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o 

Arsberättelse i sjökrigskonst 

och sjökrigshistoria 1951. 

(Forts. från häfte l, sid. 21. ) 

Exempel och synpunkler på sjöstridskrafternas 
insatser och verksamhet. 

De under FN förenade sjöstridskrafternas fundamen
tala betydelse i Koreakriget ligger i det h ermvälde till 
sjöss och i luj'ten, som de i samverkan med flygvapnet i 
stort sett genom sin blolta existens kunnat upprätta och 
vidmakthålla. Denn a faktor har varit grundläggande för 
utformningen av dc marina operationerna liksom för verk
samh eten över lmvudta.ge t under kriget. 

En andra dominerande faktor, likaså av avgörande 
betydelse för krigföringen, är den av marinen organise
rade och drivna, kring en kärna av fartyg ur Military Sea 
Transporlatian Service uppbyggda väldiga transportappa
rat, som gjort det möjligt att över väddshaven föra fram 
trupper och materiel till den fjärran krigsskådeplatsen 
liksom att upprätthå lla f,ö·r stridskrafternas underhåll och 
försörjning erforderliga förbindelser främst med J apan 
och USA. 

Av dc marina insatserna i övrigt må till en början 
framhållas den i stort sett effektiva blockcul au Koreas 
kuster, som allt sedan krigets början kunnat upprätthållas. 
Här har tydligen, i varje fall tidvis, den fördelningen av 
uppgifterna skett, alt USA :s sjöstridskrafter blockerat ost
kusten samt britterna och med dem samopererande austra
liska, canadensiska, nya zeeländska, franska och neder
ländska fartyg västkusten. Det må i detta sammanhang 
anföras, att de många enheterna ur åtta nationers flottor 
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under kriget få t t rika. tillfäll en till samövning 1 skilda 
hänseenden till båtnad för effektiv samverkan nu och i 
framtiden. De sydkoreanska relativt obetydliga sjö
stridskrafterna ha främs<t haft sitt ope·rationsonwåde i 
skärgå rdarna på syd- och västkusten, där de medverkat 
i landstigningsföretagen mol de många öarna, vilka där
efter ingått som fasta punkter i blockadkcdjan. Som exem
pel p å resultatet av dessa amfibieoperationer i liten skala 
må nämnas, att Inchon av kommunistern a helt lär ha upp
givits som unde rh å llsbas, seelan Tokchok och de andra i 
det föregående nämnda öarna i detta område ockuperats 
i slulel av augusti 1950. 

Det kan synas märkligt, atl alla dessa öar kunde er
övras utan nämnvärt motstånd liksom all öarna ulanför 
det av nordkoreanerna efter hand fullstämligt behärskade 
Iandområdet därinnanför lillätos förbli i motstå1~darcns 
hand. Förklaringen ligger i FN-styrkornas hot fr ån sjön 
och från luften samt däri att man räknade ntcd att ändock 
helt snart med sin överlägsenhet till lands kunna kasta 
fiend en i havet vid Pusan. Ett uppenbart och påtagligt hin
der för en rensningsaktion utgjorde emellertid avsakna
den av någon fonn av amfibieförband med för comman
doraider av det slag som här skulle erfordrats utbildad 
trupp . 

Utan tvivel har också besättandet av dessa skärgårds
öar haft sin stora betydelse icke blott som ett led i blocka
den utan också för övervakningen av det område, där 
sede rmera den stora amfibieoperationen mot Inchon 
sattes in. 

Det som här anförts, riktar uppmärksamheten på be
hovet av för amfibieföretag utbildad och utrustad trupp i 
krigsorganisationen inom ett havomflutet land m ed skär
gårdsområden utsatta för aktioner av detta slag. 

Problemet för vårt lands vidkommande behandlades. 
vid en diskussion i kustartilleriklubben elen 4. december 
föregående år, vari represen tanter för olika vapenslag del-
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Logo (jfr referat i Tidskrift för kustartilleriet nr cl / 1\)30) . 
Det framhölls bl a, all dc lokalförsvarsförband ur arnu~n, 

som nu voro dc enda tillgängliga rörliga markstridsl.;:raf
terna inom våra kustartilleriförsvarade skärgårdsområden, 
voro föga skickade för sådana uppgifter som all å tertaga 
av fienden er,övrade öar eller all som fo- eller sektions
reserv kastas f ram mot hotade punkter inom elt skär
gårdsområde. Under del att landstignings- och connnan
dotekniken fulländats under andra världskriget vore lä
get beträffande vårt försvar häremot väsentligt sämre nu 
i.in före detta krig, då linj einfanteri ännu utbildades och 
krigsplacerades inom kustfäslningarna. Ett återställande 
av jämnvnden vore på sin pla ls. Tillskapandet inom 
kustartilleriförsvaren av en slagkrafitg, rörlig reserv, 
amfibieutbildad och utrustad m ed lämplig båtlllateriel 
och beväpning, skulle icke behöva kräva stora per
sonalstyrkor eller dryga kostnader men skulle å andra 
sidan u tgöra en värdefull tillgång, av stor b etydelse även 
ur kuppberedskapssynpunkt 

Amfibieförband av här ifrågavarande slag skulle inga
lunda behöva avses enbart för kustartilleriförsvaren utan 
borde kunna användas Mr uppgifter även inon1 övriga 
områden utefter kusten liksom för raider i mindre skala 
mot fientligt territorium. 

Allmänt gällde att för en krigsmakt som vår, som 
strategiskt sett vore inriktad på defensiven, m ås te den 
taktiska offensiven kunna taga sig varierande effektiva 
uttryck. Blotta tillvaron av svenska amfibie- o~h andra 
commandotrupper skulle liksom fa llskärmsförbanden i 
Jn·ig bi(kaga till att hålla såväl fo lkets mols tåndsvilja 
som krigsmaktens offensivanda vid liv. 

Ehuru meningarna i vissa stycken voro d ela de, bl a 
ifråga om de närmare uppgiftern a för eventuella amfi
JJieförband liksom beträffande ordningen för dessas in
lemmande i försvarsorganisationen, synes enighet ha r ått 
beträffande behovet av offensivdugliga och med ändmnåls-
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enlig bålmateriel utrustade infanteriförband inom kust
artilleriförsvaren, liksom beträffande betydelsen av att 
äga tillgång till begränsade amfibieutbildade elitförband 
avsedda för speciella uppgifter av commandokaraktär så
väl på egen som ficnllig kust. 

Dc under FN förenade sjöslridskraflenws meduerkan 
i krigföringen till lands uppvisar en omfallning och inten
sitet, som torde sakna motsvarighet. .å.ven om de strate
giska mål , som legat inom räckhåll, ej varit av m era av
sevärd betydelse - dc verkligt stora målen ligga på and
ra sidan gränsen till Kina - har sjöartilleriet i väl reg
lerat och genomfört samarbete med det bangarfartygsbur
na flyget gjort sig väl gällande på detta område lika väl 
som i elirek t taktisk samverkan med s! ridskrafterna till 
lands. Bekämpningen har gällt såväl fabriker och tank
anläggningar, batterier och truppsamlingar, som marsch
och transportkolonner, trafikknutpunkter, järnvägar, vä
gar och broar m m . 

U töver de mera omfattande insatserna i anslutning 
till de stora amfibieförelagen må några exempel anföras. 
H edan dc första dagarna i j nli omnämnes en kraftig ar
tilleribeskj utning från sjön av en betydande nordkoreansk 
truppsammandragning vid Samebok på ostk:usten. Da
garna närmast efter Pollangoperationen den 18. juli förc
kom omfattande artilleribeskjutningar och flygangl'cpp 
med bomber och raketer mot mål på ostkusten t ex n1.ed 
skeppsartilleri mot Yongdokområdet som stöd för dc här
emot efter landstigningen framträngand e styrkorna och 
mot motoriserade kolonner och andra m ål på marken så
väl norr som söder om 38. breddgraden av flygplan från 
bl a Vallcy FOl·ge. Uneler augusti omnämnes vidare hl a en 
flera timmars artilleribeskjutning av Inchon och bekämp
ning av truppformationer under omgruppering i N aktong-
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området samt under september en br åds törtad omgruppe
ring av mot mål i Pyongyang- och Inchonom rådena opere
rande hangarfartyg, b l a Valley Forge, för ögonblickligt in
gripande till marktruppernas stöd i en a llvarlig si tuation 
på sydvästkusten. Ytterligare må nämnas artilleribekämp
ningen av Chongjinområdet med flygp latsen därstädes 
den 11. oktober, vari dcltogo Missouri och Helena samt 
vissa bri ttiska, canadensiska och australiska örlogsfartyg, 
ävensom de i det föregående antydda operationerna dc 
närmast f,öJjande dagarna mot fientliga stä ll ninga r och 
försö r jningslinjer utefter ostkusten från ryska gränsen i 
norr till Songjin och Tanchon i söder l iksom sl utligen 
angreppen med h angarfartygsburet flyg mot s tällningar i 
Changyon och Choområdcna på västkusten. 

Uppgifterna om dc uppenbarligen obetydliga nordko
reanska sjöslriclskraj'l e rna ä ro sparsamma. Den 3. j u l i 
uppgivas emellertid amerikanska och brittiska fartyg lw 
beskjutit sex motortorpedbå tar, av vilka fem sänktes. Vi
dare angivas flera transportfartyg och bl a tre större tank
fartyg ha blivit sänkta. Den 12. oJ.dober meddelades slut
ligen, att flygplan frå n Yall ey Forge sänkt en fientlig 
korvell. 

Av den nordkoreanska vcd'-samhcten till sjöss m å sär
skilt framhållas den kombinerade land- och amfibieope
rationen p{t oslkusleu i millen av november, d å en mind
re styrka (omkring en bataljon) från smärre fartyg lund
saltes i sydkoreanernas flank för direkt samverkan med 
en frontalt angripande större trupps tyrka. D e lla .fö re tag 
visar, all icke ens en så stor flotta som den FN h är dispo
nerade, kan förhindra begränsade operationer i kust
farvattnen. 

A v stort intresse är vidare den omfattande och fram
gångsrika mincringsverksamhclcn. Nordkoreanerna ha
de uppenbarligen väntat sig en amfibieoperation mot 
Pyongyangs hamnslad Chinnampo, vilken i flera hänsscn-
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J en erbjöd bättre förutsättningar härför än Inchon (tid
vattnet endas t 12,7 fot mot Inchons 29; strömmen mindre, 
3 knop; h amnen väsentligt större och djup are) . Det 35, 
sj ömil långa inloppet hade sålunda omsorgsfullt mine rats. 
Minorna uppgivas ha utlagts i slutet av september under 
ledning av en hamnlots och med användande av för än
dam å let iordnings tällda läktare. Ä ven sedan hamnen den 
20. oktober tagits från landsidan, utgjord e dessa mine
ringar under lång tid ett effekti vt hinder för dess utnytt
jande som försörjningsbas. Minsvepningen påbörjades 
den 23. oktober och synes ha tagit flera veckor i anspråk, 
då i nloppet först i mitten av november blev förklarat 
min frit t. 

De nordkoreanska minfällen utanför \Vonsaninloppet , 
v ilka troligen i huvudsak utlagts redan före krigsutbrotte t, 
betydd e, som j det föregående anförts, ett svårt avbräck 
för amfibieoperationen häremot den 20. oktober. Mine
ringarna, som omfattade sammanlagt 2000- 3000 förank
r ade avståndsminor, uppenbarligen av ryskt ursprung, in
om e tt omr~1dc av 15X3 distansm inuter, vållade sålunda 
en fördröjning på icke mindre än sex dagar, från den 20. 
till den 26. oktober, och medgåva icke ens vid sistnämnda 
datum tillträde till själva hamnen. Först den 3. novem
ber kund e denna förklaras minfri. Mineringarna hade 
då förors aka t förlust av två större och en mindre minsve
p ar e - dc båda förstnämnda minsprängda redan på and
r a dagen . 

Inom båda de ovan angivna områdena synas minc
ringarna ha utlagts m ed tämligen enkl a medel och m e-

, toder. Minmaterielen har emellertid varit av högsta kv a
lite. \'ad som framträder m ed särskild skärpa och som 
är värt det allvarligaste beaktande, är em ellertid del för
hå llande t, att mineringar även ulan artilleris tiskt skychl 
ku nn a vålla så avsevärt avbräck för fiendens operationer 
och kräva ett så omfattande och tidsödande röjningsar
a rb ete, som här var fallet. 
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De många stora amj'ibieföretagen, såväl överskepp
ningarna från Japan och dc strategiska omgrupperingar
na som de stora invasions- och evakueringsoperationerna. 
äro de av sjöstridskrafternas insatser under kriget, som 
tilldragit sig den största uppn1ärksamhctcn. Härtill h ar 
bidragit icke blott deras ofta omedelbara och kraftiga å ter
verkningar på krigsläget i stort, utan också den psyko
logiska effekten av den därigenom demonstrerade för
mågan till initiativ, kraftsamling och överraskande slag 
mot fiendens flank och rygg eller till undanmanövrer u r 
hotade lägen. De förutsättningar fö r ett effektivt utnytt
jande och bevarande av de begränsade markstridskrafter
na, som. skapals av dc geografiska förhållandena och de t 
fullständiga bchärskandct av sjövägarna, har utan tvivel 
väl utnyttjats. Härvid har också visa ts prov på en väl 
planlagd o ch reglerad samverk an de skilda vapenslagen 
emellan. Särskilt ifråga om Inchonoperationcn har det 
skickliga och intima samspelet mellan de olika elementen, 
transportflotta och underslödsstyrka, fartygsartilleri, flyg 
och markstridskrafter, i första hand de specialutbildad e 
marinkårförhanden allmänt omvittnats. 

