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FORORD

Den skrift, som Försvarsstabens krigshistoriska avdelning härmed
framlägger inför offentligheten, utgör det första numret i en planerad
serie, kallad Ak t u e l l t o c h h i s t o r i s k t. I denna, som i viss
mån anknyter till tidigare utgivna liknande publikationsserier, avses
att i artikelform till behandling upptaga ämnen ur såväl äldre som
samtida krigshistoria, vilka synas ägnade att tilldraga sig ett mera
allmänt intresse. Tanken har sålunda varit att publicera kortare krigs
historiska studier och essayer, vilka på grnnd av sin aktuella prägel
eller sin speciella natNr mindre väl låta sig inordnas i avdelningens
större arbeten. Önskvärdheten och behovet av en skriftserie av antydd
karaktär ha starkt gjort sig gällande vid skilda tillfällen.
Ak t u e l l t o c h h i s t o r i s k t, som beräknas utkomma en gång
om året, riktar sig icke enbart till yrkesmilitärerna ur samtliga tre för
svarsgrenar utan i lika hög grad till den historiskt, militärt och poli
tiskt intresserade allmänheten över huvud taget. Om den nu inledda
publiceringsverksamheten kunde bidraga till att vidga intresset för
den militära historien och främja förståelsen för det alltjämt levande
i det förgångna samt för djupare liggande sammanhang i det aktuella
skeendet, skulle dess väsentligaste syfte ha uppnåtts.
Stockholm i februari 1954.
BOR JE FUR TENBACH

KOREAKRIGET OCH DE
M I L I TKR A "L KR DOM A R N A"
Av BÖRJE FURTENBACH
"Les enseignements d'une guerre comme celle de CorCe sont infini
ment moins discutables dans ce qu'i1s condamnent que dans ce
qu'ils recommandent. Ne cCdons pas .\ !'illusion qu'en l'examinant
dans ses moindres dCtails on trouvera en elle !'image la plus exacte
qu'on puisse se former de la suivante,"
CAMILLE ROUGERON
Les enseignements de la guerre de Coree.

Andra världskrigets slut följdes inom de ledande västerländska fol
ken av en spontan längtan efter fred, som drev dem att snarast möj
ligt lägga av den krigsrustning de påtagit sig under kampen mot
nazism och fascism. Snart nog framträdde dock, liksom ofta förr
under historiens lopp, starka olycksbådande intressemotsättningar
mellan de segrande. Under åren 1946 och 1947 tilltogo dessa alltmer,
och när kommunisterna i februari 1948 genom en kupp hade över
tagit makten i Tjeckoslovakien, kändes hotet från öster så starkt, att
västsidan skapade Atlantpaktsorganisationen för att om så behövdes
med vapenmakt kunna motsätta sig fortsatta expansionsförsök från
östblockets sida.
Vid denna tid hade emellertid väst hunnit så långt i sin nedrust
ningsliknande demobilisering, att upprättandet av de för Atlantpak
ten erforderliga militära styrkorna krävde en omfattande utveckling
av de anslutna ländernas stridskrafter. För att dessa inom rimlig tid
skulle nå sådan styrka, att de kunde erbjuda en motvikt mot östsidans
till synes outtömliga tillgång på välutbildade, hårdföra soldater,
gällde det att söka ge västerns nya försvar högsta möjliga kvalitet.
Detta föranledde ett intensivt forskningsarbete och experimenterande,
och ivrigare än någonsin sökte man finna svar på frågan, hur bristan
de kvantitet skulle kunna ersättas med ökad kvalitet.
När så i juni 1 9 5 o nordkoreanerna gingo till angrepp över 3 .8: e
breddgraden, och först amerikanska och senare även förband från
andra FN-stater sattes in till sydkoreanernas stöd, kom detta k:rig
helt naturligt att redan från första stunden ägnas ett alldeles särskilt
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intresse, eftersom de båda stridande parterna ansågos representativa
för de blivande motståndarna i ett eventuellt storkrig.
Snart nog började också ett efter hand alltmer stigande antal ex
perter söka uttyda "erfarenheterna" från Koreakriget. Ofta nog
gingo dock uttalandena stick i stäv mot varandra, och vad som var
sanning ena dagen befanns vara lögn och fantasi den andra. Främsta
orsaken härtill var, att studierna icke grundade sig på djupare tids
perspektiv utan i stället oftast baserades på lägen som karakterisera
des av den ena eller andra sidans tillfälliga överlägsenhet. Först nu,
drygt tre år sedan kriget började och två år efter att de rörliga stri
derna faktiskt avstannade, synes man ha fått något så när tillfreds
ställande möjligheter till rättvisande värdering av en del faktorer.
Fortfarande äro dock många omständigheter så svårbedömbara, att
det är ett vågspel att enbart ur Koreakrigets förlopp och händelser
draga några entydiga slutsatser. Detta beror framför allt på att i
Koreakriget varit invävda en rad faktorer av politisk, geografisk och
militär art, vilka givit detta krig en mycket stark särprägel.
Till ledning för den intresserade enskilde iakttagaren skall här
anges några bland de viktigaste av de förhållanden, som bidragit
till att göra detta krig till ett krig olikt alla andra.
Vissa av dessa ha sin upprinnelse redan under tiden före krigsut
brottet. Hit må främst räknas den konstlade gränsdragningen mellan
Nord- och Sydkorea, som innebar, att den vid Japans kapitulation
1945 ursprungligen som tillfällig demarkationslinje mellan ryska och
amerikanska ockupationstrupper angivna 3 8 :e breddgraden småning
om övergick till att bilda gräns mellan de båda rikshalvorna. Denna
gräns var varken geografiskt naturlig eller hade hävd i historiska
förhållanden, och den lämpade sig inte på något sätt för försvar eller
ens bevakning. Detta skapade gynnsamma förutsättningar för den
part, som hade för avsikt att gå till angrepp. När härtill kom, att
Sydkoreas huvudstad Söul ligger så nära gränsen, att den lätt kunde
tagas vid ett överraskande igångsatt och snabbt genomfört anfall från
nordkoreanskt område, bidrog detta än mer till att öka de militära
svårigheterna att avvärja ett nordkoreanskt blixtanfall.
En annan betydelsefull militär faktor var den bristande likvärdig
heten i vapenutrustningen vid krigsutbrottet. Denna bottnade främst
i amerikanernas vid denna tid ännu starkt hävdade princip att endast
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lämna Sydkorea hjälp till militär "självhjälp". På grund härav ställde
man instruktörer till förfogande för utbildning av värnpliktiga och
överlämnade en del lättare handvapenmateriel o. dyl. Däremot lät
man sydkoreanerna icke få någon som helst tung materiel, varken
attackflyg, stridsvagnar eller tungt artilleri. Man ville helt enkelt
endast ge Sydkorea en arme, som hade karaktären av polistrupp. 1)
På motsidan gjorde sig sådana hämningar däremot icke gällande i
tillnärmelsevis samma grad. 2)
Politiska förhållanden av olika art ha även efter krigsutbrottet
fortsatt att öva ett större inflytande på de rent militära operationerna
än som under krig annars är vanligt. Främst har här inverkat FN :s
hela tiden starkt hävdade önskemål, att kriget skulle isoleras och ej
få utvidgas till en världsbrand. Detta har i hög grad bundit de mili
tära chefernas handlingsfrihet och starkt bidragit till att intet av
görande kunnat åstadkommas. Samtidigt har detta förhållande dock
skänkt båda de stridande styrkornas markstridskrafter viss ökad rö
relsefrihet genom att motståndarflyget ej fått tillfälle att verka i all
den utsträckning, som storleksordning och tekniska förutsättningar
eljest skulle ha möjliggjort.
Av vikt är även, att Korea endast varit en av de fronter, där östs
och västs intressen brottats med varandra under denna tid. Det har
inte heller varit den enda front, där det "kalla" kriget övergått i
"varmt". Det räcker att i detta sammanhang peka på de samtidigt
pågående krigen i Indokina och Burma samt kampen mot gerillan
på Filippinerna och i Indonesien. Dessa förhållanden ha i hög grad
begränsat FN :s möjligheter att ge insatsen i Korea erforderlig storleks
ordning. Ordföranden i amerikanska senatens militärutskott Tydings
har också förklarat, att "någon massinsats av amerikanska trupper
inte kunde komma i fråga", då den amerikanska ledningen samtidigt
"måste hålla ögonen på fem eller sex andra känsliga områden", där
"utbrott" vore tänkbara. 3) Man må i detta sammanhang icke glömma,
att till dessa "känsliga områden" även räknats Västeuropa, där främst
under 1951 de amerikanska ockupationstrupperna i Västtyskland
1) Jfr förklaring av chefen för den amerikanska militärdelegationen i Sydkorea,
brigadgeneral Roberts, avgiven 14 juli 1950 (The Times 15 juli s, å.).
2) Jfr artikeln "En nation - två armeer", s. 20 ff i detta häfte.
3) Utrikespolitiska institutets kalendarium (förkortas i det följande till U.K.)
1950, sp. 562.
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måste tillföras avsevärda förstärkningar. Samtidigt som FN sålunda
ända sedan Koreakrigets utbrott - bortsett från den korta tiden mel
lan nordkoreanernas nederlag i september 19 5 o och kinesernas in
träde i kriget i slutet av oktober samma år - har haft stora svårig
heter att uppbringa tillräckliga markstridskrafter, har man av poli
tiska skäl måst avböja den hjälp uppgående till närmare 1/2 million
man, som Chiang-Kai-Shek då och då välvilligt erbjudit sig ställa
till förfogande.1)
En annan grupp politiska faktorer, som också mycket starkt på
verkat de militära förhållandena, bildar frågorna om graden av hän
synstagande gentemot 3 8 :e breddgraden samt gränsen mellan Nord
korea och Kina.
Redan i samband med krigets början anmälde sig frågan i vilken
utsträckning man skulle respektera 3 8 :e breddgraden, och i och
med att president Truman den 30 juni 1950 bemyndigade ameri
kanska flygvapnet att "anfalla speciella mål i norra Jiorea, när helst
så blir militärt nödvändigt".2) Frågan huruvida marktrupperna skulle
överskrida denna gräns eller ej hade dock intill FN-truppernas lyc
kade operation mot Inchon i september 19 5 o endast teoretiskt in
tresse. Den hade trots detta kommit upp redan vid en presskonferens
den r 3 juli, varvid Truman tillfrågad huruvida planer förelågo att
utsträcka FN :s polisaktion norr om 3 8 :e breddgraden svarade, att
han skulle fatta beslut i denna fråga, när den blev aktuell.3) När
FN-förbanden i slutet av september och början av oktober hade nått
så långt med sin offensiv, att den angivna förutsättningen inträtt,
fick dock MacArthur erforderligt bemyndigande att utsträcka opera
tionerna in i Nordkorea. För att lugna Kina meddelades emellertid,
att de nya FN-direktiven till överbefälhavaren gingo ut på ockupa
tion endast till dess stabila förhållanden hade uppnåtts. Samtidigt
bestämdes, att ockuperade delar av Nordkorea skulle förvaltas av
FN-kommandot och inte överlämnas till Sydkorea.
Trots dessa försök av FN att begränsa intressemotsättningarna lät
Kina sina "frivilliga" framgå till motanfall så snart FN-förbanden
1) Sådana erbjudanden lämnades bl. a. redan i juli 1950 och senare i december
samma år, alltså även efter de kinesiska "frivilligas" inträde i kriget,
2) U.K., 1950, sp. 531 f.
3) U.K., 1950, sp. 568,
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(Foto fältpastor C,-M, Magnuson)

