat någon roll under detta skede av kriget.
Bland FN-styrkor nas marina operatione r under denna period framträda främst Pollangöve rskeppning en den
15.- 18. juli och landstignin gsföretage n mot de sydkoreanska öarna på väst- och sydkusten under juli- augusti.
Pohangför etaget tilldrager sig särskilt intresse främst
på grund av den utomorden tligt korta tid, endast tio dagar, på vilken det organisera des och som_ i hög grad kom
att giva det improvisat ionens karaktär. skyndsamh et var
dock av nöden. Sydkorean erna och 24. amerik:ans ka divisionen befunno sig illa åtgångna p å snabb reträtt. B edan den 15. juli genombröt s Kumlinjcn , och hela Taejonområde t hotades ay omfattand e kommunis tiska flankrörels er.
Pohangföre taget, som då insattes, stod under ledning
av konterami ral Doyle, väl känd från Guadalcan al, och
avs:'lg landsältnin g av 1. kayalJ eridivision en och sydko-
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reanska trupper på Korcas östkust. Landstigning splalsen,
den lilla fiskebyn Pohang, synes ha valts med hänsyn till
de möjligheter, som härifrån bjöds att snabbt sbödja den
vikande frontens högra flank och lätta trycket mot huvudfronten vid Taegu ävensom att spärra vägen till Pusan. Det torde vidare ha varit angeläget att utnyttja ytterligare en urskcppnings plats utöver den redan hårt belastade hamnen Pusan. Huruvida landsättninge n i sinom
tid skulle komma att ske på av fienden eller egna trupper
behärskat område var omöjligt att förutsäga.
Embarkering en skedde i Tokyo den 15. juli på lastoch transportfarty g, som i all hast kunnat uppbringas och
som voro långt ifrån tillräckliga för en ändamålsenli g
överskeppnin g. Transportflot lan, som skyddades av kryssare och jagare, hotades under överfärden av elt par tyfoner, som den emellertid med knapp nöd undgick. Oaktat alt ubåtar rapporterats i Japanska sjön, synbarligen
ryska, och även lära ha siktats från fartygen, gick konvojen på rak kurs 1not 1nålet. Landstigning en, som ägd e
rum den 18. juli i den grunda viken vid Pohang, tryggades av fartygsartille ri och flyg men mötte intet mostånd.
Trupperna fördes i land i småbåtar, artilleri, tanks och
annan tung materiel på LST:s.
Företaget innebar så som. det genomfördes uppenbarligen stora risker, vilka emellertid ledningen ansåg sig
med hänsyn tillläget tilllands nödsakad och på grund av
läget till sjöss och i luften berättigad att taga.

kän sliga Söulområdet, samt möjligen även som en förberedelse för planerade landstignings förelag av större omfaltning mot sj~i.lva kusten.
Längst i norr ockuperades sålunda Taeyongpyon g i
Haejubukten, varigenom d c rödas sjötransporte r genom
hamnstaden Haeju omedelbart norr om 38. breddgraden
kun de hotas.
För att på motsvarande sält avskära sjöförbindels erna till Söuls hamnstad Inchon ockuperades den 18. augusti
daaar
om Inchon och nåara
ön Tokchok 15 km svdväst
b
b
.J
Inchoni
senare även öarna Tonghung, Soijak och Taebu
området.
Längre söderut togos ön Amnyun och tre mindre öar
norr om den sydkoreanska hamnen Kusan liksom ön vVi.
I lVIokpoområd et utefter sydligaste delen av västkusten
ockuperades Im j a liksom ön Chin längst i sydväst på skiljelinjen mellan Gula havet och Korea Strait.
På sydkusten slutligen genomförde de sydkoreanska
marinkårförb anden landstigninga r på Tongyong söder om
Kosong och på den strategiskt viktiga ön Koja i mynningen
av Chinhae Bay, varifrån inloppen till Masan och den
ojämförligt betydelsefull as te hamnen Pus an behärskas.
Samtliga de nämnda öarna synas ha varit obefästa,
och landstignings företagen kunde genomföras utan att
möta nämnvärt motstånd. Att så kunde ske torde väsentligen få tillskrivas FN-styrkorna s obestridda herrav älde
till sjöss och i luften.

Landstigning soperationern a mot öarna på Koreas västoch sydkust omfattade intill ingången av september 1950
i allt ett tjugotal öar. Företagen genomfördes av smärre
sydkoreanska enheter uppenbarlige n under medverkan
från amerikanska marinkåren samt med s löd av FN :s
sjöstridskraft er. De få ses som försök att upprätta framskjutna positioner och som ett hot mot de nordkoreansk a
förbindelsern a dels till sjöss, dels till lands främst i det

Perioden 15. seplember- 26. november 1050.
I och med Inchonföretaget den 15. september, krigets
märkligaste marina operation, skedde en revolutionera nde
omkastning i läget. Härmed inleddes ett nytt skede i
kriget. Det röda trycket hävdes, motståndet bröts, och
FN-trupperna kunde icke blott återerövra hela Sydkorea
utan även för första gången överskrida 38. breddgraden.

lO
Den nordkoreanska huvudstaden Pyongyang föll elen 19.
--20. oktobee, och i månaelsskiftet oktabee-november stod
MaeArtburs s lnkor - till väsenllig del ameeikanska trupper förstärkta" med enheter från Storbritannien, Canada,
Australien och Turkiet- icke lå ngt från J alufloden, gränsen till Mandchuriet, efter att ha överskrielit d e l från börj an utsatta målet, »MacArthur-linj en», tvärs över Nordkoreas smalaste del mellan Chongchonflodens mynning i
väster till Hungnam i öster.
Hela denna omfa ttande offensiv hade naturligtvis icke
kunnat komma till stånd utan den betydande förstärkav markstridskrafterna, som. eflcr hand kunnat ~\.sladnino·
:::.
kommas. Hedan amfibieoperationen mot Inchon fordrade b åde trupp er och materiel, som länge icke stodo till
förfog ande. Det krympande Pusanbrohuvudel slukade till
en början alla de förstärkningar, som anlände, då del i
första hand gällde att förhindra, att man här blev kastad i
havet. Bl a m å ste sålunda den från Kalifornien anlända,
för amfibieoperationer bestämda l. marinbrigaden insättas
:för brohuvudets försvar.
Den marina verksamheten under detta nya skede av
kriget omfattade för F~-s tyrkornas del, liksom under det
föregåe nd e, bl a transporl- och underhållstjänst, bekämpning av slralegiska och taktiska m å l vid kusterna, flankslöd åt trupperna i land m m. På den nordkoreanska s idan framträdde un der samma skede resultaten av en omfall ande mineringsverksamhel bl u ulanför \Vons anområd el och i inloppet till Chinnampo .
Av s lörre operationer under denna period må ulöver
det ovan angivna Inchonförclaget särskilt nämnas landstigningsföretagen m ot \Yonsan den 26. oktober och mot
Iwon den 29. oktober.
lnchonope rationen tillkom ingalunda genom någon
plötslig ingivelse. Tanken på ell amfibieföretag riktat
mot fiendens flank eller rygg hade redan tidigt föresvävat
general MacArthur. Avsaknaden av erforderliga mark-
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stridskrafter hade emellertid hindrat planens tidigare realiserande. Frågan om var landstigningen lämpligen borde ske, var också länge oklar. Efter långvariga överläggningar i högkvarteret, fatlades slutligen det definitiva b eslutet i Tokyo den 22. augusti. Tidpunkten bestämdes till
den 15. september meJ hänsyn till då inträffande högsla
tidvatten. Om företaget icke genomfördes då, skulle det
behöva uppskjutas till milten av oktober.
Utom huvudföretaget mot Inchon planlades fyra diversionsföretag, nämligen landstigningar i Kunsan längre
sö,d erut p å västkusten, i Mokpo på sydvästkusten samt i
Pohang och Yongdok på ostkusten.
I hamnar på Japans sydöstkust sammandrogas efter
hand landstigningstrupperna: 7. infanteridivisionen fr ån
skilda delar av Japan, l. marinkå rdivisionens från An1.erika och Medelhavet anlända enheter och den från Pusanbrohuvud et urdragna l. marinbrigaden. Allt som allt synes invasionsstyrkan ha uppgått till omkring 40.000 ma~1.
Huvudinvasionsflottan omfattade sammanlagt 261 fartyg - 194 amerikanska, 32 i J apan uttagna , 15 sydkoreanska, 12 brittiska, 3 kanadensiska, 2 australiska, 2 från Nya
Zeeland och l franskt. Antalet hangarfarlycrsbaserade
• b
flygplan torde ha uppgått till c:a 350 st.
Chefen för 7. flottan, viceamiral Struble, anförtrodd es
den omedelbara ledningen av operationen och var tillika
chef för understödsstyrkan. Under denne var konl eramiral Doyle »amphibious attack commander» och skul le ansvara för själva landstigningen. Chef för marink[n·förband en var general Smilh.
Redan i mitten på augusti h ade som tidigare nämnts
sydkoreanska marintrupper salt sig i besittning av bl a
å tta öar i skärgårdsområde t ulanför Inchon, vilket torde
ha varit lill stor fördel för opera tionen.
Under liden för land stigningss ty rkornas organisation
utfördes omfattanek flyganfall mot invasionsmålen, kommuni ka tionslinjer och trupper på s8väl ost- som väsl-

