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Kan inte en lätt flotta vara slagkraftig? 

Av Kapten R. ENGDAHL. 

Byr åingenjör H. Åhman har i julinumret av denna tid
skrift å ter tagit till orda i frågan om »lätt eller tung flotta». 
Jfans r esonemang innehåller onekligen en hel del sanningar, 
men premisserna -:- på ':~lka argumente:·ingen byggts upp 
_ hur ser de ut v1d en narmare gransknmg·? 

Ing. Åhman har otvivelaktigt rätt i sitt påslående att tunga 
kryssare och pansarskepp är mera molståndskraftiga mot 
fientlig vapenverkan än lättare fartyg och det är också rik
tigt att årskvoterna när det gäller anskaffning är förhållan
devis mindre för tunga fartyg än för lätta. Det är också 
generellt riktigt att en sv å r kanon kan slå hårdare än en 
medel svår. 

Varför bygger vi då inte tunga fartyg i den svenska 
flottan? 

Hade vi 1942, när våra nuvarande kryssare beslöts, fått 
välja m ellan den typ vi fick och kryssare av t ex Hipper
klass (som tydligen föresvävar ing. Åhman), är det väl ingen 
tvekan om att valet hade fallit på den senare typen. Men nu 
var det inte så. Frågan gällde, om vi skulle bygga pansar
skepp på 8.000 ton med 4 st 25 cm kanoner och 20 knop, eller 
om vi skulle tillföra flottan snabba lätta kryssare med en helt 
ny typ av helautomatiskt 15 cm artilleri av en i huvudsak fär
digprövad och inom landet befintlig konstruktion. Det var 
alltså inte frågan om att tjäna 2 a 5 knop, såsom ing. Åhman 
vill göra gällande, utan 13 knop! Vad 13 knops fartöver
l~gsenhet innebär för ett fartygs operativa och taktiska rör
hghet behöver väl inte närmare utvecklas. Vare nog med 
Påpekandet att en 33 knops kryssare under en 10 timmars 
f~~atnstöt till sjöss kan tillryggalägga en 130 distansminuter 
langre sträcka än nyssnämnda pansarskepp - en sträcka 
8~tn motsvarar Östersjöns bredel i höjd med Slackholms 
sodra skärgård . 
. Ing. Åhman framhåller vidare att stora vinster kan göras 
lftåga om ett fartygs motståndsförmåga och flytsäkerhet 
~n: .ma1~ o~fr~r »de öv~rst.~ kn:?pcn». I princip är detta na-
1~1hgtvis r1khgt, 1nen v1d Jamforelse med t ex en 14.000 tons 
'~'Yssare , är väl den ökning av bepansringen, som på ett 
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6.000-8.000 tons fartyg kan vinnas på b ekostnad av 2 ~ 
k~wp, inte av överv~ldigan~le betyde~se? Det kan vid~~ 
diskuteras om_ man vm~1er sa myck~.~ 1 slagkraft ~enorn_ ate. 
byta ut 7 st. h elautomatiska 15 cm pJaser mot 6 st Icke aut t 
matiska 21 :or. Man kan nämligen inte räkna med att sänt 
stora kryssare enbart med 21 cm artilleri lika litet som 111~~ 
15 cm. I varje fall får man inte den av i_ng. Åhman prisac]t 
överlägsenheten i slagkraft gentemot ft~ndens fa.rtyg 011~ 
dessa är 75- 130 % större. Man måste vidare allhel r äkna 
med att en angripande stormakt är tot~lt ~e~t överlägsen i 
antal. Skulle vi då eftersätta farten, blir VI JU underlägsna 
fiendens kryssare i alla avseenden. Med snabba lätta kryssa
re är vi däremot jämnbördiga och kanske till och m ed över
lägsna i ett viktigt avseende : den taktiska rörligheten. Där
med får vi inom relativt vida gränser möjlighet aU själva 
avgöra när, var och hur fienden skall anfallas ell er und
vikas. 

In g. Åhman har säkert rätt i, att j agar e med 12 cm pjä
ser vid strid mot fiendens kryssare f n är i behov av stöd 
av det 15 cm artilleri, som finnas på våra kryssare . :VIcn 
när sjöroboten kommer frmn och inryms i våra m oderna 
j agar e minskas beroendet av kryssararti lleriet - och till dess 
har vi ju våra kryssare. När ing. Åhman vill generalisera 
detta resonemang genom att hänvisa till motortorpedLåtar
nas beroende av j agarstöd är h an endast skenbart logisk. 
Våra moderna jagare har nämligen ett offensivdugligt ar
tilleri av samma karaktär som kryssarnas (ehuru m ed nå
got mindre kaliber) vartill i framtiden kommer att fogas 
robotvapen. Motortorpedbåtarna saknar däremot helt sådan 
bestyckning. .. 

Förutom att sjöroboten sålunda kommer att kunna medfo
ras på fartyg av jagares storlek, får den även större p orte än 
både 15 och 21 cm artilleriet. Robotens målsökningsorgan 
kan visserligen, som ing. Åhman mycket riktigt p åpcl.;.at, 
störas genom teletekniska motmedeL Detta hindrar dock 
icke att man inom t ex NATO-länderna givit robotvapnet 
samma prioritet i rustningsplanerna som atomvapnen -
d v s högsta prioritet . . . _ . _. 

Ing. Åhman är inte någon vän av automatiskt ar tillCll· 
Det väger för mycket. Han förbiser härvid den taktis k.~. ~r 
tydelsen av snabbskjutande artilleri. I det moderna SJ ? )d t 
gets korta men intensiva stridsmoment är hög eldhastJ ghe 
nödvändig. Sverige var den första marin, som kom f raE~ 
med en helautomatisk 15-cm pjäs. Denna pjäs bär mode 
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t 1942. Under de 12 år som gått sedan dess har man in
äre de utländska marinerna gått in för ökad automatisering 
0111 allt aTtilleri. Det gäller amerikanare, ryssar, holländare, 
;1~nsmän o och tilol och ~n e~ d~ konservativa engelsmännen, 

J11 nu ba ller pa att fardigstalla tre kryssare på 8.000 ton 50ed 4 st h elautomatiska 15 cm pjäser. Utan att upphöja 
1 1~vecklingen utomlands ti'll lag, har den väl i alla fall nå-
~ot att ~äga oss? . . 
" 1 sin Iver. att leda 1 bevis ?e tunga fartygens prisbillighet 
på Jäi~.g~·~ s1.kt ~~nderstryk~~·.m.~. ~hma1~ n.1ycket kraftigt de
·as stou e hvslangd. Det a1 forvisso nktigt att ett pansar
~kepp har större livslängd än t ex en jagare. Enlig l förf :s 
slutsiffror synes han räkna med 30 år i linj eflottan (och 15 
år i reserv~! ottan?). Det är lång tid -- till och med längre 
än de av riksdagen fastställda livslängderna för olika f'ar
t1,gstyper i flottan . Nu är det emellertid inte fördela kt i ot 
,;1ed alltför långa livslängder. Den snabba tekniska ulveci~
Jingen gör det svårt att se långt in i framtiden. Kortare livs
Jängder betyder tätare omsättning av materielen och där
med ökade möjligheter hålla densamma modern. Å andra 
sidan ökas ju kostnaderna, varför det gäll er att vid val av 
fartygstyper söka sig fram till det av mig åberopade opti
mumvärdet, som med hänsyn till den tekniska och taktiska 
utvecklingen ger största effekt i förhållande till det investe
rade kapitalet. 
,I~g .. ~hmans plädering för tunga pansrade fartyg bygger 

pa 1 heligare sammanhang publicerade beräkningar av olika 
f~rtygs s k stridsvärde. Härvid har t ex clt pansarskepp gi
VI.ts e~t stridsvärde av 65.000 och en jagare 9.000, vilket ta
gits hll intäckt för det tunga fartygets överlägsenhet under 
~Ila förh ållanden. Här ligger emellertid etl fundamentalt fel 
: hela den Åhmanska argumenteringen. Det går nämligen 
lllte att u ttrycka ett fartygs stridsvärde med ett fixt talvärde, 
~Ine~an detta värde kan var.~ hel t olika i olika taktiska sJ
Uahoner - en sak som latt kan belysas med följande 

exempel. 

til~n . . ~nsam motortorpedbåt som. möter e1;- fi en tlig ja~are 
lllö" 8.JOss under dager och god sikt har sa gott som mga 
in Jhg~1eter att komma till slags mot denna. Kanuner den 
st~~ J.~garartillerietso P?.rte bli.~· den san~wlikt sänkt. Dess 
d" svarde kan alltsa sattas nara eller hka med noll. Om 
g: rel1lot 10 st likadana motortorpedbåtar möter samma ja
ha_~.~ ~~1der n~?rker ~li förhåll~nd.~t ett .helt ann?-t. Ett tänk-

forl opp ar att Jagaren bhr sankt hll ett pns av ett an-
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tal motortorpedbåtar. Hade det varit två, tre eller h r . 
gare i stället hade utgången säkert blivit en annan elen. Ja.. 

Ett fartygs strids_y~~·cle är allts~ beroende av clt slort 
tal faktor er som moJllgen kan matas var och en för sia an. 
s?m ~~Ilsm~~ma~1tagna enelast kan jämföras un<.~cr j 'th~~\~1 
hka forutsattmngar. Utan noga framtagna koeff1ci ente r 1,;l 

digniteter lwn den av ing. Åhman tillämpade opcralio ns ·toch 
lysen ge dc mest bedrägliga resultat. L Ila_. 

Ing. Åhman medger indirekt att hans pansarskepp är . 
behov av j agareskort men han beaktar inte d e O]Je 1·acti .,1 

konsekvenser av detta faktum. Han nöjer sig m ed att Pås~ :1 

att man för ungefär samma pris som för stora molort01~ 
pedbålar kan ~ygga små jagare med fyra gån~er sa mycket 
vapen. Dessa .J ag are skulle dessutom vara hattre lämpade 
för ubåtsjakt än det typer vi nu bygger. Ett bemötan de av 
den ekonomiska sidan av saken försvåras av att ing. Allman 
inte företett någon specifikation. Grovt räknat torde emel
lertid enbarl bestyckningen för en sådan j ag are k osta minst 
lika mycket som en hel torpedbåt - livslängden ti r obe
tydligt större för en lätt jagare - och hur man då skall 
kunna få större antal fartyg för samma pris är svårt a tt in
se. Uppgiften om att 2.000 tons j agar e skulle vara för stora 
för ubå tsjakt tål inte en jämförelse med förhåll andena in
om t ex. västmaktsmarinerna, där fregatterna nu vuxi t till 
2.000-tonsstrecket och jagarna- som alla förses m ed ubåts
j aktutrustning - är ända upp till 1.000 ton större än våra. 
Därtill kommer alt de av ing. Åhman föreslagna jagarna 
knappast skulle vara användbara för annat än ubå tsjakt. 
Någon artillerislisk slagkraft kan det ju aldrig bli tal om, 
inte heller torde det bli någon plats för robotar och skulle 
man försöka pressa in ett antal torpeder så måste cl~tta 

ske på bekostnad av ubåtsjaktutrustningen eller någonh~g 

annaL Antalet torpeder - vårt enda sänkande vapen v1d 
strid med fiendens större och motståndskraftigare far tyg 
skulle bli väsentligt mindre, än hos den flotta, so m vi nu 
har och håller på att utveckla. nen kanske mest bety d~]se; 
fulla nackdelen hos de Åhmanska eskadrarna är att avel 

jagarna blir underlägsna fiendens i de flesta avseen<!en. t'Il 
Det är förvisso sant att även kryssare vid förflyttnmg ~. 

sjöss behöver jagarnas skydd mot fiendens ubåtar. Men ]{l'Vn 

~arbygge är numera inte någ~t f~·amti~smål f?r d~n svens.~;. 
flottan. Detta beror emellertid mte pa att sa mang~ f~~e11 
hotar och än mindre på att Östersjön skulle vara »for ]J ]sl 

för kryssare» - det är bara en slogan utan någon soll1 ]le 
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..cJ;:ning .. Se på elen uppväxande sovjetryska flottan! Anlecl
:~Jlgen bll att vi i framtide!1 inte räknar med att kunna 
bYgga. kryssare eller tyngre fartyg kan sammanfattas i föl

'aJJde. 
J (1) för segheten i sjöförsvar et spelar antalet enheter stor 

ro Il, 
(2) d.et antal tunga enheter (inklusive till dem bundna 

b~vaknmgsfa.rtyg) som, utöv~.: övriga nödvändiga f'arlyg av 
olika ~l ag, s~ ... ull e erfordras for att medge tillfredsställande 
operah onsfnhct, kan inte erhå llas inom en rimljg kostnads
ram . 

.. (3) d.e? o vapentekniska utveckling, som nu kan skönjas, 
framst Jfraga om rob?tvapcn, k ommer a lt m edge att bety
dande slagkraft kan mrymmas även på fartyg av j aga res 
storlek. 

Våra .n~Ivarandc kr~ssare utgör sålunda endast ett led j 

utvecklmgen .. mellan gardagens pansa rskeppsfl otta och mor
gOI; dagens latta f~otta ~ned jagare, motortorpedbå tar och 
ubatar som offensivdugliga element. Vi kan emellertid idag 
vara tacksamma för att vi har våra kryssare även om el~ 
är_f~, tyopå teki~kens nuvarande ståndl)unkt 'och u nder å t
skilliga ar framat erfordras sådana enheter som ledarf·n·
tyg för större grupper av j aga re och motortorpeclbå tar ;ch 
n~ed dem samverkande fl ygstridskrafter. I framticlen när 
VI . ha1: f~tt fram sj.?roboten. och utvecldingen i övrigt lwm
nut sa lan~t att for ledarfartyg behövliga tekniska h jälp
m,edel k~n I~wymmas på fartyg av j aga res storlek kan man 
~~.ned hU saclana fartyg och i stället öka antalet. Vi har då 
S]or?.botar,o med vilk~. fi~ndens stön;e över"Yatt~nsfartyg kan 
angupas langt utanfor aven det svara arbllencts porte. Vi 
h.ar snabbskjutande m edelsvårt artilleri, som k an enaarrera 
hen de o .. l o ll l . l s o 
äv 1? pa narm~re la . oc l Vl 1a~· to_rp ed ~r som kan sänka 

en f1 endens storsta fartyg. Det ar framliden s lätt a fl otta. 
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Anfallsförsöket med tyska dvärgubåtar 

mot Murmansk. 

AV JURG MEISTER, NIZZA. 

översättning av kapten LENNART E RIK S 
SoN. 

. Under år 1943/44 hade de tyska ubåts- och flygfö rb ande 
1. N ord-N or ge_ s_tyrka ned gå t t i j ämf~relse med d e alltm~:. 
ti~ltagancle ~nthska eskorternas och nagon mnvälvandc sänk. 
mngsframgang kunde ej mer inrapporteras. 

På hösten 1944 försökte den första, i Ishavet uppträdan. 
de, t~ska »sch!Iorchel» u~åt~n, U 315, angripa det genom flyg. 
spanmg lokaliserade sovJehslca slagskeppet Archangelsk ; fö. 
retaget misslyckades dock till följd av de ryska nätspärrarntt 

. Mot slutet av 1944 fördes därför på tysk sida överlägg. 
mngar hur man trots detta i fortsättningen skulle kunna 
komma åt handels- och transportfartygen. Man planerade, 
att med dvärgubåtar av Bibertyp angripa de allierade far· 
tygen kort efter deras ankomst till Murmansks redd, innan 
de ännu hade hunnit bör j a med urlastningen. 

I detta syfte mnbaserades i början av november 1944 »En
mans-Ubåtsflottiljen 265», via hemmastationen Liibeck, till 
Nord-Norge. Denna hade tidigare i »väster» vid Fecamp in· 
satts med framgång. Som operationsbas valdes området kring 
det svåra kustbatteriet Trondenes vid Harstad. 