Det framgångsrika genomförandet av dc många stora 
invasionsföretagen under andra världskriget i Stilla havet 
och i Europa hade till väsentlig del sin grund i det visser
ligen ofta mycket tidskrävande, omsorgsfulla planlägg
ningsarbete och de minutiösa förberedelser även beträf
fande de minsta detaljer, som i hög grad kännetecknade 
dessa operationer. Under Koreakriget har man kunnat 
tillgodogöra sig här inhämtade erfarenheter och lärdomar. 
Planläggningen av amfibieoperationerna i Korea har ock
så med vissa smärre förbehåll allmänt karakteriserats så
som utomordentligt skicklig. General MaeArthur synes 
ofta personligen ha medverkat häri. Före Inchonopera
tionen, som tillkom på hans eget initiativ, hade han lång
variga överläggningar i högkvarteret i Tokyo med general 
Collins och amiral Sherman, de två chiefs of Staff, varvid 
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bl a frågan om val av landstigningsplats ingående över
vägdes. De bästa landstigningsmöjligheterna funnas p~1 
ostkusten. De viktigaste förbindelselederna löpte emeller
tid nära v~islkuslen. Den sydkoreanska huvudsladen Söul 
var här den förnämsta trafikknutpunktcn, där järnvägar 
och landsvägar, nordkoreanernas underhållslinjer till Tae
jon och Taegu, sammanlöpte. General MaeArthur lzom 
därför till att anfallet borde insättas mot Söulområdet, 
varvid landstigningen borde ske i hamnstaden Inchon. De 
nautiska och sirandgeografiska förhållandena ingåvo em.el
lertid de allvarligaste betänkligheter. De excptionclla tid
vattensförhå llandena, smala inloppen, gylljiga stränderna 
och höga strandvallarna kunde väntas bereda dc slörsta 
svårigheter. General Collins och amiral Shcrman visade 
också båda stor tveksamhet. Det synes som om i varje 
fall den senare skulle ha förordat landstigning i Kunsan 
längre söderut på västkusten, där riskerna bedömdes 
mindre. General MaeArthur förklarade cmellcrlid, att ef
terson1. en invasion vid Inchon skulle möta större svårig
heter än någon annan landstigning han kände till, just 
därför skulle den för fienden framslå som osannolik. Det 
strategiska målet a l t taga fienden i ryggen genom att sEt 
honom, där han icke v~intade det, och att skära av hans. 
underhålls- och förbindelselinj er skulle bäsl och snab
bast kunna nås genom en stöt mot Inchon. 

Ett framträdande drag vid förberedelserna för inva
sionsföretagen i Korea är tidsfaktorns dominerande roll. 
lVIan stod här inför lägen, som icke medgåva någon tids
frist. Sålunda stod exempelvis endast tre veckor till för
fogande för förberedelser och organisation, då beslutet om 
Inchonopcrationens fallades den 22. augusti - en niom
ordentligt kort tid för delta lzompliccrade fö·retag. Någon 
förövning kunde under sådana omständigheter icke kom
ma ifråga. Ännu så sent som tio dagar före D-dagen sy
nes det för övrigt icke ha varit slutgiltigt klart, om ope
rationen över huvudtaget skulle kunna komma till ulfö-
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rande, då möjlighet vid denna Lidpunkt all tjämt förelåg, 
att den avsedda landstigningsstyrkan kunde behöva in
sällas i Pusanbrohuvudet. 

Pollangföretaget den 15.- 18. juli måste likaledes för
beredas och organiseras på ett minimum av tid. Endast 
10 dagar stod som nämnts här till förfogande. Det trängda 
läget vid fronten påkallade en skyndsamhet, som uteslöt 
varje tanke på fö·rövning. Ofta, och särskilt vid delta till
fälle, mötte också svårigheter att inon1 tillmätt tid an
skaffa och samla för transporterna erforderligt tonnage. 
Ä ven vVonsanoperationen den 20. oktober genomfördes 
under sådana omständigheter - brådskande inskeppning 
av från fronterna urdragna förband - att någon tid til! 
m era omfattande förberedelser icke stod till förfogand e. 

Dc brister ifråga om planläggning och förbered elser, 
som framträdde vid \Vonsanförelaget, torde emellertid 
mindre få tillskrivas tidsnöd än en illa fungerande un
derrättelsetjänst. Med tillgång på sådana informationer 
som rimligen borde ha kunnat crh~lllas om beskaffenhe
ten av kommunisternas mineringar i detta område hade 
amfibieflottans veckolånga fördröjning omedelbart utan
för invasionsmålet med s törs ta sannolikhet kunna l u n d
vikas. Endast lack Yare del strategiska läget till sjöss och 
i luften kunde nu följderna av den bristande undcrrällel
scljånstc n i huvudsak !:>lanna vid den nämnda fördröj
n ingen . 

Det år icke klarlagt, huruvida underrätl~lscr om mi
neringarna i inloppet till Chinnampo bidragit till 'lll det 
slrax efter lndwnoperalionen ifrågasatta amfibieföre ta
gel mol denna hamn aldrig kom till utförande. Ej heller 
~i r kånl, huruvida frånvaron av minor i inloppet till Inchon 
konstaterals av undcrråtlelsetjänsten och i så fall på
verkat planläggningen av invasion häremot. 

Det torde i detta sammanhang böra erinras om att 
de allvarliga bristerna i den strategiska underrättelse-
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tjänsten torde ha sin beskärda del i de dispositioner, som 
ledde till den kinesiska interventionen i november 1950. 

Om sålunda berättigade anmärkningar kunna göras 
J11 0 t FN-styrkornas underrättelsetjänst, gäller detsamma 
deras förmåga att hemlighålla, camouflera och dölja sina 
egna planer och förberedelser. överraskningsmomentets 
fö r delar ha härigenom icke kunnat tillfullo vinnas. I var
j e fall står det klart, att Inchonoperationcn icke kunnat 
hemlighå Ilas, och om den till Pohang destinerade land
stigningsstyrkans embarkering och avfärd från Tokyo den 
15. juli meddelade pressen, att d en försiggick under adjö
vinkning och regementsmusik. 

Nordsidans underrättelsetjänst, baserad på vidsträeld 
u tnyttjande av agenter, samarbetsmän och gerilla, synes 
ha fyllt högt ställda anspråk. 

Landstigningstakliken och -tekniken utgör clt prob
lemkomplex, som icke minst efter andra världskrigels 
m å nga framgångsrika amfibieoperationer varit föremål 
för omfattande och stort intresse. Frågan har också in
gående diskuterats under åren mellan världskriget och 
Koreakriget och ofta behandlats i artikla r och inlägg i den 
militära fackpressen främst i Amerika. Många ha hår
vid framfört den åsik ten, att något behov av amfibieope
rationer icke skulle komma att före ligga i clt framtida 
krig. I allm~inhel synes man dock ha intagit en rakt mol
sa tt ståndpunkt. Företrädarna för denna sista uppfatt
ning bl a amerikanska marinofficcrarc, som genom sin 
ställning borde vara berättigade all lala med en viss auk
toritet , ha också påyrkat en radikal revidering av amfibie
krigföringen och efterlys t nya ideer, nya medel och nyn 
metod er anpassade icke blott efter den tekniska utveck
lingsståndpun kt ifråga om vapen, amm unition och ma
teriel m m, som nu är föt· hand en, utan även efter det låge, 
som kan beräknas föreligga i en .icke alll för närliggande 
fr amtid. Del synes vara anledning att något gå in på dc 
synpunkter, som härvid anförts, innan den i Koreakriget 
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tillämpade landstigningstaldiken och -tekniken tagas i 
närmare be traktande. 

Det har till en början framhållits, alt den omständig
heten, att den tillämpade amfibietaktiken och -utrustnin g
en visade sig effektiv under andra världskriget, ingalunda 
betyder, alt så skall vara fallet i ett kommande lerig, som 
helt visst torde konnna att utkämpas under andra förhål
landen. Taktiken och vapnen ha numera blivit utslagn a 
av nya vapen och uppfinningar, son< gjort de konventio
nella tankegångarna gannnalmodiga. Japanerna voro un
der världskriget icke motståndare av den klass man i all
mänhet föreställt sig, och dc strategiska förhållandena i 
Slilla Oceanen voro över huvudtaget sådana, att några 
vi ltgående slutsatser om landstigningstaktiken och -tek
niken icke kunna ch·agas ur erfarenheterna därifrå n. Lika 
litet är det berättigat att draga sådana slutsatser av d c 
resultat, som uppnåddes i Europa, där operationerna gäll
de en i sF1lva verket redan förblödd och slagen fiende. 

Chefen för Naval Operations, amiral Radford, fram
höll i ett anförande i juli 1948 bl a : » Landstigningsopera
tioner komma fortfarande att spela en stor roll för ma
rinen i framtiden. Taktik och teknik konuna att ändras 
och utrustningen att förbättras. Tillkomsten av vapen 
med stor förödande verkan sådana som atombomben kom
ma att få stor betydelse, men detta .kan icke ändra be
hovet av alt i krig kunna förfly tta personal och materiel 
över havet. De fördelar, som kontrollen av sjövägarna 
medför, då det gäller att välja tid och plats för e tt anfall 
och därigenom påtvinga fienden en övervägande defensiv 
krigföring, komma heller icke att minskas därigenom. Vi 
torde kunna vänta oss en i hög grad samordnad och myc
ket smidig användning av både lufttrupp och landstig
ningsförband. Vi måste därför vinnlägga oss om att göra 
våra förberedelser på kort tid, att snabbt förflytta oss till 
aktuellt område och att därefter hastigt få trupper och 
förråd i land och utspridda. Störrc anhopningar på slran-
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den kunna u ndvikas genom ökad snabbhet och större 
spridning och genom att använda ett flertal landstignings

zoner». 
Problemet Jwr studerats vidare mot bakgrundea av 

dessa tankegångar, varvid man ulgått från att molstån
daren kanuner atl ha amfibieoperationernas avgörande 
betvdclse lika klar för sig som den anfallande. Man har 
räl:nat med att behöva möta massinsals av Hyg och ubå
tar av ny konstruktion, målsökande torpeder, robotar och 
nketer, användbara utan nämnvärd hänsyn till siktför
hållandena, ävensom hinder och minor av nya och för
bättrade typer och slutligen även atombomber. Det har 
icke ansetts ligga någol orimligt i tanken, att en eller fle
ra sådana bomber skulle komma att insättas mot ett ur
sk eppningsområde, där kanske flera divisioner äro i färd 
m ed att stiga i land. Ifråga om de övriga vapnen, som 
red an länge funnits Ullgängliga i fullt användbart skick, 
har man endast ansett sig böra räkna med högst avsevärt 
öka d e prestanda. 

Med hänsyn till dessa faktorer, har det framhållits, 
är det icke längre möjligt att kasta fram amfibiestyrkorna 
m ot begränsade områden. En avsevärd spridning med ett 
stort antal smärre grupper samtidigt anfallande på en 
fron t av femtio till åttio kilometer i direkt samverkan 
m ed bärför avdelade lufttrupper måste istället tillgripas. 
En sådan metod ställer emellertid krav på en sjövärdig
h et och snabbhet hos tran sport~ och landstigningstonna
get, som icke kan tillgodoses med materiel av det slag, 
som kom till användning under andra världskriget och 
som anses redan då ha varit i stor utsträckning otidsenlig. 
Att metoden också - bl a för att säkerställa betryggande 
loJ.w l överlägsenhet på varje punkt - konuner att kräva 
en oerhört mycket stöne insats av materiel och trupp än 
som hittills varit erforderligt, torde vara otvivelak.ligl. En 
fö rnyelse av fartygsmaterielen har på anförda skäl an
setts påkallad. Härvid borde bl a ifrågakomma fartyg 
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med en fart av 30-"10 knop och medgivande urlastning 
i öppen sjö från båda sidorna eller ändarna samtidigt. 
Många andra, ofta mer eller mindre fantastiska, p rojek t 
ha emellertid diskuterats såsom snabbgående transportfar
tyg anordnade för sjösättning under gång av färdiglastad e 
småbåtar nära stranden, ubåtar med speciella anordningar 
för att taga sig fram i grunda valten liksom för landsätt
ning av trupp direkt i land samt slutligen helikoptrar 
och hangarfartygsbaserade transportflygplan av nya, för
bättrade konstruktioner såväl av glidplans- som flygbåts 
typ. Särskilt synes frågan om den visserligen sårbara 
helikoptern som ett medel att komma till rätta med de t 
svagaste ledet i invasionsförloppet, truppens överförande 
från transportfartygen till land, ha varit föremål fö r 
stort intresse. Sårbarheten anses uppvägas av möjlighe
terna till överraskning och landsättningsmomentets. be
gränsning i tid men medföt· krav på i varje fall momentant 
och lokalt luftherravälde. Det må anföras, alt man nu 
- - hösten 1951 - har en experimenterande helikopterav
delning i USA - Marine Experimental Helicopter Squad
ron I - lydande under den sjömilitära skolan i Quantico 
i Virginia. En del av denna avdelning, som förfoga}· över 
dubbelpropellrade helikoptrar med en lastförmåga till
räddig för transport av en stridsutrustad grupp marinsol
dater, befinner sig också nu i Korea. 