12

kusten. Särskilt omnäm nas Inchon, \Vonsan och Hungnam. Icke minst var det angeläg et alt på detta sätt förhindra eller försvåra fientliga omgrup peringa r. Genom
stora bombin satser inom skilda kustom råden borde fienden också hållas i ovisshet om var den föreståe nde landstigning en, som uppenb arligen icke kunnat hemligh ållas,
skulle ske.
Även sjöstrid skrafter sattes in för att bombar dera olika område n på kustern a - bl a Sameha k och Pohang.
Den 13. septemb er, dagen D-2, började den slutliga
uppmju kningen av själva invasion sområde t, som omfatta dc tre huvudla ndstign ingsplat ser Inchon, Kimpo och Suwon. Flygpla n, kryssare och jagare samverk ade under
två dagar i omfatta nde bombar demang och beskjutn ing
med direkt eld av kusten.
Inom Inchono m.rådct var det första anfallsm ålet den
höga ön \Volmi, som behärsk ade hamnin loppet och som
förenad es med fastland et genom en 300 m lång vägbank .
av
D~dagen kl 0545 gingo sex amerika nska jagare stödda
intensiv
efter
e
kryssar
a
brittisk
två amerika nska och två
förbere dande bekämp ning in på kort avstånd från stranden för att locka fienden att röja sina värn. Försvar et,
som förutom infanter iställnin gar synes ha bestått av ett
antal lätta kanone r i bunkers grupper ade för pjäsvis eld,
öppnad e också mycket riktigt eld och blev om.edel bart
utsatt för en överväl digande beskjutn ing från fartygen .
Efter en timmes strid hade strandfö rsvaret satts ur spel
efter alt dock först ha tillfogat jagarna en del skador,
i ett fall av allvarlig art (DD 733).
Efter 45 minuter s koncent rerad stannel d med fartygsarti lleri och raketer gick kl 0630 den första vågen av
landstig ningssly rkan, 5. marinreg en1.ente ts III. bataljon
med tanks samt en artilleri bataljon mot land. Redan kl
0655 hade marinso ldaterna satt sig i besittni ng av öns
högsta punkt, och inom två timmar var \Volmi säkert i
amerika nsk hand. Endast 15 man uppgive s ha sårats och
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ingen dö-dals. Amiral Doyle hade också insbirp t, att föett
retaget mot \Volmi måste lyckas till varje pris m
o
t
eller
av
misslyc kande skulle betyda äventyr ande
hind er för företage t i dess helhet.
Efter delta anfall inträdd e ett säreget uppehål l i
stridsve rksamhe ten. Tidvatt net föll efter hand 29 fot.
Fartyge n måste draga sig ut, och fortsalt landstig ning var
tillsvida re icke möjlig. Först vid nästa högvatte n, d v s
tio tinunar semu·e, kunde operatio nen fortsätta .
Kl 1730 tog llUvudla ndstigni ngen sin början under
h·aftigt stöd av hangarf artygsb uret flyg samt av raketoch artilleri eld från sjön och från vVolmi.
På fastland et omedel bart norr om vägbank en till
vVolmi, »Hed Beach» , kastade sig 5. regemen tets II. bataljon i land överför d i flera vågor av LCVP :s och stormade med hjälp av stegar den 9 fot höga strandm uren.
På nordost sidan av vVolmi, »Green Beach>>, kördes
tanks, artilleri och tung materie l rätt upp på strande n
från LST :s, varefler stridsva gnarna omedel bart fortsatte
vidare in mot land över vägbank en, som märklig t nog
icke förstört s av försvare t.
På södra sidan av hamnen , »Blue Beach», landsteg
slutligen 1. regemen tet i LCVP :s, föregån gna av stötförhand i L VT :s.
Flygelfö rhanden förenad es efter mot centern svängan de rörelser och besatte snart Inchon, som synes ha försvarats av endast ett regemen te »Hed service- troops».
Den fortsatt a landföri ngen av trupper och materie l
från transpo rtflottan till brohuvu dets förstärk ande och
för vidare framträ ngande i land var ett problem för sig.
På grund av det begräns ade utrymm et i hamnen och tidvattensf örhållan dena lät det sig icke lämplig en göra att
föra stora transpo rtfartyg in till land. Persona l och mat eriel ilandför des därför på LST:s och andra landstig ningsfa rkoster efter tidtabel l, två timmar på vardera sidan av högvatt entid. Den 17. decemb er (D+ 2) hade

14

hela 1. marinkårdivisionen förts i land och 7. infanteridivisionen höll på att m·skeppas.
Företaget hade k11Önts med fullsländig framgång och
hade tack vare den ringa motverkan - bl a hade inga
mineringar ullagts i inlopp et till Inchon - kunnat genomföras med endast obetydliga förluster.

Efter den lyckade Inchonoperationcn låg det nära till
hands att genom liknande företag på andra håll nå motsvarande framgångar. Det vill synas som om. man bl a
möjligen övervägt ett amfibieföretag mot Chiimampo,
Pyongyangs hamnstad, vilken sedermera togs från landsidan i slutet på oktober.
General MaeArthur fann det emellertid mest angeläget att genom en överraskande stöt mot det n1era svår~
forcerade kustområdet på ostkusten hjälpa fram de därstäclcs kämpande sydkoreanerna.
1Vonsanoperationen blev sålunda bestämd vid överläggningar i Tokyo med bl a amiralerna Doyle och Strublc. Landstigningen skulle ske i \Vonsan den 20. oktober.
Det synes icke fullt klart, om avsikten härvid varit en
flank- eller ryggstöt med landstigning på av fienden behärskad kust eller om företaget endast avsett en strategisk
omgruppering med utnyttjande av de n1.öjligheter till
snabb koncentration och överraskning, som ett amfibieföretag kunde erbjuda. Dånned må vara hur som helst.
Såsom händelserna utvecklade sig kom det emellertid icke
att bli annat än en omgruppering, som emellertid på
detta sätt kunde genomföras smidigare, snabbare och trots
allt säkrare än om man valt landvägen genom den svårforcerade bergsterrängen, där dc sönderbombade eller
sprängda järnvägarna och vägarna och de allt talrikare
gerillastyrkorna skulle ha berett avsevärda svårigheter.
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Operationen föregicks av omfattande artilleribeskjutningar från sj,ö n, bl a med slagskeppet Missouri, och flygbombardemang mot ett flertal platser på kusten ända upp
mot ryska gränsen. Flygplatser och artilleriställningar
bekämp ades såväl som krigsviktiga anläggningar i övrigt
och icke minst kommunikationscentra och underhållslinjer för att förhindra omgrupperingar, reträtt och försörjning.
För företaget avdelades 7. flottan, på vilken den för
ändam ålet från fronten i väster urdragna 1. marinkårdivisionen åter embarkerade i Inchon den 7. oktober. Under den 850 sjömil långa vägen runt Korea gjordes ett
uppeh å ll i Pusan, där 7. infantcridivisionen, som efter
landstigningen i Inchon trängt söder ut mot Pusanbrohuvud et, på nytt togs ombord. Sammanlagt synes landstigningsstyrkan, som innefattade hela 10. armekårcn, ha
uppgå tt till omkring 50.000 man.
Det framgick emellertid snart, att FN :s und errättelsctjänst icke fungerat tillfredsställande. Man hade vid företagets planläggning icke haft tillgång till erforderliga information er om fiendens försvarsanstalter. Utöver ett i
land utbyggt försvarssystem med infanteriställningar och
hind er hade nordkoreanerna anordnat vidsträckta och
som det skulle visa sig utomordentligt svårforcerade minfält utanför landstigningsområdet Minsvepningsarbetet,
som utfördes av tre större och sju mindre minsvepare med
ett transportfartyg (Diachenko) som moderfartyg, blev
både svårt och tidsödande, icke minst på grund av minor""
nas stora känslighet, och kunde icke genomföras utan
förlu ster.
Oaktat den sydkor eanska 3. divisionen efter en oväntat snabb framryckning redan den 9. oktober satt sig i
besittning av vVonsan, och landstigningen sålunda skulJP
komm a att ske på av egna trupper behärskad kust, hade
invasionsflottan intet annat val än att avvakta svepningsarbetets fullbordande. I sex dagar fick den ligga overk-

17

16

sam lill SJOSS. Provianten te6t, och en dysenteriepidem i
bröt ut. Detaljplanerna för landstigningen fick ändras fliskilliga gånger med hänsyn till rapporter angående minläget. Ursprungligen var avsikten alt löpa in mellan öarna Reito och Sindo nwt \Vonsans inre hamn. Det blev
emellertid nu istället nödvändigt att gå in mol sandstränderna vid \Vonsans närbelägna flygfält, dit det lyckats
att svepa en ränna av tillräcklig bredd. Först den 2o.
oktober kunde dc första marinsoldaterna landstiga vid
flygfältet, som då redan sedan länge utnyttjats av amerikanska flygplan - sannolikt en annan upplösning av
operationen än marinsoldaterna från Inchon hade tänkt
sig.
Den 29. oktober landsattes omkring 27.000 man från
50 fartyg i Iwon omkring 20 mil nordväst om Wonsan
samtidigt som ytterligare styrkor överskeppades till
Wonsan.

Perioden 26. november 1950- mitten av januari 1951.
Icke långt efter dessa omgrupperingar och uppladdningar och sedan FN-styrkorna gått över Chongchonfloden och alltmera närmade sig mandelluriska gränsen, kom
kriget åter in i en avgörande vändpunkt. Den 6. november meddelade general MacArthur, att »Alien communistforces » uppträtt vid nordkoreanernas sida. Den kinesiska
interventionen utgjorde inledningen till ännu ett nytt skede i kriget, som efter general MacArthurs misslyckade
»hemtilljuloffensi v» och det kinesiska storanfallet med
200.000-300.000 man den 2G. november för FN-styrkornas
del kom att kännetecknas av hastiga reträtter under hårda och förlustbdngande strider n'led utbrytning och evakuering över sjön av kringrända armcer. Vintern hade
inträtt och försvårade ytterligare läget för de f,ö r ett vin-

terfältUtg illa rustade ret ireran de trupperna, vilka nu också i hög grad b esv~irade s av de alllmcra talrika och aktiva gcrillaförbanden. Fronten försköts snabbt söderut.
Den 1. januari överskred o kommunisterna 38. breddgraden. Söul föll fttc r, och först i mitten av januari 1951
kunde offensiven efter ett kortare uppehåll i slutet av
december hejdas omkring 100 km söder om 38. breddgraden och lägel stabiliseras.
Efter att und er föregf1ende skede ha ombesörj l offensiva amfibieoperation er i fie nd ens flank och rygg och på
skilda sätt ha lämnat stöd ~tt d e framträngand e markstyrkorna stod FN :s sjöstridskrafter nu i början på december inför uppgiften att med flyg och artillerield
skydda lantstridskraftern as reträtt sam t att genomföra
defensiv a omgrupperingar och evakueringsopera tioner.
Någon marin verksamhet av betydelse på elen nordk oreanska sidan synes icke ha f1örekommit under denna
period.
Den 6. december meddelades, att Wonsan, där 10. armckåren landstigit den 26. oktober, evakuerats sedan sjöstridskrafterna hållit ett brohuvud där under 7 dagar. Om
evakueringens omfattning ha närmare uppgifter icke stått
att erhålla.
Från Chinnampo evakuerades den 7. december sammanlagt omkring 7.000 personer: soldater, sårade, militär
hamnpersonal och flyktingar. 6 jagare (3 kanadensiska,
2 australiska och 1 amerikansk) stödda av det brittiska
han garfartyget Theseus trängde in i det smala inloppet
nattetid i snöstorm. Transportfartyg med evakueringsstyrkan fördes ut ur hamnen, men jagarna lågo kvar ännu
över nästa natt och sköto i brand drivmedelslager samt
sprängde kajer, kranar, förråd och depåer. Företaget,
som genomfördes utan skador e1 lcr förluster, b etecknas
som ett av de mest hasar·clartade under kriget.
Från Inchon evakuerades därvarande st~rkor, den
militära hamnpersonalen och 10.000 korcanska stuveriarTidsleTi/t i Sjöväsendet.
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hetare, vid årsskiftet 1950/ 51. Sjöstridskrafterna stödde.
jämte hangarfartygsburet flyg evakueringen. Järnvägsstationer, dockor, kaj er och förråd brändes eller sprängdes. 1.000.000 gallons olja gick upp i flammor. Dc sista
fartygen, två LST :s, lämnade hamnen den 5. januari tv å
dagar efter det att kineserna marscherat in i det brinnande Söul.
Från Nanam på nordligaste delen av ostkusten evakuerades i mitten av december sjöledes den sydkoreanska
huvuddivisionen, som blivit avskuren längst upp på högra
flygeln.
Hungnamevakueringen den 12.--24. december är den
märkligaste och mest intressanta av de amfibieoperationer, som genomfördes und er detta skede - på sitt sätt
en omvänd motsvarighet till Inchoninvasionen under det
närmast föregående. D et torde också, som i marinens
kommunilu~ angavs, vara första gången i historien, som
en hel arme med all materiel och utrustning blivit lyckligt omgrupperad s}övägen under h ård press från en överlägsen fiende.
General Almonds på nordostfronten kämpande 10. armekår befann sig kort efter det kinesiska storanfallet den
26. november i ett brydsamt läge. Kåren hade pl,ötsligt
angripils av 6--8 kommunistdivisioner, och i luckan mellan kåren och general \Valkers 8. arme i väster trängde
starka kinesförband hastigt mot söder. 1. marinkårdivisiOI1en och 7. infanteridivisionen angreps häftigt i flanker
och rygg och blevo efter hand inringad e. Armekårens
enda etapplinje, vägen till Hamhung, blev avskuren, och
mot \Vonsan framträngande fiendestyrkor hotade att fullständigt inringa kåren i dess helhet.
Enda möjligheten till räddning torde i delta läge ha
varit att så som skedde evakuera trupperna sjöledes. Det
visade sig krävande nog att i den svårforcerade och snötäckta, klippiga bergsterrängen under ständiga anfall från
alla håll slå sig fram till inskeppningshamnen Hungnam .
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Det fartygsburna flyget kompletterat med avdelningar m·
flygvapn et synes härvid ha gjort utomordentliga insatsel'
icke blott genom aktivt ingripande i markstriderna utan
också genom försörjning av trupperna med proviant, ammunition m m samt genom evakuering av sårade och
sjuka.
Planläggningen och genomförandet av 10. armekårens
evakuering uppdrogs åt amiralerna Doyle och Struble.
Det var efter Pohang, Inchon och \Vonsan deras fjärde
större amfibieoperation under kriget.