Operationen skulle utföras på följande sätt: 
Tre stora ubåtar typ VII C, skulle tre dagar före anfallets 

insättande utlöpa från Kilbotn (Harstacl) och framgii i över· 
vattensläge längs kustleden mot norr och vid månens upp· 
gång intaga bottenläge i Lyngen-fjorden. På däcket på dessa 
stora ubåtar skulle sex dvärgubåtar m.edföras. Näs ta dag 
skulle man fortsätta in i Ishavet på stort avstånd frå n kus ten 
till en punkt nordväst om ön Kildin, c :a 40 n. m. från an· 
fallsområdet Tolv timmar före anfallets insättand e skull ~ 
dvärgubåtarna härifrån, oberoende av varandra, s t\Ta 111° 
operalionsmålet, vVajenga-viken. Torpederna skulle' skjutD S 
före kl 0300. Mellan 0230-0330 skulle några plan fr ån Flyg: 
vapnet överflyga målområdet för att avleda ryssarn as ~1pP 
märksamhet Stora svårigheter förväntades i vVajenga-v1ken 
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FIG.1. SCJOOI-7RÅDET UTANFOR MUR/'1ANSK 

och de kringliggande farvattnen. På tysk sida hade man 
emellertid endast mycket osäkra underrättelser om eventu
ella minspärrar. Blott en, den tvärs Sjet Navolok, togs med i 
räkningen. Vidare kände man till att det vid Salny fanns 
ett bomstängsel. Man måste också räkna med att enstaka 
värdefulla fartyg, som till exempel slagskeppet Archangelsk, 
omgavs av egna nätspärrar, som avpatrullerades av talrika 
vaktfartyg. Däremot kunde man förvänta att de ryska pos
ternas uppmärksamhet omkring kl 0300 skulle vara riiiga. 

__ Alldeles särskilt noga planlades Biberbesättningarnas om
handertagancle efter genomfört anfall, då ju dessa ubåtar, 
heroende på den ringa aktionsradien, ej för egen maskin 
kunde återvända ända till närmaste tyskbesatta hamn, väst 
om P orsangerfjorden. Fyra timmar efter anfallstidpunkten 
fastställdes en första mötesplats, som låg nära Sjet Navolok. 
Personalen på Biberbåtarna skulle med en hammare genom 
slag mot skrovet leda en tysk ubåt typ VII C, som. kunde 
uppfånga slagen och »känna sig» fram efter knackningssig
~alerna. Genom svarssignaler skulle elvärgubåtarna heard
las att intaga marschläge. »Bibrarna» skulle sedan sänkas 
Och besättningarna överföras på de större ubåtarna. Ifall 
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denna f~~·sta upp tagningsplats icke kunde upp~1ås i rätt ti 
skulle nasta dag en andra r end ez-vousplats fmnas os t d, 
F iskarhalvön, varvid samma procedu r sk ull e användas. 0111 

Personal, som också här ej blevo omhändertagen, skull 
korsa Varangerfjorden, sänka båtarna i Persfjord och län e 
den till följd av Finnmarkens u trymning obebodda kust~s 
gå landvägen till en plats, där de sedan vid en fasts läl]n 
tidpunkt skulle avhämtas av en ubåt. Slutligen angavs 801d 
sista lösning ännu en väg från Persfjorden genom lande~l 
inre delar åt väster, så att Sverige eller de tyska lin j crn~ 
kunde uppnås. ' 

Anfallets framgångsrika genomförande var i hög grad be
roende av p_ersonale?s utbildning, vilken genm~fördes llled 
utomordentlig energi och omtanke. A v de tretho en heterna 
i 265. flottilj en uttogos åtta och förlades till Harstad pZ1 u
båtsdepåfarlyget Black Vl atch tillsammans med de å t ta fy
siskt och moraliskt bäst lämpade båtcheferna (förarna). Per
sonalen utsändes på allt svårare övningar, varvid p å sjökor
tet inprickade kurser i okända fjordar måste styras och i 
anslutning härtill skulle ubåtsbasen Harstads nätspärrar pas
seras. Vid ett anfallsförsök på Black vVatch lyckades det 
flera båtar att oupptäckta komma mindre än 100 m från det 
av motorbåtar skyddade depåfartyget. 

Senare ställdes de tre stora ubåtarna, som var och en 
skulle transportera två »Bibrar», till förfogande, varvid 
framförallt övades »dvärgarnas» ombordtagande och sjö
sättande samt omhändertagandet av simmande föra re. Det 
visade sig att de stora ubåtarna, t o m på korta avstånd, 
hade svårt att »känna sig» fram till dvärgubåtarna, som av
gåva knaclmingssignaler, ehuru de stora därvid använde si
na goda lyssningsapparater. Särskilt tidsödande var också 
de simmande förarnas »upplockande» vid fullständig t mör
ker. 

Under dessa praktiska övningar förekom två tillbud, vil
kas orsaker också senare blevo grunden för anfall ets miss
lyckande. Vid stark forcering med båtarna läckte bensintill· 
förselledningen, varigenom, om också blott i mycket lit~D 
omfattning, bensinångor uppträdde i båten. När man nu vid 
dykning kopplade om från bensin- till elektromotorerna, sl ~g 
en gnista över, som kunde tända bensingasen. En förar e sa: 
rades svårt vid bärgningen av hans dvärgubåt, som satts 1 

brand, och i ett andra fall lyckades det visserligen a tt oska· 
dad rädda föraren ur hans, i en lina under vattenytan 
hängande ubåt, men »Bibern» sjönie 
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Bild 2. 
Dvärgubåt typ Biber. 

Den teoretiska utbildningen av besättningarna bedrevs 
mycket systematiskt. Av hela det för genomfart avsedda om
rådet fö r färdigades kartbilder (förtoningar), som å tergav 
kustsilhuetterna på angivet avstånd vid blott 80 cm :s ögon
höjd. Dagligen repe terade man och lärde sig utantill kurser, 
namn och utseende på olika avstånd till markanta kustpar
tier, vattenförhållanden, tidpunkt för månens uppgång och 
bäring samt fastställda ticler och reträttvägar. Genom. flyg
färder och underrättelsetjänstens underlag erhöll förarna 
fullstän dig kännedom om det aktuella området. 

Slutligen förbereddes personalen fysiskt för uppd raget 
genom särskilt näringsrik kost, lämplig kroppslig träning 
och myck en sömn. Efter c :a fyra veckors utbildning kunde 
de sex utvalda förarna tagas ut. 
.. Under tiden hade en tysk ubåt gjort en rekognoscer ing 
anda till norr om Kildinön och därvid fastslagit att »Bib
rarna» lämpligen borde sjösättas från d e stora transportubå
tarna på ett avstånd av c:a 10'---15 n. m . från kusten, vilk et 
h
1
etydde en vägvinst på c :a 10 n. m. Murmansks redd var 

8 l;:dclad mot »normala» ubåtar genom bomstängsel och 
l\ atsnät på båda sidor om Salny-ön liksom även genom 
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talrika strålkastare. Beträffande minspärrarna var l" 
ännu oklart. Mellan Kildin och Sj et N avolok patrulle 1~get talrika snabba ryska fartyg. Om bomstängslens och ll b·~;l e 
nätens betjänande var inget bekant, ej heller något on1 e,~~ s. 
tuella segelleder. Il-

Den l januari 19L15 informerade storamiral Dönitz Hin.,. 
o!n det planlagda oanfalletyå det ryska -~lagskeppet. För fra1~~ hden raknades pa tysk sida med att aven ett eskor lhanaa. 
fartyg och lastade handelsfartyg samt jagare skulle anfallat
Tillsammans hade de sex Biberbåtarna 12 torpeder ti ll sift 
förfogande. 

Den 5 januari 1945 lämnade tidigt på kvällen tre stora 
ubåtar lastade med sex Biberenheter stödjepunkten Kilbo tn 
och gick, skyddade av en flottilj H-båtar, till en punkt norr 
om Tromsö, där eskorten lämnade. Vid måner;s uppgång in
tog ubåtarna planenligt bottenläge i Lyngenfjorden. Vid 
middagstid nästa dag fortsatte ubåtarna. Därvid k onsta te
rades i två Biber-båtar vatteninbrott och bensinlukt, förmod
ligen förorsakat av skalmingarna från de stora ubåtarna. 
Dessa skador kunde dock avhjälpas med ombord befin tliga 
medel. Sedan den norska ökedjan passerats, fu llfö ljdes 
gången på öppet hav i fri formering, varvid man ti ll fö ljd 
av vindstyrkan (3-4) blott fick använda måttlig far t för att 
undvika ytterligare skador på Biber-båtarna. 

Två flyglarm tvingade ubåtarna att tillfälligt intaga uläge. 
I höjd med Nordkap rapporterades på nytt två skador på 
Biber-båtar och bensinlukt Man beslöt emellertid at t for t
sätta updraget med fyra båtar. Efter någon tid rapportera
des dock en tredje och senare en fjärde båt oklar, så att 
operationen måste avbrytas. Ubåtarna återvände till Harstad. 

»Bibrarnas» bensinledningar voro tydligen inte vuxna upp
dragets höga fordringar. Vid senare konstruktioner k unde 
visserligen denna svaghet avhjälpas; dock blev det ingen yt
terligare insats av tyska dvärgubåtar mot ryssarna. Sjäiv
klart gingo senare om denna operation de mest skilda ryk
ten i den tyska marinen, t ex att två anfallsförsök hade gjorts 
och att båda gångerna de transporterande ubåtarna sj u nk
bombats och skadats av ryssarna eller att det hade lyckat: 
Biberbåtarna att genom.bryta nätspärrarna kring Archan gelsk 
varpå dock den uselt utbildade personalen hade misslyckals 
och återvänt ... 

Ehuru mycket väl förberett, misslyckades anfall et p g a 
båtarnas tekniska ofullgångenhet. 

Bild 3. 

De sista handgreppen utföras innan dvärgubåten utlöper. 
Foto av Biberubåt som december 1944 lämnar Rotterdam 

för insats i Schelde-mynningen. 
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Man planlade senare en insats med tyska enmanstorpe
der av typ »Mm·der» och »Neger» mot fientl~ga tran~port
fartyg i Kirkenes. Löjtnant Hess, som ryktesvis fått kanne
dom härom, beslöt sig för att själv genomföra anfallet med 
sin stora U 995 och sänkte den 9/2 1945 ett 6.000 tons fient
ligt transportfartyg och skadade ytterligart ett fartyg, vilka 
båda låg vid kaj i Kirkenes. . 

Men därigenom varnades den ryska bevakmn~en och .. n~an 
Inåste avstå från anfallsförsöket Ej heller en till en bor J an 
av 1945 planerad insats med enmansbåtar, typ Molch, som 
skulle ha transporterats till Munnanskfjorden D.V en YII C 
Ubåt, kom till utförande. 
. Något inflytande på krigets utgång skulle en fra~11gångs

t1k operation mot Murmansk icke ha haft. Dock nskerade 
ryssarna därvid att förlora sitt slagskepp Archangelsk, som 
sedan övertagandet i England, låg sysslolös i hamn. 
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Bild 4. 

Dvärgubåt typ Molch. 

Tekniska data f'ör enmansubåtar typ Biber. 

De p l. 6,3 ton. Djm. 9 X 1,6 m . 
En Opcl-Blitz bensimnotor om 32 hkr. 
En torped-elektramotor om 13 hkr. jämte ackumula to r

batteri om 26 celler. 
Fart 6,5/5,3 knop. 
Aktionsradie 130/10 n. m., som gcnon'l möjlighet all in-

bygga ex tratankar kunde ökas. 
Största dykdjup c :a 30 m. 
Beväpning ~ 2 elektriska torpeder. 
Gyro-kompass. 
Luftreningsanläggning med syrgasförråd. 

T ekniska data /ö r enmansubåtar typ Molch . 
Depl. 11 ton. Dim. 10,8X 1,8 m. 
Ingen bensinmotor. 
En torpcd-elektramotor om 13 hkr. jämte ackumula tor-

batteri. 
Fart L!,3/ 5,0 knop . 
Aktionsradio c:a 50/ 50 n. m. 
Största dykdjup c:a 50~60 m. 
Beväpning ~ 2 elektriska torpeder. 
Gyro-kompass. 
Ingen luftmast Luftreningsanläggning med syrgasförråcl. 
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Flottan Koreanska farvatten . 

Sammanställd av Pac ific Stars and Stripes.1
) 

översatt av Kapten L . ER IKsso N 

Då de nordkoreanska kommunisterna den 25 juni 1950 
invaderade Syd-Korea fanns enelas t ett fåtal under beman
nade nordamerikanska stridsfartyg i Fjärran östern. Det var 
en kryssare, Juneau, och fyra jagare Mansfield, Dehaven, Col
Iett och Swensson i j apanska farvatten. Sjunde Flottan, vid 
denna tidpunkt opererande utanför Filippinerna under be fä l 
av viceamiral Arthur D. Struble, bestod av hnngarfar lyget 
Yalley Forge (av Essex-klass), den tunga kryssaren Roches
ter, en eskader om åtta jagare, tre ubåtar och några hjälp
fartyg. Omkring tio fartyg tillhörande brittiska samv~il det 
voro vid denna tid i japanska hamnar. Inom uf1gra veckor 
utökades emellertid denna styrka till omkring L100 enheter. 

En enhet ur Förenta Staternas Stilla-h avs-flotta, elen Sjun
de Flottan är underställd elen territorielle befälhavaren , f . n. 
general Hull. Viceamiral Robert P. Briscoe, chef fö r sjö
stridskrafterna i Fjärran östern, utövar den operativa led
ningen av flottan medan chefen för Sjunde Flottan, vice
amiral Joseph J. Clark, utövar den taktiska ledningen . Den
na ledning uppdelas vidare genom delegering till cheferna 
för operationsgrupperna inom flottan. 

De viktigare operationsgrupperna äro »Task Force 77», 
den snabba hangarfartygsstyrkan; »T,ask Force 90», amfib ie
styrkan; »Task Force 95>>, blockad- och eskortstyrkan samt 

' ) Pacific Stars and Stripes är den halvofficiella fronttidningen för 
FN-styrkorna i Fjärran östern med krigskorrespondentm· från de stora 
byråen1a United Press, Associated Press och International News Service. 

Samulanställningen här behandlar läget t o m mitten av februari 1953. 
striderna härefter har i allmänhet varit av mindre omfattning på grund 

av de intensifierade stilleståndsförhandlingarna. 
Det bör observeras att ubåtarnas insatser på intet sätt beröres i denna 

sammanställning. 

Oversät ta r r n. 

535 

derhå llsstyrkau, som består av tankfartyg, tendrar och 
u n dra trängfartyg. 
gil(]nderhå llsstyrkan, som omfattar nästan hundra fartyg, 
(Jlhandahåll er bränsle, ammunition, proviant och tusentals 
Indra saker, som behövs för att föra ett krig. Stridsfartygen 
~0111ple ttera sina förråd så nära krigssk ådeplatsen som 
J)1öjligt. 

Bangarfartygsstyrkans primära uppgift är att slå mot fien
dens underhållslinj er och lämna direkt flyg- och fartygseld
understöd åt markstridskrafterna. Flygplanens mål beror 
huvudsakligen på markstriclerna. Om markaktiviteten är 
svag, är intensiteten ringa eller ingen. Omvänt, om mark
stridskrafterna äro under hård press, användes flottans plan 
för direkt flyguncl erstöd. 

Blockad- och eskortstyrkan förhindrar fienden att förse 
sina styrkor med underhåll sjöledes och tillhandahåller 
skydd för våra egna underhållsfartyg. Denna styrkas arbets
uppgifter är mera varierande än de för någon annan del 
av flott an. D:ess chef har erhållit eskorthangarfartyg, kryssa
re, jagare, eskortjagar e, fr egatter, tendrar och minsvepare. 
En sådan sjöstyrka kan helt naturligt utföra varierande upp
drag. 