Risfält i Sydkorea

hunnit tillräckligt långt norrut för att kunna nås av en offensiv, an
satt direkt från fredat kinesiskt territorium. Det svåra nederlag, som
FN-förbanden här ledo, har man tidvis sökt förklara med att FN
flygarna, som voro bundna av ett förbud att flyga närmare gränsen
än 5 km,1) ej kunde spana in över manchuriskt område. Detta är
visserligen sant men ger ej hela förklaringen till den totala överrask
ningen. En uppmarsch av den storleksordning, som kineserna verk
ställt, borde om FN-högkvarterets underrättelsetjänst varit väl skött
ha kunnat upptäckas även av andra underrättelseorgan än spanings
flyg. Den största fördel kommunisterna hade av sin uppläggning av
anfallet var fastmer, att de omfattande underhållsbaser, som behöv
des för att hålla den stora offensiven igång, voro fredade för det
amerikanska bombflygets anfall liksom även underhållstransporterna
fram till Jalu. Den amerikanske delegaten Austin gav den 8 november
1950 inför FN:s säkerhetsråd en god karaktäristik av läget, då han
sade: "Spjutspetsen befinner sig i Korea, men skaftet och de händer,
som hålla i detta, är i Manchuriet".2) MacArthur uttryckte i en kom
munike den 5 november sin syn på förhållandena så, att de kommu
nistiska reserverna och förråden hade en "privilegierad fristad" bak
om den manchuriska gränsen. 3) När sedan storleksordningen av kine
sernas uppladdning och insats framstod i full klarhet efter den sista
svåra delen av FN-förbandens påtvungna reträtt långt ned i Syd
korea, blev reaktionen mot de pålagda politiska hämningarna än
större, och den I december betecknade MacArthur i en intervju för
tidskriften U.S. News & World Report FN:s restriktioner på hans
krigföring "som ett enormt handicap utan motstycke i militärhisto
rien".4)
Om nu också detta uttalande inte alldeles håller streck utan i viss
mån är överord, lättförståeliga med hänsyn till den nyss utståndna
pressen - synes det dock fullt berättigat påstå, att den kommunis
tiska framgången liksom FN-sidans svårigheter att klara krisen i
.avsevärd grad påverkades av politiska faktorer, som bundo den mili
tära handlingsfriheten.
1) Förbudet upphävdes 7 nov., U.K., 1950, sp. 926.
U.K., 1950, sp. 929.
U.K., 1950, sp. 918.
4) U.K., 1950, sp. 998.
2)
3)
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När sedan FN-sidan i mitten av mars r9 5 r återtagit initiativet, in
tensifierades diskussionen om man på nytt borde överskrida den
,ominösa 38:an eller ej. Enigheten i åsikter var härvidlag icke allfför
stor, vilket synes av nedanstående sammanställning av prominenta
mäns uttalande i detta ärende under tiden r 5 mars-7 april r9 5 r.
Den r 5 mars förklarade Truman, att frågan om FN-trupper
na skulle göra halt vid 38:e breddgraden eller ej, nu var av rent
teknisk natur och skulle avgöras av befälhavaren på krigsskåde
platsen, inte av en överbefälhavare tusentals kilometer där
ifrån.
Samma dag yttrade MacArthur: "Vad speciellt angår 38:e
breddgraden, så finns det inga naturliga försvarsmöjligheter i
dess omedelbara närhet. Terrängen är så beskaffad, att upp
förandet av ett försvarssystem av tillräckligt djup skulle fordra
så stora truppmassor, att dessa, så snart som vi hade dem till
hands och kunde trygga deras underhåll, skulle kunna driva
kommunisterna över Jalufloden, hålla denna flod som försvars
ställning och fylla vår uppgift att ena Korea."
Den 20 mars meddelade brittiska utrikesministeriet, att inget
beslut ännu fattats, huruvida FN-trupperna i Korea skulle
-överskrida 38 :e breddgraden eller inte.
Den 21 mars förklarade Acheson, att frågan om FN-trupper11as överskridande av 38 :e breddgraden stod under ständigt
övervägande och att MacArthur inte behövde något nytt be
myndigande för att ge FN-trupperna order att överskrida
breddgraden.
Den 24 mars gav MacArthur order om att FN-trupperna
skulle överskrida 38 :e breddgraden, "om och när det visar sig
taktiskt tillrådligt". "Den gamla gränslinjen", hette det i gene
ralens deklaration, "är inte längre av någon militär betydelse.
Våra trupper kan utan vidare motstånd överskrida den om de
så vill, de har initiativet och fienden fortsätter att dra sig till
baka, sedan dess försörjningslinjer ha utsatts för ytterligare för
ödande bombning från FN-flyget".
Den 26 mars förklarade Syngman Rhee, att det skulle vara
liktydigt med nationellt självmord, om de sydkoreanska trup
perna stannade söder om 38:e breddgraden. Däremot ämnade
de göra halt vid den manchuriska gränsen.
Den 29 mars svarade Truman vid en presskonferens på en
fråga, om överskridandet av 38:e breddgraden var en taktisk
fråga och om general MacArthur fortfarande hade fullmakt att
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överskrida denna gräns, att detta var helt beroende på den
militära situationen, som inte kunde förutses eller förutsägas.
Den 3 1 mars yttrade Shinwell (brittisk försvarsminister): "Vi
(brittiska regeringen) har framhållit för vederbörande, att in
nan det kan bli något överskridande av 3 8 :e breddgraden, måste
fullständig rådplägning ske mellan berörda nationer inom FN.
Detta är en fråga, som inte kan lämnas åt de militära experter
na, eftersom den är av största politiska betydelse, även om den
har en militär betydelse."
Samma dag meddelades från Tokio, att två amerikanska pan
sarkolonner 3 1 mars gick över 3 8 :e breddgraden och att syd
koreanska styrkor redan för flera dagar sedan hade gått över
breddgraden och nu befunno sig 16 km inne i Nordkorea.
Den 3 april meddelades i en kommunike av MacArthur, att
3 8 :e breddgraden den dagen överskreds av starka FN-förband.
Den 7 april deklarerade en talesman för brittiska utrikes
ministeriet, att den brittiska ståndpunkten är den, att FN
trupperna inte bör överskrida 3 8 :e breddgraden "med större
styrkor" utan blott i den omfattning, som nödvändiggöres av
militära krav.
Härmed var denna diskussion slut.
Från mitten av april 1951 hade, jämsides härmed, frågan om even
tuell bombning av de manchuriska baserna kommit att stå allt mer
i brännpunkten. Den hade, som redan nämnts, sitt ursprung i svårig
heterna att genom motverkan endast söder om Jalu bemästra den från
ifrågavarande baser utgående kinesiska offensiven. Efter det för
slagets främste tillskyndare - MacArthur - hemkallats, sändes ord
föranden i det amerikanska stabschefsutskottet, general Bradley, fram
för att gjuta olja på vågorna. Detta skedde i ett tal den 17 april, där
han förklarade, att "den användning kommunisterna hittills har gjort
av flygbaser i Manchuriet har inte utgjort berättigad anledning för
Förenta staterna att bomba dem". Samtidigt yttrade han också: "Det
har varit svårt för männen ute i fält att avhålla sig från att anfalla
flygbaserna i Manchuriet. Kommunisternas insatser i luften har emel
lertid ännu inte varit en faktor att räkna med vare sig för marktrup
perna eller flygstridskrafterna."1) Den amerikanska opinionen hade
dock blivit djupt upprörd över de stora förluster nationen nödgats
bära på grund av det handicap, som sålunda ålagts stridskrafterna.
1) -0.K., 1951, sp. 297 f.
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För att lugna stämningen offentliggjordes i slutet av april en ameri
kansk orientering till de FN-medlemmar, som med trupper deltogo
i Koreakriget, att amerikanerna skulle anfallit de fientliga baserna
i Manchuriet, "om de kinesiska kommunisterna använde sig av flyg
i större skala mot FN-styrkorna".1) Detta märkliga uttalande synes
i lika hög grad varit avsett som varning till kommunisterna och fråga
är, om man ej här spårar den innersta orsaken till den återhållsamhet
i flyginsats, som den röda sidan från denna tid visat, trots att den
efter hand förfogat över allt mer avsevärda flygstyrkor och trots att
den kommunistiska militära doktrinen åtminstone tidigare satt under
stödet av egna markstridskrafter som flygets främsta uppgift. Det
synes troligt, att man räknat med att eventuella anfall av det starka
FN-flyget i ett antytt läge icke skulle komma att begränsas enbart
till flygbaser utan även omfatta anfall mot försörjnings- och industri
centra samt kommunikationer. De olägenheter, som detta skulle ha
medfört, bedömdes av kineserna sannolikt vara större än följderna
av att egna marktrupper under ett relativt stillsamt nötningskrig
måste klara sig utan flygstöd.
Slutligen tillkom fr. o. m. början av juli 1951 ytterligare en politisk
faktor, som kanske mer än någon annan bidragit till att ge de bägge
senaste årens krigföring en alldeles osedvanligt snedvriden prägel rent
militärt sett. Då började nämligen stilleståndsunderhandlingarna i
Kaesong, vilka efter ett två månaders avbrott från slutet av augusti
återupptogos i Panmunjon den 2 5 oktober 19 p och sedan, om ock
med vissa avbrott, fortgingo ända fram till stilleståndet i juli r 9 5 3.
Om dessa förhandlingar under närmare två år inte ledde till några
politiska resultat, ha de dock otvivelaktigt bidragit till att under
tiden i hög grad dämpa markstridskrafternas verksamhet, och man
kan under hela denna tid knappast påvisa allvarligt menade försök
från någondera sidan att söka föra fram kriget till ett militärt av
görande.
Sammanfattningsvis synes mot bakgrunden av vad ovan anförts
kunna sägas, att Koreakrigets militära skeende rönt en synnerligen
stor påverkan av politiska faktorer. Här är inte meningen att på nå
got sätt polemisera mot att så skett. Den gamla regeln, att politiska
1) U.K., 1951, sp. 317.
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skäl måste äga vitsord före de militära, gäller alltfort i full utsträck
ning. Icke heller är här platsen för ett uttalande om och i vilken mån
samspelet mellan politiker och militärer brustit. Vad som kan och
bör konstateras är endast, att de politiska frågorna under detta krig
påverkat de militära chefernas beslut och bundit deras handlingsfrihet
i osedvanligt hög grad.
För att rätt förstå Koreakrigets särpräglade art måste man även
taga erforderlig hänsyn till landets i mångt och mycket egenartade
geografiska förhållanden. Att redogöra för dem alla låter sig icke
göra inom ramen för en uppsats som denna. Här komma således en
dast viktigare skiljaktigheter gentemot för oss mer aktuella områden
att redovisas.
När man undersöker krigsskådeplatsens topografiska förhållanden,
finner man främst, att Korea är ett bergland, ofta av mycket otill
gänglig karaktär. Kartskissen på s. 13, återgiven efter "Geographic
ally Review", visar ytförhltllandena samt sträckning och utformning
av de viktigaste bergskedjorna m. m. Denna landets övervägande
bergiga eller i varje fall avsevärt kuperade terräng begränsar starkt
såväl den strategiska som den taktiska rörligheten hos mekaniserade
stridskrafter, vilka tvingas att i huvudsak operera i anslutning till ge
nom bergspass ledande vägar. Dessa behärskas emellertid ofta lätt
från omgivande höglänta områden, vilka man sålunda måste inneha
för att vara skyddad mot fientlig kringgångs- och bakhållstaktik.
.Aven skytteinfanteriets uppträdande och taktik ha rönt starkt in
flytande av landets höjdförhållanden. Sålunda anges 80 0/o av FN
truppernas anfall ha måst ske uppför sluttningar. Kompanierna ha
härvid ofta tvungits att klättra hela dagar två och tre kilometer
för att sedan slåss om höjdkrönen natten igenom.1)
På grund av tidigare skogsskövlingar är förekomsten av naturlig
skog sporadisk och av ringa omfattning. Den återväxt, som ägt rum,
har mest tagit form av gles träd- eller ymnig buskvegetation, den
senare ofta nära nog ogenomtränglig på grund av en riklig slinger
växtflora. Landskapet lämnar till följd av dessa förhållanden ofta
föga skydd mot flygspaning. Detta är särskilt olägligt för fordons
kolonner. Den i luften underlägsne kan därför framföra större trans1) Combat Forces Journal, juni 1951.
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porter m. m. endast nattetid, om han vill ha möjlighet att undgå upp
täckt och anfall från luften. För fottrupp är det dock vanligen ej
någon större svårighet att snabbt ta flygskydd.
Det ofta ensartade kull- eller berglandskapet skapar genom sin
enformighet speciella svårigheter för samverkan mellan mark- och
flygstridskrafter. Det blir svårt för marktrupperna att ange de mål
man vill att flyget skall anfalla, och flygarna ha svårt att upptäcka
och lokalisera dem. Det är besvärligt för artilleriet att i denna terräng
finna eldledningsplatser, som medge önskvärd överskådlighet.
Koreahalvön har ett ganska rikt flodsystem, vars största del ut
mynnar i Gula havet. De koreanska floderna äro dock större delar
av året föga hindrande för militära förflyttningar, då de i stort sett
äro grunda och ganska lätt kunna överbroas även med primitiv ma
teriel. Från nordsidan finnes sålunda talrika exempel på att man till
och med endast anlagt enkla brobanor under vattenytan, vilka sedan
kunnat passeras av de fordon, som ombesörjt underhållstjänsten.
Under lågvattensperioden kunna floderna mångenstädes till och med
direkt övervadas av terränggående fordon, och under tider då vä
garna varit oframkomliga har det till och med hänt, att man framfört
stridsvagnar längs vattendragen i stället för längs vägarna. Dessa för
hållanden medföra, att de koreanska floderna inte äga någon större
betydelse som strategiska barriärer och i regel inte lämpa sig som
stödlinjer för försvarsgrupperingar.
Landets övervägande bergiga karaktär har även i hög grad påver
kat såväl järnYägarnas som vägarnas utstakning i terrängen. Dessa
följa i stor utsträckning befintliga dalgångar och måste ofta passera
trånga pass merendels omgivna av brant och otillgänglig terräng.
Detta jämte bristen på kringgångsmöjl.igheter har medfört, att vägav
brott fått svåra konsekvenser. Särskilt i anslutning till passen har det
dessutom varit lätt att anordna effektiva vägspärrar. Sett mot denna
bakgrund är det anmärkningsvärt, att kommunisterna trots FN
flygets starka verksamhet lyckats hålla sitt vägnät i sådant skick,
att trupperna kunnat underhållas. Uppenbart är emellertid, att detta
inte kunnat ske, om man ej förfogat över särskilda bärarorganisatio
ner, som möjliggjort transporter även av tyngre förnödenheter "per
kulirygg". Sammanfattningsvis torde man beträffande såväl järnvägs
som landsvägsnäten kunna säga, att deras ringa omfattning och av
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(Foto fältpastor C,-M, Magnuson)

(Foto Pressens Bild)

Pusan från bergen sydöst om staden.

Typiskt koreanskt terrängparti med buskvegetation.

kriget efter hand åstadkomna allt sämre skick måste ha ställt båda
de stridande sidorna inför svårigheter av helt annan storleksordning
än som kan väntas bli fallet vid eventuella operationer framför allt
i Mellaneuropa men även i vad som hos oss anses vara otillgängliga
trakter.
Även de klimatiska förhållandena ha ställt stora krav på personal
och materiel. Under regntiden juli-augusti ha sålunda militära opera
tioner varit i det närmaste omöjliga att genomföra. På det hela taget
kan sägas, att den för militära operationer här fördelaktigaste tiden
varit oktober-mars.
Vad till slut befolkningsförhållandena beträffa så har den omstän
digheten, att huvuddelen av de stridande på bägge sidor utgjorts av
koreaner, möjliggjort kommunisternas infiltreringstaktik och under
lättat .verksamheten för sabotörer och partisanförband, vilka ofta
uppträtt som flyktingar, tills de funnit· lämpligt tillfälle att lösa sina
uppgifter. Detta har nödgat FN-ledningen att sätta in mycket starka
militärpolisförband bakom fronten. Vidare ha bittra erfarenheter av
egna svåra förluster i sådana sammanhang förgiftat FN-truppernas
förhållande till alla koreaner och framtvungit rigorösa säkerhetsåt
gärder, vilka i sin tur ogynnsamt påverkat förutsättningarna för
god och förtroendefull samverkan på sydsidan.
En annan viktig faktor i detta sammanhang är det koreanska fol
kets snart sagt otroliga förmåga att uthärda lidanden och umbäran
den, vilket medfört att mindre hänsyn har behövt tagas till civilbe
folkningen än som måste ske vid krig i Västerlandet. Civilförsvars
åtgärderna ha med andra ord kunnat ges en så svag utformning, att
de i ett europeiskt krig sannolikt snart skulle ha åstadkommit ett
totalt sammanbrott.
Sammanfattningsvis torde kunna sägas, att de viktigaste följderna
för krigföringen av de ovan angivna geografiska särförhållandena
varit följande:
operationer av större omfattning ha varit möjliga under relativt
kortare tider än på eventuella europeiska krigsskådeplatser;
motoriserade och mekaniserade trupper ha varit mer vägbundna
än eljest och inte kunnat uppträda i massa;
vägnätets relativt ringa omfattning och stora sårbarhet ha ställt
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speciella krav på underhållsorganisationen och starkt bidragit till att
minska såväl den operativa som den taktiska rörligheten;
mindre hänsyn har kunnat tagas till civilbefolkningen än som vore
nödvändigt vid krig i vårt eller allierat västerländskt land.
Av det ovan sagda framgår, att Koreakrigets erfarenheter måste
bedömas med mycket stor försiktighet och att man inför en viss iakt
tagelse eller grupp av iakttagelser städse måste fråga sig, om inte
resultatet influerats av här redovisade särförhållanden i sådan ut
sträckning, att de mer eller mindre sakna allmänt bevisvärde.
Särskilt viktigt är detta i den mån man söker ge iakttagelserna
vidsträcktare bärighet eller till äventyrs vill beträda den vanskliga
vägen att omsätta dem i prognoser i samband med frågor om lämplig
avvägning försvarsgrenar och vapenslag emellan m. m.
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EN NATION - TVÅ ARMEER
Nordkoreaner mot sydkoreaner sommaren 1950
Av ARNE ST ADE
,,South Koreans and North Koreans are identical. You cannot tel1
one from another. \Vhy, then, do North Koreans fight like tigers,
and South Koreans run like sheep?"
Yttrande av anonym amerikansk Ö1)erste i KorM (/950).

Halvön Koreas klyvning längs 3 8 :e breddgraden i en nordlig del,
Nordkorea ("Folkrepubliken Korea"), och en sydlig, Sydkorea (Re
publiken Korea), går som politisk företeelse tillbaka till tiden för
Japans kapitulation sensommaren 1945. Uppdelningen var självfallet
från början aldrig avsedd att bli permanent utan tänkt som ett mer
eller mindre tillfälligt ockupationstekniskt arrangemang. Också i
Korea - liksom i Europa - kom emellertid det inom kort utbry
tande "kalla kriget" mellan Öst och Väst att leda till ett konserve
rande av de artificiella demarkationslinjerna, och det även sedan de
ockuperade ("befriade") territorierna åtminstone formellt ånyo till
erkänts sin politiska självbestämmanderätt. I Korea skedde detta
under år 1948, då alltså den politiska status, som alltjämt i princip
är rådande, först trädde i kraft.
Liksom i Tyskland och Österrike skulle förmodligen den militära
ockupationen - om ock under annat namn - i praktiken ändå ha
fortsatt för obestämd tid framåt, såframt inte ryssarna plötsligt till
kännagivit, att de hade för avsikt att militärt utrymma sin f. d.
ockupationszon, d. v. s. Nordkorea, fr. o. m. ingången av år 1949.
Detta schackdrag nödgade Förenta Staterna att nolens valens vidtaga
motsvarande åtgärd beträffande s i n a förutvarande ockupationstrup
per (7:e divisionen under generallöjtnant John R. Hodge) i Sydkorea.
Tillbakadragandet av den amerikanska styrkan slutfördes kort före
månadsskiftet juni/juli 1949. Kvar i Korea blev därvid endast en till
närmare ett halvt tusental personer uppgående utbildningskommis
sion, Korean Military Advisory Group (KMAG), ledd av brigad
general William Roberts. Uppgiften för denna kommission skulle vara
att organisera och leda uppsättandet och utbildandet av en nationell
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krigsmakt till Sydkoreas försvar gentemot eventuell framtida gräns
kränkning eller aggression från nordkoreansk sida. - Förvisso var
detta försiktighetsmått särdeles välbetänkt, såsom snart nog skulle
visa sig. Innan ännu ett år gått till ända, hade det befarade nord
koreanska "blixtöverfallet" på Sydkorea redan materialiserats. D
dagens datum var som bekant den 25 juni 1950.
Invånarantalet i hela Korea beräknades mot slutet av r 940-talet
uppgå till över 30 miljoner. Därav hörde likväl endast omkring r r
miljoner hemma i Nordkorea1) - som dock var det till ytvidden
avsevärt större "landet" - under det att 20 miljoner, sålunda ungefär
dubbelt så många, hade sin hemvist söder om 3 8 :e breddgraden. De anförda siffrorna äro av visst intresse i detta sammanhang, all
denstund de kunna ge ett begrepp om det militära rekryteringsunder
lagets relativa storlek på ömse håll. Potentiellt sett borde Sydkorea
ha varit i stånd att mobilisera dubbelt så många divisioner (eller mot
svarande) som Nordkorea. Då (de öppna) fientligheterna i slutet av
juni r 95o inleddes, visade det sig icke desto mindre, att de ömsesidiga
nominella styrkeförhållandena ingalunda voro till Sydkoreas favör
utan snarare till motpartens. Redan detta måste i och för sig anses
såsom något ganska anmärkningsvärt.
Märkligare än denna närmast yttre och rent kvantitativa överens
stämmelse - eller kanske rättare sagt just med hänsyn därtill så myc
ket märkligare - var dock det förlopp, som de militära händelserna
(operationerna) blixtsnabbt togo, så snart lavinen en gång hade satts
i rörelse. Med till synes oemotståndlig kraft trängde de nordkoreanska
divisionerna - därvid visserligen i hög grad gynnade av "överrask
ningsmomentet" - in över "gränsen" och vidare söderut - med
tyngden av en "ångvält" krossande allt mötande motstånd i sin väg.
"The South Koreans were no match for them at all", har general
MacArthur sedermera omvittnat.2) Den nordkoreanska armen å andra
1) Befolkningssiffrorna äro hämtade från Hennann Lautensach, Korea. Land,
Volk, Schicksal (Stuttgart 1950), s, 112 och 115. - Vanligen brukar för Nord
koreas vidkommande anföras ett ännu lägre inbyggarantal.
2) I samband med de s. k. senatsförhören i maj 1951, delvis återgivna bl. a. i
tidskriften U.S. News & World Report (18 maj 195-1). I sin helhet ha "förhörs
protokollen" utgivits av trycket under titeln Military Situation in the Far East:
Hearings before the Committee on Armed Services and the Committee on Foreign
Relations, United States Senate etc. (cit, Hearings), I-TV (Washington 1951).
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sidan framstod ända från första stund som en nära nog "perfect
fighting machine" - också detta enligt utlåtande av dåvarande
amerikanske Fjärran Östern-överbefälhavaren.
En och annan betraktare drog sig väl då till minnes, hurusom endast
kort tid före krigsutbrottet brigadgeneral William Roberts hade låtit
undfalla sig ett omdöme om den unga sydkoreanska armen, vilket i
följd av händelsernas egen inneboende logik snart nog måste komma
att te sig nästan som ett utslag av blodig ironi. Denna arme - hade
Roberts förklarat - kunde numera gott betecknas såsom "the best
army for its size in Asia", i stånd att klara av de flesta tänkbara
situationer, som den kunde komma att ställas inför. Det var mycket
sagt, men general Roberts om någon borde ju känna till saken och
veta vad han talade om, eftersom den ifrågavarande krigsmakten var
hans egen andes barn. 1) - Men tydligen förhöll det sig icke desto
mindre så, att den nordkoreanska armen, när allt kom omkring, var
ännu bättre än t. o. m. "den bästa armen i Asien"!
I början av augusti månad hade det visserligen omsider lyckats att
definitivt sätta stopp för fortsatt nordkoreanskt framträngande. Det
var förvisso hög tid, ty nord-armen stod då redan vid Naktong
floden i Koreas sydöstra hörn. Men det var icke den sydkoreanska
armen, som åstadkom denna senkomna vändning i händelseutvec
lingen, det var i stället de nyanlända amerikanska stridskrafterna.
Den sydkoreanska armen hade vid detta laget helt enkelt upphört
att existera som självständigt levande "organism", d. v. s. som opera
tivt instrument. Endast två av dess ursprungliga åtta divisioner be
funno sig då i sådant skick, att de fortfarande i någon mån kunde
betraktas som operationsdugliga enheter.
Vad som i all synnerhet gör det nu skisserade militära händelseför
loppet i Korea sommaren 1950 så märkligt och så förtjänt av att
allvarligt begrundas, är nog det förhållandet, att den levande kom
ponenten i armeorganisationen - människomaterialet alltså - i båda
fallen var nästan identiskt lika. Det var här visserligen fråga om
två skilda armeer men dock om en och samma nation.
Generellt torde det kunna sägas, att det koreanska folket på det
1) Jfr U.S. News & World Report, 4 aug. 1950 (Korean fumble: whose fault?).
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(Foto Pressens Bild)