Genom att använda transportmedel av ovan antydda 
slag och genom landsättning av de första anfallsvågorna 
- en kombination av amfibie- och lufttrupp - samtidigt 
vid, på och bakom invasionsstränderna anses det möjligt 
att tillgodose de krav på snabbhet, spridning och kraft, 
som numera måste uppfyllas. Att hl a av den begränsade 
lastförmågan hos transportmedlen betingad, lättare ut
mstning av de första vågornas landstigningstrupp blir 
ofrånkomlig, liksom att även underhållstjänsten av sam
ma skäl kommer att ställas inför nya problem, torde 
emellertid vara uppenbart. 
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Ä ven understödsstyrkan har ansetts vara i b ehov av 
modernisering och komplettering. Bl a behöva flygplan
fartygen förbättras eller förnyas och snabbgående fartyg 
med robotar tillkomma. Å andra sidan tm'de förberedan
de operationer mot framtidens mera vidsträckta landstig
ningsområden knappast bli erforderliga, en stor fördel 
även med hänsyn därtill att överraskningsmon1entct så
lunda icke hehö,ver äventyras . 

Vid bedömningen av olika, på valet av landstignings
punkter inverkande faktorer har det framhållits som an
geläget att också beakta fiendens möjligheter att utnyttja 
pansar och artilleri. Enär anfallstruppens största svaghet 
i inledningsskedet är bristen på tunga vapen, bör man så
ltmda fö r att icke sällas i efterhand om möjligt välja så
dana områden, där icke heller fienden har möjlighet att 
utnyttja .vapen av d etta slag, d v s områden med svår 
terrä ng och dåliga observationsförhållanden. Svårighe
terna vid strid under sådana förhållanden liksom övet· 
huvudtaget karaktären av den skisserade landstigningstak
tiken föranleda, att de allra största fordringar måste 
ställas på främst de stöttrupper, som skola kast?,s i land 
i de första vågorna. 

En elittrupp av marinkårförbandens karaktär, hård 
och specialtränad kräves härför. Mot den ökade rörlig
heten, snabbheten och smidigheten hos landstigningsma
teriel en svarar liknande krav på de stormtrupper, för vilka 
den avses. En viss omorganisation med förskjutning mot 
mindre, mera lättmanövrerade enheter och en förenkling 
av såväl underhållstjänsten som den personliga utrust
ningen till förmån för rörligheten har sålunda ansetts 
nödvändig. 

Om man betraktar den landstigningstaktik och -tek
nik, som kommit till synes under Koreakriget, mot bak-
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grunden av de i de t föregående r elaterade synpunkterna 
p å företag av denna arl, m ås te man konsta tera, all i slorl 
sc ll inlc t framl.;.ommil, som lyder p tt n å gon omsättning 
av teo rierna i praktiken. I allt v~isentligt syn es ist~ill cl 

den under andra värl dskrigets amfibieop erationer efter 
h and l illska p a dc mallen ha kommil till användning. 

Del synes ocbå naturligt, all så skelt. I Koreakrigels 
amf ibieförelag l1 a flottorna icke hafl att möla n ågo l n ~imn

värl molst ånd av vare sig sjö- cllct· flygstridskrafter, och 
landstigningsstyrkorna ha icke hola ls av massanfall av flyg 
och ubå tar , ej heller av kuslarlillcri i egentlig mening eller 
av rakeler och robotar och allra minst av några a tom
bomber. Det har därför icke förelegat något behov av 
utspridning. Tvärtom har det varit till fördel att kunna 
tilHimpa kraftsamling m ed koncentration till mera lokalt 
begränsade, ur andra än främst skyddssynpunkt lämpliga 
och begärliga områden. För övrigt ba slutligen några 
transportmedel eller över huvudtaget speciell landstig
ningsutrustning av modernare och bättre slag ~in den, som 
användes under världskriget, icke stått till förfogande. 

Den lransporlmaleriel, som användes för truppens 
framförande till invasionsområdena utgjordes i slörsta ·ut
sträckning av tillgängligt handelstonnage, Vietory och Li
berlyskepp och över huvudtaget all slags fartygsmalcriel , 
som ulan omfattande anordningar kunde användas för 
i:indamålet. Särskilt för Pollangoperationen kund e man 
endast med svårighet hopskrapa det oundgängligen nöd
vändiga behovet genom att i s törsta hast samla allt inom 
rimligt avstånd tillgängligt tonnage. Fartygen måste än
dock lastas till inemot den dubbla normala kapaciteten. 
Det må emellertid nämnas, att amerikanarna nu ha f d 
j agar c insatta som snabba transportfartyg. 

Dc specialbyggda invasionsfartygen, som kommo till 
anvåndning och som icke minst med hänsyn till tidvalten
l'örhållandena särskilt vid Inchonoperationen spelade en 
stor roll vid landstigningstruppernas fran1förand e till 
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stränderna, u tgj or des av från världskriget bevarade far
tyg av dclla slag. I amfibieoperationerna utny ttjades så
lunda Landing C raft V chicle Personal (LC VP), Landing 
Vehiclc Track cd (LVT) och Landing Ships Tank (LST). 
Vidare förckommo Landing Ships Dock (LSD) och Lan
ding V chiclc Trackcd Annoucrd (LVT/ A/ ) , en am.fibie
traktor beslyckad m ed en 75 mm kanon , smnt slutligen 
Landi ng Ships Medium Hockct (LSM/ H/ ), en rake tbes lyc
k ad underslödsbå L Av dessa fartyg utgjordes en del av 
i J apan kvarlämnad materiel fd lll andra världskriget, un
der det a ll huvudparten synes ha överförts frän USA, där 
den uttagits direkt ur »förvaringen >> för att utan m era 
omfattande prov omgående insättas i operationerna . Ma
terielen befann sig dock i gott skick och fyllde väl sitt 
lindamåL Några tekniska nyheter ifråga om amfibiema
terielen har sålunda icke kommit lill synes. 

stöttrupp erna i landstigningsopera tionerna ha främst 
utgjorts av dc beprövade am.erikanska marinkårförban
den, som visat sig väl motsvara si tt rykte. Det har all
mänt framhållits, att 1narinsoldalerna m ed undantag för 
vissa nykomlingar i från USA överförda förband redan 
vid silt första framträdand e på krigsskådeplatsen varit 
hårdföra, väl övade och kampdugliga och i dessa hän
seenden väsentligt överlägsna de trupper i övrigt, som i 
inledningsskedet insattes i striderna. Förhållandena gjor
de emellertid, att dessa specialförband i stor utsträckning 
måste anvå ndas för andra, mindre kvalificerade uppgifter 
än dem, för vilka de avsetts. 1. marinbrigaden måste så
lunda omedelbart efter ankomsten från USA, som tidiga
re antytts, insättas till förstärkning av Pusanbrohuvudets 
svikta;1de försvar, och hela 1. marinkårdivisionen seder
mera efter \Vonsanoperationcn den 20. oktober kämpa 
som infanteri i de nordkoreanska bergen för att å ter eva
kueras från Hungnam i milten av d ecember. Under In
-chonopcration en fick em ellertid marinkårdivisionen till
fåile att göra en stor insats p å si tt eget specialområde. 

Tidskrift i Sjöviisendet. 
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Det har hävdats, att denna landstigning över huvudtage l 
icke varit möjlig utan marintruppernas skickliga med
Yerkan, liksom att situationen i krigets inledningssked c 
säkerligen utvecklats annorlunda, om marinkårförband 
redan då funnits tillgängliga i Fjärran östern. Erfaren
helerna från Korea sägas också understryka angelägen
heten av att även i fredstid hålla marinkåren med per
sonal och utrustning fullt l.;rigsrnstad. 

Enligt en uppgift uppgick kårens personalstyrka vid 
krigsutbrottet till 74.366 man innefattande 7.281 officerare. 
Den l. oktober 1050 var s tyrkan uppe i 123.600 respeklive 
9.600, en ökning på m er än 60 J{ . Kåren hade då mobi
liserat 90 % av sina reserver på -15 dagar. 

Dc för amfibieoperationerna avdelade slödslyrl·onw 
slutligen synas i stort sclt under fö1· handen varande om
ständigheter ha väl fylll sina uppgifter. Vissa delvis all 
V'lt·liga erinrinoar ha dock framförts främsl LctrMfandc <- . ._ ::::, 

minsvepnings tjänsten. Särskil l vid \Vonsanopera tioncn 
den 26. oktober 1950 visade sig, såsom i det föregående 
närmare angivits, minsvepningsstyrkan föga skickad för 
dc visserligen svåra uppgifter inför vilka den här bk\' 
ställd. De krav på flera minsvepare och bättre tel'-nisk 
utrustning, sor' framförts m ed anledning härav, synas se
Hare ha blivit tillgodosedda, varjämte erfarenh eterna från 
Korea i förevarande hänseende lett till återinförande vid 
Slilla havsflottan av den efter världskrigel indragna be
fattningen »Commander, Mine Force Pacific Fleet». Er
farenhe terna synas också ha påvisat behovet av fl era ja
gare liksom av fartyg av patrullbåts och motorbåtslypcrna. 

Artillerifartygen ha väl hävdat sin plats i understöds
styrkan genom effektiva kustbeskjutningar och god tak
tisk samverkan med landstigningstruppen. Särskilt synas 
emellertid flygplanfartygen ha bevisat sitt stora värde vid 
operationer under strategiska förhållanden av den arl, 
som varit för handen i Korea. I en i Tokyo den 3. no
vember 1950 dagtecknad artikel med vissa erfarenheter 
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från marinens insa lser i Koreakriget har militärskribenten 
Bansson \V. Baldwin i New York Times (f d sjöofficer) 
Jämnat bl a följande exempel på dessa fartygs betydelse 
och prestationsförmåga: »Flygplanfartygets värde har 
klart bevisats. Sådana fartyg opererade utanför alla de
lar av Korcas kust dag och natt, och mycket få flygförc
tag inställdes på grund av vädret. Mobiliseringen av sjö
buren luftmakt, helt baserad på flyganfall med repa-· 
rationsverksläder och bränsleförsörjning, genomfördes 
hastigt. - Flygplanfartyget »Boxer» salte elt rekord vid sin 
färd över Stilla Oceanen, körde därvid ner växeln till en 
propelleraxel , m en fortsatte med dc å terslående tre pro
pellrarna. Fartyget kom till Inchon landstigningsdagen kl 
2.15 f m och startade sitt första flyganfall femton minuter 
senare. - »Yallcy Forge», som var det enda USA flygplan
fartyget i västra Slilla Oceanen vid stridernas inledande, 
hade mer i.in ·1.000 flygplansstarter och dess flygplanförare 
gjorde m er i_in 11.000 flygtimmar mellan 1. juli och 4. ok
tober. »Lcvtc» förflYHade sig med en medelfart av 22,8 
knop på h~la distan;cn mellan östra Medelhavet och Ko
rea». Av erfarenheterna beträffande flygplanfartygen har 
slutligen särskilt framhållils hchovel av mo9ernisering el
ler förnvelse för alt bemästra d c problem, \)l a ifråga om 
skydd, ;tm+ och landningsförhållanden samt bränsleför
sörjning, som uppstått i samhand med vidgad användning 
av reaktionsdrivna flygplan . Det är emellertid uppenbart, 
att dessa fartyg genom sin förmåga till snabb kraftkon
centration och kraftig offensiv insats ofta varit av ut
slagsgivande betydelse i Koreakrigets operationer. 

Del synes till slut värt att begrunda, att även en så 
förhållandevis liten krigsskådeplats som Korea kan kräva 
en så oerhört stor insats av stridskrafter av alla slag, som 
här varit fallet. Det förtjänar vidare beaktas, alt större 
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amfibieoperationer, även då molverkan av sjö- och flyg

stridskrafter icke ~ir att vänta, ingalunda äro n ågra lätt a 

före tag liksom att de även vid begränsad nwtvcrkan, t e. 

genom mineringar, kunna bli än svårare och mera riskabla . 

Koreakrigets invasionsföre lag ha i huvudsak utför ts 

med s tor skicklighet. Genomgående synas de em elle rtid 

ha förberetts i sådan hast och med sådana improvisatio

ner, att de frmntri:icla i bjärt kontrast till andra världs

krigets under långa förberedelsetider omsorgsfullt och me

todiskt genomarbetade stora amfibieförctag. D ella oakta t 

har framgången i allt väsentligt blivit full s tändig. För

hållandet giver en otvetydig anvisning om att avsaknad 

- även inom en i övrigt stark krigsmakt - av strids

medel särskilt ägnade att sätta in mot amfibiefö re tag ska

par förutsättningar för fienden att framgångsrikt genom

fö·ra sådana med kort tidsfrist och med väsentligt enklare 

medel och metoder än som eljest skulle vara fall e t. 

Inlägg med anledning av i TiS december 

1951 infört anförande av kommendör 

Stefenson betitlat "Några synpunkter 

på disciplinen bland flottans manskap". 
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flv ]{ommendörkaplen H. Erasmie. 

Nedanstående inlägg h ar ingalunda tillkommit för a lt 

polemisera mot i ovannämnd artikel framförda utomor

dentligt intressanta och värdefulla synpunkter och för

slag, ulan endast för att söka tillrällalägga eller ytterli

gare belysa vissa uttalanden, där Centrala värnplik tsbyrån 

åberopas, eller som intimt tillhöra marindetalj ens å näm.n

da byrå verksamhetsområ de. 
1. Å sid 570 p 3 framhålles, att det enligt CVB till

lämpas, att sjömanshusinskrivna med mindre än 6 måna

ders sjölid tilldelas flottan, om de s}älva så önska. 