102 transportfartyg av olika slag togos i anspråk för
föret aget, i vilket i övrigt dcltogo 7 hangarfartyg, slagskeppet Missouri, tunga kryssarna Rochester och St Paul,
8 jagare samt ett antal raketfartyg och minsvepare m fl
mindre fartyg.
Inlastningen i Hungnam började den 12. december,
medan förbittrade reträttstrider ännu utkämpades vid
Hamhung. Kommunisternas tryck blev allt hårdare, men
den 15. december, då marinkårdivisionen redan i huvudsak
embarkera t med all sin utrustning, kunde kryssarna och
jagarna lägga en kraftig eldridå runt brohuvudet, som då
had e dragits samman till ett obetydHgt område kring Hungnam. Den 17. december hade l. sydkoreanska kåren tagits ombord, och den 20. var 7. infanterielivisionens inskeppning klar. Flygangreppen och fartygselden ökades
i intensitet inför slutskedet, då kommunisterna torde ha
kastat fram hela sin tredj e fältarme om tolv divisionee
mot det krympande brohuvudet. Den 23. december insattes även Missauris bredsidor i striden. På eftermiddagen följande dag, sedan arriärgardet ur 3. infanteridivisim1en om 9.000 man tagits ombord, var inskeppningen
slutförd. Sammanlagt hade då 105.000 soldater och 91.000
flyktingar embarkerat på transporlflottan. Härtill kom
17.500 fordon och 3.500 ton utrustning och materiel. P,ö-rlusterna voro utomordentligt små.
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Under det kritiska skedet av operationen uppgives
fartygsartilleriet ha skjutit omkring 2.000 ton pr~jcl~tiler
och det fartygsbmna flyget gjort över 6.000 uppsilgnmgar
för direkt samverkan med marktrupperna.
Allt hade gått planenligt, och man hade givit sig god
tid fö 1· att få med allt och alla. Amiral Joy, chefen för
F N-flottorna, kunde också meddela: »\Yith naval air and
surface units effectively isolating the beacbhead wc werc
able to take our time and get everylhing out».
Man var angelägen om att framhålla, att d e lta icke
var något Dunkcrque utan en planenlig, välordnac~ reträtt
eller omgruppering till ett bättre läge. Det vm· enligt MaeArthur ingen demoraliserad flyktande styrka, som undanförd es utan »an undefeated command of high morale and
marked efficiency».

De undanförda styrkorna kunde via Pusan efter hand
åter insättas i kampen, som under det efterföljande skedet av kriget, från mitten av januari intill stilleståndsförhandlingarnas inledande, främst karaktäriseras av offensiver och motoffensiver till lands med en förskjutning
av frontlinjen mot norr upp till 50 km in i Nordkorea
som slutresultat. Några märkligare eller m~ra betydande
marina operationer under detta skede synas icke vara
att anmäla.
(Forts.)

Beatty.
:lv J{ommendörkaptcn Oscar krokstedt.
X amnen Jellicoe och Be a tty, Schecr och Hipp er säga
kanske den unga generationen sjöofficerare ej så mycket
mera än alt de buros av det försla världskrigets främsta
amiraler, dc som ledde Grand Fleet och Hochseeflotte till
strid vid Horns rev den 31 maj 1915. Dc säga oss mera,
vi som äro gamla nog att vara samtida med detta sjöslag
eller att ha l äst om det på sjökrigshögskolan så nogg'rant
son1 man gjord e under mellankrigs tiden. Namnen väcka
till livs många och långa diskussioner och ståndpunktstaganden för och emot. För tyskarna eller för engelsmännen. För Jellicoe eller för Beatly. Det sista var det svåraste. Men våra diskussioner voro naturligtvis bara såsom en krusning på ytan gentemot den våldsamma sjö,
som rördes upp i den brittiska diskussionen.
Ty ingen sjöstrid har blivit så häftigt och länge debatterad och lzriliserad i fackmannakretsar, i press och
man och man emellan såsom Jutlandsslagct. Det är fullt
begripligt. För första gången sedan Trafalgar hade den
brittiska huvudflottan sett fiendens samlade sjöstridskrafter framför kanonmynningarna. Men det blev icke något
Trafalgar; dagen efter den sista maj blev inte ens någon
»Glorious First of Junc». Ty HochseefloUc vred sig ur
grepp et när mörkret föll på den sista maj, och den på
valplatsen kvardröj ande brittiska flottan såg vid soluppgången den första juni bokstavligt talat inte ens röken
av fienden; han var då hemma i Hclgolandsbuktens skyddade vatten. Det blev, när allt kom omkring, en strategick seger, men det stod inte genast klart för alla; man
kunde inte peka på resultat i form av många sänkta fientliga fartyg, tvärtom hade flera egna skepp gått till botten,
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och tyskarna räknade de taktiska framgungarna som en
seger. Hur hade detta sketl'? Ycms var felet? En syndabock måste ju finnas. Hade J cllicoe varit för försiktig
och rädd om materielen'? Hade n1era av Beattys gåpåaranda varit det riktiga? Eller var kanske J ellicoe den kloke
strategen och Beatty en i sjökrigskonsten obevandrad karriärist, hasardspelare och tävlingsryttare '? Skulle m an inte ha gjort en motgir i stället för frångir för att undvika
de tyska torpederna? Varför kom Evan-Thomas så sent
med sina snabba skepp o s v, o s v. Frågorna voro
många; krigsdagböcker och manöverskissee studerades
minituöst, men ett entydigt svar fick man ej. Publiken
delade upp sig i ett Jcllieoeparti och ett Beatlyparti. Blott
huvudaktörerna själva tego. .~mm å r 1936 när de båda
amiralerna med kort tids mellanrum nyss hade lämnat
detta livet voro de sår märkbara, som funnils inom flottan
sedan 1916. Dåvarande förste sjölorclen, Chatficld, tog
därför tillfället i akt att slutgiltigt försöka läka dem
när han vid Beattys död skrev de båda amiralernas äreminne i Times. De äro nu också av ett tacksamt fosterland hedrade med Lyster p å Trafalgar Square. Nu, efter
ell andra världskrigs imponerande rad av odiskutabla
segrar till sjöss, börjar man glömma Jutlandsslaget. Men
helt kommer del aldrig alt glömmas så länge det finns
sådana egendomliga människor, som läsa sjökrigshistoria
och försöka att lära sig sjökrigskonst: varje gång Julland därvid diskuleras komma vågor att gå, dyningar efter ett en gång våldsamt uppeört hav.

J ellicoc teg och Beatly teg och båda lämnade livet
utan att ha skrivit sina memoarer, en ann ars vanlig förströelse för äldre brittiska ami raler, ofta till ej mindre
nöj c för samtid och eftervärld. över J ellicoe har för
länge sedan skrivits en biografi av hans samtida, amira-
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]en Bacon - kring vars namn diskussionen en gång ocKså gick hög, nämligen i elen vålelsamma kraftmätningen
mellan Fisher och Beresford. över Beatty har nu i höst
skrivits en synnerligen läsvärd biografi i den typiskt engelska »life and letlcrs»-stilen. Den heter »The Life and
Letters of David Bcatty, Aclmiral of the Fleet», är skriven av Rear-Aclmiral \Y. S. Chalmers och kostar 25 shillings, ett icke oskäligt pris i detta de höga bokprisernas år.
Författaren Chalmers bör känna Bealty, ty han kom
år 1915 som ung officer till dennes stab på »Li.on» för
a tt tjänstgöra som en sorts flaggens navigeringsoffice r med
uppgift att sköta operativa och taktiska kort och hålla
dem ständigt aktuella, i hamn, till sjöss och i strid för
amiralens bedömanden och beslut. Detta var, som Chalmers själv säger, embryot till den nu så effektiva stridsledningsorganisal ionen. Man skulle kunna tro att en författare som fålt sina intryck vid så unga år ger en idealiserande och idoliserande skildring av Beatly. Så är
Bmellertid icke fallet, fast givetvis föremålet är författarens hjälte. Till slor del utgöres för övrigt boken av brev
som Beally skrev (han var en flitig brevskrivare men
mera därom längre fram), och det blir sålunda ofta Beatty
själv som talar. Eftersom huslrun vanligen är adressaten,
kan man vara förvissad om, alt det är den personliga
synen, so1n kon1mcr fram, och sanningen som sägs utan
sidoblickar på om det är opportunt eller Himpligt att skriva så; för övrigt visar brev till förmän, ministrar och
andra höga herrar att opportunitets- eller lämplighetsskäl
aldrig förde Beatlys penna.