Amfibiestyrkorna med sina »attack-transports», landstig
ningsfartyg (vissa utrustade för att skjuta raketer), patrull
farkastet och specialförband såsom. marina strandavdel
ningar, grupper med undervattensröjningspersonal m . m., 
har varit en betydande faktor , då det gällt att bestämma 
den marina strategien. Denna styrka står f. n. uneler befäl 
av konteramiral vV. E. Moose. 

Formosastyrkan, som. hade som sin uppgift Formosas neu
tralisering, fortsätter sin verksamhet med begränsade upp
gifter. ~ 

Flottans land- och fartygsbaserade patrullflyg-divisioner 
tjäna sant flottans ögon genom. nästan dagliga spaningsupp
drag över vida ytor i F j ärr an östern. 

Av vital b etydelse för fartygsförflyttningar längs Koreas 
båda kuster har varit de ovärderliga minsveparna, flottans 
»lättviktare». Ofta nära land under mynningarna på de Rö
da kustbatterierna ha de kämpat mot fiendens kanoner me
~a~l de rensat kustfarvattnen. Vid \Vonsan förlorades under 
l'Igets första dagar ett fartyg för var tjugofemte mina, som 

sveptes. 
Många andra fartyg och sjömän ha utfört sina plikter med 
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tapperhet och kunnighet. Flottans folk har slagits hår t 
0 våldsamt tillsammans med infanteriet, och lasnrettsfar ty ch 

har verkligen haft en uppgift att fylla. · gen 

Del j'örsta årets f'ramträdande händelser. 

. Det första slag, som floltan riktade mot den invadcrnn l 
fienden, utdelades av kryssaren Juneau mot ställningar (_e 

S l l l 28 · · 19"0 d · ~ na. ra amc 10 ( c en .JUni J , en ast tre dagar efter invasi 
nen. Få dagar s~n.are förenade sig en australiensi sk fly~~ 
grupp och en ~nttlsk flottenhet med Förenta staternas ~~1 
HOK:s (Republlc of Korea = Syd-Korea) styrkor i Kore a 

Operationsgrupp 77 skickade iväg sina första plan uncie. 
kriget från hangarfartyget Valley F m· ge den 3 juli, vilke~ 
markerade den första gång i historien, som hangarfarlvo5_ 

baserade reaplan användes i strid. · :s 
Dess~ första .omgångar bombade ett flygfält och dess bas

anordnmgar v1d den nordkoreanska huvudstaden Pvona. 
Yang och skadade eller förstörde ett dussin fientli ga -pla~. 
Denna styrka stod under befäl av konteramiral J ohn '.VI. 
Hoskins, so1n förl?rade sitt höw·a ben jämte sitt fl aggskepp, 
hangarfartyg~t Pnnceton, utanfor Leyte under andra värl ds
kriget. 

J?cn 19 j uli understödde flottan vid Pahang-Dong m ed ope
rahonsgrupp 90 en landstigning av 25. infanteridivisionen 
och 1. kavalleridivisionen, vilka inte mötte något m otstånd. 

Mot slutet av juli hade sjöstridskrafter från Aus tra lien, 
Nederländerna, Frankrike, Kanada och Nya Zeeland för enat 
sig m ed Förenta staternas, ROK :s och Storbritanniens. 

Enheter från Colombia, Thailand och Danmark slöto till 
senare. Hangarfartyget Philippine Sea hade förenat sig med 
Valley Forge vid denna tidpunkt och fartygen slöto sig till 
övervattensfartygen, som en del av operationsgrupp 77, för 
att kryssa utanför den koreanska kusten och riva upp un
derhållslinj er, fientliga f ron t ställningar och f örrå elsans ta Her. 

Den stadiga och metodiska »hårdslagningen» mot fi ent
liga mål, utförda av element ur flottan, fortsatte under au
gusti och in i september. 

Den 11 septen1ber uppsattes operationsgrupp 7, under be
fäl av amiral Struble, med uppgift att med amfibieanfall 
taga, ockupera och hålla ett brohuvud inom Inchon-området. 
Vidare skulle operationsgruppen transportera, landsä tta och 
underhålla X. kårens anfall mot Inchon, Kimpo flygfält och 
Seoul. 
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pen 13 september samlades den framskjutna kustbeskj ut
.11g5styrkan, bestående av USA-kryssarna Rochester och Totdo de brittiska kryssarna Jamaica och Kenya plus USA

.:ga~·na lYiansfiel~~.' Dehaven, Gurke, Swensson, Coliett och 
~enderson,0 utanfor.Inchon. Strax efter n~~ddagslid anfö~l 
f]ygplan fran operaho~1sgrupp 77 under befal av lwnteraml
ral E. C. E w en vV ohm-Do, en skogbevuxen ö i inloppet till 
Jnchons hamn. Sedan öppnade kryssare och j ag are eld mot 
stranden. Hangarfartygsplan, kryssare och jagare besköt dc 
fientliga ställningarna h ela nästa dag. 

De sex jagarna, so1n deltog i lnchon-operationen, spelade 
en betydand e roll för att göra operationen till den stora 
framgång, den blev. 

ön vVolmi-Do, som blockerade hamninloppet, var opera
tionens nyckel. \Vol mi skulle tagas till »varje pris» framhöll 
orderna. J agarna sändes in för att »känna» nå ön. 

Den 13 september stävade de sex fartyge;I, gående i ko
lonn, sakta in mot den smala kanalen, som ledde förbi \Vol
mi till Inchon. Deras uppgift var att försöka draga på sig 
eld frå n ön. J agarna voro »sittande ankor», safliga mål, alla 
mindr e än en distansminut från stranden. Wolmi såg i det 
strålande solskenet lugn ut, grönskande och fridfull. 

Plötsligt gjorde nordkoreanerna en enastående blunder. 
Från ungefär m itt på ön sågs flammor från fiendens kano
ner. J agarna var snabba att ge svar och besvarade elden 
skott för skott då salvtakten ökade. Eldflam sågs överallt 
på vVolmi. Tre av fartygen träffades, Collett, Gurke och 
Swensson, men de hade räddat dagen. De hade frestat fien~ 
den att blotta sina dolda kustbatterier för de tyngre allie
rade k anonerna och svärmarna av flygplan, som kunde 
»hamra på». 

Hade inte kanonerna upptäckts är det svårt att säga vad 
s~m kunde ha hänt transportfartygen och de små landstig
Ili;lgsfarkosterna då de löpte in för anfallet två dagar senare. 

Och så den 15 september - eftet· en konferens ombord 
På chefsfartyget Mount Me Kinley med chefen fö r amfibie
s~y~kan , konteramiral J. R. Doyle-, som så strålande lett am.
flbiedelen av operationen - satte kustbeskjutningseskaden; 
'-Urs m ot Inchon. General Douglas Mae Arthur var ombord pa 
~c Kinley. Kustbeskjutningseskadern öppnade eld kl 0545 och 
B.lorde eld upphör kl Orö28. De första soldaterna ur USA :s 
iarinkår nådde stranden kl 0632 och kl 0704 rapporterades 

e~. att landstigningen lyckats. 
On \Volmo-Do var säkrad kl 0750 och staden Inchon an-

39 
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fölls hela dagen . D;n för,;;ta vågen_. av m:::rinsoldate r nå de] 
huvudstranden l_d ~;31. I 1ag_ot mc;: an ?n tun masenat c hac1~ 
de första landshgmngarna framgangsnkt fullborda l s p n a\[ 
tre stränderna. Där fanns 261 fartyg, representera nd e s· u 
F::\1-ländcr, i landstignings- och undcrhållsstyrkorn a. Jll 

En dag efter . ar~fallet p~ Inchon _gjord~. 58.000 t ~n:slag. 
skeppe~ Missoun sm ~~1Lrc 1 Korcaknget, forenad e s1g llled 
artiUcngruppen utanfor Korcas ostkust den 14 scplcmber 
och gjorde sin första beskjutning mot mål vid Sam chok. 

Operalionsgrupp 95, FN :s blockad- o~h eskortsl_Yrka, un. 
der befäl av konteramiral Allan E . Sm1th, sattes m den 12 
september. 

Kombinerade operationsgruppen nr 7 bildades ~te r uneler 
amiral Strublc med instruktion att leda minsvepmngsope ra. 
tion er, spaning, anfall mot strandförsvaret med fl yt( och 
överva ttensstridskrafter samt taga kontroll över \ \'o nsan
området ilenom amfibieanfall för att biträda vid fiirs lör ~: J . 
sen av de""Nordkoreanska styrkorna. 

Chong-Jin, en betydande nordkoreansk industrist ad G mil 
söder om den manchuriska gränsen, utsattes den 12 se ptcm
b er 1950 för första gången för den slörsta kustbeskj u tn ingen 
p å ostkusten sedan början av fientligheterna i Kor c~·- Mis
som·i, som. vräkte ut mer än 400.000 kg sprängämn? p a mind
re än en timma, ledde anfallet mot staden. Andra far t~ g, som 
dcltocro voro hancrm·fartygcn Phillii)ine Sea och Val lc ~' For-t:> ' n . . 
ge, de tunga kryssarna Helena, Toledo och Roche~tcr IJI;:som 
även den lätta kryssaren vVorcester. 

Ytterlicrare andra farbrg som denna period voro ak tiva 
"' J', l mot fienden, voro det brittiska hangarfartyget Thescns, ;:rys-

sarna Keneya och Ceylon samt jagarna Constance, Cot" ka t! e, 
Charity och Concord. UsA-hangarfartygen Boxer och Lcy te 
delade också ut slag mot de Röda. .. 

Senare, den 26 oktober, bör j ad e sj östridskrafter en o,vf~11." 
tad landsättning av X. kåren vid vVonsan, samma amJ cka:, 
som dc hade landsatt vid Inchon mindre än en m ånn d !I-

clit~~~dsligningen betecknade den första gång i sjökr igshi
historien, då en arme med all sin utrustning landsalls på e~l 
kust tagits ombord igen, sedan den säkrat sina nwl , oc.ll 

, o ' o "1 •']11( åter landsatts pa landets motsatta kust mom en ta t ) 

av en månad. o • •• ' o ne11 
Den 5 november, i och n1.ed att den kmes1ska Rod a ,H IC ._ 

kom in i kriget, blev Sjunde Flottans primäruppgift at t .. ~:a 
störa fientliga styrkor och anläggningar genom a ll uto 
ett maximalt lufttryck. 

539 

pen 12 decembe_r, då kinesen:a strömma?e ned p~l halvön, 
.. rbyttes emcllcr lld cle:s uppg1ft abrupt ~-111 »att tlll~t~nda

f~ ll a luftburet underhall och flygskydd for styrkor 1 Ilast
]1:\ gszonen runt Hungnam på ostkusten». 
111 Med fartygskanoner lades flera dagar före evakueringen 

eldridå runt brohuvudet Hungnam, och Operationsgrupp 
~7: s hangarfartyg, nu under befäl av konteramiral Ralph A. 
bfstie, fyllde sky n med slörtbom~arc och reaplan . Den 2-1 
tecember 1950 evakuerades den s1sla gruppen av egna slyr

f· or. Tidi ga re h ade då X. kåren och huvuddelen av dess tross 
'amt omkring 90.000 nordkoreanska civila evakuerats. 5 

Det brittiska amirali tetet hade tidigare i månaden tillkän
nagivit evakuering sjöledes av en styrka om 7.00:) soldaler 
och civila frå n Pyong-Yang-områdel unclee skydd av en al
lierad sjöstyrka. \\' onsan hade evakuerats cl.en 9 december, 
eft er ett femdagars bombardemang av staden. 

Efter Hungnam-rcträtten ändrades uppgiften för Opera
tionsgrupp 77 till att leverera luftburet underhåll p:"t ost
kus ten, understödja egna markstridskrafter och att förstöra 
fiendens u nderhå llslinj er. 

Den 29 januari 1951 utsågs Missouri och delar av Sjunde 
Flottan att utföra en förberedande kustbeskjutning och sken
anfall på ostkusten nära Kansong i avsikt att rubba fiendens 
planer och framtvinga omdisposition av fientliga styrkor. 

örlogsfartyg och flygplan fortsatte under tiden alt skada 
fienden med kustbcskj utning och flyganfall på halvöns bå da 
sidor. Fartygen inom ostkustområdet opererade i svårt mi
nerade farvatten och voro under kraftig eld från kusl
batterierna. 

Den nu historiska belägringen av \Vonsan bör j ad c den 16 
februari 1951, då jagarna Lind och Ozbourn styrde in i ham
nen och skickade iväg sina 12,5 cm:s projektiler, som slog 
~ed i staden. Belägringen har fortsatt i mer än två år. Mer 
an 8.000 Röda dödades och sårades i staden under de första 
ll~ånaderna, varjämte järnvägs- och landsvägsbroar samt 
VIktiga byggnader skadades. 

Dnder nästan hela kriget upprätthölls en effektiv blockad 
lliot båda de koreanska kusterna m edelst patrullfartyg. 
. Fiendens ansträngningar att sjöledes sända underh tdl 
~10Ppades, då blockaden började i början på juli 1950. Allic
. ade krigsfartyg, som »nosade» på Nord-Koreas vikar och 
Inlopp, h öll halvön under noggrann uppsikt. 

19~Iagskepp et _N e w J ers c~ ansl<?t sig till. flottan .~len 12 maj 
<>l och blev flaggskepp at annral .Marllll, som overtog led-
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ni1~gen. den. 28 maj. 1\cw J ersey _utförde ~in för sta k u~u 
slq u t n mg v 1d Konsong den 20 llWJ och förflyttad e si n se JQ, 

p å dagen till \Von san för att slå mot staden. <'> 
11 1 ~" e 

Nästa dag erhöll New Jersey två träffar frå n ett blslba 'l . 
v~cl \Vo~~san, s?m. m edförd e ~ninch·e sl~ador och ya 1• 'd~~"1 

forsta t.raffen pa ett slagskepp IJ(orea-knget. En bcski'ln inan 
man dadades och fem andra sarades. <>

5
-

Del andra året. 

. Yice-ami~· al C. T!~~·ncr Joy, .flottchef i Fjärran Öslcrn i 
na_s~a_~1 tre ar, hle.v l~orenla ~a.twncrnas.cl:ef~delegal \i<[ den 
uuh~ara vapenstillestå ndskonferensen 1 JUh. Han fort satte 
att fatta de mest betydelsefulla besluten vad flotlp oli like1 
beträffar, men viceamiral Ralph A. Ofstic, då amiral .To v'~ 
stabschef med konteramirals rang, h andlade skickligt aila 
andra ärenden från flotthögkvarteret i Tokio. 

Uneler resten av året genomförde örlogsfartygen och Flot
tans flyg en daglig och ständig »mörbultning» av • Tord
Korea. Hangarfartygsplan från sådana fartyg som Bon Bom
me Richard, Boxer, Bataan, Bait·oko, Princeton, Essrx Si
cily, Rendova, Antietam, Glory och Sydney naggade på vid 
frontlinjen och i de bakre linjerna förskansade kommunis ter. 
Slagskeppet New Jersey och kryssarna Manchester, Los Ange
les, Toledo, Helena, Ceylon och Belfast sände sina 16-, 8-
och 5-tums projektiler visslande in på den Röda kusten. Dus
sintals jagare bättrade på deras stick. Dueller m ed Röda 
kustbatterier förekomma ofta och fartyg och flygp lan slog 
och tilltygade illa de Röda över hela Nord-Korea. 

Slagskeppet vVisconsin anlände den 22 november och blev 
flaggskepp för Sjunde Flottan. 