Uttalandet synes bero på en n1.issuppfattning. Enligt 

gällande bestämmelser inskrivas utan personlig närvaro 

och tilldelas flottan de värnpliktiga, vilka 1/ 7 inskrivnings

året redovisa en tjänstelid å handelsfartyg om 6 m ånader 

och därutöver, och vilka på grund av inmönstring till sjö

fart äro förhindrade inställa sig. För att icke dc värn

pliktiga, vilka ha lika lång tj änstetid till sjöss och icke 

äro inmönstrade, utan i vanlig ordning inställa sig för 

prövning vid inskrivningsförrättning, icke skola bliva 

missgynnade beträffande ev tilldelning till flottan, har 

det i »U tkast till Inskrivningsinstruktion (Ulkas.t Insl), 

1951 å rs stencilupplaga» att försöksvis tillämpas föreskri

vits, att dessa, därest hinder icke möter eller andra önske

mål av den värnpliktige uttalas, skola erhålla tilldelning 

till flottan. 
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Beträffande sjömanshusinskrivna med mindre än G 
m ån aders sjötid kommer överväga nde delen f n icke alt 
kunna tilldelas flottan, då antale t sjömanshusinskrivna d c 
senare å r en visat sig vara omkring dubbelt så stort som 
d et antal fl o ttan enligt go skall erhålla. Uttalade önske
mål om tilldelning till flottan fö r dessa kunna därför som 
r egel icke uppfyllas. 

2. Å sid 567 p 7 utsäges, att det vill synas, som om 
flottan vid tilldelningen av värnpliktiga blir begåvad m ed 
en relativt stor anpart av d e då liga elementen. 

Vid inskrivningarna föreligga inga uppgifter ur all 
männa s traffregistret. Med hänsyn till d en vikt, som ur 
allmänrättslig synpunkt lägges på sekretessen av straff
registr erade ärenden, synes ändring härutinnan ej stå alt 
erhålla. I enstaka fall kan nämndledamot ha viss per
~onlig k ä n nedom om vcderbö rand e inskrivn ingssky l dig, 
men rlclla torde vara mind r e van ligt, då det gäller sjö
manshusinskrivna, enär dessas skölsamhet till sjöss jn 
undandrager sig n~imnledamöternas bedömande. A v med
förda intyg och betyg år det svårt, för a tt ej säga omöjligt. 
att avgöra, om vederbörande konuncr att bli en skötsam 
krigare, eller ej. Att emellertid dc ynglingar, som segla! 
till sjöss, i allmänhet icke ii1·o eller bli båttre eller hygg
ligare än dc, som stannat i land, ~ir nog k lart. Att flottan 
vid inskrivningen skulle tilldelas dc sämre elementen 
bland d c sjömanshusinskrivna ellct· över huvud bland 
samtliga där prövade, anser jag uteslutet, då som sagt in
sh:rivningsnämndcn som regel icke har någon kännedom 
om vederbörandes karaktärsegenskaper och därför kan 
laga hänsyn därtill. Möjligt är emellert id, att det bland 
d e sjömanshusinsk rivna, som utan personlig inställelse 
tilldelas flottan, k an finnas jämförelsevis många av sämre 
kvalitet. Klarhet härom torde em eller tid kunna vinnas 
först sedan cl et nuvarande tilldelningssystemet fått verka 
några år. 
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3. Å sid. 571 p 6 framhålles önskvärdheten av alt 
värnpliktslag och inskr ivningsförordning ändras därhän, 
att varja dags anest u tan tjänstgöring skall medföra ef
tertj änst liksom nu är bestämt beträffande rymning och 
undanhå llande. Motiveringen för nuvarande bes lämclser , 
d v s att själva arreststraffet icke skall föranleda efter
tjäns t, var som bekant den, att eftertjäns ten eljest skulle 
bli en form av clubbelbestraffning. 

En vårnpliklig, som h emförlovas p å grund av fn'tn
varo frå n tjänstgö ring överstigande en tiondel av antal e t 
daga t· tjänstgöringen avsetts omfatta, exempelvis på gru nd 
av undanhållande eller rymning jämte arrest utan t jänst
göring, ågcr id::e tillgodoräkn a frå nvaron såsom tjänst
göringstid. Han blir alltså skyldig att sedermera fullgöra 
tjänstgöring icke b lo tt under tid molsvarande undanhåll
ningen (rymningen ), utan j~imväl uneler tid motsvarande 
den, han avtjänat arreststraff utan tjänstgöring. En skärp
ning av bestämmelserna genom hemförlovning efter borto
varo under kortare lid än en tiondel torde nr utbildnings
synpunkt icke va ra önskvärd, varför p~'l den vägen r~itlcl
se icke synes kunna ifrågakomina. 

Emellertid torde det s~irskilt beträffande återfallsför
seelser ha visat sig, att själva arreststraffet icke innebär 
till r äcklig varning. Ifrågasällas kan därför, om ej i vissa 
fall i stället för arrest borde kunna åläggas s k cftertjänst, 
exempelvis under dubbla antalet dagar arresten annars 
skulle omfaltn. I mycket slorl antal fall torde ett dylikt 
förfarande verka så avskräcka nd e att ett bättre uppföran
de h ärigenom skulle fram tvingas. 

4. Be träffande yrkesfiskares tilldelning till flottan 
så synes det nya tilldelningssystemet ha öppnat m öjlig
heterna för något större tilldelni ng av denna kategori än 
tidigare. Dessa äro endas t i undantagsfall inskrivna å sjö
lnanshus och kunna med förd el i viss utsträckning ersätta 
sjönwnslmsinskriYna värnplikti ga, vilka samtliga tidi gar e 
autom atiskt tilldelad es flottan. 



80 

Kort genmäle. 

Av J{ommenrlör Stl'j'cn:wn . 

Samtidigt som jag med glädje ser d en diskussion 
komma igång, som jag i mitt anförande hoppades på, vil l 
jag m ed några ord beröra vissa delar i komendörkapten 
Erasmies inlägg. 

I pkt l säger E, att »uttalade önskemål om tilldelning 
till flottan fö,r dessa» - d v s de sjömanshusinskrivna 
med mindre än 6 månaders sjötid - »kunna därför som 
regel icke uppfyllas». Därmed erkänner han, alt sådan 
tilldelning förekommit och allljämt kan förekonuna. Det 
är just detta, som enligt min mening borde stoppas. Jag 
skulle kunna nämna exempel på, vi lka individer man med 
denna eftergift kan få på halsen. 

I fråga om pk t 2 vill j ag påpeka, att jag icke tillvita t 
inskrivningsnämnderna att medvetet hava tilldelat flottan 
de sämre elementen. Det är snarast så, att många av 
dessa hava - efter ett äventyrligt liv iland - seglat till 
sjöss så länge, att de därigenmn skola tilldelas flottan eller 
oekså kmmnit dit efter uttalad önskan enligt föregåend e 
stycke. 

Jag kan icke dela den uppfattning, som framkommit 
i pkt 3, att eftertjänsten på grund av arrest utan tjänst
göring skulle bliva en dubbelbestraffning. Om en värn
pliktig gör sig skyldig till förseelse, som medför, att han 
under straffets avtjänande ej kan fullgöra sin värnplikts
tjänstgöring, bör väl den tiden icke tillgodoräknas honom 
som fullgjord tjänstgöring. Så sker ju ej, om. vederböran
de får fängelse. J ag har vid sametal tyckt mig finna, att 
åtminstone en del av deii juridiska sakkunskapen icke 
skulle vara främmande för en ändring i av mig föreslagen 
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riktning. Att införa eftertjänst som en bestraffningsfonn, 

50111 föreslagits , anser jag mindre lyckligt. Ett straff bör 
för att verka förbättrande på den felande och samtidigt 
utgöra en varning fö r hans kamrater följa så snabbt som 
möjligt på förseelsen. 

Slutligen konstaterar j ag i pk t 4 med stor tillfreds
ställelse, att det av mig utt alade önskemålet om en rikli
gare tilldelning av fiskar e till flottan nu synes vara p å 
väg att åtminstone delvis uppfyllas. 
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Sjöstrategiska synpunkter på Sveriges krig 

med Ryssland åren 1788-1790. 

Au Eapten R. Skcdelius. 

Krigets orsaker. 

Genom vissa inskr~i.nkningar i folkets frihet, företagna 
av Gustav III efter år 1778, hörjade tecken till missnöj e 
Y isa sig i land e t. 

En av o rsakerna härtill var kungens förbud mot hus
hehovsbränning. Genom att förbjuda sådan hantering 
oc:h i stället införa kronobr~i.nnerier trodde sig kungen 
kunna lillföra statskassan y tterligare medel. Detta var 
en felspekulation samtidigt som det väckte stark förbitl
l ing bland folket. 

Kungens kostsamma hovhushållning blev ett annnt 
i vistefrö. Dessutom företog kungen dyra resor utom
lands, vilka folket fick betala. För att klara utaiflerna . n 

upplog kungen utan riksdagens hörande och sålunda i 
strid med regeringsformen stora lån från utlandet. 

Del groende missnöjet medförde, att kungen ulsnltcs 
för bisler kritik i tidningarna. För att eliminera dclt:1 
hol mol sin auktoritet införde kungen vissa inskränk· 
ningar i tryckfriheten. Detta rågade måttet, vilket kung·· 
en nogsamt fick: märka vid 1786 års riksdag, då icke 
1m1nga av hans förslag godtogas av riksdagen. 

Kungen befann sig nu i ett brydsamt läge. Han fruk· 
lade för nästa riksdag, ty rikets affärer blevo sämre oeh 
s~imre. D1et tycktes honom endast en lösning att åter
vinna folkets förtroende, nämligen alt genomj'öra ett lycko
.samt krig. 
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Danmark-~orge och Ryssland voro alltjämt fötbund
na och Sverige låg farligt inklämt mellan dess:1 riken . 
])en ryska kejsarinnan Katarina II hade på intet vis över
givit sina tidigare erövringsplaner mot Sverige, Så :-nart 
oenighet på nytt utbröt i vårt land, lät hon sitt sändebud 
i S tockholm inleda förbindelse med kungens hät skaste 
fiend e r bland adeln och tillika understödde hon en dd. 
adelsmän i Finland, som landl':>förrädiskt m·belade på att 
skilj a detta land från Sverige. 

Då kom plötsligt ett gymtsamt tillfälle för kungen. 
Ryssland råkade nämligen i krig med Turkiet och Kata
rina skickade sina trupper söderut, så att huvudstaden 
P etersburg och den ryska västgränsen berövades huv,Hl
delen av sina försvarsstyrkor. 

I ett gamnwlt traktat från 1739 lovade Sverige och 
Tu rkiet varnndra ömsesidigt bistånd, om något av dessa 
länder bleve nngripet av Ryssland. För att Sverige h~ir
\ 'id skulle bistå, fordrades dock riksdagens hörande. :Med 
hänsyn till spänningen mellan k ungen och riksdagen v~i.n
tade dock icke Gustav III något bifall därifrån. Samtid igt 
medgav 1772 ru·s regeringsfonn icke kungen att själv böt·.i~~ 
anfallskrig ulan riksdagens samtycke. Därför ans:'lg 
kungen lämpligt alt vidtaga sådana åtgärder, att kriget 
sknlle få formen av dt försvarskrig. Genom skärmyts
lingar vid Pumala sund~ arrangerade av kungen ~ hleY 
det kommande kriget officiellt icke n ftgot anfallskrig utnn 
ett "försvarskrig". 

Krigets planläggning. 

Detta krig är ett av d e första i Sve rige som föreg:''tlts 
av en omfaltande planläggning. 

Kriget var e tt krig m ed begränsat måL För alt f:"t 
Rysslaml p tt kni.i så fort som möjligt avsågs anfallet rik
tas direkt mot dess huvudstad Petersburg, vars garnison 
såsom tidigare antytts var liten, då dc flesta truppern a 
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salls in i det rysk-turkiska kriget. Tre vägar leclclc dit. 

norr om, söder om och över Finska viken. I krigskon

seljen på Haga bestämdes det senare alternativet, vilke t 

med flottan som tyngdpunkt bedömdes ha den slörsta för 

u tsättningen att lyckas. Huvudflottan skulle uppsöka och 

slå den molsvarande ryska, stt att svenskarna skulle er 

hålla herravälde till sjöss i Östersjön och Finska viken . 

Dörefter skulle överskeppningen av landstridskrafterna 

ulföras av skärgårdsflottan under skvdd av huvudflottan . 

Som landstigningsplats valdes Orani~nbamn varifrån Pe

tersburg och Kronstad t lätt skulle kunna i;1ta.!!as acnom 

överrumpling. Vilsclc·dande operation er skull~ il;·sättas 

mot Fredrikshamn och ·viborg. Sedan Petersburg tagits , 

skuUc kejsarinnan lätt falla till föga och begära f red. 

Planen verkar vid förs ta päsecndct genomförbar, men 

vid en niirmare granskning blotlas vissa brister. 

I krigskonseljen deltog förutom kungen endast hans 

förste generaladjutant samt fin ansministern. Ingen sjö

militär delgivare var kallad, trots att tyngdpunkten av 

krigsope t·ationerna viln.dc pa flottan. 

Planläggningen var i vissa avseenden alltför optimis

tisk. Exempelvis beräknades den svenska örlogsflottan i 

grund kunna slå den ryska enelast av den orsaken, att 

den disponentde ett fåtal bättre linjeskepp än motstån

dm·en. Officer are och und erofficerare voro på båda sidor 

välutbildade. Besättningarna i övrigt voro emellertid 

bättre utbildade p å rysk än på svensk sida , emedan den 

ryska flottan var avsedel att ingrip a i det rvsk-turkiska 

kriget och övats härför. Detta påpekades äv~n från ma

rint håll för kungen. 

. Till önskeUinkande kan ~iven h änföras elen förhopp

nmgcn a lt kejsarinnan omedelbart skulle begära f red , se

dan Pc tcrshurg eröv rats. 

Fn an n all betänklig svaghet var , att planen saknade 

al~erna tiv a lt tillgripa, om u rsp rungsplanen icke skulle 

gLi. f'!tl följa. Dårföt· uppstod flera gånger rådvillhet på 

gnnHl av knapphändiga direktiv vid i råkade situationer. 