Rekrytutbildning i Korea 1949: en sydkoreansk överste in
spekterar assisterad av en amerikansk löjtnant ("adviser").

(Foto Department of Defense)

Sydkoreansk rekryt (van att gå barfota
föredrar han att bära de amerikanska
skorna i handen under marsch).

hela taget representerar ett ganska gott soldatmaterial. Mentalt och
fysiskt äro koreanerna, tagna kollektivt, robusta och sega, och på
samma gång ett tåligt och förnöjsamt släkte. Naturligtvis finner man
bland dem, liksom inom andra folk, individuella avvikelser i olika
riktningar från vad som skulle kunna betecknas som normalschemat.
Och ganska genomgående tycks det förhålla sig så, att befolkningen
längre norrut - "as is so often true elsewhere"1) - är av ett något
primitivare och hårdare virke än fränderna i söder. Men denna olik
het i kynne, i den mån den kan anses konstitutiv, är sannolikt mest
att tillskriva den kargare miljöns och det bistrare klimatets inverkan
och torde endast i obetydlig grad vara "rasbiologiskt" betingad. 2)
- Ett påfallande och ur militär synpunkt något betänkligt karak
tärsdrag - "not always associated in \v'estern minds with Oriental
peoples" - vilket av naturliga skäl främst kommit att iakttagas
hos sydkoreanerna, är deras emotionella mottaglighet och lättrörlig
het. Det är denna "volatility" - skrev för ej så länge sedan Hanson
\V/. Baldwin3) - som gör varje förhandskalkyl rörande den syd
koreanska armens stridsduglighet så vansklig. Det får väl antagas,
att motsvarande, mer eller mindre, gällt och gäller beträffande de
nordkoreanska stridskrafterna.
Eftersom sålunda i befolkningshänseende - om ock mindre tal
mässigt sett än fysiskt och mentalt - de allmänna förutsättningarna
för skapandet av en effektiv krigsmakt få anses ha varit tämligen
likvärdiga på ömse sidor om den 3 8 :e breddgraden - och i varje fall,
på det hela taget, knappast sämre i söder än i norr - måste det helt
olikartade slutresultatet i de båda fallen framstå såsom i högsta grad
anmärkningsvärt. Det kan förefalla svårt att tillfredsställande för
klara fenomenet på annat sätt, än att vederbörande i Nordkorea
måste ha förstått att tillgodogöra sig vissa speciella faktorer, vilka
1) H. G. Martin, Korea: some tactical lessons, i Brassey's Annual 1951, s. 238.
2) Lautensach, i sin anförda Korea-bok, skriver härom bl. a. (s. 59 f): utöver
de för nästan alla koreaner gemensamma rasegenskapema kan man bland dem
urskilja två olikartade typer, den manchukoreanska och den mongolomalajiska. "Der
erstere ist wesentlich grösser als der zweite". Även i fråga om huvudform och
kroppsbyggnad avvika de båda befolkningstyperna - av vilka den förra är van
ligast förekommande i Nordkorea, den senare i Sydkorea - i vissa hänseenden
från varandra.
3) New York Times, 2 juli 1953 (Lessons in Korean \'{Tar).
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antingen inte alls existerade eller också inte blevo "adequately ex
ploited" söderut.1)
Kanske skulle man emellertid kunna vända på saken och uttrycka
den ungefär på följande sätt. Uppenbarligen måste det, vad den syd
koreanska armen beträffar, ha förefunnits något eller några funda
mentala fel i själva systemet, d. v. s. i de armeorg_anisatoriska och
utbildningstekniska principer och metoder, vilka legat till grund för
uppbyggnadsarbetet; eljest skulle slutresultatet näppeligen ha kunnat
bli så katastrofalt dåligt i ena fallet - och så utmärkt i det andra.
Naturligtvis kan man också tänka sig - och bör kanske så göra inte
minst just med hänsyn till sistnämnda sakförhållande - att den
fulla förklaringen inrymmer ett både - och!
Huru som helst ligger det i öppen dag, att det måste vara av ett
visst allmänt intresse och även borde kunna bli - på a n d r a håll till viss praktisk nytta att, så långt sig nu göra låter, få klarlagt, var
den grundläggande svagheten hos den sydkoreanska armen, respektive
ursprungskällan till den nordkoreanska armens effektivitet, kan ha
legat. Det säkraste och mest rationella sättet att finna svaret på dessa
spörsmål torde vara att i tur och ordning undersöka, hur man på
ömse håll gick till väga vid det praktiska lösandet av den förelagda
armeorganisatoriska experimentuppgiften.
Intresset knyter sig härvid, naturligt nog, främst till den nord
koreanska armen. Dock torde det vara lämpligt att först rikta sökar
ljuset mot dennas motpol i söder, alltså mot den före det gemensamma
elddopet ögonskenligen alltför uppreklamerade sydkoreanska armen.
Såsom inledningsvis berördes, var det först på sommaren 1949 alltså endast ett år före krigsutbrottet - som president Syngman Rhee
och hans inhemska medhjälpare på allvar kunde ta itu med upp
giften att - under benägen medverkan av general Roberts och dennes
Korean Military Advisory Gro11p - söka skapa en egen sydkoreansk
krigsmakt. Detta betyder nu visserligen icke, att man skulle varit
hänvisad till att bokstavligen börja från grunden. Så ogynnsamt var
dock inte utgångsläget - därmed ingalunda sagt, att det ej skulle
ha varit besvärligt nog.
1) Louis Heren, The Korean Scene, i Brassey's Annual 1951, s. 101.
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I själva verket ville man i Sydkorea uppfatta den 1 5 januari 1946
som sin armes födelsedatum - och tillika som en nationell högtids
dag. Redan vid denna tidpunkt hade nämligen de amerikanska
ockupationsmyndigheterna vidtagit de första anstalterna för att ska
pa en nationellt rekryterad polis- och gränsskyddsorganisation av
miliskaraktär. Arbetet härpå hade fortsatt under de närmast följande
åren och efter hand med större energi, i samma mån som utvecklingen
på andra sidan om 38:e breddgraden, d. v. s. den fortlöpande mili
tariseringen av Nordkorea - gjorde det allt påtagligare, att "some
sort of a military establishment" vore en absolut ofrånkomlig förut
sättning för att Sydkorea i längden skulle förmå hävda sitt oberoende
gentemot den aggressiva kommunistregimen i norr.1)
Det var ur denna "constabulary force" som den sydkoreanska
armen sedermera skulle växa fram och ta form. Den utgjorde en viss,
låt vara bräcklig, grund att bygga vidare på - men stort mera var
det heller icke.
En orsak till att amerikanerna varit så ohågade att sätta effektiva
vapen i händerna på sydkoreanerna samt ge dem en däremot svaran
de militärutbildning hade varit, att de inte litat mer än jämnt på
president Syngman Rhee och hans regering. De hade, med fog eller
icke, fått för sig, att "the Rhee government was trigger-happy" och
kunde befaras vid lägligt tillfälle försöka sätta igång en egen "be
frielseaktion" norrut.2)
Denna djupt rotade misstro på amerikanskt håll visavi den syd
koreanska regeringens innersta syften hade på intet sätt skingrats,
då frågan om att helt draga bort de tidigare ockupationsstyrkorna
mot slutet av 1948 ganska oväntat aktualiserades, Den kom tvärtom
att på ett ödesdigert sätt influera på de forna ockupanternas planer
och åtgöranden även i fortsättningen, i vad dessa gingo ut på att
sätta Sydkorea i stånd att självt övertaga ansvaret för sin militära
säkerhet. Eftersom tonvikten borde läggas på försvar och inte på an
fall, skriver Gunther, "we built up a constabulary rather than an
army". Tydligtvis var det alltjämt närmast ett slags kombinerad
1) Robert C. Cameron, The !ost corps, i majnumret 1953 av Military Review.
2) John G1mther, The riddle of MacArthur (New York 1950), s. 173 f,
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(Foto Dcpartmcnt of Dcfense)

(Foto Pressens Bild)

Sydkoreansk trupp under järnvägstransport till fronten.
Sydkoreansk tmpp på återtåg undan de framryckande
nordkoreanerna.

neutralitetsvakt och gendarmeri och icke en krigsmakt i egentlig me
ning, som föresvävade amerikanerna.1)
På papperet - och s. a. s. officiellt - synes man visserligen ha pla
nerat att organisera och efter hand bygga upp en sydkoreansk arme
om sammanlagt åtta infanteridivisioner. Åtminstone var detta det
antal operativa enheter, som Sydkorea faktiskt var i stånd att mo
bilisera i juni 1950.2) Förutom dessa åtta divisioner visade sig syd
koreanerna också förfoga över vissa självständiga lägre enheter: ett
artilleriregemente, ett kavalleriregemente, ett pansarvärnsregemente
m. m. Allt som allt uppgick den egentliga "fältarmens" numerär till
omkring 95.ooo man. Därutöver synes också ha funnits en icke för
handsorganiserad, halvutbildad mobiliseringsreserv om 30-40.000
man.3)
Emellertid saknade försvarsorganisationen nära nog varje tillstym
melse till ett pansar- eller stridsvagnsvapen - ett mindre antal pan
sarbilar var det enda, som kunde erinra om ett sådant. Inte heller
fanns det något flygvapen, i varje fall inget flyg, som förtjänade
namnet "vapen". Ett r 5-tal lätta flygplan, avsedda för spanings- och
sambandsuppgifter, var allt av "flygstridskrafter", som Sydkorea
kunde sända till väders, då "kriget kom". Hela "flottan" bestod i
huvudsak av ett mindre antal bevakningsfartyg och minsvepare.4)
1) Detta bekräftas även av en annan, av allt att döma väl initierad författare:

Brainard Prescott i tidskriften The Reporter, 26 sept. 1950 (How we built the
South Korean Republic). Enligt Prescott, vilken en tid hade beklätt en civil be
fattning i ockupationsförvaltningen, var det ftminstone från början just "an army
of military police battalions rather than of divisions", som man syftade till.
2) Divisionerna voro numrerade i löpande följd från 1 till 8, dock med ett
ganska kuriöst undantag. Någon division med sifferbeteckningen 4 fanns icke,
däremot en onumrerad enhet, som bar namnet "Huvudstadsdivisionen" (Capita!
Division). - Anledningen till detta förhållande var följande, enligt vad E. ].
Kahn ]r uppger i sin bok The peculiar war. Impressions of a Reporter in Korea
(New York 1951), s. 111. Siffran 4 anses överhuvud taget som ett olyckstal i
Korea, och dessutom hade ett regemente med detta nummer givit "an extremely
shabby account of itself" i samband med stillandet av vissa interna oroligheter i
Sydkorea 1949. Efter den betan hade den sydkoreanska militärledningen beslutat
att för framtiden undvika "the use of that tarnished numera\ at any unit leve!"!
3) The Army Quarterly, okt. 1950 (Review of events in South-East Asia and
the Far East).
4) För omfattningen och sammansättningen av de sydkoreanska marinstrids
krafterna redogöres i W''. Karig-M. W. Cagle-F. A. Manson, Battle Report
VI: The war in Korea (New York & Toronto 1952), s. 67. - Personellt uppgick
styrkan till något över 7.000 man.
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Dessa bristfälligheter kunde i och för sig tyckas anmärkningsvärda.
I själva verket voro de av allt att döma ett direkt och fullt medvetet
uttryck för den nyss berörda defensiva grundtanke, som präglade så
väl försvarsorganisationen i stort som dess olika enskildheter.1) Ame
rikanerna hade helt enkelt råkat förbise - eller kanske rentav av
siktligt ignorerade - den krigshistoriska erfarenhetssats, som säger,
att en arme utan förmåga att anfalla heller icke är i stånd att med
framgång försvara sig.
Själva förbandsorganisationen var eljest i prmc1p kalkerad på
amerikanskt mönster. Men överensstämmelsen inskränkte sig på det
hela taget till rent yttre och perifera förhållanden, såsom att divisio
nen i båda fallen innefattade tre infanteriregementen - dess "main
combat elements" -, vart och ett av dessa tre skyttebataljoner, etc.
Vad som framför allt karaktäriserar den a m e r i k a n s k a in
fanteridivisionen är emellertid dess högst avsevärda rörlighet och eld
kraft. - Rörligheten säkras bl. a. genom riklig tilldelning av motor
fordon och signalmedel. Sålunda ingå organisatoriskt drygt 4.000
motorfordon (därav r/4 "jeepar") samt mer än 2.000 radioapparater.
Eldkraften har åstadkommits genom att i divisionen infogats, dels en
tung stridsvagnsbataljon (tillika avsedd som pansarvärnsförband),
dels ett artilleriregemente, bestående av icke mindre än tre "bataljo
ner" utrustade med ro,5 cm haubitser och en "bataljon" med r5,5 cm
haubitser, ävensom en luftvärnsbataljon. Allt som allt representeras
divisionens rent artilleristiska eldkraft av 5 4 st ro,5 cm haubitser och
r 8 st r 5, 5 cm haubitser, förutom ett 60-tal luftvärnspjäser av skilda
kalibrar. - Vidare ingå organisatoriskt i divisionen bl. a. en ingen
jörbataljon, ett spaningskompani, ett signalkompani, ett flertal un
derhållsförband m. m. - Personalstyrkan uppgår - eller uppgick
fram till Koreakriget - till icke mindre än inemot r 8. 900 man.2)
1) Jfr Hearings, I, s. 243: "There was a definite decision made from Washing
ton - - -. There was a !imitation on the size of artillery. I think there was a
!imitation on the tanks. I can't recall that they received any air equipment. And
if they received any Navy equipment, it was of a very minor character - - -.
\'v'hat was left was sufficient as a constabulary."
2) En viss reduktion av infanteridivisionens numerär har sedermera - i två om
gångar - företagits, närmast som följd av erfarenheterna från Koreakriget. Våren
1952 minskades den totala personalstyrkan med drygt 700 man. "The latest
rep;ulation will pep; the size at 17.531" (New York Times, 27 jan. 1953). Det är
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Trots att den amerikanska divisionen sålunda kunde tyckas ha or
ganisatoriskt väl tillgodosetts i fråga om tung eldkraft och även i
övrigt ständigt förfogade över alla erforderliga markvapen och under
stödsförband, för att sätta den i stånd att på egen hand genomföra
även mera självständiga och långvariga stridshandlingar - oaktat
detta ansågs dock på amerikanskt håll, att divisionens egen eldkraft
vore helt otillräcklig för att ensam förmå betvinga "more than light
resistance". Vid strid av större omfattning borde divisionen därför
normalt kunna påräkna - förutom "taktiskt" flygunderstöd - ytter
ligare tung eldkraft från kår- och armeartilleriet.1)
Det är mot denna bakgrund som man närmast bör bedöma de syd
koreanska divisionernas materiella stridsvärde. I dessa ingingo inga
stridsvagnsförband. För rena pansarvärnsuppgifter funnos i hela ar
men endast ett 60-tal 57 mm pansarvärnskanoner, förutom ett icke
överväldigande stort antal lätta (6 cm) bazookor. Divisionsartilleriet
var, åtminstone kvantitativt, mycket svagt - endast en "bataljon",
utrustad med lätta 10,5 cm haubitser. Denna artilleripjäs var f. ö.
den tyngsta, som överhuvud taget förekom i den sydkoreanska ar
men, och det till ett antal allt som allt icke överstigande roo st.
Tyngsta infanterivapen var 8 cm granatkastare.2) - Även med av
seende på rörligheten voro de sydkoreanska divisionerna styvmoder
ligt tillgodosedda. Exempelvis ingingo i varje division endast r 50200 fordon, varav ungefär ro procent 2½ tons lastbilar.3) Det torde
få anses signifikativt, att den sydkoreanska divisionens totala nume
rär blott obetydligt översteg r r.ooo man, oaktat att det rent (gevärs-)
infanteristiska inslaget absolut sett knappast lär ha varit mindre än
det för en amerikansk infanteridivision normala.
att märka, att n?tgon nämnvärd minskning av eldkraften icke har skett. Liksom
förut inrymmer infanteridivisionen en arsenal om cirka 20.000 enskilda vapen!
Däremot har totala antalet bilar (jeepar) nedg?ttt.
1) Uppgifterna om den amerikanska infanteridivisionen vid tidpunkten för
Koreakrigets utbrott äro hämtade bl. a, ur Brassey's Annual 1950: H, G. Martin,
Principal foreign armies: United States (s. 179 ff).
2) Sifferuppgifter rörande den sydkoreanska armens materiella standard ha redo
visats av ett flertal skribenter och i skilda sammanhang. En ganska detaljerad
redogörelse lämnades av överste Conrad H. Lanza i augustinumret 1950 av
Combat Forces Journal.
3) Enligt överste Max Waibel i julinumret 1951 av Allgemeine Schweizerische
Militär Zeitschrift (Kriegslehren aus dem Feldzuge in Korea).
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Sydkoreansk tmpp under marsch mot
organiseri ng).