En skickligare matematiker än nedskrivaren av dessa
anteckningar kan säkerligen med hjälp av Beattys födelsedatum och -år räkna ut om han var född på en söndag;
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säkert är atl han var cll söndagsbarn med lur i livet. Kadett vid 13 ftrs ålder år 188-! blev lw.n i vederbörlig ordning underlöjtnant efter G års tjänst och löjtnant efter
ytterligare 2 år d v s 1892. Sedan började det. Han hade
nämligen turen atl 1895 få befäl p ft en kanonbåt, som på
:Kilen skulle samverka med den arme, som under Kitchener då förde krig mot mahdi11. 18UG belönades hans förtjänster med DSO och sedan Kitchener vunnit sin seger
vid Omdnrman - där Churchill d ellog som en slags modern centaur: till hälflen husar till hälflen joumalist blev han omnämnd i Kitchencrs rapport och 1898 d v s
27 år gammal befordrad tilL commander, därvid gående
förbi över "100 löj Lnanter i rullan. Som command er och
~ckond pft »Barflenr» i Kina-eskadern fick han vara med
om boxarupproret, ledde en landstigningsstyr ka med
skicldighet och mod, sårades och sändes hem saml blev
för sina utomordentliga gärningars skull befordrad till
captain; han var då 29 år och flottans yngste i denna meriterande grad. ::\u kom sekelskiftels kapprustningar med
Tyskland: ju flera fartyg, desto flera officerare; det rullade undan särskilt i dc högre graderna, och 1H10 blev han
Hear-Admiral vid ej fyllda 39 år, den yngsta flaggmannen i engelska floltan sedan Rodneys och Nelsons dagar.
Som Rear-Admiral blev han erbjuden en Secoud-inCommand-befattn ing vid Atlantfiollan men tackade nej
och försalles i disponibilitet. Han skulle väl efter tre år
ha f å tt sluta för gott - ty Amiralitetet tyckte ej om en
herre, som sade nej, när platserna voro få och dc villiga
många - men så blev Churchill sjöminister, kom i håg
kanonbåtschefen pft ~ilen och sedan var Bcattys väg till
höga befäl åter lagd. Han blev Churchills marina sekretcrare och rådgivare, fick befälet över den nya slagkryssareskadern 1913 och blev då kriget bröl ut vicemniral.
~är Jellicoe 1916 frånträdde chefsskapet för Grand Fleet,
blev Beatty amiral och Commander-in-C hief Grand Fleet.
När tyska flottan ankrat p{t Scapa Flow och krigsledarna

1919 belönades, blev han Admiral of the Fleet och Earl
och fick en nationalbelöning på 100.000 pund; samma :'h·
faststöJides hans adliga litulalur av konungen: Baron
Bcatty of the :\orlh Sca and of Brooksby in the County of
Leicester, Yiscounl Borodalc of \Ycxfonl and Earl Bealty.
Han tillträdde befattningen som förste sjölord den 1 november 1919 och ledde därefter flottans öden lill 1927.
Han dog 1936 och ligger begraven i Sl Pauls Cathedral.

Yissl var han fascinerande. Yem har ej sett bilden
av honom på »Quccn Elisabeths» halvdäck i treknappskn äppt amiralskavaj och med mössan i den typiska
»Beatty-knix-en», trygg, s~ikcr och lika bistert blickande
som flaggskeppets treltioåttor? Det var väl så Baldwin såg honom för sig, när han (premiärministern ) i underhuset 1936 väckte förslag om resandet av Bcattys byst
p å Trafalgar Square och därvid sade: »l Beatly såg vårt
folk med rätla Royal ~a vys okuvliga anda personifierad,
denn a anda som hållit sig levande under århundraden
och som varit flottans ära och vårt lands stolthet, inspir erande icke blott dc sjömän, som han ledde, utan vårt
folk under dess svartaste dagar.»
I sin »\Yorld Crisis» gjorde Churchm ulan tvekan
Bcatty en otjänst, då han motiverade valet av denne som
sin (sjöministerns) sekreterare och rådgivare med alt
bland annat framhålla hans skicklighet som ryllare, polospelare, j~i.garc och deHagare i strider till lands. Det förtretade mången gammal sjöbjörn, som ansåg att större
hänsyn bort lagas till antal sjömånader, genomgångna
kurset·, gedigna tekniska kunsknper m fl sådana till bef ordran och höga befallningar normalt meriterande ting.
Churchills intuition slog emellertid ej fel.
En bedömare, vars ord kunna tillmätas den största
tilltro , är den förut omnämnde Chatficld, som var chef
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på Beattys flaggskepp - först »Lion» sedan »Queen E lisabetl1» - från 1912 till krigets slut. Han säger i »The
Navy and Defcnce» : »A tt se amiral Beatty som en tankerik stra teg och taktiker, som i förväg planerade hur han
bäst skulle utnyltja sina fartyg och öva sina skeppschefer,
må förefalla egendomligt för de läsare, som av efterkrigsskribenter fått lära sig att Beatty var a mere Prince
Rupert, dasbing and happy-go-lucky in the spirit of the
Chat- - --. Men så skall han ses ' säaer
hunlinafield'»
o
.._,
field, och nu föreliggande biografi verifierar hans omdöme .

Beally skrev sina brev slående vid en hög pulpet.
Slällningen kan förefalla obekväm men befordrar säkerligen ett kortfattat och koncen tr erat uttryckssätt; det synes också vara betydligt lättare att lämna en sådan ställning för att promenerande fram och tillbaka ett par varv
i kajulan med händerna på ryggen klara tankarna och
reda ut begreppen; d en som sitter stilla vid ett bord blir
ju mera låst till detta i fysisk bemärkelse och måhända
även andligen.
Beatlys brev t ill huslrnn - och de ulgöra v~il minst
90 /o av i boken återgivna brev - äro en märklip· blandning av kärleksbrev, »whispers from the Fleet» och reflexioner över politik, strategi, taktik, utbildning och personalvård. Under tid en på »Lion» 191:1 tills kri get verkligen bröt ut, sysslade hans !ankar ständigt kring det krig,
wm måste komma, och vad m ~m kunde gö:·a för a lt flottan skulle vara så beredd som möjligt. Att han så klart
insåg det kommande kriget torde nog få tillskrivas de
lärdomar han fick som Churchills marina rådgivare under samtal och diskussioner med sjöministern och andra
prominenta personer i stats- oeh krigsledningen. Breven
,
~

innehålla icke sällan anm.ärkningar mot äldre kamrater,
som icke n1.ed nog energi och inlevelse övade sig och sina
fartyg för kriget och striden.
Krigels vardag blev betydligt gråare än man väntaL
Det ständiga passandet på Hochseeflotte, som aldrig kom
ut, de lurande farorna från ubåtar och minor, osäkerh eten i baserna när man händelsevis låg där någon gång,
allt delta blev enerverande i högsta grad och det kommer
klart till synes i breven. Fast saker och ting h~1nde ständigt och jämt så var det hela händelselöst. Den så lovande striden vid Doggers hank fick elt snöpligt slut på
grund av att »Lion» föll ur formeringen och Bealty under
det kritisk a skedet förlorade ledningen, som övergick till
Moore, vilken alltför formellt lydde en fel hissad signal.
Det vittnar goi.t om Beattys storhet att han inte sköt skulden på Moore. Det var den häftige Fisher, som flyttade
denne till en mera undanskymd befattning under kommentaren: »In war the first princip le is l.o disohey orders.
Any fool can obey orders.»
Jutlandsslaget skildras i två kapitel kort men klart
och koncist av författaren Chalmers, som dels ttsåg de t
h ela i sin egenskap av operationsrumsofficer på »Lion»,
dels studerat det ingående i egenskap av först lärare och
sedan chef för Royal Xaval Staff College. Ett särskilt kapitel ägnas å l d e lärdomar slaget gav och de vor o mtmga
särskilt beträffande farlygens byggnad och skyddstji-insten
samt projektilernas pansarbrytande förmftga, i vilka avseenden tyskarna visade sig vara ojämförligt längre komna. Della föranleder nedskrivaren av dessa antecl.;::uingar
om Chalmers bok att göra några reflexioner kring Fishers
ofta citerade »Hi t first, hit bard and keep on hitting». Del
låter ju bra och alt slå först går väl också bra med god
organisation och utbildning. Men det andra, att slå hårt,
fordrar dessutom god ammunition och det tredje, att forlsätta alt slå, fordrar slutligen god flytharhet hos kanonernas underlag. Fisher som ju i stort sett var ansvarig
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för den farlygsmateriel, som användes under kriget hade
tydligen trots allt inte fullt dragit konsekvenserna av sin
slf1cndc fr as. Tirpitz hade lyckats bättre med sin princip att ett fartygs förnäms ta egenskap ~ir att det överhuntdtagct flyter och genom b evarande av sitt vågräta läge
tiger stridsvårde. För att återgå till Chalmers f år man
i dessa kapitel även r eda på varför Evan-Thomas låg på
den plats han gjorde, varför Grand Fleet girade från torpeder na i d et stora tyska anfallet och förlorade kontakten
m ed Hochscdlotte m fl intressanta det alj er, men härom
skall n ågon utförlig redogörelse här ej lämnas . Något
skall återstå alt läsa direkt i boken för d em som av dess a
anteckningar stimuleras att köpa eller låna den.
Besvikelsen över Jutlandsslaget blev naturligtvis stor,
och som inledningsvis nämndes kom d e tta slag att senare Lli föremål för många och häftiga ordstrider. J elli~oe ersalles på hösten 1916 n1.ed Beatty; att anledningen
Icke var J utiandsslaget lade man sig i ledningen vinn
om att betona. Beatly, vars jämnår iga i allmänhet då
seglade som fartygschefer, tillvann sig snart flottans förtroende och icke minst viktigt de till levnadsåren äldre
amiralernas. Hur han själv uppfattade Jellicoes insats
framgår icke direkt av redogörelsen men kommer till synes i ett brev till hustrun långt senare när Churchills
» \Vorld Crisis» kommit ut och lady Beatty läst den och
fönånat sig över att Churchill i fr ed designerat J ellicoe
till Commander-in-Chief. Beatty skriver: »Alla ansåg på
den tiden , att Jellicoe var vår bäste amiral. Han var utan
tvekan den mest b egåvade, och att han missade vi d ett
särskilt tillfälle - - - tycker j ag inte att nwn skall lasta
\Vinston för. I-Ian (Jellicoe) har varit en god vän till mia
och hållit mig om ryggen i många sYåra situationer». Lik~
som J ellico e höll Beatty om ryggen var denn e alltid loj al
mot sin forne chef och dc intrigörer, som spekulerade i
brytning mellan de två, räknad e fel.
Att läsa om Beattys insatser på många omr å den för
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att hålla flottan i trim och intre:sset och moralen uppe under d e återstående krigsåren genom övningar, förbäitradc
taktiska föreskriflee och omsorger om personalen är stimulerande. Främst genom den märkbart åldrade Fishers
försorg - även en vulkan slocknar - spredos ryl;:!en om
att Beatly försummade skjulutbildningen och i stort sett
var inkompetent att leda Grand Fleet. Att detta var illvilj a från Fishers sida och avund från andras torde stå
klart för var och en som tar del a v Chalmers skildring.
Beattys insatser alt tillgodose flottans intressen vid
stillest[mdsförhandlingama VOJ'O betydande. Straiegiskl
sunt klargör han på ett logiskt och slående sätt samb::mdet
mellan ubåtarna och Hoehseeflottc och huru den sistnämnda utgjorde föru tsättningen för ubåtarnas verksamhet. Händelserna vid överlämnandet av den tvska flottan
ä ro j u välbekanta; en tröst i det tyska hefäl~ts sorg var
Bea ttys absoluta vägran att underhandla med myterister
och sj älvvalda instanser av soldatrådskaraktär . .
Under sin tid som förste sjölord 1919- 27 uppl evde
Beatty fyra premiärministrar av skiftande kulö t·. Vare
sig regeringen var kons ervativ eller labour vann han allas
aktning genom klokhet och kr af t. Han kämpade hårt för
fl ottans liv och framtid; man var ju nu i den eviga fredens
tid, nationernas förbunds tid, de ekonomiska krisernas tid
och den tid, då örlogsfarty g voro onödiga och kunde ersättas med flygplan. Flatlan var den förs varsgren, som
drog mest pengar och var föremål för finansdepar tementets särskil da ansträngningar, men förbi Beatty kom
m an aldrig. Han hade sina svårigheter: det var inte alltid så lätt att lära upp nya regeringsledamöter i strategi,
m en till sist fick han alla att inse att flottan liksom förr
var Storbritanniens sköld och ett villkor för samväldets
b evarande.
.
Om allt delta hans arbete får man en klar uppfattning
l biografien samtidigt som man genom b r even får en god
inblick i människan-- inte bara amiralen - David Beatty.
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Han var ingen karriärist, han tyckte om att rida och jaga
men han var först och främst sjöman, en av Storbritanniens stora amiraler.
I Chalmers bok har Hornblmvers pappa C. S. Forester
skrivit ett företal, som gör varken från eller till; i slutet
citeras några av Beattys tal, om vilka samma omdöme
kan ges. Det, som står mellan företalet och bilagorna,
innehållande t alen, erbjuder en läsning för nytta och nöje
av högsta k lass.