Som högste befälhova re över örlogsflottan utnämnde 

kungen sin broder, hertig Karl. Denna post borde inne

hafts av en erfaren och skicklig sjöofficer. Den ende i 

ledningen, som innehade dessa egenskaper, synes ha varit 

flaggkapt enen, överstelöj tnant Nordenskjöld. 

Kungen avråddes från såväl marin- som annehåll al t 

börja k riget mot Ryssland. Åtminstone borde h an vän la 

ytt erligare cU år i och fö r avhjälpande av flera fredss tra

tegisk a brister, hl a dc finska basernas utbyggnad och 

förr ådskomple ttc ring. Kungen lyssnade emellertid icke 

på delt a. Det va r h ans "oryggliga beslut" att hryta med 

.Rvsslnn cl rcchm 1788. 

Krigets förlopp 1788. 

Genom d c av kungen till h er ti g Karllämnade ins truk

tionernas oklarhet gjordes redan i börj an ett allvarligt 

missgrepp. Den ryska von Dessen-eskadern, destinerad Lill 

Tnrkiet, borde oskadliggjorts. Nu röjdes hela de t svenska 

krigsföretaget, samtidigt som den ryska eskadern .blev c lt 

hot i r?ggen på de sven sk a sjöstridskrafterna. 

Den i taktiskt avsee nd e oavgjorda m en för r yssarna 

i strategiskt avseende förmånliga striden vid Bogland 

skulle få kännbara efterverkningar p å den svensk a krig

föringen. Det för den plan erade överskeppningen er

forde rliga svenska h erravälde t till sj öss uppnåddes icke. 

Den svenslca huvudplanen kunde således i fortsä ttningen 

ieke följas. Kungen försökte i stiillct att m ed sin arme, 

m ed ski.irgårdsflolt an wm flanksti.id, tränga fram efter 

finsk a s~'dknsteu för alt den v~i.gen nå Petersburg. Krig

föringen förlam ades emell e rtid genom förräderi bland 

offi cer a rn a. Den svensk a örlogsflottan drog sig efter 

lioglnnds-striden tillbak a till siu has Sveaborg. dä1· den 

snart blev innesluten av den ryska. 
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Krigets förlopp 1789. 

Den svenska örlogsflottans uppgift detta år var a ll 
neutralisera den ryska och att skydda handelssjöfart och 
sjötransporter. Flottan kom sent till sjöss bl a beroende 
på en förödande farsot, som förorsakat personalbrist. Ge 
nom alt något avgörande icke nåddes vid Ölands södra 
nddc, lyckndes den ry:;;ka huvudflottan förena sig med 
von Dessens eskader. Den svenska flott::m blev senare 
unde r året i Karlskrona utsatt för närblockad av den 
ryska, dock en.dast för en kort tid. 

Skä rgårdsflottans uppgift var fortfarande att tjänsl
giira som flankstöd åt :wmen. Armens beroende av dettn 
sitt stöd belyses av striden vid SvensksmHl. Efter denn rt 
strid tvingades skärgårdsflottan tillbaka till Lovisa. Ar
men måste därvid trots framgångar till land:;; retirera t ill 
i höjd med sitt flankstöd d v s till i höjd med Lovisa. Rys
~-arna fö.rsökte nämligen att omedelbart efter segern vid 
Svensksund göra en landstigning i ryggen på svenska ar
men, vilket emellertid genom den hastiga reträtten miss
lYckades. 
. Yid en å terblick pi'1 detta års krigshändelser förvånas 

man kanske mest öve1· den bristande samverkan mellan 
~kärgårdsflottan och huvudflottan. Det fanns flera tillfäl
len, då en sådan med fördel kunnat komma till slånd. Den 
~;venska och den finska skärgårdsflottan kunde 1nycket 
iidi1.r:1rc ha förenats, om den svenska huvudflottan in
f~att·; i striden för att nedkämpa de ryska sjöstridskraf
len1a och tysta batterierna vid Porkala udde. Nederlaget 
vid Svensksund hade icke behövt bli så kännbart, om 
skärgårrdsflottan hade understötts av huvudflottan. 

Krigets förlopp 1790. 

Den svenska örlogsflottans uppgift detta ftr v-ar att 
uppsöka och slå de två huvuddelarna av den ryska i 
Reval och Kronstadt, innan förening dem emellan ägt rum. 
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Planen avsåg att utnyttja de klimatologiska förhåll
landen a och på våren så att säga. f~lja iskan~ens för
flvttning ostvart i Finska viken. Darv1d skulle overrask-
~ngsmomentet utnyttjas. Man räknade med att elen 

lJl . t 
svenska flottan detta år genom dc intensiva vmterrus -
ningam a skulle ligga åtminstone en månad före elen ry~;
ka, vad beträffar utrustning och utbildning. Den flotla, 
som på v ltren Jämnade Karlskrona, var dessutmn en av 
de starkaste Sverige någonsin haft. 

f'loltans tidiga rustning röjdes emellertid genom en 
mindre sjöstyrkas anfall mot Ballischport Genom detta 
anfalL förstod kejsarinnan, alt den svenslut flottan var 
tidigt r ustad och i slag, och alla ansträngningar g.i_?~'~cs 

för att få den ryska stridsberedd så snart som moJ hg t. 
Enligt de svenska planerna skulle först den i Heval 

liggande rvska flottstyrkan slås. Genom tveksamhet .. oeh 
bri stande fram?! tanda slutade striden vid Rev al med ston·e 
förlu ster för svenskarna än för ryssarna och det opera
liva målet, att förhindra de två ryska eskadrarnas förc
nina n å ddes icke. 

,..,Sldin:!ård:,;floltan skulle samtidigt med anfallet mot 
Ticval t:1ga Fredrikshamn från sjösidan. Vid sjöstriden 
i samband h~irmed vann visserligen skärgårdsflottan se
ger över en del av den ryska skärgårdsflottan, men målet 
att taaa Fredrikshamn nåddes icke. ,., 

Efter sjöstriden vid Kronstadt, då den förenade svens
ka huvud- och skärgånlsflottan höll pa att; inneslutas 
mellan två ryska sjöstyrkor, drog sig kungen mot Vi
borgska viken. Där blev han instängd a~. ~en fören~:le 
ryska flottan, som ankrade utanför och bor] a de en nar
blockad. Denna Gustav III :s manöver att utan strid låta 
stäng:a in hela .'svenska flottan i Viborgska viken var 
olycklig ur såväl strategisk som taktisk synpunkt: . 

ur strategisk, emedan ryska flottan därigenom f1ck 
obestritt herravälde till sjöss i Finska viken och Östersjön. 
Ingen möjlighet fanns för svenskarna att komplettera 
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ammunition och övriga förråd , emedan landfronten YHt· 

i fiendehand; 

ur taktisk, emedan en utbrytning måste resultera i 

stora förluster för den försvagade och förrådsfattige u t

brytaren. 

Efter den företagna utbrytningen ur Viborgska viken. 

där en tredjedel av huvudflottan gick förlorad, samlad es 

densamma på Helsingfors' redd, där den ännu en gång 

inneslöts av den ryska och försattes ur verksamhet fö r 

återstoden av kriget. 
skärgårdsflottan samm.androgs i Svensksund, di t 

~iven den ryska så smc"mingom anlände. Sedan det andra 

slaget vid Svensksund u tkämpats och den ryska skär

gårdsflottan i grund slagits, slöts freden i Värälä. 

Ytterligare strategiska synpunkter. 

Minst en gång varje år under de tre krigsåren blev 

den svenska flottan, i dc flesta fall i Finska viken, bioe

kerad med därmed följande h erravälde till sjöss för fien-

den. Att detta möjliggjordes berodde bl a på de ryska 

basernas närhet till krigskådeplatsen. Efter en oavgjord 

strid sökte sig som regel den svenska flottan till närmaste 

eget skärgårdsområde, där nödvändiga reparationer ut-

fördes. Omedelbart blockerades den av dc oskadade och 

lätt skadade delarna av ryska flottan, under det att svå

rare skadade fartyg reparerades i dc ryska baserna i 

Fimka viken och därefter skickades till sjöss igen. När 

därför svenskarna nödtorftigt reparerat sina skadade far

tyg och skulle gå till sjöss igen, låg hela den förråds

kompletterade ryska flottan utanför och blockerade. 

Underrättelsetjänsten på svensk sida var bristfällig. 

Nog torde kungen kunnat skaffa sig upplysningar om. <len 

ryska flottan. Hade han erhållit sådana, skulle han 

exempelvis ha kunnat uppskjuta sin krigsöppning någon 

m~mad, så alt huvuddelen av den ryska flottan hunni t 

li.imna Östersjön för att i 
n ·ska armen mot Turkiet. 
ftdt ett snabbare slut. 
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Medelhavet understödja den 
Då hade kriget helt säkert 

Tillräcklig hänsyn synes icke ha tagits till friktionen. 

Di t kan bl a hänföras de onödiga fartygsförlusterna i 

n.eval samt förlusterna vid utbrytningen ur Viborgska -vi

k en, vilka j n icke uppstodo genom direkt fientlig insats 

utan genom en mängd oförutsedda h~i.ndelscr. Den under 

andr a krigsåret i Karlskrona rasande farsoten kan även 

räknas dit. 

I den tidigare framställningen har påpekats vissa bris

t er i hl a fredsstrategien. Man hade dock i vissa avse

en den varit förutseende. Sålunda hade en flottplan fast

s tä llts och genomfördes av af Chapman. Flottbyggnaden 

var så rationellt ordnad, att man kan tala om serietill

verkning av fartyg. Rörande ekonomiskt understöd er

hölls sådant från Frankrike. Rörande export och import 

bed revs en liv~ig handel med bl a England och Frank

rike. 
Som avslutning kan konstateras, att kriget kom att 

f å liten utrikespolitisk betydelse för Sverige. Inrikes

politiskt sett nådde emellertid kungen sitt mål. Efter an

dra sjöstriden vid Svensksund hyllades kungen som en 

hj älte, och hans auktoritet inom landet stärktes. 

2'idskrift S jöväsendet. 7 



90 

"Nutidsorientering" vid KSS 
och FlvplS 1951. 

Av Löjtnant Lennart r'orsman. 

Under tjänstgöring som PC vid F lvplS olika kvarta l 
1948, 1949 och 1950 bar jag på varje p luton i samband 
med medborgarutbildningen lagt ut ett skriftl igt prov i 
vad j ag kallat »nutidsorien tcring». Avsikten har vari l 
dels att kontrollera hur hemmastadda dc värnpliktiga va 
rit i allmänna samhälleliga frågor, som berörs i m edbor
garutbildningen, samt framför allt kon trollera hur myc
ket de vet av vad »som rör sig i tiden» och dels hur myc
ket de läser tidningar och lyssnar till radio . Vid den 
fö rsta undersökningen i sept 1948 ville j ag endast ha r e
sullatet, som hjälp för att bättre kunna lägga upp under
visningen på ett sådant sätt, att vi skulle undvika sådanL 
som eleverna redan kände ti.ll. Resultatet blev emeller
tid, att jag först betvivlade om de värnpliktiga hade gjort 
sitt bästa. Provet bestod den gången av 10 st enkla frå
gor. En av dessa löd: »Vilket eller vilka politiska par
tier sitter idag i Sveriges regering?» A v de 58 som svara
de var det 3, som visste, att vi hade en socialdemokratisk 
regering. Av de övriga laborerade ungefär hälften med 
olika sorters samlingsregeringar och den andra hälften 
»visste ej». En svarade till och med »adel, präster, bor
gare och håvmästarc» . Om han var en restaurangman 
med yrkesstolthet eller en stor skämtare, minns jag ej 
längre, men resultatet av provet kmn mig att besluta mig 
för a lt fortsätta för att kunna konstatera, om det var en 
tillfällighet att det blev så dåligt. Jag har sedan tjänst
gjort vid FlvplS i sju kvartal och under den tiden hunni t 
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pröva 13 plutoner med vardera c:a 60 vpl, vilket gör om
kring 780 man. Resultaten har varit något varierande, 
men som h elhet k an man säga, att de varit n1ycket dåliga . 
J{anske dock ej helt i klass med det fö rsta. Det är inte 
min avsikt att här upphålla mig vid dessa, utan jag kan 
nöj a m ig med att konstatera att av samtliga har det en
dast varit 10 %, som kunnat rätt h esvara den ovan nämn
da frågan om regeringspartiet, vi lken har varit den enda 
söm förekommit likalydande i samtliga prov. 

Dessa under sökningar ha emellertid endast utvisat 
kunskaperna hos dc vpl vid FlvplS och ej gett möjlighet 
till någon j~1mförelse med andra kategorier, vilket givet
vis skulle ha ökat provens värde högst väsentligt. I som
ras försökte jag få till stånd en sådan gemensam »nu
tidsorientering» för aspiran ter vid KSS, nyanlagna jung
män vid FISS samt för nyinryckta vpl vid FlvplS för atl 
konstatera hur kunskaperna i dessa frågor skilde sig för 
de olika kategorierna. När provet kom till stånd vid må
nadsskiftet juli - aug, kom del i stället att omfatta två 
olika vplkateg01·ier. Vid YplS »testades» 59 st tillhöran
de yrkesgrenarna vsm, tim, hbl, sjv, bilfö, fologr och hfm. 
Dessa kategorier får nog betraktas som relativt välkvali
ficerade och resultatet kom också att bli avsevärt bättre 
än tidigare prov vid FlvplS. A vsiktcn hade varit alt för
söka få ett genomsnitt av FlvplS elever, varför således cH 
antal oh-matroser borde ha varit med, vilket säkerligen 
skulle ha försän1rat medelpoängen. Utav 59 var det 7 st, 
som hade realskola och 15 st, som hade yrkesskola eller 
annan form av vidareutbildning. 