Flottelementens slagkraft i Fjärran östern ökade under 
1952. Vid t illfällen opererade fyra hangarfartyg m ot fien· 
elens mål. Slagskepp, kryssare, jagare, fregatter och r akel
fartyg slog mot de Röda med bomber, granater och raketer. 
Under de fem första månaderna 1952 rev sjöstridskrafter 
upp fyra gånger så mycket järnvägsräls som under de 12 
föregående. 

P,å samma gång blev fiendens kustbatterier allt m er och 
mer besvärliga. Röda kustbefästningar började att a nvänc)a 
tyngre pjäser mera allmänt och sköta säkrare än någonsJJl 
tidigare. De vanligaste typerna bland fiendens kanon er -voro 
76 mm och 12,2 cm, ehuru vissa fartyg räknade in tyngre 
pjäser. 

\Von san, där FN :s flottförluster i döda och sårade )J a -vw 
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.1 ]~raftigarc än någonstans annars under Koreakriget hölls •J . , 
(~ 0115 tant under flyg- och ö.verva.ttcnsanfall. 

pen 3 mars 1952 blev v1ceannral Hobcrt P. Briscoe chef 
fÖl" Sjunde Flottan. Han i sin tur avlöstes av vice-amirai Jo-
seph J. Clark d~n ~O maj. . . 

senare den 4 ]lUll uppflyttades annral Bnscoc att leda alla 
· östridskrafter i F j ärra n östern. 

sj Tidigare, den 31 mars flyttades Sjunde Flottans flagg åter 
till slagskeppet Iowa, som utförde sin första kustbeskjut
ning m ot Chahosongjin-sektorn den 7 april 1952. 

Den 21 april dödade en hastig krutbrand i ett av kryssa
ren St Paul'.? 20 CI~l :s torn 30 sjömän, då fartyget besköl 
ost-kusten nara Ko]o. Det var den värsta flott-olyckan un
der 22 m ånaders Korcakrig. 

Mski lliga hundra plan från Operalionsgrupp 77 demole
rade tillsammans med Marinkårs- och FV-plan den 23- 2l 
juni fyra av Nord Koreas enorma kraflanläggningar. En av 
kraftanläggningarna var Suiho, den slörsta i Orienten och 
numiner fyra i världen. 

Det tredje året. 

Flottans flyg, som hade utfört n~islan d agliga slag mot 
ostkust-må l, utförde den 11 juli 1952 i samverkan med l\la
rinkå ren, australiensiska och brittiska plan ett jätteanfall 
mot den :\Tordkoreanska huvudstaden Pyong-Yang, ett poli
tiskt- och kommunikationsccntnnn. 

En olycka, den 6 augusti, medförde förlust av nio man 
ur flottan och skadade 75 andra ombord på hangarfar
l):.get Boxer, då lågor och explosioner svepte över hanga r
d.acket. :\!ngra av männen dog under tappra försök att rädd a 
sma skeppskamrater. 

Under vår- och sommarmånadcrn a s vii r mad c hangarbr
tygsplan över :.\Tord-Korcas kustomrt1dcn, flög lång t in i lan
det för att riva upp elapplatser och lran:-;portanordningar 
rledan artillerifartygen eleverade sina dånande pjäser mol 
lanmstädcr och starka kustortcr. 

Ehuru flottenh eterna under denn a tid koncentrerade sin 
~lestruktivu makt mot bakre linjer, begärde ibland allierade 
}~lfanteriförband Flottans flyg att »komma in» och avlasta 
1~ndens marktryck med uppgift att giva direkt under

stod eller begärdes övervattensfartyg för att beskjuta ficn
ren. Vikten av bomber, raketer, napalm och projektiler, som 
ossades mot kommunisterna var aktningsvärd och gjorde 
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det svurt och ytterst riskfyllt för fienden att flv tt n ,.( .. ) . ' 
l . . l l t·,, ·l oc 1 u trustmng. .,, 
Hangarfartygsplan stötte den l september 1952 11 :11'1 

det sovjetiska territoriet än någon annan gång tm dc· 1 • 1 ~al'.e 
get och skadade allvarligt betydande svntetiska ol jcr·t ft"'l't-
~1 . . l H D (<A ) S . . 1 n a 
~eoner VIe oem- ong o~re ... ; tölen, som gjordes av Pla ' 
~ra!1 hang~rfartyg.en Boxe ~·· Esse.x och Princeton, s log~ tn 
mhll 12 c!Istansnunuter fran sovJetgränsen. lt 

Den 18 september .t illkännagavs nyheten at~ h a ngnr fal'tv. 
get Boxer hade anvaut »styrda» bomher (gmcled m iss il e ~) 
mol Röda mål sedan den l september. Dc vor o dc först 
styrd a bomber, som n:Jgonsin använts mot fiende n. a 

Under dc två första V?Ckoma av _oktober oändradc ha ngal'
planeJ~ huvuddelen a_:v s1_na an!al! till alt sla mot spceia hnå] 
f ramfor egna markstallnmgar 1 (hreld samverkan m ed \ Uo n
de armen. Fler starter gjordes mot kommunisterna denna 
m å nad än under någon av de tidigare i detta krig. 

En enorm marin amfibiestyrka uppenbarade si g de n 15 
oktober för att förbereda ett anfall av tusentals m a n fii r att 
Laga det av fienden hållna territoriet nära Koja på o s iJ.~u s k•i. 
Fientliga styrkor, som genom manövern lurades ut II I' sinn 
ställningar, påträffades i öppen terräng av plan fr i1 n se.\ 
hangarfartyg och svårt artilleri från Iowa, fyr a kryssare och 
mer än 30 jagare. Hela kusten längs en 25 distansminu ters 
sträck a hade »hamrats» i ett kör under tre dagar fö r a tt få 
fienden att tro att en invasion var överhängande. 

Hangarfartyg, som deltoga i operationen voro Ke a rsarge, 
Bon Homme Richard, Ess ex, Princeton, Baedong Str ai l och 
Sicily. Kryssare voro Juneau, Los Angeles, Helena och T ole
do. Spaningsflygningar nästa dag visade att fienden på stran
den hade fått en fruidansvärd »malning». 

Flottans nyaste hangarfartyg, Oriskany, förenade sill med 
Operationsgrupp 77 och släppte iväg sina plan för första 
gå n gen den 2 november. 

Mot slutet av 1952 hade flottan i Korea fällt m er a flyg
ammunition mot d e Röda än den hade fällt mot fiend en un
der andra världskriget. Härunder hade 1.033 Flott- och Ma
rinkårsplan förlorats, mer än hälften av dem vid olycks
händelser. Flottan förlorade 242 i strid och 310 genom olycl~s
händelser medan Marinkåren förlorade 229 i strid och 2::>2 
genom missöden. 

Vidare avlossade övervattensfartyg mer än 3,75 m ill ioner 
salvor varierande från en tons, 40,5 cm:s projektiler ti ll auto
matvapeneld. Dessa projektiler vägde mer än 70.000 ton. 

Flott- och Marinkårs-plan hade gjort 210.000 starter JllCd 

543 

1111anlagt 730.000 anfall. Mer än 600.000 bomber, tillsam
sf.IJlns vägande 145.000 ton, hade fällts. 250.000 raketer och 
%8

millioner s~!vor au~_omatkanona~~1m.~mition hade avfy~·ats. 
6 p enna oerhorda mangel av sprangamnen hade utplan a t 
ner än 100.000 Röda solda!er, sprängt I11er ~n 4.0~.~ br?ar, 
h·stört 50.000 byggnader, b.OOO kanonvarn , b.OOO Jarnvags

,~gnar, 50 kraftanläggningar och å stadkommit 20.000 järn
~·ägs avbrott. Massor av andra mål h a slagits i spillror av 
bomber <?ch granater. . . ,.. 

Operationerna voro hll den l febru an 19;:>3 hade kost al 
FJol ta n 364 liv. A ttiotvå saknades d ler strid och 1.273 v oro 
sårade. Fartyg, som träffats av fi enden voro tillsammans 70, 
men endast sex - fyra minsvepare och två bogserbåtar --
hade sänkts. 

Valley Fm·ge, det första hangarfartyg, som sä~1de iväg plan 
1110 t nordkoreanerna, sattes in i strid utanför Korea på sin 
fjärde krigskry~sning del~ 3 januari 1953 m ed 5. flygflottilj en 
ombord. Hon for enade s1g med Essex och Kearsarge och de 
tre sände nästan dagligen ut sina plan för att anfalla Röda 
mål. 

Oriskany, Phillipine Sea, Glory och Bataan sände också 
ut plan mot fienden under denna period. Bland de aktiva 
övervattensfartygen voro slagskeppet Missouri, kryssarna 
Los Angeles, Toledo, Birmingham, Newcastle, Rochester och 
dussintals j agar e. 

Den 16 februari 1953 efter två års oavbrutna anfall från 
marinflyg och övervattensenheter, var Vvonsan en mörklagd 
och förkolnad massa med sina innevånare nedgrävda un
der »bras-resterna» av bombade byggnader och hus. D~n 
olyckliga staden hade utsatts för mer än ett dussin storan
fall och skakats av explosioner nästan varj_e dag. Jagare, krys
sare och ibland även slagskepp hade hopat sprängämnen 
över staden. Idag har den troligen haft mer av sin yta öde
lagd än någon annan stad i historien Men ännu använder 
konuninisterna »slakthuset» för und erhållsbyggande och som 
en distributionspunkt för underhåll. Vägnätet från frontav
snitten leder rätt till staden. Dussintals av kustbatterier och 
lv-kanoner omgiva ännu hamnen. 

Wonsan's belägring, utan tvekan det längsta flottb?mbar
de.rnang som utförts i amerikanska flottans histona •. l~ar 
tvmgat de Röda att hålla 30.000 man borta från frontlmJen 
för att hålla vakt mot det konstanta hotet av en kustin
Vasion . 

.. På så sätt hålles tre Röda divisioner, som. annars kunde 
~attas in i striden, orörliga och på vakt för att bevaka kus
en enbart i detta område. 
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Jack of all frades - master of none. 

Några tankar om sjöofficersutbildningen. 

Av Löjtnant T. H. A RI N EL L. 

Uneler många decennier har utbildningen till sjöoffic c'r an
setts böra omfatta tre och eH kvarts år. Under tiden fr arn 
till - och delvis under - VK 2 kunde utbildningen crå i 
samma fåror år från år, beroende p å att den n1ilitära k ~igs
ulvecklingcn, med modernt mått, gick tämligen långsam t~ 

VK 2 förde med sig revolutionerande krigsmedel och Jull
ständigt nya militära tänkesätt. Allt i en våldsam takt. Det 
ansågs med rätta vara ett oavvisli g t krav att elen nyutnämn
de fänriken skulle få en utbildning som lämpade sig efter 
de krav tjänsten skulle komma att ställ a på honom . S.iö
officersutbildnings,kommitten (SOUK) tillsattes med u p p gift 
att utreda hur utbildningen bäst borde läggas om m ed hän
syn härtill. Hesultatet av arbetet r edovisades i SOUK :s be
tänkande. Detta lades till grund för nya kursplaner pi1 KSS, 
samt Föreskrifter för utbildning till Sjöofficer (Fl]S :OF), 
vari bl a närmare fastställdes att alla officerare skall ge
nomgå vapenofficersskolan. 

Innan resonemanget föres vidare bör här belonas alt förf . 
har en kort officerstid bakom sig, knappa tre år. Sa kort 
tid att utbildningen på KSS står i klart minne, och dock så 
lång tid, att jag kan våga mig på ett bedömande av ,· ad jag 
skulle haft nytta av alt lära mig där. 

Utvecklingen i de flesta sj ö militära ämnen och del mate
riel som borde läggas till grund för studium vid KSS sväll
dc under kriget ut till det mångdubbla, och SOUK f(ircslog 
också en utökning av studieobjekten inom dessa om rn de n. 
(Tänk t ex på elektroteknik, sjökrigshistoria och -konsi, luft· 
krigskonst, minlära). 

Som helt nya ämnen på kadettskolan införd es siridsied· 
ning, ubåtsJakt , K fl-taldik, och lantkrigskonst. D essa ä111 1~en 
pressades in i schemat genom att minska timantalet i Ö\'1"1ga 
ämnen - främst handvapentjänst och språk. 
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z. b efälskursen (B2 ) och l. befälskursen (Bl) avkortades 
1
ed två veckor vardera på våren för att lämna tid för prak

~ska kurser i stridslednings- och ubå tsjakttjänst för B2 och 
kydds- och mintjänst för Bl. 

s slutligen beskars den teoretiska utbildnings.ticlen genom 
att den forn a (ack, så minnesrika ) tredagarsövningen i fält
tjänst, numera utsträckts att omfatta c :a 10 ch1gar. 

Utbildn ingen vid KSS h ar som m ål a:tt ge kadetten vissn 
grundl~ggande ku1_1skaper, .en vid ast möj liga or~entering sa mt 
icke mmst att ge Impuls hll fortsatt eget studiUm . Om m.Jn 
emellertid, som ovan visats, utökar dc ämnen som redacl 
finn as (samtidigt som antalet studietimmar minskas), pr~s
sar in allt fler ämnen, och dessutom minskar tiden på SKH 
och SKL i avsikt att göra kadetten till en dugligare offit:er, 
synes mig i stället följden bli att nyutnämnda fänrikar [•r 
från år k ommer att kunna mindre och mindre om m er uch 
mer, vilket måste anses beklagligt. 

Till yttermera visso har möjlighetemu att undervisa ka
detterna sommartid näs tan försvunnit då Sjökrigsskolcav
delningen upphörde att existera, och kadetterna i stället över
fördes till kustflottan under större delar av somrarna än ti
digare. Ur kustflottans synpunkt är detta givetvis av storl 
värde då kadetterna kan insättas i - och hjärtligt klara av 
-befa ttningar även inom stridsledning, ubåtsjakt cch skydeL 

För den fortsatta utbildningen ef;ter utnämningen till fän
rik föreskriver FUS :OF att fänrikskurs skall genomgås p:'\ 
den första tjänstgöringsplatscn. Kursen har som m:'\1 alt ge 
ökad insikt i skydds- och säkerhetstjänst samt ge en allmän 
orientering om övriga tjänstegrenar ombord. Konturcrn~ för 
Undervisningen och den tid som skall ägnas åt den äro myc
ket diffust formulerade, varfö r vä rdet av fänrikskursen va
rierar avsevärt mellan olika fartyg och förband. Tyvärr är 
det dock oftast så att fänrikskursen blir synnerligen styvmo
derligt behandlad nästan överallt. 

Sammanfattas ovanstående kvarstår faldu m att dagens ka
dett icke har möjlighet aU lära sig dc grundläggande tln'l
kena lik OI~'lsorasfullt s~m .~>fö1~r i ti.~len». Icke heller äro dc 
Orta specwlkurserna hllrackhga for att ge kunskap mom 
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resp. områden. Dagens kadett blir, smn engelsmännen :, i.t<se, 
»J ack of all trades, master of none». tS t: 

Men de »nya» ämnena måste vara med, annars km11 111 ~ 
kadetten att utbildas fjärran från verkligheten och icke '-' lq· 
va med» i utvecklingen. Av samma skäl bör utbildnina e
sommartid ske i så intim kontakt med kustflo ttan ;~en 
möjligt. ' lll 

Skall fordringarna på en fänriks duglighet och kunsk lne, 
ställas höga kvarstår som enda och oavvisliga möj lighet ' at~ 
f'örlänga utbildningstiden. (Att i stället härför vidt aga fl\
gärcler som ge nuvarande fänrikskurs stadga är icke tillrörk. 
ligt. Det finns helt enkelt inte tid för elen.) 

Kravet på officerare, som kunna sjökomenderas, är :-; lö rst 
sommartid. Om man lade in ytterligare ett halvt års studier 
efter B2, skulle flottan tillföras nya fänrikar vid d en tid 
då efterfrågan är störst - på våren. 