På eldhastigheten begränsade faktorer vid
skjutning med automatpjäser.
Au Kapten Y. Rollof.
Vid skjutning med automatpjäser måste man på
grund av temperaturstegringen i loppet räkna med bl a
följ ande fyra faktorer:
1. Urbränningen.
2. Spridningen.
3. Eldrörsmaterialets hållfas the tssänkning.
4. Risken vid klickskott.

1.

Urbränningen.
Denna faktor är den mest kända och har beh andlats
i ett flertal ar tiklar (se bl a TiS 1931: 8 och 9, AT 1945: 6
och 1951: 3). Detta problem skall här icke närmare analyser as, utan det kan endast konstateras, att eldrörets förslitning ökar med ökad eldrörstemperatur.
Som ett exempel på forcerad nedslitning av ett eldrör kan nämnas att natten mellan den 3 och 4 september
1943 sköls i ett 40 mm eldrör M/36 i Limhamn vid allierad e överflygningar sammanlagt 430 skott i 29 automatserier med 12 a 15 skoll i varje serie med c:a 4 a 5 min
m ellan serierna.
Eldröret blev så varmt att färgen brändes bort. Man
k an beräkna, att medeltemperaturen i reffelursprunget
blev c:a 250-300° och minst 100° n1er i mynningen.
Eldröret, som innan skjutningen var i det närmaste
oslitet, blev helt nedslitet och erhöll en kontrissefö,r skjutning av över 110 mm, vilket motsvarar en V 0 -nedgång av
c:a 65 m/s. Vid normal övningsskjutning med det då
använda NK 4 (40/36) var ett eldrörs livslängd c:a 1000
--1300 skott. (Med nya slitningsminskande NC-krut är
livslängelen mångdubbelt större).
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Med anledning av denna skjutning a n skaffades reservcldrör till 40 mm ak::m l'vi/36 och i armen utfärdades
bestämmelser att max. 50 skoll fick skjutas i följd i samma eldrör och därefter skulle eldrörsby te äga rum.

2.

St räckgrän s.

Spridningen.

Skjuiningar har vis at, all man erhåller försämra d
slyrn ing av granaten och därmed ökad spridning genom
mynningens utvidgning på grund aY eldrörets uppvärmning. Eldrörsståle ts utYidgning är c :a 1,2 mm per m eter
och 100° d v s totalt 0,7 mm ved 400° för en 15 cm kan on. Genom glappet mellan eldr ör och granatens valk
erhåller granalen en oscillerand e rörelse. Utvidgningen
Inedför nämligen, aU k r u tgasen kan läcka förbi på granatens sida och därigenom ge gr a naten avvikning i sidled. Granaten tryckes då av tvärkraften mot väggen så
kraftigt att t o m mätbara intryck av bommarna kan erhållas på granaten.
För att erhålla liten spridning bör eldrörets temperatur om möjligt vara högre vid rcffclursprunget än vid
mynningen. Denna temperaturfördelning kan i viss mån
erhållas genom lämplig eldrörstjocklck. Tyvärr är förhållandet i allmänhet icke så. Kontinuerlig vattenkyln ing ger en tendens till rätt temperaturfördelning.
Dessa erfarenheter ger vid handen, att man bör begränsa skurarnas längd för att icke erhålla onormal spridning, men under strid i trängt läge (särskilt vid lv-skjutning) blir detta nog svårt att ta hänsyn till.
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Eldrörsmaterialets håll{asthetssänkning.

Eldrörsmaterialets sträckgräns (r~ s) sjunker med
temperaturen ungefär enligt nedanstående kurva. Som
synes erhålles en kraftig sänkning av hållfastheten vid
ca 450°.
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Man bör förhindra att eldrörets medeltemperatur,
särskilt i mynningen, överstiger c :a 400°.
Tyska lv-batterier var under 2 :a världskriget utrustad e med ett termoelement för att mäta eldrörets yttertem1'idskri[t i Sjöväsendet.
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pcratur, vilken ej borde överstiga 350°. Man kan också
till termoelementet koppla en varningslampa, som lyser
då temperaluren överskrider en viss gräns. Ä ven termokritor kan användas, vilka förändrar färg vid viss temperatur. Deras känslighel är dock sämre än ett termoelements.
4.

Risken vid klickskott-.

Om en patron icke avfyras omedelbart i elt vannskjutet eldrör kan allvarliga risker uppslå. Risken ät·
framförallt avh~ingig eldrörets temperatur.
Temperaturförlop pet i patronen påverkas i huvudsak
av följande faktorer:
l. Eldrörets temperatur i reffclmspnmget vid klickögonblicket.
2. Vi:inneövergångst al mellan eldrörets inneryla och
patronen.
3. Eldrörels avsvalningskurva .
Som exempel kan nämnas alt i en 10,5 cm lv kanon
M/42 i vilken skjutits med full eldkraft under 20 min. erhålles en medeleldrörstem peratur av ca 400°. En lugn
sommarclag kan man beräkna alt det dröjer ca 3--4 timmar innan eldrörstemperatu ren sjunker till 120°. En blåsig vinterdag åtgår ca halva denna tid.
Vilka risker vid klick som en temperaturslegrin g av
ca 100~400° medför, är svårt att bedöma.
För dc sprängämnen, krut m m som användas i nwrinens ammunition gäller nedanslående förpuffningstemperatur (lemperaluruppgi fterna varierar dock avsevärt i
facklitteraturen).
Knallkvicksilver . .. ................ . 120---185°
Nc- och Negl-krut ................. . 170--180
................. .......... . 185~220°
Telryl
Rexogen .. . ........ .............. . 200~220*
........ ... . . ......... . .... . 220~300°
Trotyl
Sinoxid .. . . ..... .. ................ .
10

Svartkrut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bl. ·azicl
Spårljussals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

över 300<

0

300~34.00

290- ~~50 °

Förpuffningstemp eraturen beror även på upphettningshastigheten. Den blir högre vid hastig upphettning.
Av ovanstående tabell framgår, att det är inilicringsmedlet och drivladdningen, som i första hand förpuffa.
Mätningar vid försöksskjutninga r i 20--40 mm akan har
visat att temperatmen till en början snabbt stiger i hylsan, men den högsta temperaturen erhålles i granatspetscn.
Hylsans bakplan erhåller däremot knappast någon farlig
temperalur bl a på grund av kylning från kilen. v~w
tändningen sker, i:i r beroende på eldrörels temperalur vid
klicken. Yid lägre temperatur sker tändningen efter en
längre tid, och faran är då störst för ev. knallkvicksilver
i tändrör och basrör till spårljus fö·r att vid högre eldrörstemp eratur förskjutas mot drivladdningen. Orsaken till
att maximitemperatu ren icke uppträd er i den del av granaten som har direkt kontakt med det varma rcffelursprunget är att värme ledes från granalen bakåt genom
hylsan till den laddningsrummet omslutande kallare dclen av eldröret. I laddningsrmmnct blir temperaturen i allmänhet dock relativt låg i varje fall vid auvändning av enhetspairon. I slitna kanoner med delad
ammunition kan krutet ~tka fram ur hylsan och komma
i kon takt med den varma eldrörsväggen, vilket minskar
ticlen för krutets uppvärmning, som annars är relativt
lång heroende på alt krut har mycket dålig v~inneled
ningsförm åga. Hur länge det dröjer innan tändning sker
är svårt a lt avgöra. Som exempel kan nämnas alt 1943
erhö1ls klick i en 20mmakan M/40 efter 175 skott i följd.
Efter 10 minuter erhölls tändning och projektilen kreverade i loppet. (Om man skjuter 175 skott med högsta
eldhastighet i en 20 mm akan M/40 erhåller eldröret en
temperaturstegrin g av ca 325°).
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I en utländsk 20 mm kanon förpuffade krutet i ett
varmskjute t eldrör efter 4 min. och i en annan 20 mn1
kanon detonerade projektilen efter en och en halv minut.
Undersökn ingar har visat att en klickad patron kan
självdelon era genom uppvärmni ng i ett vannskjule t medelsvårt eldrör först efter 65 minuter, men också efter
2 minuter.
I en 12 cm kanon detonerade en projektil först 1
timme efter det eldgivning en avbrutits.
En bög kruttempe ralur medför vid skjutning ett högt
tryck. Vid normala temperatur intervall stiger trycket ca
0,5 % per l o temperatur förhöjning . Om man försiktigtvis räknar med en linjär trycköknin g, stiger trycket minst
50 7o vid 100° kruttempe ratur, varvid pjäsens konstruktionstryck kan överskrida s.
Då riskerna är avhängiga antal skott, medeleldha stigheten och dessutom yltre avkylnings förhålland en (väderleken), synes det mycket svårt att ange några kategorisk a
lagar för d et antal skott efter vilka en klick blir riskabel.
En mycket bred marginal måste då tillgripas för att under sämsta tänkbara förhålland en erbjuda säkerhet. Detta
begränsar j många lägen vapnets användbar het i taktiskt
hänseende.
Sedan man väntat föresl-::riven Lid efter klick är det
alltid stor risk att försöka baxa ut en laddad projektil
med tändrör vare sig denna är varm eller kall. Om det
taktiska läge t del medgiver, bör man om projektilen silter
fast, skjuta. ut den eventuellt med en särskild avkortad
hylsa med mindre laddning.
Oavsett eldrörets temperalu r kan man erhålla en efterbrännar c, d v s atl tändm edlet fungerar, men av någon
anledning initieras icke anfyrnings laddningen mmnentan t,
t ex på gruJ. ,l av aU kardustyge t icke genombrän ts eller
på grund a\' .uktigt anfyrnings krul. Det är föga troligt,
alt en efterbränn are erhålles så sent som 30 sekunder efter sista avfyrnings försöket om tändskruv användes. Vid