Vid KSS utfördes provet i stället på 59 st vpl grupp K, 
uttagna till läkare, tandläkare, ingenjörer och tekniker, 
med andra ord synnerligen högkvalificerade vpl. Detta 
gjorde, att undersökningen fick en annan prägel än vad 
jag från början tänkt mig, men samtidigt tror jag, att 
man ur detta kan få en intressantare jämförelse. Av dc 
59 vpl vid KSS ha samtliga avlagt studentexamen och dess-
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utom har 21 st minsl 1 års studier vid universilet eller 

högskola bakom sig. Della gör, att jämförelsen kom a ll 

ske mellan ungdomar från två olika samhälls- eller so

cialgrupper i stället för som tidigare var tänl;:L mellan 

aspiranter, jungmän och vpl. 

Provet som lad es ut var av följande lydelse: 

1) Vilka staler ligga vid Östersjön? 

2) Hur många inn evånare har 

· a) Sverige, b) Sovjetunionen, c) USA? 

3) Ur vilket eller vilka av följande partier ä1· i dag Sve

riges regering bildad ? 

Högern, Kommunisterna, Metodisterna, Folkrepublika

nerna, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Folkdemokra

terna, Republikanerna, Bondcförbundc t, Hadikalcrna. 

4) Vilket är Sveriges riksdags 

a) s törsta parti, b) näst stö rsta parti? 
G) Vilka politiska partier tillh6ra nedanstående personer 

a) Bertil Ohlin, b) Gustaf Möller, c) Jarl Hjalmarsson, 

d) Hedlund i Rå dom, c) Fritjof Lager, f) östen Undcn '! 

6) Yad heter Sveriges 

a) sta tsm inister, b) finansminister c) försvarsminister , 

d) kommunikationsminister, e) jordbruksminister, f ) 

senast utnämnda statsråd? 
7) Är det sant 

a) att en rilzsdagsman åker gratis i I klass på järnväg '! 

b) alt MO b e tyder mili tie ombudsman? 
c) att en löjtnant har över 1.200 kr i m ånadslön ? 

d) att d e t är tillå tet med kloster i Sverige? 

e) att Olympiaden slzall hå llas i Helsingfors 19:53 ? 

f) att Sveriges ärkebiskop heter Erling Eidem? 

g) att Unesco är ett framgångsrikt italienskt divi

sion II fotbollslag? 

8) Efter vilken breddgrad var Korea delal? 
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9) Vem av följande är överbcfädhavarc för Förenta Na

tioncmas trupper i Korea? 
Marshall , Hidgway, Truman, Einstein, McArthur, Aga 

Kahn, Sugar Ray Robinson. 
JO) Vilka av nedaslåcndc staler är medlemmar av den 

s k Atlantpakten"! 
Sverige, Xorge, Danmark, Finland, Island, '\-'~ist-Tysk

land, Sovjetunionen, Frankrike, Spanien, Portugal, 

Italien, Holland, USA, Canada, Mexico. 

1l) Erhåller Sverige s k Marshallhjälp från USA? 

12) Vilken nationalitet har nedanstående personer? 

a) Herbert Morrison, h) The Svedberg, c) Kronprin

sessan Märtha, d) TryggveLie, e) Ana Paukcr, f) Ade

nauer, g) Peron, h) vVilliam Faulkner. 

13) Var ligger följande platser? 
a) Bonn, b) Belsen, c) Jalla, d) Djogjakarta, e) Hi

roschima, f) Lake Success, g) Abadan, h) Fusan. 

14) Vilka staler i Europa är i dag kommuniststyrda? 

15) Med hjälp av nedanståend e 12 ord kan man bilda 

namnen på 4 kända kinesiska eller indokinesiska le

dare och statsmän av i dag. Smulliga 4 namn består 

av 3 ord vardera. Orden äro: 
Ho - Mao - Chou -- Chiang - Tse -· Minh - Chi 

-- Tung - En - Shek - Lai -- Kai. 

16) Var dödades Folke Bernadotte? 

17) Vem är pastor Kejne? 

18) Vad heter konsumcnlkoopcrat.ioncns veckotidskrift'? 

19) Vilka politiska partier representerar följ ande tidningar? 

a) Dagens Nyheter, h) Morgontidningen, c) stock

holmstidningen, d) Aftonbladet, c) Aftontidningen. 

20) Vilka av nedanslående personer brukar eller brukad e 

bära mustasch"! 
I-Iitler, Mussolini, Chamberlain, Stalin , Churchill, Mo

lotov, Per Albin Hansson, Attlee, Tage Erlander, Kron

prins Karl Gustaf, Harry Truman, Kung Farouk. 



21) Vem har de största förutsättningarna för a tt vinna 
följande tävlingar? 
a) Löpning 1.500 m; 

El Mabrouk- Guisan- Kenneth Echvards -Ju
les l\1och. 

b) H6jdhopp: 
Per Hallström - Olle Hedberg - Arne Ålnnan -
Sven Danielsson. 

c) Fotboll: 
ICA -- EOL - ECE - HIF -~ SAS - ILO. 

d) Speedway: 
Olle Kysledt- Olle Nygren ~- Olle lYiöller - Olle 
Åberg. 

Provet kan knappast betraktas som lätt och får inte 
anses vara norm, för vilka kunskape r 1nan kan begära 
av en vpl. En hel del svåra frågor har med avsikt lagts 
in för alt ge de skickligaste möjlighet att skilja sig åt. 

Att få en helt rättvis poängbedömning är i det när
maste ogörligt, och då den i detta sammanhangel inte är 
det väsentligaste, bar jag endast gjort så, alt jag belönat 
varje rätt svar men l p med några speciella undantag för 
att inte få en del fd1gor alltför undervärderade. Det ger 
emellertid ej alllid en rättvis bedömning av fr~1gorna. Tar 
vi exempelvis fråga 10, så får en som »chansar» och strv
ker under samtliga stater 9 rätt, d v s maximal utd~l
ning trots a tt han då samtidigt har 6 fel. Rätteligen bor
de de t således vara någon fonn av avdralr för fclaktioa ..._ t') . ::::, 

svar, men det har ej tillämpa ls här. 
Undantagen vid poängbedömningen har varit: 

Fråga 3. Rätt svar har belönats med 3 p. 
Alla övriga med O. 
Fråga 8. Hätt svar har belönats med 3 p. 

» 9. » » » » » 3 p. 
» 11. » » » » ' » 3 p. 
>> 16. » » » » » 2 p. 
» 17. Har belönats mellan 0-~3 p. 
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lVIed ovan angivna poängberäkning blir maximalt re

sultat 102 poäng. 
Medelpoäng för samtliga 118 prövade är 64,5 och för 

eleverna vid KSS 77,2 samt för eleverna vid FlvplS 52,1 p . 
Bästa resultat har uppnå tts av Lennart Magnusson, 

J{SS 19 å r. Han har ej uppgivit någon utbildning utöver 
studentexamen och har uppnått det utomordentliga resul
tate t 99 p. D et enda h an har missat är Albanien i fråga 
14 samt vilket politiskt parti Aftontidningen represente
rar i fråga 19. Han följs av en 18-å rig KSS-elev, Lundh, 
1 års medicinska studier, rned 97 poäng samt av en 23-
årig civj}ingenjör, Björk, med 96 poäng. Lundh har mis
sat på att ej dela upp Tyskland i två republiker i fråga l, 
trott att John Lingman var senast utnämnda statsråd i 
fråga 6, inte vetat att Portugal är med i Atlantpakten i 
fråga 10 samt inte nämnt östtyskland och J ugoslavien 
bland de kommuniststyrda stalerna i fråga 14. Björk har 
gjort samma fel som Lundh i fråga 1, underskattat USA :s 
folkmängd i fråga 2, inte vetat on1 Portugal i fråga 10, 
trott att Ana Pauker är ungerska i fråga 12 samt inte 
nämnt Bulgarien och Albanien bland de kommuniststyrda 
i fråga 14. Utöver dessa tre är det en hel rad mycket 
goda resultat bland KSS-elever.. Sämsta KSS-resultat är 
55 p, vilket således översliger FlvplS n1edelpoäng med i 
det närmaste 3 enheter. 

Nästan ännu mer v~irda än dessa toppresultat får vi 
anse de två bästa resultaten vid FlvplS, som har upp
nåtts av Kopp med folkskola och elektrikerskola och Ar
ne Andersson med enbart folkskola. De ha uppnått 94 
och 93 poäng respektive. De sämsta resultaten därem.ot 
ligger vida lägre. De tre sämsta har uppnått 20, 18 och 8 
poäng respektive. 

Vill man konstatera, om det finns något samband 
mellan skolutbildning och kännedom om aktu ella frågor 
av den ar t, som berörts i denna undersöl,;_ning, kan man 
beräkna regressiom{koefficienten, som_ är så beskaffad, 
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all den kan Yariera mellan + 1 och - 1. Ar den posi
tiv, slår »nutidwricnlcringcn» i ett bestämt sambanclmc<l 
skolutbildningen. .~\r den O, finns intet sådant samban d 
och om den är negativ, minskar »nutidsorient eri ngen>> med 
ökad skolutbildning. Ju n~irmarc + 1 koefficienten li g
ger, desto mer är »nu tidsori enteringen, beroende av skol
utbil dn ingen. 

Koefficienten beräknas enligt följande formel 
Q = (AB) (ab) - (Ab) (aB) 

(AB) (ab) + (Ab) (aB) 
där AB är antalet av första kategorien, vars resulta t 

ligger över medelvärdet, 
där ab är antalet av de n andra kategorin, Yars resul

tat ligger under medelvärdet, 
där Ah är antalet av den andra kategorin, vars resul

tat ligger över medelvärdet samt 
där aB är antalet av den första kategorien, vars resul 

tat ligger under medelvärdet. 
Beräknar vi denna koefficient föJ·st hetraktande KSS 

jämfört med FlvplS, blir den 0,9. Med andra ord ett hög t 
positivt värde, som. visar ett mycket tydligt och ingalund a 
oväntal förhållande mellan skolutbildningen och graden 
av »nutidsori en tering». Mellan dessa kategorier är skill
naden i utbildning mycket stor, vilket förklarar det höga 
värdet. Beräknar vi samma koefficient med avseende p å 
dc lvå kategorierna vid KSS; studenter med universitets
utbildning och enbart studenter, finner vi, att koefficien
ten blir 0,3-±. Ett positivt värde som visar att »nutids
orienteringen» även bland KSS eleverna är beroende av 
den civil a utbildningen. Delar vi upp dc testade elever
na vid FlvpJS i två kaiegoricr, av vilka den ena blir dc 
som uppgivit sig endast ha folkskolcutbildning och den 
andra dc som ha realskola eller någon form av yrkesut
bildning, finner vi, att regressionskoefficienten i delta 
fallet blir 0,31. Att koefficienten i dc b[1da senare fallen 
är lägre än i det första, förklaras av a t t skillnaden i u L-
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bildning är avsevärt stö rre mellan genomsnillet vid KS~ 
och FlvplS än mellan studenter och universit etsstude
ra nde och m el lan folkskoleutbildade och r ealskolc- och 
vrk esskolcu tbildade. 
" Om vi sedan hetraktar skrivningen fråga för fr~1ga p;\ 
n:lgra undantag när, kan vi mer i d etalj se vad som är 
allmänt känt och vad som i regel rönt mindre uppmärk
samhet. 

Fråga 1. IHir ville jag se, hur pass geografisid orien
tenide dc var i sin närmaste omgivning och i vilken mån 
de kände lill d e nationeDa förändringar, som skett i ös
tersjöområdel under och efter kriget. Hell ri:itt har en
dast 5 KSS-elever svarat och ingen FlvplS-clcv. För hell 
rätt fordras, all man känner till, att Tyskland f n är upp
delat i t v å republiker. överraskande många (c:a 60 '/u ) 
anger fortfarande dc tre haitiska republikerna som själv
ständiga, under del att 1-± studenter och ;)3 vpl ej vet, att 
P olen ligger vid Östersjön, viikel speciellt i studenternas 
fall är ägnat att förv:lna. Ännu mera anmårkningsvärt 
är, att 10 st studenter, i varje fall i detta prov, är lyck
ligt ovetande om, att Sovj e tunionen Ilar kust vid Öster
sjön. 

Fråga 3. I denna fick jag som tidigare nämnts avse
vä rt bättre siffror än vid tidigare prov, ehuru de knappast 
kan anse~-; tillfredsställande. ·18 studenter av 59 och 22 vpl 
av 59 visste, alt vi hade en socialdemokratisk regering, 
u nder det att reslen gissade på olika samlingsregeringar. 
I några fall, speciellt bland de vpl, få r vi nog räkna med 
all en sammanblandning av begreppen regering och riks
dag ~ig·t rum vilket i en d el fall kan förklara den rikliga L L ) 

fö·rekomsten av samlingsregeringar. Ingen har ansett, att 
metodisterna befunnit sig i regeringsställning, medan de t 
däremol finns dc, som gissar på såväl folkrcpublikaner , 
folkdemokrater (samm anblandning med socialdemokra
ter ?), r epublikane r som radikaler. 
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Fråga 5. Mest välkända av dessa politiker har Bert il 
Ohlin och Gustav Möllcr varit. Ohlin kunde 55 s tudenter 
och 42 vpl svara rätt på, medan 53 studenter och 27 vp l 
visste, att Möllcr är socialdemokrat. Svår ast all klara 1 

denna fråga var Lager och Hedlunds partitillhörighet. 
Fråga 6. Att statsministerns namn har blivit mycke t 

Yälkänt, kan vi läll konstatera. Samtliga stuelen ter kan 
det och endast tre vpl känner ej till det. Försvarministerns 
namn är också givclv is 1nyckct välkänt bland dessa mil i
tärer, m en man kan knappast säga detsamma om stav
ningen av det. CWougt, \Vogt, Voghl, Vogtt, Yoigl, FogL 
Fågt m fl). Som finansminister är det som väntat många 
som fortfarande placerar \Vigfors. Konununil,;:a tionsm i
nistcrns namn (nuvarande försvarsministern) är det en 
dast 20 stuelenler och 8 vpl som kan. 