Formen för denna förlängning av utbildningstiden är mi\
hända en svårknäckt ekonomisk nöt. FloHan har j u reda n 
längre kadetticl än något annat vapenslag. l\len om m an ut
går från att förlängningen är nödvändig synes följande for
mer tänkbara. 

l. Fänriksutnämningen sker på hösten såsom f n är fa llet. 
Därefter kommeneleras fänrikarna till en gemeJW Wl 
länrik skurs. 

2. Flaggkadettiden förlänges med ett halvt år, och Hlmim
ning till fänrik sker på våren. 

Principiellt är väl det andra förslaget att föredr ag 1, då 
j u annars fänriken först skulle få graden, och elt lwlv t år 
efteråt, kompetensen. - Om det andra förslaget av detta 
skäl skulle vara lämpligare kan måhända fänrikstid en av
kortas till 1 % år. Men är överhuvud en kompensation av 
detta slag nödvändig? Skulle verkligen rekryteringen ned
gå? Kanske skulle ännu fler söka sig till vapnet i medvetan
de om elen högklassiga utbildningen. Den bredbergska ut
redningen beträffande armen kom. ju fram till att ett sätt. att 
stimulera rekryteringen måste vara att höja yrkets soc1al~ 
anseende. Skulle icke en förlängd utbildningstid vara ett satt· 

Alltnog - nroblemet om formen för förlängningen fön~t~ 
sättes i det följande vara löst och ytterligare ett h alv t al 
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t' till förfogande för utbildning. Denna förlängda utbild
s .~1 dstid kallas i det följ ande km s B3. 
Jll r'ifden fram till kur s B3 förutsättes utnyttjas i bnvudsak
j'gen oförändrat skick, dock med ändringen att »skarvkur
s~rna» slopas eller i. vilket fall minskas till ett absolut mi-
nimum. 

J{urs B3 bör omfatta följande ämnen: 
1) Skyddstj änst. 
2) Radar- och stridsledningstjänst 
3) Ubåtsj akttj än st. 
4) Kurs i främst praktisk förvaltningstj än st. 
5) Handvapentjänst 
6) Förbinclelsetjänst. 
7) KA-kurs. 
8) Minkurs. 
9) Växeltjänstgöring på isbrytare, s.iömätningsfarlyg samt 

vid ubåts-, motortorpedbåts- och flygspanarförband. 

1, 2 och 3). Skyddstjänst, radar- och stridsleclningstjänst, 
ubåtsjaktt}änst. Den elementära och mycket komprimerade 
utbildning kadetten får i dessa ämnen, ger, som. ovan nämnts, 
god orientering, men ej sådan kunskap att fänriken hör in
sättas som tjänstegrenschef on1.bord. Insikten varierar dess
utom mycket i en nyutnämnd fänrikskurs, då naturligtvis 
endast ett par av fänrikarna som kadetter fått tillfälle till 
praktisk tillämpning ombord i berörda tjänstegrenar. - En 
kurs fänrikar bildar således en heterogen samling av olika 
kunskapsmått. Utjämning av kunskaperna sker sedan icke 
förrän på vapenofficersskolan. 

Fänriken på en j aga re placeras i det närmaste undantags
löst som skyddsofficer. En större kunskap än vad som nu 
är fall et skulle vara önskvärd för att skyddet skall bli effek
tivt, . varför de tre första veckorna av kurs B3 ianspråktagas 
för detta ämne. 

Radar - och stridsledningstjänst samt ubåtsjakt äro spe
cialgren ar. Dock är det ett angeläget önskemål att varje VO 
På en jagare skall kunna både radarnavigera och jaga ubåt. 
Genom att på kurs B3 avsätta fyra veckor för studium av 
Vardera ämnet, skulle alla fänrikar därmed få nödvändig 
ktlnskap för att inplaceras t o m som tjänstegrenschefer. 
~Öjligbeten att ombord använda fänriken skulle väsentligt 
okas. Vidare skulle specialutbildning i ämnena icke längre 
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':.a~·a_ erford erlig, och en fartygschef, son~ till sig Lh en ·:· 
t~k kommend erad, skulle klarare vela vilka knnska J,. f.:ln, 
nk en har. l c 1 Ja 11_ 

. 4) E!lr~. i (fr:äms':? praki~sk /örvaltningsljänsi. l_' t] . 

mngen 1 for:raitnmgslara på h.SS är f n lagd till SKl ') J[d, 

?mfattar .1 h~n/vccka ... Detta in~1ebär att !~el~ utbi ldntn~ch 
1 detta ofa,ntbgt stora amne omfattar c:a LJ t1mmar ; P·' t\.en 

hämtade kunskaper skall fänriken kunna tJ. änstgöra ·s d n:-
.· · rf·· r·· 1 ·· - o n1 d t 

vlSIOnso 1cer, or 1orsledare, marketenteriofficer etc , -
som fart_Ygscl~ef (förvaltningschef) på msvpm. L:i l i~n;"a.n~t 
prcparatwn. for dessa uppgifter är otillräckligt. En k urs 

11
,'
11 s 

f~tt~nd~ mmst två .. veckor i pral~ tisk förvaltningstjänst c~~~~ 
laggas tJll B3. Att lagga kursen sa sent som 11å B3 ä 1- c·tl 'D 

·· 1 1 o l l c art 
av van c, (a \.a( ctten under d e första kadettå ren i ·till ·· 
l ' · l l Il t f. .. · ' na n-
1.~L IC -:c. 1ar . .c ar or sig nödvändigheten av kunskap 0 
forvaltmngstjänst en. lll 

5) o HandvapenstjänsL. »Fartygets fänrik» är i all mti nhet 
ocksa ~less h an.cl:rapenofhcer. Detta förefaller riktigt, d:t äld
I:c officerare Icke haft möjlighe l alt h å lla kunskap('rna i 
amnet aktuella sedan kadettiden varför fänriken i alh J·· 
höt:andc spö~smål ~lir något av c~1 .auktor itet. - Utbtld 1\ in~~ 
en 1. anu~et pa KSS ar mycket effektiv och välplanerad. Emel
lertid blir de~1 genom den korta tid som står till förfogu ncle 
ofta su~:nm.ansk ocl~ forcer~d , och ingen tid finnes att göra 
om en ovnmg eller InstruktiOn son1 av nåcro n anledni ng bor-
1 t t'> c 

(l e repe eras. 
Utbildningen skall leda fram till att fänriken skall ku nna 

organisera f~.rsv~ret av en k r igsförtöjningsplats och utb ilda 
fartygets besatlmng för uppgiften samt att öka säkerheten i 
befä lsföring. Med bibehållande av nuvarande utbildni ngs
program på KSS skulle en ytterligare, rcpetitionskur•; ~!11 
tre veckor vara av största vä rde. Kursen kun d e avslutas med 
fällövningen på 10 dagar som nu tager bort motsvarande tid 
av både SKH och SKL vinterkurser. 

6) Förbindelset}änst. P å SKH lämnas undervi~:~ in g i ~im

net med 2 tim/ vecka, d v s i praktiken omkrin n 30 timm ar. 

Det är ickeo läm1~.ligt atl ~1är gå in på den utviclgni ng i.iJ Jillet 

h.~r ~ndergatt. Fordelaktigt vore dock att inlägga en ycckas 

forbmd elsekurs p å B3 schema. 

7) r ··KA-~'.'!rs. En två veckors KA-kurs är f n lagd till ].; ~u·s 
B~. \ ax~lt]ans~.en har med nuv~rande inplacering i ulh!!d
n~nge~l nnga varde, emedan aspiranten efter ett års ut i> ud
nmg Icke har den alhn~inmililära orientering som E:rfordrns 

549 

fÖl' att utbyt et ska ll slå__i rimli~ pt·op~)l'tion ti~I begagnad tid. 
l{ursen J.wn med stor fordel laggas tJll B3, da den skulle ge 
långt sto_rre utbyte . 

8) Mznkw·s. Kursen i mintj ä nst har inlagils i nu gällan
de utbildningsplar: då kadettens l?raktiska utbildning nästan 
uteslu tande ske~· pa kryssare och Jagare, varvid han får ringa 
j{ontakt m ed mmvapne l. Med samma motivering som i punkt 
7 vinner värdet av kursen på, ju senare den inlägges i utbild
ningen. Nu avsedd tid för kursen - två veckor - bör bi

behållas. 
9) Växelt.iänslqörinqar m m. Inom ett år efter utnäm

ningen till fänrik skall önskem ål t ill vapengrenar och spe
cialgrenar inlämnas. - A v vapengrenarna har kadetten un
der sommarkurserna relativt grundligt orienterat sig inom 
artilleri och tor])ed. För alt kadetten skall ha möjlighe t att 
få en inblick i ubåtsvapnet finn es i FUS föreskrivet att flagg
kadetten skall »d eltaga i övningar :"t ubåt». Om tid för dessa 
övningar överhuvudtaget kan ställas till förfogande omfattar 
»Övningarna» på sin höjd ett par timmars gång med ubåt. 
På grundval av dessa timmar skall kadetten som fänrik 
fatta ett b eslut som han blir beroende av hela sin officers
tid! Ett angeläget önskemål är att få tillfälle se ubåtstjäns
tens »vardag» . Det anses berättigat att mintjänstkursen skall 
omfatta två veckor. Med anledning härav bör å tminstone ett 
par dagar, naturligtvis helst lika lång tid, kunna ägnas ål 
orienteringen inom ubåtsvapnet. 

Vissa specialtjänster hänga samman med vissa vapengre
nar och intresse för en av de förra kan påverka önskemålet 
om en av de senare. Därför vore det av vikt att även få till
fälle till viss växeltjänstgöring i aktuella specialtjänster. -
För orient('ringen om segelfartygstjänsten är väl sörjt, då nu
mera aspiranterna under första utbildningsåret genomgå 
praktisk segelfartygskurs . - I FUS finnes föreskriv et att ka
detterna skola »deltaga i övningar med motortorp edbåt». På 
g_rund av tidsbrist innebär dessa övningar i bästa fall någon 
tunmes snabbfärd med mtb. - Kadetterna har vidare nwc
~~.t små möjligheter att skaffa sig en uppfattning om ;ad 
lJansten på isbrytare och sjömätningsfartyg samt vid flyg
spanarförband innebär. 
J denna punkt nämnda spörsmål äro för Hinriken ytterst 

V~sentliga, och minst två veckor böra ägnas åt växeltjänst
goring inom ubåtsvapnet och nämnda specialtjänster. 
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Avslutningsvis sammanfattas dc största fördelarn·1 1 · 

f ... l" ' b' ' llC d 
or angmng av ut lldningstidcn i ovan skisserade fo nn . en 

1) Fänrikens kunnighet, och därmed användbarhet . 
hord, ökas väsentLigt. 0 !11. 