anvä nd ning av ländhalt kan cellulltyg glöda flera minuter . (Anfyrning sladdning användes i marinens kanoner
fr ån 47 mm tubkanone r och större kalibrar).
Om en laddad projektil f år kvarligga en längre tid
i ett varmt eldrör kan sprängämn et smälta, så t ex smälter trotyl vid 80,5 ° och hexotonal vid c:a 75- 78°. Eldröret bör inspektera s för att konslatera om sprängämn e
ev. läckt ut från projektilen . Trotyls volym. ökar nämligen när det övergår från fast till flytande form. Denna
volymökni ng är s törre än volymutvid gningen för stål.
Om sprängämn e finns kvar i loppet, bör det avlägsnas
genom skrapning med hjälp av ett verk tyg helst av berylliumhro ns annars koppar eller mässing och därefter
rentorkas lopp et med tyg.
Sprängämn ets stötkänslig het ökar i smält tillstånd.
Vid en försöksskj utning med 25 st trolyl- och 25 st hexoton alladdade 20 mm sgr med smält sprängämn e inträffade dock ingen krevad i loppet. Vilka risker som. en loppkr evad medför för betjäning och pjäs beror P~' eldrörsm aterialets egenskape r framförall t slagseghete n samt godstjockleken. Man strävar visserligen efter att konstruera
eldrör som håller vid en eventuell loppkrevad . Med förbättrade sprängämn en och större sprängladd ningsvikte r är
deH n önskemål dock svårt att realisera.
För att nedbringa eldrörstem peraturen bör eldröret
kylas på lämpligt sälL Bäsl är naturligtvi s att redan vid
pjäsens konstrukti on införa kontinuerl ig vattenkyln ing
med kanaler i eldrörsfod rets utsida eller genom att omge
hel a eldröret med en vatteneylin der. Även om eldrörsfo dret är vallenkylt, kan temperatu ren i reffelurspr unget
stiga ett par hundra grader. Vid eldavbrott sjunker dock
temp eraturen på några minnler till under lOOP. I medelsvåra kanoner utan vattenkyln ing men med eldrörsfoder är spelet mellan eldrörsfod er och mantelrör endast
c:a 0,15 mm. Detta spel har troligen mycket liten betydels e ur kyln ingssynpun kt, ty vid ihållande skjutning
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ligger eldrörsfo dret an mot manlell'Ö rel, särskill ch\_ eldrörsfodre t blivit varmt, \'m·för luftskikte t och insmörjningsmed let knappast försvårar vänncled ningciL
Om pjäsen icke är utrustad med speciella kylanord ningar, kan man spola vatten pa eld rörets utsida och i
oladdad pjäs kan kylninge n i.iven ulföras medelst insprutning av vatten i loppet bakifrån eller genom mynning en.
Yid kylning hakifrån genom loppet kan en ordinarie
patronhy lsa (som kvarhfllls på himpligl säll) auvöndas ,
i vilken en slang apterats i Hindskru vslägeL Kanonen bör
'ara elcverad, och valtncl bör stå under trvck. Yid kdning från mynning en kan cll spridannu nst.vcke införa~ i
"
loppet.
~är man kyler ett mycket varml eldrör, crlH11ls spänningar i ytskiktet. Försl dragspän ningar d[t ylan drar
ihop sig och därefter tryckspä nningar sedan Yi.innen utjämnats. Med hänsyn härtill är uivöndig kylning alt rekommen dera särskilt på grund av den ojiimna Lylning,
som erhålls i bommar och reffclhol tcn. Om kanonen
kyls med olillräckl iQ vallenmä ngd Yid lug elevation kan
en drao·cs
b
delröret momenta nt krokna s[t att mYnning·
•
iledåL
I en uthindsk marin var vissa kanoner permane nt försedda med s~irskilda Yallcnrör på eldrörets utsida för
kylning.
Om man får klick i ell vannl eldrör zzndcr slrid, torde
vid delad ammunit ion krutet kunna utlagas mellan ~~0-60
sekunder efter klicken. Yarcfler ny laddning kan införas
och avfyras. Ammunit ion, som avlägsna ts nr en vann
kanon genom plundring , bör kastas över bonl.
Klickbest i.i.mmclse r för kanoner vid flatlan (TS av
den 1!'1/6 19-19) anger att under strid må väntetide ns hingel
(för plundrin g efter klick) bestämm as av pjäshcfäl havaren. Det är svårt att skriva föreskrif ter, smu täcker alla
upptänkl iga fall, särskilt som klickb estämme lser m~tsle
vara lätta atl h~Ula i minnet. L'nder övningss kjllfning skall
j'astställd a beslämm elser strikt föl.fas.
'-'

'-

L

'

I detta sammanh ang kan man diskulera vid vilken
temperat ur en krutdurk i ett fartyg bör sältas under vatt en. Om temperat uren på omgivan de (sido) skolt stiger upp
m ot 75 ° bör man under fredsförh ållanden, med hänsyn
till normala sprängäm nens smältpun kt, i första hand spola
vatten på sidaskolt en och först därefter sätta durken und er valten genom strilning eller fyllning från sjön. Gran ater, som innehålle r knallkvic ksilver och som upphetta s
en längre lid över 50-60°, kan bli blindgån gare, ty knallk vicksilve r undergår en kemisk förändrin g omkring denna
tempera tur, varvid dess initieran de förmåga försvinne r.
Samman j'altning.

Eldr,örels temperat ur ~i.r den primära indikator n
på detonatio nsrisken och även i viss mån på hållfasth eten
och spridning en. På grund härav bör eldröret vid hårt
skjutna aulamatv apen förses med en enkel och oöm temp eraturmä tare med vilken man alltid kan kontrolle ra om
r isk föreligge r vid eventuell klick.
Eldledar en bör vid övningss kjutning tänka på att icke
sk juta långa serier med automatp jäser så alt eldröret
blir alltför varmt. Den ungefärli ga medellem peraturst egringen vid skjulning med högsta eldkraft med 50 resp. 100
skolt blir för nedanstå ende icke vattenky lda pjäser:

20 nnn a kan ~I/--10
»
~I/3G
40 »
»
M/48
40 »
10,5 Clll kan l\Ijt12

o

•••••••••

•••••

••

o

••

•••••

o

••••

•••••

o.

o

••

50 skott.
150°
115°
115°
90°

100 skott.
280°
215°
225°
H0°

I strid skall man icke tänka allt för mycket på urbränning och slitning, utan tUt gäller det att sänka eller
skjuta ned fienden. Däremot kan synpunk terna på spridn ing och ammunit ionstillgå ng även under strid ge anledning till viss ålerhålls amhct, och eldgivnin gen bör i allmänhet helst ulföras i fonn av skurar.
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Höjd pensioneringsålder?
riv Kommendörk aplen

Å. G. Berg.

Sligande medellivsläng d och förbätlrad hälsokontroll
samt icke minst bristen på arbetskraft på många håll har
gjort del aktuellt och angeläget att under längre tid än
hitintills taga tillgänglig arbetskraft i anspråk. Krav har
rests på höjd pensionerings ålder, utredningar har satts
igång och i en nära framtid har vi all förvänta oss vissa
förslag rörande den militära pensionerings åldern. Olika
rykten angående dessa förslags innebörd har cirkulerat
och man torde kunna utgå ifrån, alt vissa höjningar av
pensionering såldern frivilliga eller obligatoriska kommer alt föreslås. En sådan åtgärd kommer nog att
hälsas med blandade känslor och säkerligen kommer i
varje fall övergångstide n till ett nytt system alt medföra
en hel del olägenheter både för försvarsmakt en och individen.
Frågan om höjd pensionering sålder är aktuell inte
bara i vårt land. Samma problem_ har tagits upp till behandling i mänga andra länder och icke n1.inst läkarna
tignar munera stor uppmärksam het åt åldrandets och ålderdomens problem. En hel del litteratur i ämnet har
sett dagen under de senaste åren och en 1951 fri:m Oxford
University Press utgiven bok: »Skill and Age» har tilldragit sig en viss uppmärksam het genom sin redogörelse
för dc resultat, som nåtts av den vid Cambridge-tm iversitetet sedan år 19-16 arbetande kommitten: »The ~ufficld
Research Unit into Problems of Ageing». Dess arbetsfält
var från början nästan obegränsat men kom ganska snart
att begränsas till alt omfatta endast studier av förändringar i arbetsförmåg an inom medelåldern och den högre
tlldern. Studierna gällde endast män och höll sig i regel