Fråga 7. Alt riksdagsmännen har rätt till I klass fri a 
resor på järnväg är det få, som känner till (23 sludcnlcr 
och 9 vpl), under det atl flertalcl med allt rätt. förmodar , 
att en löjtnants lön ligger under 1.200 kr. (51 studenter 
och 44 vpl). 5 vpl anser, alt UNESCO är ett italienskt fot 
holislag och 13 Ypl »vet ej» vad det är. 

Fråqa 8- 9. Sä golt som samlliga vcl, atl 38. bredd
graden delade Korea. Det har tydligen inte ens de mest 
indifferenta kunnat undgå att iakllaga, likaväl som al l 
Hidgway är F~ :s överbefälhavare. MeAdhur-krisen har 
synbarligen intresserat många och i vida krelsal'. De t 
måste vara den enda förklaringen Lill alt så yllerligl fa 
har ansett McArthur var öB, trots a ll hans namn måsle 
vara avscvärl mera allmänt känt och omskrivet än Ridg
ways. Några andra förslag än dessa två har icke förc 
kommiL 

Fråga 10. Här ville jag framförallt ha reda på, hur 
många som trodde, alt Sverige var medlen av Atlantpak
ten. Ghidjande nog var det ingen av KSS-elcverna ulan 
endast 7 vpl. I och för sig är det märkligt, att det finns 
folk i dessa dagar m ed ulmärlda kommunikationer, radio 

!)\) 

och press, som anser att Sverige är med i A-pakten. Ett 
anmärkningsvärt förhållande är även, att det är så många 
som anser, att Yästtyskland är n1.edlem (29 stuelenler och 
40 vpl). Förklaringen ligger förmodligen i a t t det så ofta 
uneler senare lid har nämnls i västallierade sammanhang 
(Schuman- och Plevenp 1 anerna, Yäs llysklands å tcrupp
J·ustning m m). All det finns de som gjort både Sovjet
unionen och Finland till m edlemsstaler samt dc som ute
slutit USA förtjänar även att nämnas. 

Fråga 12. I denna liksom i nästa fråga kan vi be
gränsa oss lill några vissa punkter och betrakta dessa. 
H erbert Morrison är känd som engelsman för 40 studen
ter och 19 vpl. Peron anses vara från Argentina av 3G 
studenter och 13 vpl (dctla prov ägde rum, när hans 
namn ofla var nämnt i samhand med La P rensa-affären), 
und er del att 17 studenter och 20 vpl gör honom lill frans
man . Det är egendomligt, alt det är fler vpl, som felak
tigt anser honom vara fransman än det är som rätt 
placerar honom som argentinare. Dc förstnämnda har 
säkerligen gissat och då är att antaga all äycn bland 
de som svarat r~ill det finns ett antal som gissat och 
del bör man länka p~1, när man belraktar antalet r~itla 

svar. Bland dc 13 som svarat räll, i.ir det kanske 
m ellan 5 och 10 som vetat, alt Peron är argentinare. 
Betr~iffande Faulkner är del som väntal en avsev ~irt 

större skillnad m ellan ant alet rälla svar för s i tden
ter och vpl än vid tidigare frågor. (53 rälta svar för stu
den terna och 17 för vpl.) Det är ju helt naturligt mcc1 

tanke på skillnaden i undervisning i litleralur, som de 
båda kategorierna fått. 

Fråga 13. A v de orter som uppräknats i frågan ~i r 
Hiroscllima ulan tvekan mesl känd (57 studenter och 4-1 
Vpl) och Indonesiska republikens huvudslad Djogjakarla 
lllinsl. :'\amnct på den ort i Japan, som en augustidag 
1945 utsattes för del första alombombanfallct, har tydli
gen ctsal sig in i minnet, som symbolen för infartsporlen 
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till mänskl ighelens nya atomera och som slute t på en 

gången tidsepok. Bonn har placerats rätt av 49 studcntct· 

och 1"1 vpl, medan det högaktuella Abadan har besvar als 

rikligt av ·19 studenter och 20 vpl. Totall är del såled es 

endast drygt JJ~)lflen, som vet så pass mycket om olj e

konf likten i Iran, all de kunnat förl~1gga Aba dan dit. 

Fn/ya 14. 
Rätt svar: 

Sovjetunionen ... . .. . . 

Polen ............... . 

östtyskland . . . ...... . 

Tjeckoslovakien 
Cngern 
HtmJänien 
Bulgarien 
Jugoslavien 
Albanien 

Felaktiga svar: 
Ö s terrike .. . ... . . . . . . . . 

Finland . . ..... . . .. .. . 

Västtyskland .. .. . . ... . 

studenter. 
1:~ 

L5 
15 
-11 
38 
36 
31 
26 
10 

11 
2 

Y p l. 
31 
38 
:-n 
2-1 
23 
1\:l 
11 
13 

1 

7 
2 
3 

Ur denna tabell kan man läsa en del intressanta för 

hållanden. Att inte Sovjetunionen anses för en kommu

niststynl slal av fl er än t ex Polen får väl betraktas som 

rent förbisee nde. Det h ar va rit så självklart fö,r många 

alt de glömt det. Det är alt förmoda, att så gott som 

samlliga måste känna till det rätta förhållandet. Vidare 

k an vi se, alt kännedpmen om regimen i främmand e 

län der tycks avtaga med det geografiska avståndet till 

dem. Polen har -15 studentct· ansetC vara kommuniststyr t 

och jämför vi med fråga 1, ser vi, att 45 studenter satl 

upp Polen bland sta terna vid Östersjön. Gör vi samma 

jämförelse på FlvplS elever, stämmer det inte lika bra . 

38 har anselt landet vara kommunistslyrt, under det all 

endast 26 anse tt , a tt Polen är en östersjöstat. 38 ha r 

tydl igen känt till, att landet exis ter ar , men ändå är de l 
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12 utav dessa, som inte kunn at plaeera del geograf iskt rik

tigt. All siffrorn a för rälta svar sjunker, när vi kommer 

till J ugoslavi en och Albanien är ick e ~i gnal att förvåna 

med tanke på Jugoslaviens nuvarande politiska status 

samt Albaniens relativa obetydlighet. Vad som därenwl 

ä r märkligt är, all två studenter och lvå vpl räknat Fin

land som kommuniststyrt land. 

Fråga 15 var i vissa avseenden en svår fråga och av

såg, att se vilket minn e dc had e för vissa ostasiatiska po

Jitik el's namn, som varit aktuella under 1951. Chiang-Kai

Shek var lätlas t och klarades av 57 studenter och 31 vpl. 

Därefter kom Mao-'fsc-Tung, som klarades av 51 resp 15. 

När vi kommer till folkrepubliken Kinas utrikesministe r 

Chou-En-Lni blir det genast svårare och d e t klara r endas t 

17 r esp -J. Svå rast var namnet på den indokinesiske upp

J·orsledaren Ho-Chi-Minh, vilket klarades av G studenter 

och ingen vpl. 
Fråga 1(j. Liksom Hiroschima är ett namn, som bli

-vit allmänt bekant bland oss, har mordet på greve Folke 

Bernadotte tydligen djupt gripit d et svenska folket, ty i 

denna undersökning liksom i de tidigare jag gjort, är 

det alltid endast ett få tal , som ej känt ti Il händelsen. 

Samtliga studenter och 4.9 vpl ha vetat , alt han mördades 

i Isr ael. Utav de vpl , sOJn svarat men son1 svarat fel, ha 

många haft svar som tangerat d et rätta, l ex har lvå sva

rat i Korea, två i Persien, en i Egypten och en »i en ök.en». 

Fråga 18. I denna får vi fram en överr askande och 

mvcket markerad skillnad mellan dc bå da grupperna, som 

tr;ligen hänför sig till skillnaden i uppvä ; tmiljö. -1-1 vpl 

har vetat, att efterfrågade tidningen h e le r »Y i», uneler 

det att endast -l studenter känt till detta. -1 s tudenter h ar 

däremot föreslagit »ICA-kuriren>>, vilke t även 2 vpl gjort. 

Denna fråga är den enda, som d e vpl har besvarat klart 

bättre än studenterna. 

Fråga 19. Frågan är givetvis mycket svår att bedöma, 

då man m ås te anse d e flest a icke stockholmare som 
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handikappade, eftersom samtliga medtagna tidningar u t

givas i Stockholm. J ag har dock tagit med frågan, dn 

dessa tidningar mer och mer tenderar alt bli »rikstid

ningar». Som väntat fick jag en del svar i stil med »ät· 

ej stockholmare». 
Rätta svar: Sludenler. Ypl. 

Dagens ~yhctcr 47 29 

Morgon tidningen 50 29' 

stockholmstidningen 4-1 19 

Aftonbladet . . . . . . . . . . cl3 15 
Afton tidningen . . . . . . . . 39 2-i 

AH MT fått fler rätta svar än exempelvis D-:J, trots 

atl DX är avsevärt mera spridd, får vi kanske förklm· u 

med, att MT kan anses vara mer partibunden än DN och 

alt det finns flera möjligheter alt gissa fel om man en

dast vet, att D~ är en borgerlig tidning än beträffande 

MT, om man vet alt denna är icke borgerlig. 

Fråga 21. Här blev det som vänlat ävenägande rätla 

svar. Sålunda svarade inte mindre än 32 s tudenter och 

21 vpl helt rätt på dc fyra frågorna. 
Provet som sådan L har varit mycket intressant, s8 

tillvida att man kunnat jämföra två olika gruppers kun

::-.kapcr i dessa speciella avseenden. Det kan knappas t 

sägas ha komm.it med något överraskande resultat ulan 

marare styrkt vad som. legat nära till hands att antaga, 

nämligen att kännedomen om dessa aktuella polit iska och 

samhälleliga frågor generallt ökar med övrig utbildning. 

Detta prov kan i viss mån visa oss, hur stor denna skill

nad kan vara. Man skall givetvis va ra försiktig vid be

dömandet av resultaten av dylika undersökningar, så alt 

man icke drar alltför vidlyftiga slutsats,er. I delta spe

ciella fall får man lov att vara ytt erligare försiktig med 

tanke på det ringa antal elever, som prövats (118 st). En 

sak kan dock icke undgå att frappera, när man studera r 

resultatet och det är den stora brist på orientering i sam

hälleliga och politiska frågor, som kan konstateras hos 

l o:s 

alltfö r många. Och det är dock långt ifrån likgiltiga el

ler för indlvidcn ovidkommande spörsmål det är fråga 

0 111 . Eller behöver vi kanske inte vara intresserade av 

vilket politisk l parti, som sitler vid makten? Eller är det 

onödi gt för en röstberättigad medborgare att veta, om 

Sveri ge är m edlem av Atlantpakten eller ej? 

Undersökningen har gläd j ande nog, som j ag redan 

nämnt, av olika anJedningar gett ett hä ltre resultat än 

dc tid igare. Men den p ekar på en allvarlig brist i sam

hällshunskap hos ungdomen. vilken säkert kan anses vara 

en fö ljd av alltför bristande undervisning i samhällslära 

i våra skolor. Därför är det vö.scntligt, när vi fåll in äm

net medborgarutbildning på det militära schemat, a lt 

))väckG)) eleve rna. \'isa att det är intressant, ja, spännan

dc att följa med vad som händer och visa framför allt 

i hur ocrhört hög grad vi som nation och individer är 

direkt beroende av det som sker ikring oss u te i världen . 

Jag Lror inte, att det går alt gå igenom en viss kursplan 

m ed avsikt alt eleverna efter lairsens slut i en viss grad 

skall behärska den. Det skulle kräva en onormalt lång 

tid och är heller ej det väsentligaste, utan det måste vara 

att väcka elevernas intresse och visa att det är intressanta 

spörsm ål. Lyckas man med det, är allt vunnet, ty då 

kommer eleven att söka egna vägar för att öka sina kun

skaper. 
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Meddelanden från utländska . martner. 
Meddelanden f t·å n Marinstabens pressdetalj. 

(Januari 1952.) 

Amerikas Förenta Stater. 

Nybyggnadsp rog ramm et. 

Det amerikanska nybyggnadsprogrammet för flottan omfattar bl a 

en serie stabsfartyg. För närvarande är sju stycken av denna t ,·p 
l'Ustade. Vid de stora landstignin gsoperationerna under andra världc;

kriget, dä r den sammansatta flotts tyrkan bestod av h angarfartyg, slag
skepp , kryssare , jagare och landstigningsbåtar av olika s lag, visade 

sig dessa speciella stabsfartyg nämligen vara ytterligt värdefull a sa
som den plattform varifrån operationerna leddes och samotdnades. 

Omkring hälften av de ubå tar som nu byggs är av konvention ell 

typ, m en få betydligt större aktionsradie än tidigare och utrustas 
dessutom m ed ny apparatur för lokalisering av fi enliga övervattens

fartyg och ubå tar. 
U nde r byggnad är också 115 minsvepare av varierande typer. 

Kor eakriget har nämligen visat att behovet av denna fartygstyp är 
mycket stort . Dels måste en kontinuerlig svepning av flodm ynningar 
och egna basområden pågå, dels ingår minsvepningen som en integre

r ande del i landstigningsoperation erna. 