2) Kadettskolans kurser kunna hå llas i ett något Iuu
1
-

tempo. "' 1are 
3) Då specialkurserna i ubåtsjakt, stridsledning 

s~~yddstjänst _lagt.s till B3 kan f?r V[q~enoffi cers~k oT~ ~~ 
gal~and: ulb1h}m~1gsprogra.~n vasentl~gt avlastas ( r a~ 
~~~1 , skJC~.d, ubatsJakt). I stallet kan ~~.11 ':'apcnoffic crs
sl..olan laggas lamphga del ar av SJokngshögskolan . 
km:ser. ArrangcmeJ~ge.t skulle således innebära en fl\'~ 
scv~.rd k; mskapsmass1g standardhöjning inom he l 
off1cerskaren. .a 

4) Fänrikarna kunna kommenderas till fartvgct 11 .1 , .. ' 

d 1 o b l y ' d-
ren, v s <.a e 1ovet av dcn1 är störst. 

5) Gen~~n ':'äxcltjänstgöring inom ovan angivna förha nd 
h.ar far1nken större möjlighet att avgöra var h an tror 
s1g P.~ssa bäst, och därmed Jämn as en god gara nti fö r 
att ratt man kommer på rätt plats. 

. Olen ovar~ ~öreslagna fö~längningen, av utbildningen är ti ll 
tiden ett m1nmmJ~. Lyckhgar~ vore ett helt års förlångn ing, 
men detta torde, atmmstone hll en bör]· an vara svårgen om· 
förbart. · ' L 

Kommer .emellertid ingen förlängning alls till stånd. er· 
fordras antmgen en ncdskårning av antalet ämnen p å KSS 
eller e.n omsorgsfull omvärdering av dessa. 

On~ Icke heller delta skulle genomföras f innes i ståilet r isk 
att vardet av sjöoffi cersexamen blir föremål för en m indre 
fördelaktig omvärdering. 

Flygvapnet 

551 

Korea. 

ö vet·satt av Kapten L. E R l KSSO N. 

Redogörelsen utgör en bearbetad översättning 

från fronttidningen Sta t·s anrl Stripes. Den b e

handlar det sjäivständiga flygvapnet5 insatser 

i Korea intill några månader före vapenstille

stå!1det. 
översättaren. 

Sedan Syd-Korca invaderades i juni 1950 har flygplan t ill
hörande Fjärran österns flygslyrkor under två år och tio 
månaders luftkrigföring mot den kommunistiska fienden 
verksticlUt över 700.000 starter för att sopa bort Röda plan 
från skyn och förstöra utrustning, anordningar och trupp 
på m arken. 

FEA:P (Far East Air Force) flygstridskrafter genomförde 
tillmedio av apri l 1953 732.350 uppdrag, varvid 74.864 fordon 
förs tördes, 9.898 järnvågsvagnar slogs ut och m er ån 1.200 
tanks slogs sönder. Fiendens förluster i döda och sårade på 
grund av flyganfall var under denna tid 180.628 man. 

Under 34 månaders konflikt sändes 819 fientliga plan till 
marken av FEAF :s plan. A v d essa voro 650 hypersnabba, 
ryskbyggda MIG-15 reaplan. 611 av de 650 MIG-planen sköts 
ned av Förenta Statcrnas F 86 Sabre-reaplr..n. 70 Sabre-plan 
förl orades i luftdrabbningarna. 

I krigets tidigare skede var FEAF :s primäruppgift att läm
na direkt flygunderstöd åt dc numerärt sett underlägsna eg
na m arkstridskrafterna. På detta sått erhölls tid att tillföra 
FN :s markstyrkor förstårkningar. 

FEAF :s plan insattes med framgång som kärna i skydd
S~<.ärmcn , då FN :s styrkor trängdes tillbaka till Pusan-om
radet i september 1950. I samband med att marktrupperna 
efter att förstärkningar erhållits kunde bryta ut ur »peri
luetern» och företaga offensiven in i Nord-Korea framträdde 
h.J.ftm ak tens kraft tydligare än någonsin. 

En av de betydelsefulla följderna av FN :s lufthenavälde 
har varit a tt d e Röda hindrats anlägga flygbaser i Nord
l\orea. Som resultat härav har kommunisternas MIG-plan 
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m ås t op erera från sin »h elgade» plats j Manchuricl 
c~m Yalu-fl ~clcn, ?,ort.?~n :Vilken F~-plan inte ha til1f1 t j 1 ~10 l't· 
flyga ens da dc forfol.J t fly ende Roda reaplan. ;) [t 

. Utan fl yg~aser på den m anchuriska sidan av Yalu h 
fienden. aldng kunnat varken utdela effektiva sba f' 1 •• t 1

Ulle 
l~xr · ' t:> ' 11 Ltf 

ten mot "1,. -tn~ppcr ell er .~anl.äggningar ell er uppfånga a -
fall mot d e Roda frontstallnuwar transr)ortmedcl " l Il-
l . · l ~ ' ' '- a llJ 
n:Jer oc 1 ~mfaltande bakre anläggningar, som nu undc . . l-

m anad er fatt taga mot oupphörliga anfall med FN-bom~ ~:1 
raketer, napalm och automatkanoncld. ) ~ t , 

Reajaktplanen, lVIIG-15, har genomgående varit fle r 
1
· 

' l ·· l S b ' an 
la . a ~I ( e a re-pla n.' som eskortera.t clag?om~_jaldplanc n vi(i 
d c1 as anfall, .men hots den n umenska overlagsen heten 1 . 
~!I~-pla1_1en. mtco ku_nn~~ fö rhindra att F N-flygets rcsu ]t~~~ 
s1fh a stand1gt gatt 1 hoJ d en. 

Trettio ?~b~·.e:piloler har blivit 2~·kända som >:rc a ~ cs s » ge
nom att fUlstma fem eller flera roda reaplan 1 lufts tr id 

Flera Sabre-pilote r ha blivit »dubbel-ess» genom ·1tt ·l 
l t .. l · 10 ' <e 
-amn: ra ma 1.~1 eller fl era n edskjutna fi entliga plan. 
!v~ av dc storsta segerdagarna för Sabrc-plancn var den 

"l..Jul1 och , den 4 .september 1952. På Självständighetsdagen 
f~n·storde Sabre-p1loter 13 MIG-plan , förstörde troligen Ytter
l~gare. ett och skadade sju andra. D en 4 september ski; ts 13 
f1entl1ga reaplan ner, varjämte fyra skadades. 

I början av februari 1953 meddelade FEAF att F-9-! »all
väder?»-reajaktplan en deltoga i aktiva möriceroperati oner 
mot fi.en?en .. Under den jämförelsevis korta period, som de 
de.Itagit 1 stnd, ha dessa radarutrustade jaktplan åst adkom
nut en bestyrkt nedskjutning och inräk.nat tre skadad e Röda 
mörkeropererande plan. 

FEAF :s förluster i luftstrid ha varit avsevärt fär r e ~i n de 
som förorsakats av fiendens markeld. Totala antalet för
luster genom lv-eld voro 6Hl jämfört med 106 i lufts tri d, 
räknat intill mitten av april 1953. 
. FN. :s markstridskrafter har i stort sett gått fria från fient

liga fl;yganfall, och anläggningar i Syd-Korca ha övcrhuvu~
taget mte utsatts för anfall av l;.ommunist-plar>. sedan krJ· 
gcts första dagar. 

Under krigets första fas slogs fiendens mera belvd ande 
industrianläggningar ut och ha sedan dess hållils n eut rali
serade. 

u~~~er krigets andra år, då fredsförhandlingar pågicJ; , 
bortfall behovet av markunderstöd , och FEAF lad e huvud· 
viieten på förstörelseanfall mot kommunisternas j ä r n vägs· 
och landsvägstransportnät 
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v essa anfall kostade fienden mycket i rullande materiel, 
iJ]'et begränsade hans förmåga att underhålla trupperna 

"id~ fron.~linj en. HaJ~ .. tvingades ~tt stoppa sin dagertrafik .?ch 
"tt försoka genomfora underhallstransporterna som strom
il·afik företräd esvis under mörker. 
tr Till följ d därav ha FN-planen ofta nattetid kunnat stoppa 
r nga fordon skolonn er med »kofångare mot kofångare» på 
Je Rödas und: rhållsroouter; rader av brinna~dc fordonsvrak 
)Ja Jämnats staende pa Nord-Koreas landsvagar. 

Liknande framgångar har ernåtts mot lokomotiv och järn
-vägsvagna.r av. lätta bombplan o.ch j ~ldbom~plan~ som har 
förstört fientlig rullande mateneJ dn·clct pa sparen eller 
t-vingar den undan i tunnlar. 

Åtskilliga piloter på det lätta bombplanet, B 26, ha kva
lificerat sig som »lokomotiv-ess» genom att slå ut fem eller 
fler a lokomotiv. 

Ett av krigets kraftigaste anfall utfördes av 5. flygstyrkans 
pl an under tiden 22- 2-1 maj 1952, då ett kommunistiskt till
-verknings-, utrustnings-, reparations- och förrå dscentrum vid 
Kiyang-Ni, sydväst om Pyong-Yang, fullständigt sopades 
bor t. Anfallet gav som resultat 425 förstörd a byggnader och 
ytterligare 150 skadade. . 

Ett annat anmärkningsvärt anfall ägde rmn den 8 maJ 
1952, då FN-plan i vågor från gryning till skymning anföll 
ett förrådscentrum nära Suan. De jämnade 225 förrådsbygg
nader med marken och skadade ytterligare 90. 

Den 29- 30 augusti 1952 gjorde 5. flygstyrkan 1.350 starter 
och genomförde ett dagsl å ngt anfall mot militära mål i 
Pyong-Yang. Totala anta let starter med FEAF:s plan un
der denna tidrymd var 1.525. Båda dessa äro rekordsiffror 
för en 24-ti mmarsperiod. 

Under juli och augusti 1952 verkställdes kraftiga dagslånga 
anfall mot mål i Pyong-Yang-området. Den 11 juli ut
fö rde tre vågor av flygplan kraftiga anfall mot arsenaler 
och förråd i den nordkoreanska huvudstaden, m edan den 
29 augusti t j u go nio j aktbombplan anföll ett fyrtiotal mili
tära mål i förutnämnda område och lämnade dem som ry-
kande spillror. . .. 

I februari 1953 fällde Jaktbombplan 375 ton bomber over 
en kommunistisk pansar- och infanteriskola i Kangso. 

Detta är endast ett fåtal av luftkrigets minnesvärda epi-
8~der. Dagligen har rea- ocho prop~lle~·d_rivn~ pl,an anf~llit 
forråds- och truppområden fran stnd slm.Jen hll Yalu-floden, 
;slagit ut handgranatsfabrikcr, kol-, och malmgruvor, kraft-

40 
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sta tioner och pumpanläggningar, olje- och bensinupplag 
1 

. 
litära övningsplatser, ammu nitionsfabr iker och många' '3 1~~ra liknande mål. De ha slitit upp järnvägar, slagi t sönd ~ 
vägar och bombat j ärnvägs- och landsvägsbroar. I anfa ll 111~e1 
frontlinjen har de sprängt bunkers, slagit ut kanonstäfil 
ningar och förs t ört förrådsbaracker omedelbart b a koll; 
fronten. 

Lätta bom~plan har u~1cler d_~ger anfallit lil~n ande 111ål 
och u nder marker har anfall utfarts mot underhallstrafiken 
Flygplanen har ocJ.cså m jukat upp ställningar i frontlinjen' 

Under två år och tio månaders luftkrigföring har det ale!~ 
rig gått en dag då FEAF inställt sina operationer. 

FEAF Bomber Command. 

Långdistansbombplanet, B-29 Superfort medium, h ar ver
kat son1 FEAF :s »tunga punch» mot k ommunisterna sedan 
krigsutbrottet. 

Målen för B-29.Jm·na har bland annat innefattat transport
anordningar, monteringsverkstäcler, magasin, förråds- och 
fabrikscentra, truppcentral, malmförädlingsanläggningar, re
parationsdepåer och broar. 

Först och främst använd som en stra t egisk_ anfallsstyrka 
högg Bomber Command metodisk t in på sina mål och hade 
i sinom tid slagit ut alla f abriker, gruvor och raffin ad erier 
som voro av något taktiskt eller strategiskt värde fö r kom
munisterna. De neutraliserade också tretton fientli ga flyg
fält av taktiskt värde i Nord-Korea och ha sedermera fö r
hindrat att de reparerades. 

Den 25 mars 1952 satte Bomber Command in ett 46-plans 
anfall mot en clubbelbro i Pyong-Yang. Tre nätter sena re 
träffade 47 B 29-or broar i Sinanju. 

På natten den 11 juli 1952 jämnade 54 B 29-l()r 600 för
rådsbyggnader med marken i nordvästsektorn av Pyong
Yang; 125 byggnader skadades. Inalles 65 Superfortplan 
anföll och träffade fientliga mål denna natt. 

Ett nylt rekord i koreakriget sattes, då 63 Superforl~p ] an1 den 30 juli 1952 bombade ett och samma mål, Onenta 
Light Metals Co, i Yangsi vid Yalu-floclen. Denna natt }Jon1

;. 

hade 68 B 29-or koreanska mål, också ett nytlt rekord fo 
mörker. 

En annan framstående prestation ägde rum den 12 sep
tember 1952, då 50 B 29-or anföll Röda mål, varvid lller än 

555 

0 pla n anw·ep S;tiho-kro.ftanläggningcn vid Yalu djupt 
? ne i nordva~tra ~\.Ore~. . .. 
Jll A-ndra anmarkmngsvarda mål ha vant ctl flygfalt med 
. ar a tiansverkstäder i Sinuiju samt ett flygfält och kom
le~nika tionsccntrum vid Ulju. 34 Superfortplan anföll dessa 
11

:11äggni ngar en och samma natt; den k emiska fabriken 
~an;san-:Ni, __ djupt inne i nordväst.-Korea - -!00 m från ~nan-
burisk a gransen - bombades v1d elt -18-plananfall; v1darc 

cnfölls en stor förråds-. och magasi nanhopning vid Sopo 
~ära Pyong-Yang; kraftverk vid Chosen; en cement-fabrik i 
Bolwsen; malmförädlingsverk i Cholson och Tokchon; en 
kemisk anläggning i Choak-Tong och m ånga andra. 

Superfort-planen, liksom andra FEAF -plan, ha också kon
tinuerli gt bombat fiendens ställningar i stridslinjen. 

Krigstrans porter. 

315. flygdivision en, som flög med C -Hi-or, C -!7-or, C 5-l-.or, 
C 119 F lying Boxear och den enorma C 12-! Globemaster, har 
utför t transporter luftledes av personal och materiel mellan 
Japan och Korea samt evakuering av sårade och sjuka F~
soldater från Korea till J apan. 

Denna koreanska lufttransportorganisation har vari t en 
betydan de faktor i luft- och landkriget. 

FN-personal vid frontlinjen har genom krigstransport
tjänsten fått inte bara färsk proviant utan ~iven liYsviktig 
blodp lasma, blod för blodgivning och andra betydelsefulla 
medikamenter. F:N-personal har dagligen transporterats luft
ledes frå n Korea till Japan för tjänstledighet och vila. 

Flygplansmotorer och reservdelar, post, vaccin - a 11 t 
från traktorer och radarbilar till tandläkarborrar - har 
förekommit bland det transporterade godset. 

En fönämlig fallskärmsoperation som ulförts av detta för
band var bl a transport av 1.500 fallskärmsjägar e på en 
dag m ed mer än e tthundra transpor tp lan, vilka gjorde 160 
star ter . 

Plygräddning. 

Seclan krigets början fram till den 2R februari ~953 h a r 
enheter ur 3. flvgräddningsflottiljen (Air Resene Group = 
ARG) med högkvart er i Japan, hjälpt att rädda livet p å 
8;400 p ersoner. CHäri inräknas 940 personer som hämt~ts yå 
hentligt lant- eller sjöterritorium. Flertalet av dc ovnga 
Voro sårade, som eval~uerades till sjukhus i J apan. 
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Inom. Japan och angränsande områden har 3. fhar:( 
1 ningsflottiljen evakuerat skadade och sjuka från a~i; d

belägna platser och från fartyg till sjöss, letat efter slör~ts~t 
flygplan och räddat överlevande. c l e 

Flygräddninasenheter i områden som Okinawa och Gua 
ha också räddat både miltär och civil personal vid fl~,111 
olyckor, skeppsbrott, stormar och andra nödlägen . · g. 

Anslutna enheter. 

S01~1 supplement till U?A:s flygvapen i slaget om Korea 
har till 5. flygstyrkan vant anslutna fyra enheter m ed jakt
plan och bombjald1)lan. I den till två flottilj er uppg:lende 
l. marinkårdivisionens flygeskader har tre andra n alicmer 
representerats av flygenheter, smn deltagit på F N-sidan. 
Dessa äro Syd-Afrika, Australien och Syd-Korea. B ri ttiska 
och kanadensiska flygvapnets piloter ha också flygit med 
5. flygstyrkan enligt en utbytesprincip. 

Marinkårens plan bör j ad e sina operationer i Korea i sep
tember 1950, då landbaserade Corsair- och Tigercat-J) lan ut
förde anfall mot fienden. Sedan dess har l. nwrink~'t l'ens 
flygeskader tillförts Skyraider-, Planther (rea)-, Banshee
och Skynight-plan, det senare ett nattjaktplan, använt som 
eskort för mörkeropererande B 29-or, om vilket u p pgifter 
för första gången publicerats helt nyligen. 

Den första sydafrikanska flygdeltagandet i Korea ägde 
rum i september 1950. F 51 Mustang flögs av sydafrikanska 
piloter till i början av 1953, då 2. sydafrikanska divisionen 
började flyga Sabre-rea-plan. 

Australiensiska flygvapnet F 51-or inträdde i slaget om Ko
rea i juni 1950; dess 77. division flyger nu Meteor-r eaplm:
Syd-Koreas flygvapen har sedan oldaber månad l951 fh1g1t 
F 51, Mustang, i striden mot kommunisterna. 
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tJleddelanden från främmande manner m. m. 

Meddelanden från Marinens pressdetalj. 

Belgien. 
Den belgiska flottan som hitintills varit i det närmaste obefintlig är 

f. 11 . föremål för en omfattande uppbyggnad. Den officiella tillblivelsen 
inträffade redan 1946 och i början av år 1954 bestod den belgiska flottan 