inom industriens områden. Kommillen gör inte anspråk
p å att ha n å ll fram till full klarhet. 1\leu d.~ melode~· för
undersökning ar och Ledö1nningar , som anvants, bedmnes
vara lovande för framlid en .
Man har gått mycke t grundligt tillväga och därför
först av allt försökt få en uppfattnin g om innebörden av
begreppet arbetsförmåg a. Yad man därvid främst sökte
efter var att i element uppdela d en procedur, som försiggår in om en människa från uppfångande l av en impul s
till verksamhet till dennas igångsällandc . Det första, som
därvid sker , är en insamling av impulser och påverkande
fakto rer, ett väljande och vrakande bland dessa, elt inordnande i svstem samt en avvägning mellan olika impulsers inbör~les betydelse i den rådande slluationen. Hela d enna del av processen kallas för mottagningsd elen och
de r csullal , som genom den nåtts, bildar ingångsvärde t vid
beslutets fattande. Beslutets fattande samt de nödvändiga
a för verksamheten s iiiångsältande
är den exeao tcrärdern
0
u
ku tiva delen av processen.
Insamlandet är i regel en snabb procedur, där sinnesorgan och hjärna oss praktiskt taget ovetande omvandla t·
synintryck till hela bilder, bokstäver till ord och meningar
m m. Resultatet härav blir, att för -vårl medvelande
framl ägges en preliminär bild av situationen. Till den
bild en fogas snabbt och ofta omedvetet en rad erfarenh elsfaktorer, bland vilka vi väljer ut dem, som bar vunnits vid situationer liknande den aktuella. Har -vi f å och
fä rska erfarenheter att sätta till, så blir valet mellan dessa
lättare, än om vi har en mängd både gm!1la och nya erfar enheter. Man skulle kunna tycka, alt om den prcliminiira bilden Yoro lika, så skulle den äldre personens
sbörre tillgång på erfarenhetsm aterial ge honom etl försteg före den yngre, dll det gäller alt handskas med en
uppkommen situation. Till en viss grad är nog också så
fallet, men Yissa faktorer åstadkommer en modifiering av
denna med åldern ökade förmåga alt bedöma.
~
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Så1unda skapar mängden av erfarenheter en viss fonn
av embarras de richesse, som medför risk för tveh[lgsenhel, desorganisation och förvirring i begreppen. Yidare
ha t· meloder och sälL att lösa problem, som av erfarenhet
visat sig ge goda resuHat, en viss tendens till att bryta sig
ut ur sitt verkliga sammanhang och inplanteras i andra.
Vad som passade i en viss situation kan då komma all
få karaktär av regel och brukas i andra sammanhang, där
del egentligen passar bra illa.
Undersökningen nngående :"llderns inflytande över
>.>mottagningsdelen» gav en del intressanta erfarenheter.
Man fann, all en person med stigande ålder har allt sYårare och svårare för att fatta både muntligt och i bild
givna data, i synnerhet om dessa är helt nya och ligger
på ett för honom främmande område. Han har vidare
svårt för att ordna och rätt samnumslälla nya omsländigheter med gamla erfarenheter - det är betydligt enklare
för honom aU begagna sig av d c senare. Delta förklarar att
individen, allteftersom åldern ökar, faller mer och mer tillbaka på sina erfarenheter och lägger sig tillmed vissa standardlösningar på förekommande problem. Han finner det
svårt att skaffa sig en ny uppfattning om situationen, äYen
om han inser, alt han borde göra detta. Äldre petsoner
kan följaktligen med framgång använcbs i sådana arbetsuppgifter, som de kan lösa med användandet av sina
erfarenheter, men dc får svårt att reda upp övervägande nva silualioner.
Naturligtvis upphör inte förmågan att reda npp nya
situationer helt. Men det behöYs längre 1id och fylligare
material. Om en äldre person får god tid på sig att tänka
ostört och ont han noga orienteras i ärendet, så kan han
i de flesta fallmed god framgång nyttiggöra sin rika fond
av erfarenheter såsom tillskott till del aktuella material
han fått.
Yissa inflytelser på »mottagningsdelen>> kan bör j a redan i 30 års-åldern. I övrigt uttalar sig utredningen icke
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om. n ågra bes tämda åldrar, vid vilka förändringar av detta
slag börjar. A v del statistiska materialet fr amgår dock
otvetydigt, att dessa förändringar i r egel inträffar betydligt tidigare än vid nuvarande eller kommande militära
pensioneringsåldrar. Problemet gäller alltså för vårt vidkounnande i aktiv tjänst varande personal, ej pensionerad.
Det kan kanske ifrågasättas, huru vida inte den höj da
m edellivslängden skulle medföra en förskjutning uppåt i
de åldrar, vid vilka förändringar av här åsyftat slag bör j a_r
göra sig gällande . Huruvida så är fa llet och i vilken prop ortion en ev. förskjutning sker i förhållande till ökningen i medellivslängden, därom tor de man på nuvaran d e ståndpunkt i forskningen icke kunna göra något
säkert uttalande.
Beträffande förändringarna på den exekutiva delen
av processen har man haft svårare atl få någon uppfattning. Att själva utförandet av ett arbete, i synnerhet ett
f vsiskt sådant, ofta sker med minskad hasti ghel och att
ett omläggande av arbetsmetoder kan visa sig lämpligt,
anses vara klarlagt. Det anses vidare, att det centrala
p artiet av den exekutiva delen, till vilket får räknas besluts faltande, val av metoder och dylikt, undergår en
förändring med åren, som är parallell med den, som sker
med »moiiagningsdclen».
Som regel medför ovan omnämnda förändringar
ick e någon minskning av arbetsförmågan förrän rätt sent,
därför att individen skapar sig en tillräcklig kompensation
genom nya arbetsmetoder. Genom ändrade arbetsmetod er och andra rationaliseringsåtgärder kan, så länge uppgiften är förhållandevis enkel och kravet på lwsligbeten
inte är alltför siort, arbetsförmågan intill en viss gräns
förbättras med ö.ren. Sålunda kan t ex i manuellt arbete
äldre personer mer ~in väl kompensera den minskade
h astigheten i sina rörelser genom ökad säkerhet och preClswn. Undersökningar rörande förtindringar med åren
i industt·iarbetares prestationsförmåga har överraskande

44

nog visat, att behovet av att med stigande ålder överföra
kroppsarbetare från tungt arbete till lättare arbete, sannolikt på många håll överdrivits. Därest inga sjukliga,
kroppsliga förändringar inträder, kan män av ganska hög
ålder utföra ett kraftkrävande fysiskt arbete utan SLÖrrc
olägenheter. Däremot inträffar en minskning i förmågan
till snabbhet och vid högre ålder i precision. Detta senare
inträffar dock först på ett ganska sent stadium, intill dess
kan den äldre arbetaren ifråga om precision vara den
yngre överlägsen på grund av sin större noggrannhet.
Undersökningar h ar också visat, hurusom. förändringarna i arbetsförmågan vid stigande ålder påverkas av
miljöfaktorer. Män i högre ålder har ofta stöne familjeansvar och större känsla för sin sociala prestige än unga
män. En icke oväsenllig påverkan utövas också av n1.er
eller mindre riktiga föreställningar rörande vad man kan
och inte kan göra vid en viss ålder. Det förekommer inte
så sällan, att äldre män rent onödigtvis dämpae ner sina
prestationer, antingen därför att de inte tror sig om att
kunna göra mera eller därför att de bibringas den uppfattningen, att deras omgivning inte väntar sig större prestationer av dem.
Om man med hänsynstagande till dessa undersökningsresultat, vilka, ehuru ofullkomliga, dock torde representera det bästa vetandet om dessa frågor, som för närvarande står till buds, skall betrakta problemet om höjd
pensioneringsålder vid marinen, uppstår genast frågan,
vilka konsekvens erna blir av en sådan höjning. Att dessa
för befordringsgång och för rekrytering blir allt annat än
lyckosamma, skall inte här närmare beröras, ej heller de
ökade svårigheter för personalkommenderingar, som torde uppstå. Jag vill i stället framhålla, att bibehållandel
i tjänst av åldrande personal kan komma att påfordra en
något ändrad syn på arbetsuppgifter och befattningar.
Medan vi hitintills väl oftast har följt den principen,
att i första hand låta organisationskrav avgöra personal-
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behovet samt de arbetsuppgifter, som skall åvila olika
befattningshavare, så kan vi i viss utsträckning i framtiden tvingas vända upp och ner på problemet och söka
skap a sådana befattningar, där arbetsuppgifterna sit avpassas, att man kan få ut fullgoda arbetsprestationer av
äldre (överårig) personal. Det gäller med andra ord all
skapa befattningar, som kan nyttiggöra för marinen den
äl dre befälspersonalens ofta mycket rika fond av erfarenh eter, men som samtidigt åt dessa befattningshavare ger
möjlighet till en arbetstakt och ett arbetssätt, som bäst
passar deras ålder. Till en viss grad har detta redan
skett, i det att pensionerade befälspersoner då och då
tages i anspråk för utredningsuppdrag, vilka torde kunna
betraktas ~åsom arbetsuppgifter typiskt lämpliga för äldre
personal. Det finns säkert andra lika lämpliga uppdrag,
som fvller det ofrånkomliga kravet på att i första hand
mo tsv~ua eU verkligt tjänstcbehov,i andra hand passa för
äldre personer.
Då vi sannolikt snart kommer att ställas i den situationen, att vi - åtminstone i officers- och underofficerskårerna - får ett icke obetydligt tillskott av äldre och
överårig personal, som ställts ulanför karriären, kan frågan om ett rätt tillvaratagande av deras arbetskraft bliva
ett mvcket aktuellt problem. Varken tjänst eller personal
är b;tjänta av, att sådan personals arbetskraft och förmåga icke tages i fullt anspråk. Ingen ambitiös människ a kan i längden trivas med alt arbeta med onödigt
reducer ad kraft och känna otillfredsställelse med storl eken av sina arbetsinsatser. För individens trivsel liksom för tjänstens väl är det av stor betydelse, att man
vid den väntade utvecklingen söker skapa en riktig avvägning mellan arbete och arbetsförmåga, mellan arbetets art och det med åren ändrade lämpliga arbetssättet.
Om man vidtager sådana åtgärder, som ovan skisserats, kan man kanske på så vis åstadkomma en viss sanerina
av den svårbemästrade situation, som uppstår vid
b
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en eventuell höj ni ng a Y pcnsione ringsålde rn. :iVIen andra
[ttgärdcr kan komma att behövas. Det måste ur tjänstens
synpunkt vara önskvärt, att antalet äl dre (överårig a) befä lspersone r l1ålles nere. Detta påfordra r åtgärder, som
underlätt a för befälsper sonalen att med bibehålle n pensionsrätt lämna tjänsten så tidigt, att dess omskolni ng till
andra arbetsupp gifter (ej nödvändi gtvis i statens tjänst)
kan ske. Härigeno m tillförsäk ras samhälle t ett bättre tillvarataga nde av en kvalifice rad arbetskra ft än om övcrf?~·ingen sker, när det är för sent för omskolni ng till kvalificei:adc arbetsupp gifter. Dessa åtgärder borde vara,
. b1~ehållen rätt för personal en alt avgå med full pensiOn VId nu gällande pensione ringsålde r,
-- utan
rätt för personal en att i vidgad utsträckn incr
b
"l l annan statsanst ällning - erhålla förtidspe
t o
nsion
h
vang
samt
inrättand et vid flottans officers- och underoff icerskårer av en reservsta t efter samma princip som t ex vid
armen.