(Procecd ings dec/51 .) 

Den amerikanska slagskeppsflottan. 

I den a merikanska reservflottan finns för n ärvarande bl a 11 
s lags kepp och 2 slagkryssare. De senare var s peciell t byggda för att 
ta upp kampen mot de t yska fartygen av Scharnhorst-kl assen , m en 

blev färdiga för sent för att ta aktiv del i kriget uta n överfördes 
11ästar. direkt till reservflottan. 

De fyra 45.000-tons slagskeppen av lowa-klass är nu åter rustade 
och under byggnad är bl a hangarfartyget Forrestal på 59.000 ton sotn 

kommer att kosta c: a 218.000.000 dollars. Hangarfartyget kommer att 

förses med nedsänkbar överbyggnad för att man skall erhålla ett sii 

>>rent» flygdäck som möjligt och bland nyheterna ingår även televi
sionsutrustning för flygtrafikledarna. 

Nytt på u-båtsområdet. 

Följande beteckningar används 

slag av ubåtar: 

»radar-picket»-ubåt 

atomdriven ubåt 

minläggande ubåt 

trupptransport-ubåt . .. 

tank-ubåt 

(Proceedings dec / 51. ) 

amerikanska flottan för olika 

ubåt med robotvapenbestyckning 

SSR 

SSN 

SSJ\1 

ASSP 

ss o 
SSG 

Den norskfödde forskaren Gundrud uttalade nyligen till den ame
r ikanska pressen att modellen till den första SSN har provats och 

att arbetena på det verkliga skrovet redan är påbörjat. Skrovet i 
sig självt skall kosta 10 millioner dollars under det att atommotorn 

beräknas kosta c : a 2.5 millioner dollars. Den färdiga SSN antas kom
ma att gå löst på 40 millioner dollars.') Ubåtens marschfart beräknas 
till 25 knop med 35 knop som. maximal undervattensfart . Aktions

radien kommer att uppgå till tiotusentals sjömil. 

Atommotorn är en s k SIR (Submarine Intermediate Reactor), 
där högfarts-neutroner värmer upp flytande metall i en behållare, som 

i sin tur värmer upp vattnet i kylsystemet. Detta driver återigen en 
vanlig fartygsturbin. En annan atommotor STR (Submarine Thermal 
Heactor), som begagnar met·a långsamgående neutroner genom en 

kedjereaktion, värmer upp kylyattnet direkt. Detta går sedan vidare 
till turbinen. Båda typer reaktorer skall visserligen prövas innan 

man bestämmer sig fö r vilken typ som s lutligen installeras i prov

ubåten. 

Två ubåtar, »REDFIN» och »RAY», har blivit förlängda med en 

n:idskep pssektion på 30 fot (9,15 m) , och ombyggda till »radar-picket»

ubåtar betecknande SSR 271 och SSR 272. Extrasektionen erfordras 

för den radarutrustning, som ubåten måste ha för att fylla sin nya 
uppgift. Fyra andra ubåtar kommer att bli förlängda och utrustade 

l}å samma sätt. 

1 ) 200.000 mi llioner kronor. 

Tidskrift i SjiJ~.-·iisende t. 
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Samtidigt med ubåtsjaktubåten byggs tre särskilt strömlinjefo r
made ubåtar: TRIGGER (SS 564), TANG (SS 563) och TROUT (SS 
566). De är utrustade med snorkel och gör större fart i uläge än i 
övervattensläge. 

Som exempel på truppförande ubåtar kan nämnas PERCH (ASSI 
313) och SEALION (ASSP 315) , som båda kan medtaga 160 ful l' 
utrustade konunandotrupper med färjmaterial, jeeper eHer traktu
r e r m m:. 

Transportubåtar (ASSA) har också byggts och tagits i brul\ 
och som exempel på ren tankubåt (SSO) kan nämnas GUAVINA 
(SSO 3.62). 

(Norsk Tidskrift för Sjöväsendet dec/ 51 . 

Den atomdrivna ubåten. 

Framtidens melodi inom flottan tycks bli den atomdrivna ubåten 
Den första experimentubåten lär nu enligt en officiell flottpublikation 
ha färdigställts. Ubåten kommer att få en fart av c : a 35 knop i 
uläge. Som jämförelse kan nämnas att de modernaste ubåtarna a Y 
»konventionell» typ, vilka dock ännu inte prövats, bN·äknas få en 
fart i undervattensläge på omkring 25 knop_ 

Den största fördelen hos atomubåten ligger naturligtvis i fram 
drivningssättet. En »enkel laddning» av uran i en reaktor skulle 
räcka till att i uläge förflytta en atmnubåt 10.000-tals distansminuter 

Den reaktor som skall användas i atomubåten är en specialkon
struktion. Den energi som neutronerna genom kedjereaktion och åt
följande atomklyvning frigör, skall sedan utnyttjas för att driva en 
mer eller mindre konventionell turbin. 

Om projektet m ed atomdriven ubåt kan förverkligas och dettJ 
tycks de sakkunniga inom den amerikanska flottan vara fast över
tygade om, konm1er man att kunna tala om »den verkliga underva t
tensbåten ». 

(Proceedings dec /51. ) 

Ny undervattensbåtmotor. 

I slutet av juni månad meddelade m,arinministern att den ameri
kanska ma1inen har en ny typ av dieselmotor färdig. Fem års forsk
ning och experimenterande och mer än 10 millioner dollar har gått 
åt att nå målet. Motorn har 16 horisontal-cylindrar och är så kom
pakt att den endast upptar % av det rum motsvarande bästa diesel
motorer från det sista kriget upptog. Samtidigt har hästkraftantalet 
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ökat betydligt. Marinministern meddelade att flottan nu gick in för 
dieselmotorer för ubåtar under de att atomkraftanläggningar var må
Jet i ett lån gtidsprogr am. Fyra sådana nya diese·Janläggningar är in-
tallerade i de fyra första ubåtsjakt-ubåtarna. Dessa är SSK-1, 
~SK-2, SSK-3 av den nya 750 tons typen medan den fjärde, SSK-4: är 
n ombyggd GATO-klass från omkring 1915. Den nya typen uba tar e ·· b d blir försedda med m ålsökande torpeder. - Dieselmotorerna ar ygg_ a 

av Cleveland Diesel Engine Division i General Motors koncernen. VIk
ten pr HK är c: a 4,5 kg mot c: a det dubbla under sista kriget. -' 

(Norsk Tidskrift för Sjöväsendet dec/51.) 

Förenta Staterna-Sovjetunionen. 

Den amerikanska flottch efen , Amiral Fechteler, framhöll i ett 
tal för amerikanska reservofficerare som sin bestämda åsikt att det 
icke fanns någon som h elst risk för att rysks, armee,r skulle lmnna 
landstiga på amerikansk jord så länge som den amerikanska flottan 
innehade sjöherraväldet. Däremot kunde de allierade styrkorna land
stiga och ockupera strategiskt viktiga områden i Ryssland i händels e 

av ett krigsutbrott. 

I fortsättningen framhöll amiralen bl a följ ande: 
1. om krig skulle utbryta inom de närmaste 20-30 åren kommer 

USA och dess allierade att avgå med segern. 
2. Ryssland har icke någon möjlighet att genom bombning »utplå-

na Amerika» . 
3. Ryssl :o>,nds c : a 300 ubåtar utgjorde det s törsta hotet, men den 

amerikanska flottan hade uneler det sista året gjort stora fram
steg på ubåtsjaktområdet och vågskålen skulle snart komma att 
väga över till ubåtsjaktvapnens fördel. 

4. Amerikanska flottan övervägde att använda atombomber mot de 
ubåtsbaser, som under andra världskriget motstod vanlig fornt 

av bombning. 
5. Inom en icke alltför avlägsen framtid kmmner flottan att vara 

utrustad med atomdrivna hangarfartyg och ubåtar samt beväp
nade med atomartill eri och atomdrivna torpeder. 

(Proceedings dec /51.) 
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Frankrike. 

Nytt flottprogram. 

Det nya franska flottpro gTammet fl"i'm 1951 omfattar: 
1) F'ym eskortj agare på 2.700 ton, di m 128 X 12,7 m , 60.000 H K , 

32 knop fullt rustade (3.700 t) , 800 ton brännolja. Bestyck
ningen utgöres av 6- 12,7 cm lv-kanoner, 6- G7 mm och 6-20 m m 
automatkanoner, samtliga uppstä llda i dubbellavettage . Därtill 
kommer 4- 53,3 cm torpedtuber i kvadruppellavettage, 2 st s qu id
lavettage förutom nya antiuoåtsvape11. 

2) 16 minsvepare på 300 ton .. 

3) Färdigställande a v lätta kryssaren DE GRASSE (8.000 ton), s 01 ,
1 

nu får en bestyckning av 16-12,7 cm lv-kanoner och 16-57 m m 
automatkanoner, samtliga i clubbellavettage. . 

4) Ombyggnad av de lätta k ryssarna GUICHEN och CHATEAUHE
NAULT till anti-ubåtskryssare·. 

5) ökning av flottans personal med 260 officerare och 6.000 kva1t e1. 
mästare och meniga. 

6) Modernisering av örlogs baserna i Mers-el -Kebir, Bizerte och Brest. 
En torpedfabrik skall anläggas i en av h amnar na. 

(La Revu e Maritime clec /51 J 

Ny sjökri gsskola tagen i b r uk, 

För någon tid seelan togs elen n~·a franska sjökrigsskolan ick P 
långt från Brest i bruk . Den gamla skolan från 1915 blev totalt sön
derbombad uneler senaste krige t. Den var då otvivelaktigt en av d e 
förnäms ta sjökrigsskolor som någonsi,l har byggts. 

Mycket av det gamla skolreglementet med kommandoövningar 
och infm1teritaktik behålls fortfarand e, ehuru sto ra nedskärninga r 
gjorts till förmån för teoretisk och p r aktisk skolning av kadettern as 
ledaregenskaper. Vidare få r alla elever d eltaga i fl ygning unel er 
lwrtare tid. 

(La Revue Maritime clec / 51 .1 

Kina. 

Sovjet överlämnar ubåtar t ill K ina. 

Sovjet överlät i s lutet av maj 195 1 28 ubåtar till Kommunist-Kina. 
överlämnandet ägde rum i Dairen. 

(Pro ceecl in gs clec/5 1 1 

lOrl 

Sovjetun ionen . 

Vo l ga-Donkan<Jien öppnas. 

Enligt sovjetradion öppnas Volga-Donkanalen för sjöfart i början 
av 1952 . Moskva kommer clärige·n,om att bli en hamnstad. Kanalen, 
som är 101 kilometer lå n g, kanuner att förena de fem vattenområden 
som omsluter det eu ropeiska Ryssland näm ligen: Kaspiska h avet, 
svarta havet, Asovska sjön , Vita havet och Östersjön. Kanalen har 
13 stora s lussar och en betydande flodhamn skall anläggas mitt inne 
i el et ryska s tepplanclet. Dessutom skall en jätterese-rvoar på 200 X 40 
km u ppföras och erhålla namnet Tzimlyanskoye sjön. Ett vitt för
gren at kanalstystem kommer att bidraga till att göra 2.7 00.000 hektar 
ofruktba r t land i Rostov- och stalingradområdena till blomstrande 
jordbruks cl istrikt. 

(Proceeclings dec/ 51.) 

Storbritann ien . 

Flotta n s återupp r ustn i ng. 

Den britt isk a flotta n sk all förs tärkas n'lecl 23.2 nya fa r tyg unde1· 
det kommand e 3-års å t erupprus tn ingspr ogr ammet. Detta s t räcker sig 
från 6 nya hangarfartyg ned till små anti-u båtsfregatter. Bara i kom
mande bu dgetår skall elen brittiska marinen använ cl:c>. a llt som allt 
278 million er pun d sterling eller 40 % mer ä n u n der innevarande 
finansår. Detta kommer att kräva 30 % av de brittiska skeppsvar
vens kapacitet. 

Det största pro blem et som brittiska flottan h ar ställts inför är 
hotet f rån. el en sovjetryska ubåtsflottan. 45 jagare mnbyggs till anti
ubå t sfartyg under det att 24 fregatter skall nybyggas. 

60 kryssare skall moderniseras och vid 3-årsperioclens slut skall 
flottan ha 21 hangarfartyg i linjen. Hangarfartygen skall förses med 
jet-jaktflyg och cle.t nya anti-ubåtsflyget tas unelan för unelan i bruk 
för san'lverkan m ed helikoptrar, som utmärker ubå tarnas positione1· 
och sono-bonys_ 

(Norsk Tidskrift för Sjöväsendet clec/51. ) 

Om byte av Förste sj ö lord m m. 

I december tar Aclmiral Sir Rob ert R. McGrigor emot som först e 
sjölord efter Admiral of the F leet Lord Fraser of North Cape. Aclmi-



110 

ral Fraser fortsätter officiellt som sjöofficer på aktiv stat, som bru k
lig t ät- med en Admiral oE the Fleet . 

Admiral Sir George Creasy som var admiralitetslord, kommer a tt 
avlösa Admiral Sir Philip Vian som chef för Home Fleet. Admir al 
Vian sägs bli chef för kommandot över NATO-styrkorna i Nordsj ön 
och Engelska kanalen. 

Vice-Admiral M. J. Mansergh skall avlösa Admiral McGrigor som 
chef för Plymouth-kommandot medan Vice-Admiral Sir Guy Grantham 
ät· utnämnd till Vice-Chief of the Naval Staff efter Admiral Creas ,· 
Admiral Grantl1am är en känd ubåtsofficer. 

(Norsk Tidskrift fö1· Sjöväsendet dec/51. 1 