f ronten (efter re

Likväl täcker det nu anförda icke på långt när h e 1 a sanningen
rörande det faktiska utrustningsläget inom den sydkoreanska armen i
juni 1950. Detta kunde möjligen och till nöds ha bedömts godtagbart,
därest de sydkoreanska förbanden verkligen hade fått den materiel,
som de enligt de av amerikanerna fastställda "fältutrustningslistorna"
s k u 11 e vara tilldelade, och förutsatt att denna åtminstone hade
varit av någorlunda förstklassig kvalitet. Men så var långtifrån för
hållandet.
Då de amerikanska f. d. ockupationstrupperna på försommaren
I

9 5 o drogo sina färde, tyckas de ha lämnat kvar i Korea det mesta

av sin tyngre materiel och övriga standardutrustning, representerande
enligt Gunther ett värde av 5 3.000.000 dollar. Det säger sig självt,
att denna materiel omöjligen kunde förslå till att fältutrusta en hel
arme; dessutom var den redan då i betydande utsträckning föråldrad
och försliten·. Vad som fattades måste man, så långt det gick, söka
komplettera från annat håll. Till buds stod därvid egentligen endast
viss materiel av japanskt ursprung, även den både föråldrad och för
sliten. I den mån det rörde sig om eldvapenmateriel tillkom den yt
terst allvarliga olägenheten, att praktiskt taget inga som helst möj
ligheter längre funnos att uppbringa reservdelar och ersättnings
ammunition. F. ö. voro amerikanerna själva synnerligen restriktiva
i fråga om tilldelning av ammunitionssatser också för de av dem
överlämnade vapnen av amerikanskt fabrikat. - "The South Ko
reans, to sum up, were underarmed", konstaterar Gunther och anför
i detta sammanhang efter general Roberts, att sydkoreanerna allt som
allt lära ha disponerat av signalmateriel endast I 5-20 km kabel,
och att hela deras luftvärnsutrustning skall ha utgjorts av "två vatten
pistoler och en luftbössa". Skulle denna drastiska beskrivning vara
tillnärmelsevis med verkliga förhållandet överensstämmande, torde
man icke skäligen böra alltför mycket beskärma sig över den syd
koreanska armens svaga prestationer i fält.
Däremot kunde man nog med så mycket större skäl spörja, huru
vida icke amerikanerna sedermera fått anledning begrunda den oför-
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änderliga sanningen i Bismarcks ord, att "jeder Groschen, fi.ir eme
schlechte Armee ausgegeben, Verschwendung ist".1)
Också vad beträffar den sydkoreanska armens låga personella kva
litet sommaren r 9 5 o måste skulden anses falla i första hand på
amerikanerna själva. Det var dessa, som självmant hade påtagit sig
uppgiften att utbilda den nya armen till ett effektivt instrument, åt
minstone för en defensivt inställd högsta lednings operativa syften.
"The code of training" var identisk med den, som var gällande inom
den amerikanska armen, har MacArthur sedermera yppat - ett
"avslöjande", som till äventyrs kunde föranleda slutsatser och re
flexioner av skilda slag.2) I varje fall kunde de amerikanska trup
pernas uppträdande och prestationer i Korea - åtminstone under kri
gets första halvår - näppeligen uppfattas såsom direkt rekommen
derande för de utbildningsprinciper och disciplinära metoder, som
fram till denna tid hade tillämpats inom den amerikanska armen.
Att det sedan efter hand blev bättre är en sak för sig.
Vad nu emellertid de sydkoreanska soldaterna beträffar - och
alldeles oavsett den större eller mindre effektiviteten i de utbild
ningsmetoder, som hade kommit till användning3) - så voro de i
juni r 9 50 så långt ifrån färdigutbildade, om man får tro den ovan
citerade E. J. Kahn, att de överhuvud taget aldrig hade deltagit i
tillämpningsövningar av större omfattning än i bataljonsförband.
Att de praktiskt taget helt saknade utbildning i att uppträda till
sammans med och mot stridsvagnar har antytts i det föregående. Det
är därför kanske föga att undra över att de, åtminstone till en bör
jan, visade en rent "patologisk rädsla för stridsvagnar", såsom en av
1) En liknande tankegång gav Hanson W. Baldwin uttryck åt (i New York
Times, 10 juli 1950) med orden: "We gave either too much or to little; we should
either have given more or nothing at all".
2) Hearings, I., s. 230. - Det bör kanske här påpekas ,att MacArthur själv,
såsom han förefallit angelägen att framhålla, icke hade "an ounce of responsibility
in Korea after it became a Republic except to make the domiciliary arrangements
for the mission".
3) Rätt betecknande är vad en Korea-korrespondent till The Times rapporterade
(12 okt. 1950) på tal om den något omstridda amerikanska "rådgivargruppen".
Fastän många av dess medlemmar "had spent years in Korea, few had bothered
to learn the language".
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de högre amerikanska utbildningsofficerarna utlät sig. 1) Och det
kan nog vara skäl att instämma med den franske författare, som, på
tal om orsakerna till det sydkoreanska försvarets sammanbrott, väd
jande utbrister: "Ne soyons pas trop severes pour le vaincu". 2) Det
f a 1111 s otvivelaktigt förmildrande omständigheter!
En speciell svårighet vid denna nödtvungna snabbutbildning av en
hel arme låg, naturligt nog, i bristen på kvalificerat befäl. Såsom
general MacArthur med skärpa framhållit, tar det år att skapa en
kunnig och effektiv officerskår. Här i Sydkorea hade utbildningen
av armens blivande officerare och underofficerare till stor del måst
ske parallellt med utbildningen av det värnpliktiga manskapet. Och
därtill kom så, att sydkoreanerna militärt sett "lack the background
of long tradition" (MacArthur).3) De högskoleutbildade stabsoffice
rare, som stodo till förfogande, kunde nära nog räknas på fingrarna.4)
Helhetsuppfattningen om den sydkoreanska armen av år 1950
skulle likväl bli missvisande och alltför ofördelaktig, om det inte
till sist tillades, att denna så hårt prövade krigsmakt dock häpnads
väckande snabbt återhämtade sig efter det första förkrossande slaget.
De fem reorganiserade och nyutrustade sydkoreanska divisioner, vilka
- sammanförda till två armekårer - vid FN-truppernas sida med
utmärkelse deltogo i försvaret av Pusan-brohuvudet alltifrån slutet av
augusti, tyckas sålunda - paradoxalt nog - ha företett ett relativt
högre stridsvärde än de ursprungliga åtta divisionerna, som så snabbt
och föga hedersamt vräktes över ända, då det nordkoreanska blixt
överfallet drabbade dem i slutet av juni. De visade sålunda, att i
grund och botten, och under förutsättning av icke alltför ogynnsamma
odds, även de sydkoreanska soldaterna voro "very fine troops", för att
1) S/l. enligt Marg11erite Higgins, \Var in Korea. The Report of a woman combat
correspondent (New York 1951), s, 20. Boken har utgivits även i svensk övers.:
Krig i Korea (Stockholm 1952) (s, 38).
2) Camille Rottgeron, Les enseignements de la guerre de Coree (Paris 1952) s. 57.
3) Jfr Hearings, I, s, 181: "To build up an army it takes years, tradition,
standards, and there is no way to substitute for that".
4) Flertalet sydkoreanska generaler var i trettio/l.rslUdern och hade haft högst
sergeants tjänstegrad under andra världskriget (Japan-tiden), "Even a man with
thorough military training and considerable technical experience is rarely a good
general when so youthful", anmärker Melvin B. Voorhecs i sin beryktade bok
Korean Tales (New York 1952).
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ännu en gång citera general MacArthur. Något annat hade man väl
strängt taget heller aldrig haft anledning att befara.1)

Frågan om den nordkoreanska armens styrka, sammansättning och
kvalitet sommaren 1950 låter sig icke lika entydigt och kategoriskt
besvaras som motsvarande spörsmål beträffande de� sydkoreanska
armen. Delvis sammanhänger detta med de avsevärda förändringar
i kvantitativt och kvalitativt hänseende, som den förra armen uppen
barligen undergick alltifrån krigsutbrottet den 2 5 juni fram till tid
punkten för den amerikanska motaktionens igångsättande vid mitten
av september. Men delvis beror förhållandet därpå, att tillgängliga
uppg,ifter angående styrkeförhållanden m. m. på nordkoreansk sida
vid olika tidpunkter äro något motstridiga och osäkra.
Efter vad det vill förefalla, torde vid själva spelöppningen den
2 5 juni på nordkoreansk sida inalles endast sex skyttedivisioner ( r :a6 :e) ha varit engagerade, sannolikt fördelade på två armekårer (I:a
och II:a). - Utöver dessa funnos emellertid redan sedan lång tid
tillbaka fyra-fem s. k. polisbrigader, m. a. o. ett slags gränsförsvars
förband, grupperade längs "gränsen", på nordsidan av 3 8 :e bredd
graden.2) Deras uppgift i samband med det strategiska överfallet
torde ha bestått i att på frontavsnitten mellan "spjutspetsarna" binda
motstående sydkoreanska försvarsstyrkor ävensom skydda anfalls
kolonnernas flanker. De fyllde sålunda en sekundär funktion, men
en nog så betydelsefull.
Efter hand som operationsområdet vidgades och småningom även
motståndet på Sydsidan började hårdna, ökades den kvantitativa in
satsen också på Nordsidan. Redan vid månadsskiftet juli/augusti hade
det lyckats den amerikanska underrättelsetjänsten att identifiera elva
1) Redan i juli 1950 hade Joseph Fromm rapporterat till U,S, News & World
Report (21 juli), att de sydkoreanska soldaterna förmodligen skulle komma att
slåss mycket bra, bara de väl övervunnit "their fright of tanks", - Jfr Hearings,
I, s, 180: "In fact, I do not know of any nation in the world, if you give them
proper training and equipment, that would not behave mast becomingly, with
courage, determination, and resolution, Such things are not bounded by nationa
listic lines at all. They are universal."
2) Enligt vad general MacArthur uppgivit, voro dessa gränsförsvarsbrigader
numerärt ungefär lika starka som de nordkoreanska fältdivisionerna, ehuru "of a
different type of organization", (Hearings, I, s. 231.)
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nordkoreanska divisioner. Ungefär en månad senare, då den nord
koreanska "folkarmen" tyckes ha uppnått sin största kvantitativa
omfattning, skola enbart i striderna vid Pusan-brohuvudet ha varit
insatta icke mindre än tretton skyttedivisioner förutom ett par pans
rade enheter. De identifierade infanterienheterna hade följande num
merbeteckningar: r-ro, 12, r 3 och r 5; numren r r och 14 tyckas så
lunda ha varit vakanta.1)
Till sin sammanlagda numerär skall den nordkoreanska fältarmen
ännu i början av september icke ha avsevärt överstigit 140.000 man,
vilket kan förefalla överraskande litet. 2) Det bör dock härvid beaktas,
att de successiva förstärkningar, som den nordkoreanska armen under
sommarens lopp tillfördes i form av organiserade nya enheter, åtminstone till betydande del kommo att neutraliseras genom de avsevärda
stridsförluster, som drabbade nordkoreanerna framför allt under an
fallen mot brohuvudställningen, och vilka icke i nämnvärd utsträck
ning torde ha ersatts.3)
Man kan då fråga: varför disponerade den nordkoreanska ledning
en sina stridskrafter på ett synbarligen så föga ekonomiskt sätt? Var
för kostade den icke hellre på sig en kvantitativt starkare insats från
första början i stället för att försöka med ett dylikt droppvist in
sättande? Rimligtvis skulle ju på så sätt anfallskraften och stridsut
hålligheten ha väsentligt ökats och i samma mån utsikterna att ge
nomföra den ursprungliga anfallsplanen högst väsentligt ha för
bättrats!
Svaret på dylika frågor och spekulationer torde framgå ur en när
mare undersökning av de särskilda förutsättningar och omständig1) Vad beträffar de båda pansarformationerna, komma deras nummerbeteck
ningar att beröras längre fram.
2) Jfr Hal. D. Steward i februarinumret 1951 av Military Review (Rise and
fall of an army). Steward anslår numerären till 133.000 man. Battle Report, VI,
s. 115, har däremot den anmärkningsvärt exakta styrkesiffran 142.728 (ett sta
tistiskt medelvärde?).
3) I en kommunike från general MacArthurs högkvarter, 6 nov. 1950, vilken
hade en viss karaktär av bokslut över det ursprungliga, egentliga Koreakriget,
uppgavs, att totala antalet nordkoreanska fångar vid denna tid uppgick till
135.000. Förlusterna i övrigt beräknades överstiga 200.000 man. Åtminstone den
den senare siffran måste rimligtvis tagas med en nypa salt,
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Nordkoreanska krigsfångar under väntan pc/, avtransport till
fångläger.