Litteratur.
Spionchefe n. Gåtan Car.aris av bn Colvin.
Först några ord för att presentera författaren och vad vore
mera lämpligt än att låta Englands nuvarande premiermin ister ·winston
S. Churchill utföra detta . I ett av de första kapitlen i sin bok
»Andra Värl dskri get» säge1· Churchill på tal om uty ecklingen i Tyskland före 1939:
»En ay m ina källor var Ian Colvin, son till den berömde ledarskribente;l i Morning Post. Han var News Chronicles korrespond ent
i Berlin och grundligt insatt i den tyska politiken. Han upprättade
ytterst hemliga förbindelse r med några av de inflytels erikast e tyska
generalern a och även med oberoende du gliga och karaktärsfa sta personer i Tyskland, som förstod att Hitlerrörel sen förde deras fosterland till unelergånge ns brant.»
D et var helt visst ingen lätt uppgift Colvin tog sig före när han
beslöt att skildra chefens för den tyska underrättel setjänsten insats
i Yärldshisto rien. Av helt naturliga skäl måste det bliva ett svårt
och omfattande arbete att samla och sammanstä lla uppgifterna om
elen man, som redan många år före det andra väddskrige ts utbrott
organ iserade och sedermera även utbyggde den tyska militära underrättelse tjänsten till en världsomsp ännande organisatio n, men vars
existens, i denna egenskap, endast ett fåtal av de styrande
Tyskland kände till.
Utnämning en av den 47-årige konteramir alen Wilhelm Canaris
slutet av år 1934 till chef för säkerhetstj änsten var en omsorgsful lt
bevarad hem li ghet icke endast i Tyskland utan även. i England, där
man tappade bort hans spår mellan åren 1935-1 939. Engelsmän nen
hade alltsedan första världskrige ts dagar varit intresserad e av Canaris verksamhe t och karriär. Redan som löjtnant på kryssaren
Dresden visade Canaris den teknik som han sedermera utvecklade till
fulländning . Efter slaget vid Falklandsö arna lyckades Dresden, tack
vare att Canaris lät sprida så många motsägand e och osanna rapporter
om krys sarens uppehå llsplats, leka kurragömm a med den engelska
eskadern under 3 månader. Efter att ha rymt ur internering en kom
C. till Spanien, varifrån han organiserad e ett antal sabotage mot
brittiska handelsfart yg, uppviglade arabstamm arna i Maro cko och Västafrika, ordnade reparation och bunkring av tyska ub å tar i utländska
hamnar, allt en god skola för hans blivande gärning.
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I april 1938 fick författar en, som stod i kontakt med några ay
de ledande männen inom, oppositionen mot Hitler och nazismen, fö r
första gången höra namnet på den man, som protegerade dem och befrämjande deras ansträngningar - Canaris!
Ja, Hitlers spionchef, utrustad med de mest vittgående fullmakter och maktmedel, och på vars lojalitet rikets säkerhet till stor
del vilade, var Hitlerismens svurne fiende.
Ha'.1S verksamhet som den är skildrad i Colvins bok, kom därför att bliva en spännande balansgång mellan plikten att tjäna sitt
land och plikten att tjäna mänskligheten. Canaris, en man und er
medellängd nced vitt hår och rödlätt, mycket Yälvilligt ansikte och med
on mjuk, behaglig röst, hatade allt som hade med våld och grymhet
att göra. l-Ians metoder och arbetssätt låg på det intellektuella och
psykologiska planet. Den organisation som Canaris byggt upp arbetade effektivt och fulländat, och det var inte organisationens fel att
resu ltatet ur tysk synpunkt, icke alltid blev fullgott. Canaris sammanställde rapporterna så att de passade hans egna syften för att
påverka Hitler och d ennes närmaste i viss riktning. lVIånga voro äveu.
de varningar och antydningar som Canaris sände ut såväl före som
uneler kriget och på många sätt sökte han påverka händelseförloppet
i en ur allmänmänsklig synpunkt lyckligare riktning. Han som. ingen
annan förstod att tyda de historiska ödeslinjerna och på grundval av
det synbara skeendet skåda framåt i tiden. lVIånga av hans vinkar
hade föltjänat ett bättre öde än att, som ofta bl ev fallet, misstros och
lämnas obeaktade. Hade det engelska J;:ynnet haft litet mer av spanjorens lättrörliga intellel;:t och förmåga att på rätt sätt tyda till och med
elen minsta lilla blinlming, hade kanske världen sett annorlunda ut
i dag, eller som författaren på ett ställe i boken uttrycker det: »Amiralen var en man, som ofta tänkte för snabbt för att hans motståndare skulle hinna med, även när han hjälpte dem; som avslöjade sig
för dem i anmärkningsvärd grad och inte blev fullt förstäeld förrän
det var för se nt» och tillägger: »Det europeiska samförstånd han sökte
mot ett tyranni kanske kan uppnås mot ett annat».
Denna bok, som Calvin skapat på uppgifter han erhåilit genom
att uppsöka och inte1 1 ·a GJ1"; elsmän, tyskar, österrikare, irländare,
spanjorer, schweizare o ~i 1 polack er, f d medarbetare och f d mots tå ndare, samt genom studium i de arkiv, som han ägt tillgång till,
utgör en fas cinerande och spännande läsning, vartill kommer att nlånga
på värlclshistori ,,n inverkande h iin delser för mån ga komma i ny belysning och fil.
· ;;i s ka f ii· ''':t! i ng. En fullständig bild av Wilhelm
Canaris får clo ci;: h ,ke Jär" en. En sådan bild lär väl aldrig heller
kmma teckn a s om elen Hk
"·1 m lyckades med sitt häpnaelsväckande
clubbelspel ända fra m
c. n e1· julirevolten 1944, då han som en följd
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av denna greps, för att slutligen efter rannsakning och en hysterisk
anda avkunnad dom avrättas i april 1945, enelast några dagar innan
Hitler tog sig själv av daga.
En analyserin g av amiralens innersta tankar och de motiv, som
påverkade hans handlingssätt, är helt enkelt omöjlig. Hans personliga
diarium lär vara förstört och, som tidigare nämnts, var han en mästare
i att lägga ut dimridåer i form av blandade falska, mindre falska och
sanna upplysningar i psykologiskt väl avv·ägd blandning. Inte eu::;
hans allra närmaste medhjälpare fingo alltid hela puzzlet utan endast
vissa bitar. Hans egen hustru visste överhuvudtaget ingenting om
hans verksamhet. Amiralen hade genomfört den tesen, som borde vara självklar för alla tjänstemän och ett livsvillkor för de högre, nämligen: »Tala aldrig tjänst hemma».
Författaren har ej tagit ställning till eller försökt att vare sig
jur idiskt eller moraliskt sätta sig till doms över Canaris. Han låter
Jäsaren själv bedöma huruvid a amiral 'Wilhelm Canaris var en tysk
patriot eller en brittisk spion, en europeisk statsman eller en kosmopolitisk intrigör, falskspelare, opportunist elle;· siare. Men den bedömningen blir inte lätt.
S. Notini.
Universal

Maritimer Record.

Monat-Nachrichten.

Universal Maritimer Rec01·d (UNIMARE) är en tysk motsvarighet
till den svenska publikationen ;,Sveriges Flotta>.', men betydligt yngre.
Då dessa rader läsas har tidskriften nyss fyllt l år. Ansvarig utgivare
och chefsredaktör är Erich Gröner, författare till flera verk bl a
rörande sjöfart. UNIMARE riktar sig till alla »Schiffsfreunden» (eng:
ship lover) och har som. sitt valspråk satt »Klarhet. Sanning».
Alla medarbetare och insändare av manusl;:ript upplllanas att
hålla sig till detta valspråk, ävensom att vårda sig om det tyska
språket. Ett svulstigt kan slispråk liksom ett av främmande ord
späckat språk får ej förekomma. Allt som häng er samman med fartyg och hav skall beredas plats och skall kunna diskuteras. Medarbetarstaben bör rekryteras på sa bred basis som. möjligt. Inte endast elen invigde experten utan även lekmannen skall kunna taga
till orda för att, som chefsredaktören i sin anmälan i tidskriftens
första nummer säger, åstadkomma »en levande, frisk samverkan i
kärlek till skepp, till blått vattea och till allt det som därtiil hön.
Tidskriftens nu föreliggande första årgång omfattar - på grund
av trycksvårigheter och pap11ersbrist - endast 5 häften om sammanla gt 122 sidor. Ehuru s ålunda uppgjorda planer, till följd av utanför
redaktionens kontroil varande omständigheter, delvis ej kunnat följas,
har n å got avsteg från tidsluiftens valspråk ej gjorts. Xven om sid-

'.l'idsl<rift i 0jöt•iisl'n dct.
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antalet är jämförelsevis ringa, är innehållet desto mer omfattande,
beroende deis på att inga annonser förekomma, dels på att en betydande del av de införda artiklarna och notiserna tryckts med mycket
fin stil.
I överensstämmelse med sin målsättning intresserar sig tidskriften med märkbart välbehag för den tyska handelsflottans pånyttfödelse , och läsaren får såväl genom artiklar som tabell e'r följa utvecklingen, vilken dessutom åskådliggöres genom väl utförda teckningar·
av nytillskotten inom tyskt skeppsbyggeri.
Stort utrymm e ägnas åt d et tyska ubåtsvapnets under andra
världskriget tekniska standard m m. I innehållsrika tabeller redovisas
de olika ubåtstyperna med nummerbeteclming, prestanda (storlek, fart ,
oljeförråd, aktionsradie vid olika farter, bemanning, bestyckning m n1),
ubåtsförlusterna samt orsakerna härtill. Kurvor ha uppgjorts över
de olika ubåtsjaktmedlens sänkningsresultat
Principskisser över
samtliga ubåtstyper giva en god bi1d av rumsindelning och anangemangen i stort. Bilden fullständigas genom en utförlig redogörelse
för typerna XXI och XXIII (högsjöubåten resp kustubåt en, de sista
för fronttjänst färdiga ubåts typerna). Allt en intressant. läsning för dem,
som önska utgångspunkter för ett bedömande av dagens och kanske
även morgondagens ubåtar inom sådana marinm, som haft tillgång
på tyska ubåtsritningar och teknici och so1n av nationella prestige.
hänsyn varit oförhindrade att direkt bygga vidar e på ubåtarnas utveckling.
Bland innehållet i övrigt märks artiklar avhandlande planläggningsarbetet på operation »Seelöwe,» (invasion av England), den amerikanska flottans insatser i Kore·akriget, den i östm·sjön genom ryssarnas ingripande mot fisket aktuella frågan om 3-milsgränsen, utv ecklingen av motmedlen mot ubåtar (i samband med tidigare· omnämnd
tabell över ubåtarnas förluster), den engelska ubåten Affray's undergång, det nya amerikanska jättehangarfartyget , som kan taga ombord atombombutrustade flygande slagskepp och som. i och med att
byggandet återupptagits betecknar den amerikanska flottans seger
över de krafter, som influerade på den numera avgångne marinministern Johnson's beslut att inställa det påbörjade bygget, m fl.
I det sista häftet (Häft. 7-9) , som hittills kommit anmä lann
tillhanda, har påbörjats en serie tabeller med data över olika länders
örlogsfartyg, vilka i samlat skick så småningom kanske komma att
bliva ett nytt upslagsverk i stil med »Taschenbuch der Kriegsflotten».
Varje häfte innehåller dessutom film- och litteraturrecensioner.
A v de sistnämnda märks en i superlativ fornt hållen lovprisning av
den engelske författaren C. S. Foresters verk.
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Om UN IMAR.E i fortsättningen kommer att följa den inslagna
vägen och hålla fast vid sitt valspråk »Klarhet. Sanning» synes den
]Jliva ett värdefullt tillskott till detta specieila slag av facklitteratur,
som tagit till sin uppgift att sprida kännedom och upplysn ing om
ör logs- och hand elsflottan samt om med hav och sjöfart sammanhängande problem .
S. Notini.
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