bl. a. av sex utsjöminsvepare, tio kustminsvepare, en fregatt och en flottilj 
snabba patrullbåtar. Under marinen sorterar f n också två hamnförsvars
och två minröjningsbataljoner. Fullt uppbyggd kommer den nya flottan 
bestå av 60 fartyg , Enbart i Belgien byggs i år 8 kust- och 18 flodmin
svepare. De förra är av amerikansk typ (390 tons träfartyg med 39 mans 
besättning) och amerikanarna levererar dessutom. även 28 färdiga en
heter av denna typ_ 

(Christian Science Monitor den 19 maj .) 

N a to. 
En större övning med kodnamnet Medminex A, främst inriktad på 

minsvepning och ubåtsjakt, hölls i juni i farvattnen väster om. Sicilien. 
Fartyg ur grekiska, italienska, brittiska och amerikanska flottan deltog 
tillsammans med amerikanskt flyg. 

Norge. 
Två minsvepare, Ogna och Vosso, sjösattes i juni. 

(Marine News, juli 1951.) 

Ryssland. 
Den forcerade ryska upprustningen till sjös,s har hitintill s resulterat i 

att nio sverdlov-kryssare nu är i tjänst bland dem Sverdlov, Sdanov, 
Alexander Newski, Ordjonikidze, Voikov, Chetcherdakov, Djerzinski och 
Variag. Ytterligare ett stort antal uppges vara under byggnad. 

(Marine Rundsellan nr 4 1904.) 

Storbritannien. 
Ett besök av den nya holländsk~ kryssaren De Zeven Provinden i Ports

!Uouth har framkallat självransakan i en ledare i Times. Ingen kryssare 
har sjösatts i Storbritannien på åtta år fastän tre fartyg ligger nästan 
färdiga, Dessa kommer emellertid eventuellt att förses, med ett nytt Sinabb-
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skjutande artilleri. Vågdalen i kryssarbyggen i väster rinnnar illa 
ryssarnas stora intresse för snabba kryssare med stor aktionsradie llleq 
. c o l o • 'l'ld nmgen orespa r o c {Sa en renassans for kryssaren eller i var] 'l f a ]l · 

typ av samma storleksordning som kommer att få robotar som huyud en 
styckning. be. 

För att få stuv1' ingsplatser för de skrymmande robotdurkarna sa 
t '' ]] . l t f'' d 111 \ upps a nmgsp a ser or en mycket omfattande elektriska ut rustnino·e 

kommer dessa offensivbetonade fartyg säkert att mäta 12.000-ton om · b 
11 

också vill ge dem goda självförsvarsmöjligheter. lllan 

(The Times den 13 ap ril 1Q5t) 

Kryso>aren Birmingham aniände i slutet av juni till Chatham efter tyå 
å rs operationer i Fjärran östern, därav 150 dagar i Koreanska fa rvatten 
Efter besattningsbyte avgick hon under juli månad för att Yia i\Ia! ta g'.' 
till Singapore. Kryssaren Nigeria skall i höst förläggas till Birkenl~eac;: 
varvet för ombyggnad och generalöversyn , vilket beräli:nas t a två ftr i 
anspråk. 

Jagaren Chivalrons har utlånats till Pakistan och skall där ingå i 25 : te 
jagarflottiljen under namnet Taimur. Chivalrons är den f.iänl. e jagaren 
som den Kungliga Pakistanska flottan har mottagit som lån från Stor
bri tannien. 

Det omfattande nybyggnadsprogrammet avseende fregatter av olika 
typer, som fastställ des för ett par år sedan, börjar nu konkretise ra s ge
nom ett par stapelavlöpnin gar i månaden. Den 30 juni sjösattes Puma, 
elen första enheten tillhörande »antiaircraft-klassen», som har en hes tyc\(· 
ning av 4-11,4 cm kanoner av sam:ma utförande som på Daringklassen, 
liksom även är fallet med radar och eldleclningsutrustning., Tv:.~ auto
matkanoner samt squicl ingår även i bestyckningen. Den nya typen 
har konvojskydel som huvuduppgift men skall även kmma utföra offen
siva operationer lämpl'iga fö1· »a smaller type of destroyer». De t va första 
enheterna av »anti-submarine frigates» sjösattes elen l r espektive den 2 
juli och fick namnen 'l'orquay och 'Nhitby, De erhåller efterkrigsmod eller 
av hydrofon- och antiubåtsutrustning. Artilleribestyckningen bestar av 
två 11,4 cm : s och två automatkanoner. 

Ubåten Tally Ho anlände elen 24 juni till Portsmouth efter en tre yeckors 
färd i uläge från Bermudas . Den tiilryggalagda distansen mä tte 2.8°0 

distansminuter. 
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j!)Jl andra vätesuperoxid- (hydrogenperoxicle) driven ubåt skall sjösättas 
. öst. Bon får namnet Excalibur och blir i stort sett ett systedartyg till 
~~plorer. Båda fartygen är i huvudsak byggda. för e,xperimentändamål. 
" id samnta varv, Barrow-in-Furners, kommer också en ny dvärgubåt snart 

~tt sjösättas. 
(Marine News, juni 1954.) 

De båda h angarfartygen Centaur och Albion förses med mer radar- och 
radiomat eriel än något tidigare engelskt örlogsfartyg. Antennplacering har 
varit bes,värlig att ~,ösa särskilt som man inte ville minska start- och 
landningsutrymmena för deras flygplan. Motmedlen ombord liksom skro
vets hållfasthet mot atomvapenexplosioner har varit för0mål för särskild 
uppmärksamhet. Man har vid inrednings- och belysningsarrangemangen 
skapat så trivsamma förhållanden som möjligt för de 130 officerarna och 
för den t ill omkring 1.200 man uppgående besättningen. Den elektriska 
utrustningen är mycket omfattande. Maximal effekt är 3.200 kw. Ett sy
stem för däcksbelysningen möjliggör säker landning under mörker. Ett 
fullständigt utbyggt batteridrivet reservbelysningssystem finns också om
bord på de båda nya hangarfartygen. 

RNVR får nybyggda fartyg för sina övningar. De båda kustminsveparna 
Dillgener och Aiverton som färdigställdes i början av juni ställs således 
till förfo gande. De mäter 152 fot längd överallt och är särskilt byggda 
för magnet minsvepning. 

(The admiraltys news smmnary.) 

Venezuela. 
Landet s sjöstridskrafter har de senaste åren förstärkts med tre engelsk

och tre italienskbyggda jagare och nyligen har 12 snabba patrullbåtar 
beställts från Frankrike'. De senare deplacerar 38 ton och de två Mercedes
motorerna på tillsammans 1.350 hkr ger elen nya. typ en kontrakterad 
fart på 26,5 knop. Aktions,radien uppges till 3.00 distansminuter. 

(Cols bleus, Journal de Ja Marine fran Qaise, 15 juli. ) 

USA. 
Atomubåten Nautilus kommer, enligt biträdande marinministern, att be

stYckas med robotar av typ Regulus avsedda att insättas mot ytmål. Re
gurus är 10 m lång, har en vingbredel på 7 m och väger 7 ton. Roboten 
sorn i amerikanska flottan har typbeteckning SSM N-8 A, har en Allison 
J 33 reamotor och är försedel med startraketer. Vingspetsarna på nyaste 
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versionen är t illbakasvepta för att förbättra stuvningsmöjlighetern•· 
bord. " O!Q. 

Amerikanarna bygger om tio hangarfartyg ur Essexklassen fö .-
1 

... 

de snabba ubåtsjaktgruppei1na där de skall kunna bära tungt ul,a t~Ja~st 
flyg och samtidigt vara moderfartyg åt deltagande lätta enheter. Jakt. 

(As.ociated Press den 1::' iuui.) 

Sverige. 
En av Marine News medarbetare, Robert J. Coleman, redogör i iu]j. 

numret av tidningen för sina intryck av Tre Kronor som. han (ick . 
VId 

pl'esskonferensen ombord den .29 juni. Artikeln inledes med: »This fine 
8.000 ton vessel ... » Författaren är mest imponerad av demonst rPtioneu 
av de nya luftvärnspjäserna och kmJstaterar med stolthet att :1 11 r adar
materiel är av engelskt märke liksom att bryggkornplexets u tfor mnin 
tedde sig påfallande likt de engelska kryssarnas. g 

Efter att ha redogjort för besättningens sammansättning cch konsta
terat att det inte finns några »Royal Marines» i Sverige slutar Coleman 
med en redogörelse för våra kryssares allmänna data. 

Litteratur 
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Människan som maskin element. 

Tuft~ college: H andbook of Huma n Engineering Data. 
Trustees of Tufts College 1952. 

Modern a maskiner - särskilt kr.igsm.askiner - äro komplicerade. 
Rent tekniskt syna,s de också h a tämligen obegränsade utvecklingsrnöj
]ig!leteT till ökad dmfabtning och komplicitet. Norbert Wiener antyder 
·i sin bok "Human use of Human Beings" en utveckling rn.ot cyberne
Uska vidunder som läraktiga schackrobotar eller "regeringsmaskin er", 
som med ofelbar precision styr hela samhället och ersätta statsmimstrar. 
Fbr en del synes måhända en sådan utveckling innebära en förändring 

tiill det 1bättre. 
Gem ensamt för de f lesta mera komplicerade maskinerna är emel

lertid .att de måste .st yras och när det gäller krigsrnaskiner är det ofta 
ounldYikligt att det styrande elementet är en mänsklig länk. <Det kan 
då ganska snaTt konstateras· att en utvecktling av de mänskliga sinnes
och röre~seorganen ir takt med maskinerna ligger helt utom möjlig
heternas gräns. Om en maskin således mlåste styrras av en människa 
måste den utforrnas så och givas sådana ,styrorgan ,att mänllli.skan som 
maskinelement med sina relativt .skröpliga värden på impulskän.s'lighet, 
reaktionstid, kraft, hastighet och noggrannhet kan åstadkomma ett god
tagbart resultat. Detta är förvisso ingen direkt nyhet, men krigets: er
farenheter visade att dess:a förhåLlanden måste uppmärksammas m er 
im förr. Vad man därvid sökt åstadkomma har i USA samlats under 
begreppet "h•1man engineering" vilket kanske skulle kunna oversättas 
med "irrdividual.-teknik". Uppgiften för denna teknikgren skulle då vara 
att öka effektirviteten hos ett sy.stem människa-maskin genQm att be
trakta det som en enhet. 

En sådan telnrik måste vid sidan om det tekniska taga hänsyn till 
en mängd vet enskapsgrenar såsom psykologi, !fysiologi, medicin och 
inom dessa områden är litteraturomfånget rskrämrnande stort även för 
modiga, flitiga och ambitiösa konstruktörer av krigsmaskiner. För att 
hjälpa d.e ameri'kanska tekllli.kerna till rätta har emeHertid en arbets
grupp inom Tuft.s College på uppdrag av Office of Naval Research i 

lrSA sammanställt en handbok grundad. på ett imponerande källmaterial 
Och innehålEande n ertalet fakta om den mänskliga kroppen och de t 
l'l1'inskiiga psyket mätta i cm eller tum, kilo, sekunder, hästkrafter , 
Vink!(u- eller varv /s ek. 

Handbo·ken är uppdelad i ett antal kapitel, som behandla den mänsk
iiga kroppen, synen. hörseln, känseln, motorisk reaktion, fyslioi:Ogi,srka 
Oinständigheter, inteliigens samt träningen ilearning). De erbjuda samt-
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liga en ganska intressant l;äsning . Man kan få reda på inte !blot t 
medelviktlen för 2960 kadetter är ·69,46 kg och för 150 flygande s. att 
sköterskor 55,29 kg, utan även att man för att nå bästa mörketa~~k.. 
tion bör använda röda gLasögon,, som inte genomsläppa ljus m ed korta~: 
vågläUtgd än 620-640 mu. Om reaktionstider' omtalas att moment! . 
(avfyrningsn1on1'entet ) är et 

vid beröring . . . . . . . . . . . 0,115- 0,190 sek 
~' ljudsignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,120- 0,432 » 
» optisk signal . . . . . . . . . . . . . . 0,160- 0,476 » 

och att minsta tid mellan två på varandra följande impulser bör vara 
minst 0,5 sek. Utformningen av visare, vevar och rattar m m har ut. 
provats i detalj och man kan få uppgifter om lämpligaste storlekar 
utväx1ingar och p lacering i förhållande till l<roppen. Atskllligt av in: 
tresse åtlerfinnes inom avsnittet fysiologiska omständigheter. Där be. 
handLas bl a Wlytande :av sömn och sömnlöshet, av :temperatur och 
ventila tion, av droger .som tobak,, aLkoho-l, coffein och benzedrin sruut 
höj)jen. Resultaten från alkoholproven st:ämma tämligen väl m ed den 
svensim vägstadgans promilleregeL Tobaken ger också huvudsakligen 
försämrade värden, vilket för m å nga torde innebära en överraskning, 
medan benzedrinet övervägande har gynnsam verkan särskilt på t rötta 
individer. Kapitlet om träning är u1Jförl.igt och behandlar inte blott 
elevens möjligheter utan även utbildningssystem , övningsapparatur och 
motivens inver1kan. Betydelsen av att eleven alltid får veta. resultatet 
av en operation understrykes. 

Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning och rekommenda
tioner för konst.ruktion t:Eer met odik samt en litterat.urförtecknin.g-. 

Handboken är föllvisso av intresse icke blott för konstruktörer utar. 
iiven för alla som i sin tjänst har att sy:o.sla med lmmbinerade system av 
människa.-.maskin. Det är 1ika viktigt för utbildaren att veta h ur man 
bäst bör träna mannen som skall styra en maskin scm det är för lwn· 
ntruktören att veta den styrandes begränsningar i kroppsligt och and· 
ligt a':seende . 

M. Hammar. 

Amerikanska jagare i andra värl ds krig et. 
United States Destroyer Operations in World War I'. 
Av THEODORE ROSCOF.:: . 

Den amerikanska noden av böcker berörande andra världsJaige: 
flyter alltjämt bred; det senaste tillskottet är en till såväl innehåll sorn 
format mäktig volym, ''United States Destroyer Openations in vvori:I 
War II". Författaren. Theodore Roscoe, har tidigare framträtt meå ett. 
liknande arbete rörande de amerikanska ubåtarna. Han synes icke vara 
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)la varit officer men tjänstgjorde under kriget i amerikanska 
eJle\nstabens utbll>dning~lavdelning och är väl förtrogen med s itt utan 
l1~afl• 

11 
fängslande ämne. Han har också förstått .att skaffa sig goda 

tve]{a · · t b ... J · "' t b ·älpare bl a amiral John Heffer(llan 1 marms a ens .SJOmgsw.s o-
Jl:~al avdelning samt amiralerna "Pug" Ainsworth och "31-•knot" Burke, 
r19~a •livliga deltgar:e i tumultet kring Salomonöarna för tio år s edall. 
bä t eL har nt"'ivits av United States Naval Institute i Ann:a.pohs, ube "' .. . · . 

1 
t utgör en ytterligare borgen for dess kvahtet. 

vil 'eRo·scce har, naturligt nog, sökt en mycket vid läsekrets.: i första 
d nuvarande och blivande ja.garpersonal, i andra hand alla, som på 

ha:are eller es·kortjagare genomkämpade andra världskriget och i tredje 
J~nd hela amerikanska folket. Som aptitretare för den sist nämnda kate
~orin serverar han inledningsvis en kort histo·rik över det amerikanska 
~ac·arvapr,et samt en Pedogörelse för ,En modern jagares konstruktion 
~~ organisationen av stridstjänsten ombord. Med sina goda illustra
tioner äro dessa kapitel instru]{tiV3. och värda en smula eftertanke. 

Huvuddelen av arbetet utgöres av en i kronologisk ordning upp
ställd skildring av dc operatirmer i vilka jagare och eskortjagare del
tagit. Roscoe understryker själv bes1tämt, att han icke velat skriva en 
instr•uktionsbok men rsamtidig·t efter strävat att framlägga .alla fakta 
och erfarenheter, som kunna vara av värde för jagarpers:ona1en. I detta 
uppså t h ar han lyckats mycket vä.il; de olika operationerna presenterM 
på ett livligt och medryckande sätt och utan tvekan finniSr här en hel 
del att hämta. Sj ä lvfallet är det icke m\Öjligt att i detta sammanhang gå 
in på några detaljer. Möjlig·en kan nämnas, att ban i sin av utrymmes
skär .framtvingade strävan efter koncentration och sitt glödande in
tresse för ämnet inriktat •sig så kraftigt på jagarna, att dessas i och 
för sig utom ordentLigt ;viktiga roll något överdimensionerats. 

Till krigsdeltagarnas båtnad har han inflikat en mängd hist01ni.er 
och deta.lj skildringar: händelser ombord under strid och sto·rm, hårda 
uppgörelser med ubåtar och personliga insatser. Detta tenderar natur