heter .i övrigt, under vilka den nordkoreanska armen tillkom. Detta
torde f. ö. i flera hänseenden kunna utgöra ett rätt lärorikt studium.
Huru hade det överhuvud taget varit möjligt för nordkoreanerna
att i tysthet bygga upp en så effektiv och modernt präglad arme som
den, vilken vid midsommartiden. r 9 5 o trängde in i Sydkorea och inom
några veckor så när hade kastat försvararna i havet? Detta intres
santa spörsmål, som under sommarmånaderna r 9 5 o beredde väster
ländska .iakttagare och kommentatorer åtskilligt huvudbry, ställdes
i blixtbelysning genom ett par artiklar i en amerikansk tidskrift, som
publicerades på förhösten samma år. Författaren var en förutvarande
sovjetrysk överstelöjtnant, Kyril Kalinov. Denne hade, uppgav han,
personligen tagit del i organiserandet av den nordkoreanska armen,
samt någon tid efter återkomsten från Fjärran Östern på sommaren
1949 bestämt sig för att "hoppa av" och fly till utlandet. - Kalinov
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förefaller - så långt hans uppgifter gå att kontrollera - att vara
en på det hela taget omdömesgill och vederhäftig sagesman.1)
Enligt vad Kalinov uppgav skulle i slutet av år 1948 en större
militärdelegation av avsänts från Moskva till Korea med uppgift att
inom en tidrymd av 18 månader sätta upp en slagkraftig och modern
nordkoreansk arme. Som formell förevändning för denna åtgärd hade
angivi, ts, att den nya armen vore ämnad att utfylla det tomrum, som
komme att uppstå i och med att de ryska ockupationstrupperna dro
ges tillbaka från Nordkorea (vilket officiellt skulle ske 1 januari
1949). Att denna förklaring dock knappast fullständigt täckte de
verkliga motiven, stod i viss mån att utläsa redan ur kommissionens
sammansättning. I densamma ingingo sålunda ej mindre än fem gene
raler (däribland den sedermera för likartad funktion i Östtyskland
kände Kubanov). Anmärkningsvärt nog voro fyra av dessa generals
personer pansarspecialister. Kalinov själv, vilken också - som nyss
antyddes - skall ha beklätt en befattning i kommissionen, hade ut
setts till denna kommendering i sin egenskap av artillerist. - Beslutet
om delegationens utsändande skall ha fattats vid en konferens i
Kreml, vid vilken dåvarande krigsministern, marskalk Bulganin, pre
siderade, och vari deltogo bl. a. så prominenta personer som den nu
varande regeringschefen Malenkov, samt marskalkarna Vassil jevski
(då designerad ny krigsminister), Konjev (chefen för markstridskraf
terna) och Malinovski (överbefälhavaren i Fjärran Östern).
Vid ifrågavarande tillfälle hade marskalk Bulganin bl. a. upp
skisserat de riktlinjer, v,ilka skulle vara vägledande för den ryska
militärkommissionen i dess armeorganisatoriska verksamhet. Särskilt
stor vikt skulle läggas vid att få fram ett effektivt pansarvapen. Det
hade betonats, att detta borde utrustas med moderna stridsvagnar. För
att spara drivmedel åt dessa skulle däremot armen i övrigt (artilleriet)
icke i större utsträckning motoriseras. - Anmärkningsvärt nog skulle
det nordkoreanska flyget ges en starkt begränsad omfattning - "a
group of 150 planes" var allt, som medgavs. Såsom Kalinov småning
om fick veta, var denna återhållsamhet i fråga om flygstridskrafterna
betingad främst av politiska skäl. Man fruktade på ryskt håll, att
nordkoreanerna, om de finge även ett betydande taktiskt flyg till
1) The Reporter, 26 sept, och 10 okt. 1950: Kyril Kalinov, How Russia built the
North Korean Army. (Sv, övers. i utdrag i Effektivt Försvar, nr 2-3 1952).
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sitt förfogande, skulle få det alltför lätt att slå sig fram till Pusan
och i segeryran kunna förledas till överilade steg, vilka kunde vara
ägnade att provocera Förenta Staterna till icke önskvärda aktiva
motåtgärder. 1)
Inom ramen för de allmänna riktlinjer, som uppdragits i Moskva,
hade delegationens ledare tydligen medgivits relativt stor handlings
frihet. Bl. a. tyckes det ha varit överlämnat åt deras eget skön att
besluta i ett så väsentligt spörsmål som beträffande det antal opera
tiva enheter, vilka skulle sättas upp. Atminstone uppger Kalinov, att
det var på förslag av Kubanov, som man beslöt att i första omgången
organisera en "stötarme", bestående av två pansardivisioner (om till
sammans c:a 500 stridsvagnar) och sex skyttedivisioner, samt en
"maneuvering force", likaledes sammansatt av åtta "first line divi
sions", väl utrustade och utbildade. I andra hand borde sedan av
"territorial troops" bildas en "reserve force", också den bestående av
åtta divisioner ehuru av en något lägr� kvalitet. 2) - Allt som allt
var sålunda den nya nordkoreanska armen ämnad att i fullt utbyggt
skick omfatta 24 st. divisioner, därav två pansrade. Det var sam
mansättningen och utbildningen av dessa båda senare enheter, som
- "according to all our plans" - utgjorde "the vital factor".
Men varför - för att återkomma till denna fråga - sattes då
icke s a m t 1 i g a dessa 24 divisioner in mot det sydkoreanska försva
ret, och det redan från första stund? Förklaringen är helt enkelt den,
att de till stor del icke existerade vid midsommartiden 1950. Tyd1) Jfr Battle Report, VI, s, 98 (not 1): "Future historians will have to explain
why the Communists did not complement their excellent, well-trained and well
equipped North Korean Army with an equally capable Air Force". Två tänk
bara förklaringar framkastas, å ena sidan just sovjetryska farhågor för att nord
koreanerna, stödda på ett slagkraftigt flyg, skulle "provoke an unlimited war",
å andra sidan möjligheten av att vissa nordkoreanska flygare skulle gripa chansen
att med sitt "valuable airpTane" desertera till Sydkorea.
2) Beträffande den av Kalinov använda terminologin må jämföras med en art.
(Stress the fundamentals) av Förenta Staternas dåvarande armechef, general ].
Lawton Collins, i novembernumret 1952 av Combat Forces Journal. - Collins
skriver här bl. a.: "We have incorporated this general theory of attack into our
Army organization. \'v'e call it 'triangular' - three elements just alike, Each in
fantry unit has: 1. a finding and fixing force; 2, a maneuvering force; 3, a reserve
force, Each is interchangeable wirh the other", En sådan organisation hade be
funnits väl ägnad "to meet the needs of our American Army doctrine of attack",
- Några kommentarer till denna påfallande parallellism i sovjetrysk och
amerikansk taktisk uppfattning och terminologi skola här icke försökas.
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ligen hade det icke lyckats att hålla det anbefallda tidsschemat något som delvis kan ha berott på att kommissionen icke fick till
fälle att i lugn och ro fullfölja sitt arbete. Atskilliga befattnings
havare, däribland just Kalinov, återkallades nämligen till Moskva
redan på våren 1949, efter det att amerikanerna börjat visa ett när
gånget intresse för deras förehavanden.
I själva verket lära de sex divisioner, som sedermera skulle komma
att utföra det egentliga blixtöverfallet, ha varit i huvudsak uppsatta
och klara redan i februari 1949. Förklaringen till ett så fermt resul
tat av kommissionens verksamhet skulle legat däri, att manskapet
till stor del kunnat tagas från ännu icke helt demobiliserade förband
med praktisk krigserfarenhet från kinesiska inbördeskriget och andra
världskriget. Dessa torde i så fall endast till mindre del ha varit
sammansatta av genuina nordkoreaner och övervägande av kineser
med koreansk härstamning, vilka utbildats och kämpat tillsammans
med den kinesiska kommunistarmen.1) - Den enda egentliga prak
tiska svårigheten hade - enligt Kalinov - bestått i att få fram en
kvantitativt och kvalitativt tillfredsställande befälskader. Man löste
problemet på så sätt, att duktiga meniga med krigserfarenhet "kon
stituerades" till underbefäl, under det att lämpliga underofficerare
förordnades till subalternofficerare.
Besvärligare komplikationer tillstötte emellertid, så snart fråga
blev om att stampa fram den till åtta förstklassiga divisioner upp
gående "rörliga styrka", vilken var tänkt som ett komplement till
den egentliga stötarmen. Kven dessa sistnämnda divisioner skulle liksoi;n pansardivisionerna - planenligt ha satts upp redan på våren
1949, men tydligtvis befanns detta icke vara utförbart. - Beträf
fande reservdivisionerna (territorialförbanden) tyckes man redan från
början ha varit inställd på att med deras organiserande skulle få
anstå tills vidare.
Av Kalinovs framställning kunde man möjligen få den uppfatt
ningen, att några organiserade rent nordkoreanska stri, dskrafter att
tala om knappast skulle ha existerat före ingången av år 1949. Detta
är emellertid knappast fullt korrekt. I själva verket torde vissa för1) Jfr Stewart Alsop, i New York Herald Tribune och Stockholms-Tidningen,
20 mars 1951.
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arbeten för en blivande nordkoreansk arme ha påbörjats redan f ö r e
Japans kapitulation på sensommaren 1945. Detta framgick bl. a. av
ett längre anförande av dåvarande amerikanske utrikesministern,
Dean Acheson, inför FN:s generalförsamlings politiska utskott i ok
tober 1952.1)
Enligt Acheson skulle det så tidigt som 1.948 ha funnits en nord
koreansk arme på 50-60.000 man, en numerär som under det föl
jande året steg till ungefär den dubbla. "Vid denna tid", fortsatte
Acheson, fördes två divisioner forna koreanska frivilligstyrkor från
Kommunist-Kina, där de hade organiserats för att kämpa i den ki
nesiska kommunistarmen, till Nordkorea. Det kan ligga när till hands
att identifiera dessa båda enheter med 1 :a, resp. 6 :e divisionen i den
nordkoreanska "stötarmen" av år 1950, vilka enligt Hal. D. Steward
just voro två "regular army units", till stor del sammansatta av
trupper med tidigare krigserfarenhet.
Den amerikanske utrikesministern uppgav vidare - med stöd av
"tillgängliga informationer" - att ro.ooo unga koreaner, vilka vid
tiden för andra världskrigets slut hade sänts till Sovjet-Sibirien i
och för utbildning i stridsvagnstjänst resp. som flygplanspiloter, även
ledes vid denna tid (1949) återkommo till Korea efter avslutad ut
bildning. Dessa skulle ha följts av ytterligare 10.000 "veteraner",
vilka under inbördeskriget tjänstgjort i den kinesiska kommunist
armen. Sedan efter hand även andra kontingenter - efter att ha
genomgått viss militärutbildning i Sovjetunionen - återvänt till
Korea, skulle det småningom ha lyckats att av dessa spridda bestånds
delar sätta samman en nordkoreansk arme på inte mindre än 150180.000 man - och detta alltså redan i n n a n någon mera omfattan
de rekrytutbildning kommit igång, vilket, enligt Acheson, icke skulle
ha skett förrän fram på våren 1950. Ungefär vid sistnämnda tidpunkt
började också - fortsatte Acheson - tung krigsmateriel anlända
till Korea från Sovjetunionen, "så att både armen och flyget kunde
utrustas". Därjämte knötos nu ryska militära "rådgivare" till alla
underavdelningar av den nordkoreanska armen, från bataljon och
uppåt.
1) TT-Reuter fr?tn New York, 24 okt. 1952. Se Utrikespolitiska Institutets Ka
lendarium 1952, sp. 875 ff.
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På så sätt skapades i Nordkorea en stor arme, slutade den ameri
kanske utr,ikesministern. "Den sattes upp, utbildades och fick sin
tunga utrustning av ryska regeringen, som också fungerade som råd
givare både taktiskt och strategiskt".
Beträffande vad slags informationer, som stått Acheson till buds,
då han utarbetade sitt FN-anförande, gavs ganska vagt besked. Det
framgick emellertid, att det närmast rörde sig om uppgifter, som in
hämtats "från desertörer och krigsfångar samt av FN-personal". I
viss utsträckning stödde utrikesministern sig tydligen också på doku
mentariskt material, som erövrats av FN-styrkorna under framryck
ningen i Nordkorea hösten 1950. Huru som helst måste nog upp
giften, att Nordkorea redan på våren 19 50 skulle ha förfogat över
en arme på minst 150.000 man, ha varit något överdriven. Såsom re
dan i det föregående framhållits, skall den nordkoreanska fältarmens
totala numerär ännu i september 1950 icke ha uppgått till mer än 130
-140.000 man. Visserligen må de under sommarens operationer lidna
manskapsförlusterna ha varit högst ansenliga, men å andra sidan
hade vid denna tid uppenbarligen en verklig "bottenskrapning" skett
av alla då ännu tillgängliga personella resurser.
Enligt major Steward - i februarinumret 1951 av "Military
Review" - skulle den ursprungliga nordkoreanska mobiliseringspla
nen ha räknat med en krigsorganisation "with a basic strength of 14
divisions". I och för sig rimmar denna uppgift någorlunda med Ka
linovs påstående, att den egentliga fältarmen var avsedd att omfatta,
dels en "stötarme" om sex skytte- och två pansardivisioner, dels en
"maneuvering force" om ytterligare åtta operativa enheter, cl. v. s.
inalles fjorton infanteri- och två pansrade enheter. Att endast första
omgångens divisioner ("stötarmen") hade kunnat eller hunnit mo
biliseras till den 2 5 juni 1 9 5 o är likväl ganska klart.
Något som frapperar är emellertid, att Steward i sin redogörelse
för den nordkoreanska armeorganisationens ursprungliga omfattning
överhuvud taget ingenting har att förmäla om några nordkoreanska
pansardivisioner.
Enligt Kalinov skall ju den ryska utbildningskommissionens direk
tiv bl. a. ha inneburit, att särskild omsorg skulle nedläggas just på det
blivande nordkoreanska pansarvapnet. Det var även föreskrivet, att
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(Foto Pressens Bild)