ligtvis i viss mån att tynga skiLdringen men det mesta är läsvärt 
~rämst kanske berätte•lserna om hjältemodiga och .självuppoffrande in
satser av olil<:a slag. Arbetet avslutas med en serie omsorgsfullt ut
arbetade tabeller upptagande nybyggda och födorade jagare och e,skor.t
jagare, "Presidental U nit Citations", namn på förbandschefer m m. 
Varj e delltagare bör i dessa tabeller kunna finna. något, .som direkt be.J 
rör lhonom själv. 

BiWmaterialet är i alla hänseenden förstklassigt oCh förhöjer i 
hög grad arbetets värde. 

Roscoe framhåller, att de lätta fartygen vid krigets början allmänt 
gingo under 'beteckn.\ngen "can" i bemärkelsen "plåtburk" men att 
denna beteckning så småningom i ,s;tä,llet fick <innebövden "kunna" . 
Själv bidrager han genom sin bok kraftigt till att omvända de läsare, 
sol!! till äventyrs icke tidigare insett jagarnas mångsidiga användbarhet. 
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"U S Destroyer Operations" är knappast ägnad för sträckläsn;-. 

Den är emellertid värd att studeras och som stimulan~ att g '"''g". 
~ rtpa . 

verket an kan tagas "31-knot" Burkes :sdgna1 till 23. jag:au-d· . . 31 g-
' . . .. ' lV!Slone 

The L~ttle Beavers, mfor den omedielbart förestående striden Vid C n, 

St Georg'e ,på New Ireland: "Hello Ds 23 hang on to your hat ap 
here we go"_ 

3 boys 

M. S. 

»SUNK.» Av M. Hashimoto. översätt. frän . 

panska till engelska av Cmdr. E. Colegrave, R. J;
CasseH o Co Ltd, London, 1954. Ill. (200 sid.). · 

Ett tidigare nummer av denna tidskr~ft innehåller en r edoo·ö -, 

ÖYeT' det j .~panska ubåtskriget (av kom.-kapten M. starck), vilk:'nr~:~ 
baserad pa amenkanska källor jämlte vissa andra utländska artikl 

Den här anmälda boken av en japansk ubåts·officer, Moshitsura Has~~: 
moto, som deltog aktivt i kriget både som kommenderad officer och 

fartygschef på ubåt, utgör! ett utmärkt komplement till nämnda red . 
• 11 l ' o 

gore.se; asaren får så mycket "kött på :benen" att idet blir möjligt 

att skapa s1g en god bild av de japanska ub, dess personal och materiel. 

Han får också en lärorik inblick i livet ombord på ubåtar överhuvud

tag·et och lär känna personalens syn på kriget. 

.. Boken inleds med berättelsen om de för ub del ganska nödtorftiga 

forbero:lelsernla för överfallet mot P earl HarbOtr, där förf deltar l'llom 

tc-rpedofficer på en stor ub av I-klassen, vilken under anmarschen mot 

målet transporterade en dvärgub på däck Som bekant för~oi!'ade japa

nerna i denna inlednirng tiU kriget i StiUa havet både en stor ub och 

samtliga deltagande fem dvärgub_ (En detalj: försvunna officerare;; kvar

låtenskap fövdelades bland deras överlevande tjänare ombord på moder

fartyget!) Ej h eller! lyckades övriga deltagande stoi!'a ub nå nämnvärt 

rfsultat, och h ela företaget betraktades av japanerna själva som miss

lyckat för ub deL Detta bJev ett hårt slag för flottledningen, ty man 

~ade satsat mycket på sitt ubåtrsvapen oah trodde sig lätt kunna man

ovrera ut de som undermåliga betraktade motstånda11Jla. 

Den japanska ubåtsflottan räknade c:a 200 enheter av övervägande 

stora typer med över 1500 tons deplacement. 'Här.ti\11 kom ett ,stort an

tal s k "Kaiten-torpeder" (kaiten = vägen .till p~radiset!) bemannade 

med självmordskandidater samt dvärgub. stora mängder outnyttjade 

sådana upptäckt1es vid kapitulationen av de allierade. Mot krigets slut 

sattes kaiten-torpedu in i . många desperata anfall men m ed anmärk

ning.s\(ärtl idåJ.igt resiU!tat. De tr-ansporterades surr~de på däcket av I

kla:s.sens ub, upp till 6 st samtidigt. Dvärgubs insatser efter P earl Harbor 

förbigås med tysthet. Boken innehåller em ellertid mycket annat av in-
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sse, och följande exempei! på några kapite lrubriker, valda bland bo

tr:.S tjugoen lmpitel, är belysande för dess omfång: ' 'Ub-bombardement", 

~~bförbindelset1 med Tyskland' ', "K-ampen vid Guadalcanal", "Operatio·-

i norr", "Radar - nyckel till segern'', "Slaget vid Okinawa" etc. 

ner De japanska ubåtarna förefaller enligt bokens skildringar ha varit 

s.V sämre konstruktion än vad man i regel föreställt sig utom[ands; 

de visade sig i varje fall avsevärt underlägsna amerikanJska, engelska och 

tyska- Tyska ubåtsofficer2re, som fick tillfälle att närmar·e undersöka 

en av bundsförvanternas ubåtar, vilken anlöpte en fransk atlanthamn 

etter en mång:rn.ilafärd från Ostasien, skakade betänksamt på Siina hu

Vilden, och man övertalade Hitler att skänka sina snedögda vänner två 

ub av traditionell tysk typ (750 tons depl.) , som ett västerländskt smak

prov. Bada ubatarna startade också på sin färd ostvart. Den,, som fördes 

av tysk besättning, ar.lände lyckligt tHL målet, medan den, .som japa

nerna själva tagit hand om, mötte sitt öde redan i Atlanten. Något 

japanskt nybygge efter den tyska modeUbåten blev dock aldrig av, ty 

personalen tyckte typen var för liten fi)r operationer i stilla havets 

väbdiga vattienomräde. Förf beräUar i stället, med viss stolthet, att 

man byggt världens. största ubåtar (I-400, 4.01 , 402 ; med depl 3430 

ton och vardena medförande 3 st flygplan i !hangar, aktionsradie 30 000 

nm med J 6 knop ( starek uppger deras de p l till 5223/6560 ton). Dessa 

ubiitars besättningsstyrka var 144 man (väl ringa för den av S. upp

givna storleken) och byggdes med tanke på anfall mot Panamakanalens 

slussar,, vilket projekt illikväl' blott ,stannade på papperet. Man läser 

också m ed viss förvåning, att s k "små patru1'lub" hade ett depl på 

1900 ton och ofita hade en fart i marschläge av hela 24 knop. Farten 

i uläge var ej högre än i a.ndra !nationers ubåtsflottor. Vad japa.11erna 

själva ansåg om sina ubåtar i förhållande till motståndarnas uttrycks 

ej fullt klart. Med någon överraskning erfar läsaren, att japanerna i 

krigsöppningen ha;de en mycket optimistisk uppfattning om de egna 

kikamas fört;räfflighet; man hoppades att till stor del med dessas hjälp 

kunna komma tillrätta m ed amerikanarna! Händelsernas gång lär emel

lertid h a 'framtvingat snabba omvärderingar i såväl optiska som andra 

hänseenden. 

H. försök er inte göra några direkta bortförklaringar i .sin bok rö

rande alla motgångar för det japanska ubåtsvapnet.. Han tvekar int e 

heller att erkänna. den alltmera framträdande underlägsenheten och 

hjälpl'ösheten infÖT' den fientliga ubåtsjakten. Japanska sänkningar av 

fiendens fartyg med ubåbar förefaller ofta ha s'h:ett av en slump. Han 

berättar att man i början hade order att blott anfalla \fie ndens stora 

Örlogsfartyg,, medan de i detta "de långa förbindelsernas .sjökrig" så 

b~tydelscfulla förråds- och transportfartygen lämnades fria. När skjut

tHiständ er>höl'ls även vad beträffar dessa vaTI det emellertid redan för 

Sent, ty fiendens motmedel hade då blivit för starka. Man saknade 
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också radar än cia till krigetts sista månader; kikare mot:svarade s ... 
fallet a1drig förväntningarna som ersättare för radar eller j äJnbö~:~"
hjälpmedel. Förf:1s1 sista ubåt (I-58) blev genom fartygschefens e gt 

giska ansträngningaii till sist utrustad med både luft- och .ytspani:er. 
radar. Härigenom kunde man klara sig hels•kinnad ända fr am till !><· 
pitul.ationsdagen. a. 

Livet ombord på japanernas ubåtar tycks i stort sett ha för!ö t 
ganska likarbat med vad man är van vid incm andra mariner. Vak~
göring :skedde på tre kva.rter. Varj:e ub hade en "andaktsplats" hlect 
altare, dit man gick för att styrka sig före kritiska S'itua.t iioner. Vie! 
någon framgång tilläts besättningen ge .sina känslor till känna genom 
vilda skrän, och aJ.la levde med i olika tnträffande 'händelser. Ett an
märkn'iingsvärt pr'obiem, som H. omnämner var, att man hade stora 
besvär med råttor ombord, vi}ket tydligen ansågs vara ett n ödvändigt 
ont! Måhända följde dessa "husdjur" med lalla ris.s!äckar, s om fyllde 
alla tingängliga utryrn.m!en under de långa patrullfäJr'dema. l'vl:en det 
vore onekligen intressant att se den svenrske besättningsm.an, sam hit
tade en ratta på sin ub. Det djuret bleve ej långlivat! 

,\t sitt sannolikt doltast<o ögonblick under kriget har fö rf ägnat 
ett helt kapitel Det gäller .sänkningen a,v den amerikanska k ryssaren 
Indianapalis med en fullto·rpedsalva (3 träffar). Bedriften bleknar något, 
när man erfar att det he1a mest berott på rena .siumpen. Vid en upp

dykning i mörka natten upptäcker vakthavande officeren helt oväntat 
en skugga som kommer rätt mot. Fartygschefen måste manövrera un
dan för att ej bli påseglad och har bara att rikta in ubåten, upp
skatta ungefärliga målfaktorer och avfyra torpederna när avståndet 
blev 1a.gom stort. Han hinner inte konstatera resultatet av anfallet innan 
han för ,n,er sitt fartyg på betryggande djup ooh gör omla;ddning-. När 
man efter en timme åter intar marschläge finns: b!ott en otjefläck kvar 
av fiJenden. Sedermera får chefen veta fartygets namn och även att 
en del materiel för de förestående bombfällningarna med atombomber 
mot Japan fanns med ombonl. på kryssaren. 

Bokens sista kapitel upptar några betrakbelser över ubåtsk riget av 
den japanske marinstabschefe:n, vari denne söker framlägga orsakerna 
till de många japanska misslyckandena. Det innehåller ej någr<a nyheter. 
Inför den hårda verkligheten försvann ~nabbt ail de:n självsäkerhet, 
med vilken man så käekt gick in i kriget. Någon samverkan m ed hU· 

vudflottan. kunde aldrig etableras som man räknat med för ub del. 
Des:sa fick i stället aHtmera ägna sig åt underhållstransporter för att 
hålla de utspridda garnisonerna på öarna i södra .Stilla havet vid JiV. 
Ubåtsvapnet blev utsatt för en fruktansvärd åderlåtning, som bleV allt 
kraftigare, ju längre kriget framskred, och det var endast få ub sonl 
överlevde. Baleens förf var en av dessa lyckliga som kLarade ,sig. Ffall 
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med sin bok velat skänka eftervärlden ett vittne~ibörd, som kan 

~:~a 1äro:1ikt att studera. 
G. Bol!ing. 

Våra militära resurser. ANDERS GRAFSTRöJVI 
m. fl.: "Vår Arme", Horsta för'lag, Stockholm. 

sverige har genom den upprustning, som började i mindre . skala 
redan år 1936 och intensifierades under andra världskriget för att sedan 
fortsätta i något lugnare tempo efter krigsslutet, skapat en krigsmak~ 
värd också stormakternas respekt. Det alliansfria Sveriges militära re
surser av i dag är sådana att de av vrur1je n.ation - också en stor
makt - måste til]mätasl avsevärd betydelse i ett eventuellt krig i 
Norden. Med de i Norden rådande geografiska förhållandena och med 
det glesa och reiativt svaga kommunikationsnätet för ögonen är det 
inte alltför förmätet att förutsätta att den svenska krigsmakten rent 
av kan tillmätas en utslagsgivande betyde!Sle i det nordiska området 
i hämde'Jse av krig. Som jämförelse kan nämnas att den s.venska krigs
rnaktf<m mobiliserad omfattar kvantitativt i stort sett samma styrka 
mm samtliga krigförande parter sammaniagt höll i Danmark, Norge 
och Fin•land under tandra världskriget. Kvalitativt bör den under när
mare två decennier pågående upprlllstningen ha avsatt betydelsefulla 
resultat. 

I en av major Anders Grafström sammanställd skrift redovisas 
den svenska krigErrnaktens resurser av idag. Liksom alla småstawr 
tvingas Sveriges krigsmakt att utforma en. nationell taktik, som är 
avsedd att uppväga en eventuell fiendens. 'Överlägsna materieHa resuser. 
För armens del gäller det att genom fönflyttningar i spridda formationer 
och under Inatten undandra :sdg det fientliga flygets verkningar. Inte 
minst viktigt är detta i a.tomlkrigets tidevarv. De glesa grupperingar 
armens reglementen föreskriver gör knappast de grupperade armeför
banden till sådana 'mål en fiende eftersträvar för en eventuell atom
bombning. Den terrängframkomlighet man sökt bibringa armens för
band gencm utbildning och ändamålsenlig utrustning gör dem också 
lämpade för operationer vid sidan av de kommunikationsleder en moto
ri~erad och melmniserad fiende med överlägsna materiella resrurser ä~ 
bunden vid. Exempel på at'ti d'et faktiskt är möjligt att operera med 
VäJ utibildade och utriUstade armetörband trots en fiendes överlägsenhet 
ii råga or.1 flyg har getts av finländarna under vinterkriget och fort
Sättnin.gsl<:riget ömnt av nordkoreanerna undeii'I koreakriget och wiet
l11inhrebellerna under kriget i Indo1dna - erfarenheter som .. uppmärk
sa.mmats cch uppenbarligen också utvecklats inom, den svensim krigs-
111al'lten. 
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Ifråga om materiella resurser! står Sverige i 'särklass bla.nct 
tionerna av sin storleksordning. Med en väl utvecklad industr i l1l etJ na. 
fö1r landets stoi·lek avsevärd kapacitet kan den 'egna indust rin i stoen 
sett svara för fnunstå.ll'ningen :av b ehovet av krigsmateriel. B otor s 1• rt 
no ner, SAAB :s flygplan och den svenska varvsindustrins produkter '~
internationellt välkända. Iflråga om lastbilar och andra fordon för 2rllle~: 
behov är den inhemska bHin:d.ustrin ~ Scania-Vabisl, 'Volvo m . fl f , ' 

· ao. 
riker -- fullt tillräcklig. De svenska beknikernasi utbildning och kun. 
nande 'tills~mmans med de v etenskapliga r esurseL!'na har också vid flera 
tillfallen gjort det möjligt fö~ Sverige att få fram produkter fullt i 
klaEs med stormakterna,s Vi behöver bara erinra om den svenska flyg. 
industrins högklassiga produktELf som är fullt j ämbördig m ed dc bästa 
amerikanska och ,ryska flygplanen . 

I enlighet med den :svenska taktikens: krav och med hänsyn till 
landets :materiella resurser har också armens utrustning förbät t rats 
avsevärt de senaste åren. Infanterif6rbandens eldkraft är fullt jämbör. 
dig ~ i en del fal1 till och med överlägsen ~ stormakterna s. Större 
delPn av ,:solclaterna är utrustade med eldkraftiga och effekliva aut0• 

matvapen. Artilleriets beväpning ä'!', jämfört m ed stormakternas, mindre 
god, villket dock uppvägs 13-V god framkomlighet i terrängen och god 
~kjutförmiiga Succesivt tillförs också artilleriet moderna och t yngre 
pj'is<er. Jämsides med artlliel!'!iets förnyelse går också en ökning av 
:omta]pt tunga granatka•stare. Pansartrupperna tillförs efterhand modern 
materiel speciellt lämpad efter de svenska t em;ängförhå llandena. 

Den nu föreliggande boken ~ som är försedd med ett företal av 
chefen för armen, generallöjtnant Ehrensvärd ~ ger en god samman
fattning av V:?1d vi fått ifl!'åga om militära resurser efter m ånga års 
,ekonomiska och personella uppoffringar. Man skulle önska a t t boken 
intle bara kom att lräJsas av rumtära yrkesmän utan också av stora 
delar av de medborgargrupper, som i händelse av krig 'skalt fylla leden 
inom krigsmakten. Boken ger nämligen en god orientering om våra 
resullser ~ och vad vi förmår ifall vi ställs inför a,Iternativet att med 
vapen i hand förs1vara vår frihet och vårt 'oberoende. 

K. R. PerhusPn. 