Sydkoreanskt pansar (pansarbil av amerikansk tillverkning),

största återhållsamhet borde iakttas i fråga om motorisering av ar
men i övrigt, detta främst för att spara drivmedel åt stridsvagnarna.
Man bestämde sig därför, ·uppger Kalinov, för "a simplified motori
zation". Denna inskränkte sig i realiteten till att allt som allt roo
r 50 "light trucks" tilldelades två av de egentliga "stötdivisionerna",
nämligen r:a och 4:e divisionerna (d. v. s. förmodligen divisionen med
lägsta nummer i vardera av de två ursprungliga armekårerna) även
som en av den andra omgångens divisioner. I det senare fallet skall
det däremot ha rört sig om divisionen med det h ö g s t a numret,
nämligen den r6:e.
Vad de båda planerade pansardivisionerna beträffar hade man fortfarande enligt Kalinov - för dem ursprungligen reserverat num
merbeteckningarna 2 :a respektive 8 :e. Denna tanke måste i varje
fall ha frångåtts; kanske fann man, att det av praktiska skäl skulle
vara lämpligare, att åtminstone i den egentliga fältarmen samtliga
fjorton skyttedivisioner finge löpande nummer i obruten sekvens
(alltså r:a-14:e).
Hur som helst framgår det fullt klart av ett flertal olika källor,
att en pansardivision - om också icke såsom operativ enhet så dock
med betydande delar - måste ha deltagit i fälttåget ej blott under
hela juli månad utan redan från första invasionsdagen. Denna tyckes
emellertid ha haft beteckningen IO 5 :e pansardivisionen. Hur då för
klara detta anmärkningsvärt höga nummer?_
Frågan är naturligtvis i sig själv av oväsentlig betydelse. Möjligen
hade man helt enkelt valt ett tresiffrigt nummer för att därigenom
förebygga förväxlingar mellan divisioner ur olika truppslag. - Emel
lertid borde i så fall ha kunnat förväntas att, i analogi härmed, den
sedermera uppsatta a n d r a pansardivisionen skulle ha kallats "den
ro6:e". Så förhöll det sig likväl inte. Ingen ytterligare nordkoreansk
division med tresiffrig nummerbeteckning synes ha identifierats av
Sydsidans underrättelsetjänst och överhuvud taget ingen mer pansar
division. Däremot uppträdde fram i september, såsom redan inled
ningsvis antyddes, på Naktongfronten en pansar- eller stridsvagns
brigad med förbandsnumret r6.
Det ligger väl då närmast till hands att tänka sig, att det just var
denna r6:e brigad, som representerade vad som från början torde ha
varit ämnat att byggas ut till en andra ("ro6:e"?) pansardivision.
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Den försämring, som krigsläget ur nordkoreansk synvinkel undergick
fr. o. m. slutet av juli - alltså sedan amerikanska armestridskrafter
börjat i större utsträckning deltaga i operationerna - har antagligen
nödgat den nordkoreanska ledningen att uppge tanken på ytterligare
en pansardivision, och i stället låta den andra pansrade enheten få
den blygsammare formen av en brigad. Att denna nya pansarforma
tion råkade få nummerbeteckningen "den 16 :e" kan ju ha berott på
att i densamma kommo att ingå vissa förbandselement, vilka ur
sprungligen varit avsedda för en påtänkt 16:e skyttedivision. Det
var ju denna, som enligt Kalinov skulle ha "motoriserats", ehuru
den i verkligheten av allt att döma aldrig kom att sättas upp.
Sammanfattningsvis synes - i vad avser den nordkoreanska ar
mens kvantitativa omfattning sommaren 1950 - följande med nå
gorlunda säkerhet kunna fastställas.
Det nordkoreanska blixtanfallet på Sydkorea igångsattes den 2 5
juni 1950 med en arme, organiserad på två armekårer, vardera om
tre skyttedivisioner (varav sannolikt en "motoriserad"), jämte vissa
pansar-(stridsvagns-)förband. Anfallsstyrkorna understöddes till en
början av ett "taktiskt" flyg om högst 150 (strids-)flygplan.1) Ett
antal minutläggare och motortorpedbåtar synes också ha stått till
nordkoreanernas förfogande.2)
Under loppet av sommaren ökades efter hand - i takt med att
andra omgångens divisioner hunno mobiliseras - antalet operativa
enheter på nordkoreansk sida. (I stället nedgick successivt de enskilda
divisionernas numerär.) Under förra hälften av september månad
1) Det exakta antalet anges i juninumret 1951 av Marine Corps Gazette till
"122 planes of all types". - Det nordkoreanska flygvapnet torde ha varit sam
mansatt av, dels en jaktflottilj, utrustad med ryska (propeller-)jaktplan över
vägande av typen Jak-9, till mindre del möjligen av typ La-7, dels en attack
flottilj, utrustad med plan av den välkända (andra världskrigs-)typen Il-2
("Stormovik") och dess förbättrade version Il-10, samt troligen i viss utsträckning
också av typ Tu-2. (Jfr septembernumret 1950 av Naval Aviation News). - Det
nordkoreanska flyget nedkämpades bokstavligen under sommarmånaderna. Vid
tidpunkten för Inchon-operationen och den åtföljande utbrytningen ur Pusan
brohuvudet innehade FN-trupperna följaktligen obestritt luftherravälde. Jfr Air
University Quarterly Review, nr 4/1951, s. 86 f.
2) Tillgängliga uppgifter om de nordkoreanska marinstridskrafterna äro knapp
händiga och vaga. Jfr Battle Report, VI, s. 67: "Even a year after the war's in
ception, as this is being written, no exact knowledge is had of North Korean
naval strength as of June 25, 1950."
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synas på Naktong-fronten ha varit insatta allt som allt tretton skytte
divisioner, en pansardivision och en pansarbrigad (samt dessutom vad
som återstod av de tidigare gränsförsvarsbrigaderna). Ytterligare nå
gon skyttedivision har möjligen stått som strategisk reserv i trakten
av Söul. - Vid denna tidpunkt började också mobiliseringen av
tredje omgångens enheter, reserv- eller territorialdivisionerna, om
sider komma igång. 1) Uppenbarligen var det främst med nyuppsatta
förband ur dessa i allo sekunda trupper, som den nordkoreanska
armeledningen hade att möta den amerikanska amfibieoperationen
mot Inchon vid mitten av september.2)
Redan av det föregående torde ha framgått, att i kvalitativt hän
seende den nordkoreanska armen av år 1950 uppvisade en ganska
ojämn standard. - Första omgången enheter, d. v. s. 1 :a-6:e skytte
divisionerna och 105 :e pansardivisionen, synas över lag ha varit av
hög klass: truppen var väl utbildad och disciplinerad samt ägde till
stor del tidigare krigserfarenhet. Vid uppsättandet av andra om
gångens divisioner - liksom i än högre grad då tredje omgångens
territorialförband sedermera skulle organiseras - nödgades man emel
lertid successivt sänka kvalitetskraven för att överhuvudtaget mäkta
åstadkomma en någorlunda fältstark numerär. Man drog sig därvid
icke ens för att tvångsenrollera sydkoreaner i rätt betydande utsträck
ning, något som helt naturligt icke just kunde vara ägnat att höja
de nya förbandens stridsmoral. Men även de rent nordkoreanska sol
daternas anda och utbildningsstandard började med tiden lämna åt
skilligt övrigt att önska. Detta var, noga besett, knappast så underligt.
Det förekom nämligen icke sällan under sensommaren och förhösten,
att rekryter sändes i fält efter att ha undergått blott några veckors ut
bildning eller t. o. m. utan att ha fått praktiskt taget någon utbildning
alls. 3)
1) I samband därmed synes en III:e armekårstab ha satts upp.
2) Härom skriver t. ex. Andrew Geer, The new breed. The story of the U.S.
Marines in Korea (New York 1952), s. 129 f: "Except for elements of the 18th
North Korean Division and even smaller units of the 9th and 17th, the rest of
the defenders were a heterogeneous mixture of supply, administrative and training
organizations". - I julinumret 1951 av Marine Corps Gazette uppges, att även
ett självständigt "marinregemente" (kustförsvarsbrigad?) skall ha ingått i försvars
styrkorna vid Inchon.
3) Anmärkningsvärt nog - eller kanske fastmera naturligt nog! - angavs av
nordkoreanska krigsfångar ibland orsakerna till den sjunkande stridsmoralen just
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Lägst var, naturligt nog, kvaliteten hos de divisioner - 7:e, 8:e,
9 :e samt 12:e - vilka mobiliserades först mot slutet av juli eller i
början av augusti. Däremot förefalla de båda tidigast färdigorganise
rade enheterna ur andra omgången, 10:e och 13:e divisionerna, att ha
varit relativt väl utbildade och överhuvudtaget haft ett ganska högt
stridsvärde. Vad beträffar 1 5 :e divisionen, tycks den ha varit uppsatt
redan på våren 1950, men då närmast haft karaktären av ett slags
skol- eller försöksförband. Antagligen var den icke från början av
sedd att någonsin organiseras som fältförband, vilket dock inte hind
rade, att den som sådant blev av nära nog samma höga klass som de
ursprungliga sex divisionerna. 1)
Liksom den personella var även den materiella standarden ganska
ojämn och företedde en sjunkande kurva i takt med det ökade antalet
divisioner.2) Första omgångens divisioner voro utrustade med ma
teriel av ryskt ursprung och god kvalitet, såsom 7,62 mm gevär, kul
sprutegevär och kulsprutor, 8 cm och 12 cm granatkastare, 4 5 mm
pansarvärnskanoner3) samt 7,6 cm fältkanoner och 12,2 cm fält"the general conviction among the troops that training had been inadequate", En annan förklaringsgrund till. den markanta nedgången i anda och stridsmoral
under veckorna närmast före Inchon-operationen utgjorde den starkt försämrade
utrustningstekniska (och utrustningskvantitativa) standarden, I en nordkoreansk
lägesrapport från mitten av augusti framhölls sålunda, att vid det ifrågavarande
förbandet - som dock tillhörde den elitbetonade "första omgången" - "the
morale of the soldiers is very low, because they are ordered to advance without
the support of artillery and tanks". (Jfr sydkoreanska armen!) (Battle Report, VI,
s. 144.)
1) Geer, a.a., s. 206, nämner 15 :e divisionen bland de tre, som efter samman
brottet i september "retained their integrity throughout the long retreat". De båda
övriga voro 2 :a och 5 :e divisionerna, d. v. s, två av "första omgångens" enheter.
2) Jfr föregående sida, not 3.
3) Den i och för sig utmärkta 45 mm pansarvärnskanonen, m/37, nytillverkas
icke längre men är alltjämt talrikt företrädd vid det ryska infanteriet, Den an
vändes dock numera företrädesvis som infanterikanon, alltså som ett understöds
vapen. Sammaledes torde förhållandet vara med den ännu förnämligare 57 mm
pansarvärnskanonen m/41 (med en utgångshastighet av icke mindre än 1020
m/sek,). Aven av denna pjäs torde ett antal ha levererats till Nordkorea, Jfr All
gemeine Schweize.rische Militär Zeitschrift, nr 4, april 1951, s. 269 ff (Sowjetische
Panzerabwehrgeschiitze). - Något som genomgående kännetecknade den rysktill
verkade materielen var enkelheten i konstruktionsdetaljer, vilken möjliggjorde låga
tillverkningskostnader. En därmed följande olägenhet, som kanske dock ansågs
ha mera sekundär betydelse, var emellertid, att en del av materielen inte var all
deles ofarlig att handskas med, "Probably a number of North Koreans accident
ally shot themselves", såsom det betecknande nog hette i en specialrapport från
Korea till The Times, 12 okt. 1950,
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haubitser. I de efter krigsutbrottet organiserade divisionerna var
materielen genomgående mindre god och bar till betydande del ja
pansk ursprungsbeteckning.1)
Sammansättningen av en nordkoreansk skyttedivision av första
omgången synes i stort sett ha varit följande:
stab med stabskompani; spaningskompani; tre infanteriregementen;
ett artilleriregemente; en pansarvärnsbataljon; ett luftvärnskompani;
samt ingenjör-, signal- och underhållsförband.
Av divisionens underavdelningar torde infanteri- resp. artilleri
regementet haft i huvudsak följande sammansättning:
infanteriregementet: stab (med stabskompani), tre skyttebataljoner
(om bl. a. tre skyttekompanier, ett kulsprutekompani, ett 8,2 cm gra
natkastarkompani, en pansarvärnspluton), ett 7,6 cm kanonbatteri,
ett kulsprutepistolkompani (med omkring 100 st kulsprutepistoler),
ett granatkastarkompani (med 6 st 12 cm granatkastare), ett pansar
värnskompani (med 6 st 45 mm pansarvärnskanoner) samt spanings-,
närpansarvärns-, luftvärns-, pionjär-, signal- och underhållsförband;
artilleriregementet: stab (med stabspluton), tre (möjligen "blanda
de") fältartilleribataljoner (med 7,6 cm kanoner och 12,2 cm haubit
ser), en stormartilleribataljon (SU-76) samt signal- och underhålls
förband.2)
Allt som allt torde utrustningslistorna för en (fältstark) nord
koreansk infanteridivision ha upptagit bl. a. 3.200 kulsprutepistoler
och 160 kulsprutor, 80 st 8 cm och 18 st 12 cm granatkastare, c:a
30 st 7,6 cm och 18 st 12,2 cm artilleripjäser ävensom högst ett tjugu
tal kanonvagnar, typ SU-76. - Divisionens totalnumerär uppgick
till icke fullt 11.000 man (alltså ungefär motsvarande en rysk skytte
divisions). Av de närmaste underavdelningarna räknade varje in1) I viss utsträckning synes också ha förekommit amerikansk materiel, som
under inbördeskriget erövrats från de kinesiska nationalist-trupperna! - Dessutom
begagnade sig naturligtvis nordkoreanerna i största möjliga utsträckning av den
materiel, som de under sommaren 1950 lyckades taga från sydkoreanerna och
amerikanerna.
2) Tillgängliga uppgifter om artilleriregementets sammansättning gå isär, vilket
inte nödvändigtvis behöver vara källornas fel. Av en uppgift i marsnumret 1952
av Combat Forces Journal (Fortified hill - communist style) synes framgå, att
i det aktuella fallet artilleriregementet varit organiserat på en 7,6 cm, en 10,5 cm
och en 12,2 cm "bataljon", m. m.
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fanteriregemente 2.800-2.900 man och divisionsartilleriet mellan
r.300 och r.400 man. - Den relativa eldkraften inom armeorganisa
tionen (även bortsett från pansarvapnet) måste sålunda betecknas
såsom mycket god.
Påfallande svag var däremot 1mderhållsorganisationen, i all synner
het transportorganisationen. T. o. m. i ett "motoriserat" infanteri
regemente uppgick - efter vad det förefaller - hela antalet last
bilar till endast 25-30 st.1) Det är uppenbart, att denna organisa
toriska svaghet måste komma att menligt återverka såväl på stridsut
hålligheten som även på den strategiska (operativa) rörligheten. Å
andra sidan låg kanske just i underhållsorganisationens kvanitativa
begränsning själva grundförutsättningen för den anmärkningsvärt
stora eldkraft i förhållande till den låga manskapsnumerären, som
den nordkoreanska infanteridivisionen företedde, åtminstone på
papperet.2) Dessutom måste till följd av de koreanska soldaternas
blygsamma materiella behov och primitiva levnadsvanor - deras
högt uppdrivna förmåga att s. a. s. leva av "ortens tillgångar" - en
direkt jämförelse med motsvarande förhållanden i västerländska ar
meer bli i hög grad missvisande. De praktiska olägenheter, som kunna
ha vållats genom bristen på transportmedel, synas också till väsentlig
del ha stått att neutralisera genom ett systematiskt utnyttjande av i
riklig mängd tillgänglig - och "driftsbillig" - "civil" arbetskraft
för att bära fram till frontlinjen från etappanstalter och förrådsplat
ser alla slags för stridsverksamheten erforderliga förnödenheter.
Detta är f. ö. en praxis med sekelgamla militära traditioner i Korea.3)
Som den "vitala" komponenten i den nordkoreanska armeorganisa1) I nyss anförda specialkorrespondens från Korea till The Times (12 okt, 1950)
uppges också, att "the North Koreans depended much upon captured American
vehicles.'' Jfr föregående sida, not 1.
2) Rätt betecknande är, att den infanteristiska eldkraften i en nordkoreansk
standarddivision synes ha uppgått till icke mindre än 80 procent av motsvarande
inom den amerikanska infanteridivisionen,
3) Trots allt ä1· det dock ingen tvekan om att icke transportorganisationens
underdimensionering och primitivitet utgjorde den nordkoreanska armens akilles
häl. I fråga om ammunition - säges det i den av Department of the Army ut
givna Korea - 1950 (\Vashington 1952), s. 80 - "human and animal transport,
especially when used after dark, met most of the needs". Men för att få fram även
livsmedel i erforderliga kvantiteter var kapaciteten klart otillräcklig. Det rappor
terades också, att "some North Korean soldiers acted as if they were half starved",
4
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tionen har Kalinov betecknat pansarvapnet. Dess från början avsedda
dimensioner voro också relativt väl tilltagna. Såsom nämnts hade
den ursprungliga tanken varit, att det i fullt utbyggt skick skulle
omfatta två aktiva pansardivisioner.
Ett slags första början till ett nordkoreanskt pansarvapen lär
väl ha funnits redan vid tiden för den sovjetryska organisations- och
utbildningskommissionens ankomst till Korea. Det var emellertid först
under år 1949 som organisationen begynte ta fastare form. Det var
nämligen då, som själva kärnan i vad som sedermera framträdde
som 105 :e pansardivisionen sattes upp.
I sin slutgiltiga utformning tyckes denna division ha i huvudsak
omfattat:
en stridsvagnsbrigad, bestående av stab och tre s. k. "stridsvagns
regementen"1);
ett pansarinfanteriregemente ("mekaniserat infanteriregemente"),
bestående av stab, tre skyttebataljoner, regementsartilleri (tro
ligen 7,6 cm kanoner, möjligen SU-76) samt pansarbils-, pansar
värns-, granatkastar-, signal- och underhållsförband; sannolikt
dessutom
ett artilleriregemente, ävensom motorcykel-, signal-, ingenjör-(pion
jär-) och underhållsförband.
Organisations- och utrustningsmässigt förefaller den nordkoreanska
pansardivisionen att ha varit närmast jämförbar med vad som i
sovjetrysk armeorganisatorisk terminologi benämnes "mekanise
rad" division. Överensstämmelsen var dock långtifrån fullständig;
bl. a. inrymde den nordkoreanska divisionen mindre av infanteri än
den nämnda ryska motsvarigheten. Delvis som följd härav torde också
pansardivisionens totala numerär ha varit rätt mycket lägre än den
ryska mekaniserade divisionens, och ävenledes lägre än den nord
koreanska (och ryska) skyttedivisionens. Allt som allt torde den nord
koreanska pansardivisionens personalstyrka ha hållit sig snarare under
än över 10.000 man.
1) Strängt taget borde "stridsvagnsbataljoner" ha varit en mera adekvat benäm
ning. Var och en av dessa enheter omfattade nämligen endast högst ett SO-tal
stridsvagnar och på sin höjd 450 man. - Möjligen funnos dessutom någon eller
några "självständiga" dylika stridsvagnsenheter (en sådan synes ha deltagit i stri
derna vid Inchon-Söul i september).
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(Foto Department of Defense)

Nordkoreanskt pansar (7.6 cm kanonvagnar av rysk tillverkning).

Såsom tidigare berörts, deltog åtminstone huvuddelen av 105 :e pan
sardivisionen i operationerna redan från invasionens första dag, den
2 5 juni. Men den uppträdde icke då som operativ enhet utan var
uppdelad på de olika anfallskolonnerna (något som i förbigående
sagt torde ha varit anledningen till att förbandets existens relativt sent
tycks ha uppmärksammats av den amerikanska underrättelsetjänsten).
Detta i sin tur kan väl ha berott på att förbandet bedömts ännu icke
vara tillräckligt samövat och sammansvetsat för operativ användning,
men sannolikare förefaller, att förhållandet varit förestavat av tak
tiska överväganden. 1) På det hela taget visade sig nämligen divisionen
- såsom redan i det föregående framhållits - vara av mycket hög
kvalitet och kännetecknad av en utpräglad esprit de corps. En viss
ojämnhet i utbildningsstandarden kunde kanske dock förmärkas. En
svaghet, som icke sällan blev ödesdiger, var, att den enskilde mannen i
varje stridsvagnsbesättning vanligen icke hade fått utbildning i mer
än en befattning.
1) Huruvida i senare fallet åtgärden var välbetänkt eller icke, skall här lämnas
åsido, Dock må nämnas, att enligt B. H, Liddell Hart's uppfattning (Tank war
fare - and its future, i Brassey's Annual 1951, s. 308) nordkoreanerna med stor
sannolikhet skulle ha "overrun thc whole of South Korea before U.S. reinforce
ments had arrived on the scene", förutsatt att de varit i stånd att i stället "opcrate
in Guderian style".
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Den andra av de båda nordkoreanska pansarformat,ionerna, 16:e
pansarbrigaden, tycks principiellt icke ha avvikit från 105:e pan
sardivisionen - naturligt nog, eftersom den ju från början torde ha
varit avsedd att, också den, byggas ut till en fullständig pansardivi
sion. Den väsentligaste skillnaden synes ha legat däri, att r6:e briga
den omfattade endast två stridsvagnsbataljoner och två pansarskytte
bataljoner (under det att pansardivisionen ju hade tre st av vardera
slaget). - Om brigadens allmänna stridsvärde ha inga n�rmare upp
gifter stått att inhämta. Icke heller förefaller det klart, huruvida
brigaden med vissa delar deltog redan i det inledande anfallsskedet,
eller om den i sin helhet sattes in i strid först i augusti (i samband med
anfallen mot Pusan-brohuvudet).
Enligt en sådan auktoritet som general MacArthur skulle Sovjet
redan före krigsutbrottet ha försett nordkoreanerna med icke mindre
än ett r.ooo-tal medeltunga stridsvagnar.1) Redan av vad här anförts
torde framgå, att denna leveranssiffra säkerligen måste ha varit av
sevärt överdriven. I själva verket kan det nordkoreanska pansar
vapnet knappast ha omfattat mycket mer än 300, och allra högst
400, stridsvagnar (övervägande T-34/85, till mindre del T-34/76
och T-70). Till största delen torde dessa ha gått förlorade under lop
pet av sommaren och förhösten 1950.2)
Vid ett försök till allmän värdesättning av den nordkoreanska
armen - närmast då ur personellt kvalitativ synpunkt - är det av
vikt att komma ihåg, att den särskilt i ett hänseende var belastad med
ett mycket kännbart handicap. Inte ens i själva spelöppningsskedet
åtnjöt den något mera avsevärt understöd av egna samverkande flyg
stridskrafter, och alltifrån månadsskiftet juni/juli var den nödsakad
operera under ett efter hand allt hårdare tryck från motståndarflygets
sida. Att nordkoreanerna detta till trots och med blott en ganska obe1) Denna uppgift återges bl. a. av H. G. Martin i hans anförda artikel i Brassey's
Annual 1951, s. 235.
2) I början av november uppgav en talesman för FN-överkommandot vid en
presskonferens, att "the Communists had saved an armoured division from the
debacle in South Korea, and thrown it into battle again on October 25" (The
Times, 6 nov. 1950). Om denna uppgift var riktig, torde detta innebära, att 105 :e
pansardivisionen under mellantiden (slutet av sept.-slutet av okt.) hade grundligt
reorganiserats och utrustats med helt ny materiel (levererad av Sovjet efter krigs
utbrottet).
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tydlig numerisk överlägsenhet på marken mäktade oavbrutet behålla
initiativet ända in i september, måste anses vittna mycket gott om
deras unga armes inre halt. En och annan kanske rentav häpnar över
hur något dylikt över huvud taget kunde vara möjligt.1)
Åtskilliga faktorer samverkade säkerligen till att göra den nord
koreanska armen till det effektiva och slagkraftiga operativa instru
ment, som förmådde framkalla t. o. m. den kritiskt kylige general
MacArthurs spontana och oreserverade beundran.2) Otvivelaktigt
betydde härvidlag det nordkoreanska soldatmaterialets utmärkta kva
litet en hel del. I detta hänseende stod ju dock den sydkoreanska ar
men den kommunistiska åtminstone endast obetydligt efter.
Däremot hade den nordkoreanska armen uppenbarligen ett be
stämt försteg framför den sydkoreanska i vad gäller vissa på sol
datanda och stridsduglighet inverkande faktorer av psykologisk och
rent utbildningsmässig natur.

En sådan faktor - och den inte minst viktiga - sammanhängde av

allt att döma med det inom den nordkoreanska armen efter sovjet
rysk förebild tillämpade systemet med politiska kommissarier "cultural officers", såsom Heren återger den officiella benämningen.
Någon talan i rent militära tjänsteangelägenheter ägde icke dessa
befattningshavare; deras befogenhet inskränkte sig till ärenden rö
rande politisk "information" och kommunistisk-ideologisk fostran.
Inom detta speciella kompetensområde förefalla de emellertid att ha
väl ryktat sitt värv. De hade förstått - säger den nyss anförde för
fattaren - att hos flertalet av de nordkoreanska soldaterna ingjuta
1) Jfr Voorhees, a.a., s. 170: Då Koreakriget utbröt, var man, på såväl arme
som flyghåll, ense om riktigheten av den sedan andra världskriget gällande "ameri
can military 'doctrine' ", innebärande att "air supremacy" eller "air superiority"
eller åtminstone "air parity" vore en absolut förutsättning för offensivt uppträdan
de till lands. Men numera "the Eighth Army soldier cannot hut decept the destruc
tion of that 'doctrine' through demonstrations, costly to him, staged by his ene
mies, the armies of Red North Korea and Communist China". - En liknande
reflexion framföres i Battle Report, VI, s. 108: "How did the Communists do it?
By all the precepts in all the books, a force wich controlled the air - - - should
be invincible". De röda hade emellertid "obliterated every page of the handbook
of warfare".
2) Hearings, I, s. 174: "Professionaly the North Koreans were worthy of the
highest admiration. They were an excellent force". Jfr även ovan s. 21 f.
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"O P E R A T I O N S T R A N G L E"
-

FN-flygets stora understödsaktion i Korea 1951-52

Av ARNE ST ADE

"Korea is one long lesson in the double fact that all military
power is 'land power', and that it can be effectively exercised,
under the conditions created by modern technology, only by the
most skillful combination and con.centration of all available weap·
ons whether airborne, seaborne or earthborne, to achieve the
desired political ends under the particular circumstances which
m.'.ly arise."
WALTER MILLIS i Foreign Af/airs, april 1951.

Den primära och grundläggande uppgiften för varje s. k. taktiskt
flygvapen måste vara att - som det brukar formuleras - vinna och
behålla luftherraväldet.1) Detta kan ju rimligtvis dock icke få bli
ett självändamål. Själva huvuduppgiften måste enligt sakens natur
vara att understödja (samverka med) vederbörande arme- (resp. ma
rin-)stridskrafter vid d e r a s lösande av sina, taktiska eller opera
tiva, uppgifter. Det är häri, som den avgörande skillnaden ligger
mellan å ena sidan det "taktiska" flyget, å andra sidan det tunga
("strategiska") bombflyget (och i viss mån också det renodlade luft
försvars-("interceptor"-)flyget). I begreppet "taktisk" ligger m. a. o.,
att ifrågavarande flygstridskrafter sakna självständig - strategisk funktion, att de funktionellt utgöra ett understödsvapen till armen
(marinen).
Däremot har begreppet "taktisk" i detta srimmanhang ingenting
med de förekommande flygplanstyperna att göra - en, som det före
faller, ganska utbredd missuppfattning. I och för sig är det intet,
som hindrar, att nära nog vilken flygplanstyp som helst (t. o. m.
1) Eller åtminstone "luftöverlägsenhet". - Principen att "the gaining of air
superiority is the fitst requirement for the success of any major land operation",
fastslogs officiellt av den amerikanska flygledningen redan 1943 (Field Manual,
100--20, Command Employment of Air Power). - Jfr även Nels A. Parson, Jr,
i Combat Forces Journal, sept. 1950, Denne förf, tillfogar: "Attack on ground
targets comes only after the Air Forcc has achicvcd air S\Jpcriority and isolated
the battlefield".
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medeltung bomb) insättes för lösande av "taktiska" uppgifter.1) Det
är 111. a. o. enbart uppgifternas (uppgiftens) natur, som bestämmer
flygets karaktär.2) Vanligen bruka emellertid "taktiska" flygstyrkor
vara sammansatta av jakt-, attack-(jaktbomb-) och lätta bombplan.
Ett taktiskt flygvapens "huvuduppgift" - sådan denna nyss de
finierades - kan principiellt lösas på två olika sätt - i praktiken
blir det nästan alltid fråga 0111 en kombination av båda metoderna.
Flyget kan antingen direkt understödja markstyrkorna vid lösandet
av deras uppgift (anfall eller försvar); den anglo-amerikanska termen
härför är "close support". Eller också lämnas understödet indirekt,
genom att flyget "isolerar slagfältet", d. v. s. genom att det bekäm
par fiendens mot fronten ledande förbindelser (järnvägar, broar,
slussar) samt de transportmedel (tåg, fordon, fartyg), vilka föra
fram manskapsförstärkningar samt vapen, ammunition och andra
förnödenheter till de stridande markförbanden. Detta slags "taktisk"
understödsverksamhet har i anglo-amerikansk terminologi fått be
teckningen "interdiction".
Det har varit och är ett mycket omstritt spörsmål, vilkendera av de
båda angivna metoderna för beredande av flygunderstöd åt mark
stridskrafterna som principiellt bör ges företräde framför den andra
- självklart är ju, att i praktiken förhållandena kunna motivera be
tydande avvikelser från vad som skulle kunna kallas normalschemat.
På armehåll synes man i allmänhet luta åt den uppfattningen, att det
armesamverkande flyget i första hand bör utnyttjas för "close sup
port", vilket, om inte annat, är psykologiskt förklarligt, eftersom
ju därigenom ett omedelbart verksamt och över huvud taget mera
påtagligt understöd erhålles.3)
Detta sätt att se på saken brukar likväl röna föga förståelse på
flyghåll.4) Den sakliga motiveringen för flygrepresentanternas av1) Jfr Air Force, mars 1951: "All types of aircraft can be and have been em
ployed tactically".
2) Ehuru naturligtvis "concept directs the procuremcnt of equipment", för att
citera flygöversten R. J. Browne i Military Review, april 1948.
3) Jfr ett uttalande av d&varande general Eisenhower 1943, återgivet i Air
University Quarterly Review, nr 4, 1951, s. 15: "Direct support of ground troops
is naturally the method preferred by the immediate military commander con
cerned".
4) Jfr Camille Ro11gero11, Les enseignements de la guerre de Coree (Paris 1952),
s. 149: "Il faut reconnaitre, que l'aviateur ne manifestait aucun cnthousiasme pour
les missions d'appui direct".
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visande inställning till närunderstödet har närmare utvecklats bl. a.
av en så auktoritativ talesman som förre chefen för det amerikanska
flygvapnet (USAF), general Hoyt S. Vandenberg, i en artikel i The
Saturday Evening Post, 17 februari I 9 5 r, varur följande kan för
tjäna att direkt återges.1)
"Folk, som inte är i stånd att värdesätta flyget på rätt sätt
(appreciate the true value of air power) tror, att de bäst kan ut
nyttja flygstödet, när de ser att en kanon, en stridsvagn eller
ett maskingevär blir anfallet av flyg framför deras egna linjer.
Detta är i verkligheten det minst effektiva stödet ett flygvapen
kan ge. Flygvapnets uppgift måste i stället vara att tillintetgöra
fiendens soldater och vapen, innan de sätts in mot våra egna
markstridskrafter. Samma bomb, som förstör en kanon på själva
slagfältet kan stoppa en transportkolonn med ro kanoner 80
km bakom fronten. - - Artilleriet kan, till skillnad från flyget, fortsätta beskjut
ningen tills målet är förstört, och kan också uppnå mycket
bättre resultat.2) Flygets slagkraft måste ses i sammanhang med
dess hastighet och räckvidd. Dessa fördelar bli bäst utnyttjade,
när flyget får angripa lämpliga mål, t. ex. truppsamlingar,
transportkolonner, järnvägar och samlingsplatser för fordon,
långt utanför artilleriets skottvidd. - - Flyget har aldrig varit ämnat som ett vapen mot trupp över
själva slagfältet. - - - Is o Ia t i n g t h e b a t t l e f i e Id
from reinforcements is the prime function
o f t a c t i c a I a i r - - - (spärrat här)."
Rent teoretiskt måste det väl medges, att denna "tactical air sup
port doctrine" kan ha åtskilligt, som talar för sig. Men inte alltid är
ju det som ter sig riktigt i teorin lika invändningsfritt i praktiken.
Sålunda tycks "doktrinen" helt bortse såväl från den rent (artilleri-)
taktiska betydelsen av flygets stora rörlighet och "räckvidd" som från
den avsevärda "moraliska" effekten på frontsoldaterna (inklusive
truppbefälet) av det egna flygets uppträdande över slagfältet. Att i
detta sammanhang närmare ingå härpå skulle emellertid föra för
1) The truth about air power, by General Hoyt S. Vandenberg, as told to
Stanley Frank. Sv. övers. i Underrättelser från flygledningen (Ufl), nr 8-10,

1951.
2) Jfr (major) R. C. W. Thomas, First Commonwealth division in Korea, i
aprilnumret 1952 av The Army Quarterly: "From reports of numerous prisoners
it is clear that the cnemy has a far greater fear of artillery fire than air attack."
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långt. 1) Däremot har det synts påkallat att inledningsvis fästa upp
märksamheten på själva existensen av denna teoretiska tvistefråga.
Endast mot denna bakgrund torde nämligen det "taktiska" FN-flygets
verksamhet i Korea komma att framstå i rätt perspektiv.
Den följande undersökningen skall i huvudsak begränsas till den
understödsaktion med syfte att effektivt "isolera slagfältet", vilken
FN-flyget inledde på sensommaren 1951 - den s. k. "Operation
Strangle".
Den anglo-amerikanska flygdoktrinen föreskrev att, som ett unge
färligt normalvärde, endast 5 0/o eller möjligen något mera av det
taktiska flygets sammanlagda insatser borde avses för direkt under
stöd åt de stridande markförbanden. 2) Resten borde till övervägande
del anslås till indirekt understöd (förbindelsebekämpning m. 111.). Nöden har dock ingen lag, och därför har det i praktiken också brukat
bli så att, så snart läget på marken börjat framstå som kritiskt, nära
nog allt tillgängligt taktiskt flyg beordrats ned i "slagfältets rök och
damm". Det båtar ju inte stort att hindra framförandet av ytterligare
förstärkningar och förnödenheter, om redan det som finnes framme
vid fronten är tillfyllest för att sätta fienden i stånd att åstadkomma
ett avgörande.
Koreakriget kom ingalunda att beteckna något undantag från an
given praxis, allra minst under krigets första högdramatiska månader.
"More often than not" förekom det, att de taktiska flygstyrkorna
tilldelades rollen av luftburet artilleri. 3) En sådan "reglementsvidrig"
användning av flygvapnet betingades, dels av bristen på långskju
tande kårartilleri, dels av de utomordentligt stora frontbredder, som
voro tilldelade samtliga divisioner. Dessa omständigheter gjorde det
omöjligt att samla elden från fler än två artilleridivisioner ("bat1) Den psykologiska verkan av "visibility of aircraft" har berörts av W. Phillips
Davison i Air University Quarterly Review, nr 4, 1951, s. 40 ff. (Air Force

Psychological \Varfare in Korea). "When aircraft - - - are i:iot seen or are seen
only at a very great distance, most of the encouraging effect is !ost", förklaras det
här bl. a., säkerligen med rätta.
2) E. Colston Shepherd, Tactical air forces, i Brassey's Annual 1952, s. 342.
- Shepherd tillägger: "Among the Russian forces it may well be higher, for the
bulk of the Russian air arm remains tied to its armies; and armies unrestrained
· have usually liked to use air power simply as an extra few pieces of artillery".
3) (Major) Michael J. Dolan, Report from Korea. What's right and wrong with
clo,e air support?, i Combat Forces Journal, juli 1951.
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talions of artillery") mot ett lönande mål.1) Som en tredje starkt bi
dragande orsak kom så den kroniska bristen på artilleriammunition.
Nästan hela det taktiska flyget - och det var inte så obetydligt kom sålunda att bli engagerat för uppgiften att ersätta det långskju
tande artilleri, som de amerikanska divisionerna i Korea normalt
borde ha förfogat över men åtminstone till en början saknade. Det
var därför i viss mån signifikativt, att en av flygvapnets första åt
gärder i Korea blev att lägga den organisatoriska grunden till den
Joint Operations Center, vilken i fortsättningen skulle fungera som
förbindelselänk och "coordinating agency" mellan 8 :e armens hög
kvarter och V :e flygkårens (Fifth Air Force) stab.
Efter hand fick JOC jämväl "operational control" över det
landbaserade marinkårsflyget ävensom över flottans fartygsbaserade
flygstyrkor, i den mån som dessa marina flygstridskrafter hade att
medverka vid lösandet .av flygvapnets "taktiska" uppgifter.2) Det
kom sålunda att med tiden röra sig om en högst betydande flyg
styrka, disponibel för all slags "taktisk" understödsverksamhet inom
ramen för 8 :e armens operationer: allt som allt betydligt mer än
1.000 flygplan av skilda typer och egenskaper.
Det oaktat - och änskönt FN-styrkorna nästan från första stund
ägde praktiskt taget obestritt luftherravälde och flyget följaktligen
kunde användas uteslutande offensivt - ansåg man icke, att kraf
terna skulle räcka till för att samtidigt, dels genomföra en systematisk
"interdiction", dels lösa "close support"-uppgifter i större skala. Det
bedömdes därför motiverat att i huvudsak koncentrera sig på endera
av de båda huvuduppgifterna.3) På grunder, som redan berörts, kom
1) Saken berördes av förre chefen för 8 :e armen, general James Van Fleet, i
samband med det senatsförhör, som anställdes med honom efter hans herkomst
från Korea i början av 1953. "\Ve gave our divisions in France an average of about
12 battalions of artillery", framhöll Van Fleet bl. a. "In Korea we h;.d 21/z bat
talions per division through practically all of 1951 , . ,". The secret story of arms
shortage, i U.S. News & \Vorld Report, 3 april 1953,
2) (Overste) Don Z, Zimmerman, FEAF, Mission and command relationships,
i Air University Quarterly Review, nr 4, 1951, s. 96,
3) Den frågan anmäler sig kanske då, varför icke ytterligare förstärkningar till
fördes Fjärran Ostern-flyget, från det amerikanska hemlandet, Frågan skall här
icke besvaras på annat sätt än genom hänvisning till en teori, som framförts av
Rougeron (a.a,, s. 160), Denne skriver härom bl. a.: "Pour ne pas faire la preuve
qu'une activite double ou triple ne changeait pas sensiblement le resultat". Vid
en viss kvantitativ f!yginsats inträder nämligen alltid en slags "saturation du champ
de bataille et des arrieres", För en krigsskådeplats av Koreas storlek och karaktär
skulle denna "mättnadsgräns" tydligen ligga någonstädes vid 1.000-1.500 flygplan.
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tonvikten därvid att till en början läggas på det direkta understödet
av markstridskrafterna. Och som logisk följd härav kunde under
nästan hela det första krigsåret någon verkligt målmedveten och
systematisk förbindelsebekämpning ("interdiction") icke komma till
utförande. Särskilt påtagligt kom detta till uttryck under år 1950, då
av sammanlagt 9 5. 88 6 enskilda flygföretag icke mindre än 2 7.8 5 7
avsågo "close support" och "endast" 28.880 föllo under rubriken
"interdiction".1) Följdriktigt nog kunde också under detta krigsskede
de röda tämligen obehindrat föra fram förstärkningar och förnöden
heter av olika slag i för stridsverksamheten någorlunda tillräcklig
omfattning. Därom var sålunda i och för sig inte så mycket att säga;
det väl snarast bestyrkte, att gällande "air-ground doctrine" verk
ligen var "sund".
Detsamma kunde indirekt tyckas framgå även därav, att den mät
bara effekten av det taktiska flygets "close support"-verksamhet trots
allt knappast blev så betydande, som man, i betraktande av insatsens
relativa och absoluta storlek, möjligen kunde ha förväntat. Icke så,
att det presterade direkta understödet till armestridskrafterna skulle
ha saknat betydelse för operationernas utgång. Förhållandet var sä
kerligen det motsatta. Åtminstone har general MacArthur personligen
intygat, att det var "airpower", som vid flera tillfällen frälste 8 :e
armen från undergång.2) Ja, överbefälhavaren har rentav betecknat
det taktiska flygets insats såsom helt enkelt "monumental". Men
flygets egna talesmän synas icke ha varit fullt lika entusiastiska och
ha själva i detta sammanhang påverkat det vanskliga i att söka draga
generella lärdomar av det taktiska flygets insatser i detta krig, där
fientlig motverkan i luften ju praktiskt taget icke existerat.
I själva verket hade - som det framhållits av en flygmilitär för
fattare - "in the early stages", d. v. s. fram till tiden för Inchon
operationen, flygunderstödet till armestridskrafterna otvivelaktigt
1) Siffrorna hämtade ur Air Force, mars 1951: What is tactical airpower? Jfr
vad ovan s, 59 nämnts om den "normala" proportionen mellan "interdiction" och
"close support".
2) Jfr Melvin B. Woorhees, Korean Tales (New York 1952), s. 169 f: "No one
can ever know if that is an accurate estimate of the critical situation". Men säkert
är, "that the harassment, dealt the enemy at that time by our airmen", var en
starkt bidragande orsak till att 8:e armen omsider lyckades stabilisera läget.
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lämnat åtskilligt övrigt att önska i olika hänseenden,1) På sina håll
ville man nu tyda detta därhän, att flygvapnet sannolikt skulle för
mått utöva ett större inflytande på händelseutvecklingen, om det inte
i så betydande utsträckning hade använts för "close support".
Hur föga effektivt flyget i själva verket är i en sådan roll, skall
bl. a. ha demonstrerats, då Kinas kommunistiska horder vällde in i
Korea i november 1950 - det är general Vandenberg själv, som
nu refereras. Hundratusentals soldater, koncentrerade inom en så
relativt liten yta som Nordkorea, företedde inte desto mindre så vitt
utspridda mål, att varken bombning eller låganfall förmådde stoppa
deras framryckning. Vad som hände här i Korea bevisade en gång
för alla, att taktiskt flyg är ett komplement till och icke en ersättning
för markstridskrafter.2) - Det kan vara värdefullt att ha fått detta
fastslaget i så auktoritativ form.3)
"Operation Strangle" är täckbenämningen för den "air interdiction
campaign", som påbörjades i augusti r95 r, omtalade general Van1) W'. M, Yool, Air Lessons from Korea, i Brassey's Annual 1951, s. 401. Huvudanledningen härtill var dock, att under slutet av 1940-talet det taktiska
flyget hade eftersatts till förmån för det strategiska bombflyget. Jfr Myran G, H.
Ligda, i Air University Quarterly Review, nr 3, 1952, s, 76: "That the Air Force
is perfectly capable of making miscalculations and errors of judgement can easily
be illustrated. For example, why was the Air Force so severely criticized in early
phases of the Korean conflict for the lack of adequate air support to the ground
troops?" - Jfr ock not 3 nedan!
2) "Tactical air power is a supplement to, rather than a substitute for ground
strength"; anförd art. i Saturday Evening Post, 17 febr. 1951. - Särskilt hade
- framhölls det i Air Force, mars 1951 - erfarenheterna från Korea "brought
to painful relief the fact of Tactical airpower's limited night capability", närmast
då beträffande "close support operations at night",
3) En fråga för sig, som här icke skall närmare diskuteras, är v a r f ö r det taktiska
flyget relativt sett .visat sig så "föga effektivt" i rollen som understödsvapen till
armen, Från armehåll hör man då och då framföras den förklaringen, att resultatet
skulle bli ett helt annat, om blott flyget vore underställt i st. f. sidoordnat med
armen (i analogi med förhållandet inom den amerikanska marinkåren). I en art.
(\'Vho should command tactical air forces?) i novembernumret 1950 av Combat
Forces Journal har en förf, rentav hävdat, att det strider mot sunt förnuft,
att taktiska flygstyrkor sidoordnas i förhållande till de armestridskrafter de
understödja, Inte minst Koreakrigets erfarenheter hade bestyrkt detta, ansåg han.
Enligt Voorhees, a.a., s. 172, kunde man t. o. m. inom ledningen för 8:e armen
finna viss resonans för åsikten, att "the separation of Tactical Air from the Army
had been a major error". - Denna uppfattning har emellertid eftertryckligt mot
sagts från flyghåll. Jfr den av USAF historical Division (Albert F. Simpson) ut
arbetade studien Tactical Air Doctrine: Tunisia and Korea, i Air University
Quartcrly Rcview, nr 4, 1951, s. 5 ff.
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denberg första gången vid en presskonferens i \Xlashington i slutet
av november samma år, 1)
Upprinnelsen och elen allmänna bakgrunden till denna "operation"
var följande.
Sedan Koreakriget med växlande lycka hade pågått i ungefär ett
års tid, tycktes omsider en viss stabilisering av frontlinjen ha åväga
bragts. Kommunisterna läto samtidigt förstå, att de under vissa om
ständigheter vore intresserade av en vapenvila (som ett första steg
till avveckling av hela kriget), och på FN-sidan förklarade man sig
beredd att tillmötesgå en dylik önskan. Sålunda inleddes i början av
juli (i Kaesong) de stilleståndsförhandlingar, som sedermera - med
vissa avbrott - skulle komma att tänjas ut över mer än två år.
Orsaken eller orsakerna till att operationerna efter det första krigs
årets slut komma att stelna till ett "ställningskrig" behöva icke i
detta sammanhang mera ingående penetreras. Dock har det sitt in
tresse för den fortsatta undersökningen att här något beröra två al
ternativa förklaringar, som framförts, - Det var det goda resultatet
av FN-flygets direkta understöd åt markstridskrafterna, närmast
under vårkampanjen 1951, som satte stopp för fortsatta rörliga opera
tioner och framtvingade ett ställningskrig, fastslås kategoriskt i det
ovan anförda franskspråkiga arbetet om Koreakrigets lärdomar.2)
Snarare var det, åtminstone delvis, som en följd av flygbekämpningen
av fiendens förbindelser, som dödläget på markfronten uppstod under
sommaren I 9 5 I - om man få tro general Vandenberg.
Ingendera förklaringen förefaller egentligen särdeles övertygande.
Det avgörande skälet torde sannolikt ha varit mera politiskt, eller
kanske hellre "allmän-strategiskt", än rent militärt till sin innebörd.
Just detta är av rätt stor betydelse att fastslå i detta sammanhang, så
tillvida nämligen, som förhållandet med nödvändighet måste komma
att icke oväsentligt inverka även på bedömandet av "Operation
Strangle" närmast ur krigshistorisk synvinkel.
Betydelsefullt är också att här slå fast, att något verkligt påtagligt
och trängande behov av kraftigare "artilleristiskt" flygunderstöd
1) General Hoyt S, Vandenberg, Air Forces hasn't been doing the job it can do
in Korea, U.S, News & \Vorld Report, 30 nov, 1951.
2) Ro11geron, a.a. s, 157. - Förf. tillägger med tydligt ogillande: "Mais l'avia
tion tactique triomphante en etait reduite, une fois de plus, a rechercher un autre
mode d'action,"
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("close support") åt marktrupperna fr. o. m. midsommaren 1951
endast undantagsvis kan ha förelegat. Detta med hänsyn till att de
strider, som sedermera ägde rum, mestadels hade blott begränsat mål
och voro av lokal karaktär. Däremot bör det ju fortfarande ha varit
väl så önskvärt som tidigare att störa och om möjligt förhindra fien
dens framförande av förstärkningar och förnödenheter till fronten.1)
Det var alltså i ett sådant läge, som uppslaget till "Operation
Strangle" föddes. Det framstod nu, har general Vandenberg upp
givit, som en angelägenhet av högsta rang att hindra fienden från att
ostört ladda upp för en eventuell ny storoffensiv. Med armeledning
ens "fulla samtycke" började fördenskull V:e flygkåren att fr. o. m.
denna tidpunkt koncentrera sig på förbindelsebekämpning och anslå
en större procent än tidigare av sina sammanlagda insatser för denna
uppgift. - Otvivelaktigt innebar - och detta bör nog understrykas
- beslutet om igångsättande av "Operation Strangle" i och för sig en
framgång för den ortodoxa flyguppfattningen rörande det taktiska
flygets lämpligaste användning. Möjligt är väl också, att detta förhål
lande i ett eller annat fall kan ha kommit att färga efterhandsom
dömena om "operationen" samt påverka utvärderingen av de upp
nådda resultaten.
I och för sig innebar, såsom redan antytts, "interdiction", d. v. s.
systematisk bekämpning av motståndarens förbindelser, ju ingalunda
något nytt i krigshistorien. Redan under det andra världskriget hade
metoden i betydande utsträckning praktiserats både i Europa och
annorstädes. Det principiellt nya i det aktuella fallet låg väl närmast
däri, att "Operation Strangle" aldrig var avsedd att samordnas med
en större markoffensiv.2) Det var detta som skulle ge åt företaget dess
karaktär och särprägel samt förläna det betydelse och intresse långt
utöver det tids- och rumsbegränsade.
Planläggningen av "Operation Strangle" utfördes, förefaller det,
under juli månad av personal ingående i V:e flygkårens stab under
ledning av överstelöjtnant A. M. Howat. Sedan planen utformats
i detalj och godkänts av överbefälhavaren, general Ridgway, även1) Beaktas bör ock i detta sammanhang, att av politiska skäl strategisk bomb
ning av de potentiella försörjningskällorna (baserna) idke ansågs böra ifrågakomma.
2) Jfr Roberts S. Johnson, "\Vorking on the railroads", i Air Force, mars 1952.
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som av chefen för 8:e armen, generallöjtnant Van Fleet, kunde chefen
för Fjärran Östern-flyget, generallöjtnant Otto P. Weyland, utfärda
ordern om "operationens" igångsättande den 18 augusti 19 5 r. Plan
enligt skulle den sträcka sig över en tidrymd av tre månader, d. v. s.
avslutas vid mitten eller i slutet av november samma år. Så kom nu
inte att bli fallet. Sedan den ursprungligen fastställda fristen utlöpt,
fann general Weyland, att "Operation Strangle" hade varit så fram
gångsrik, att den borde få fortgå t. v., eller så länge som inte "the
tactical situation or cease fire agreements dictate a change"!
Det allmänna syftet med "Strangle" var, enligt vad general Van
denberg - visserligen i efterhand - har förklarat,1) att beröva fien
den hans offensiva potential. Detta mål hoppades man skola nå
medelst oavlåtliga, dygnet runt pågående angrepp "upon the essential
means and sources of supply available to the enemy", d. v. s. när
mare bestämt mot de järnvägar och landsvägar som ledde fram mot
frontlinjen, mot de fordon som framfördes på dessa, ävensom mot de
förnödenheter av olika slag som transporterades på fordonen. Här
igenom räknade man med att kunna åstadkomma "a slow strangula
tion", om också inte av den fientliga armen som sådan, så dock av
dess möjligheter att igångsätta och genomföra offensiva operationer
av större omfattning och längre varaktighet. - Detta var alltså själva
grundtanken i operationsplanen.
Beträffande planens (bedömandets) detaljer, i den mån de äro
kända eller kunna deduceras fram, är främst följande att säga.
Vid den tid, då "Operation Strangle" inleddes, beräknades de röda
ha mer än 50 divisioner insatta vid fronten. Redan det dagliga normala - underhållet av denna styrka antogs kräva en transport
kapacitet motsvarande mer än 5 .ooo landsvägsfordon och drygt ett
hundratal järnvägsvagnar.2) De viktigaste förbindelserna utgjordes
1) I ett anförande inför the "California State Chamber of Commerce" i Los
Angeles 29 nov. 1951, återgivet i U.S. News & World Report, 14 dec. 1951.
2) Så enligt general Vandenberg, Vilken beräkningsgnmd, som använts, har
icke närmare redovisats. Siffrorna kunna förefalla rätt snålt tilltagna, särskilt
med hänsyn till att enligt tidskriften All Hands, aug. 1951, "each American
infantry division requires 17.000 tons of equipment to begin an offensive and 580
tons a day to keep it going", Härmed må dock jämföras en i tidskriften Der
Spiegel, 3 juli 1952, återgiven uppgift ur amerikansk militär källa, enligt vilken
underhållsbehovet - "unter Voraussetzung gleich starker und gleichwertiger mili
tärischer Verbände" - beräknades uppgå till "fiir die sowjetische Division pro
Tag 140, fur die britische rund 290 und fiir die amerikanische 480 Tonnen",
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Strategiska bombmål i Nordkorea 1950 (de fem industriella
huvudcentra ära angivna med vit-tryck på svart botten),

av järnvägen längs östkusten över Hungnam till Wonsan samt, inom
den västliga sektorn, av stambanan från Jalu ned mot Söul. Parallellt
med järnvägslinjerna löpte merendels landsvägar, ett förhållande
som underlättade omlastnings- och kringgångstransporter.
Redan under det första krigsåret hade man noterat den erfaren
heten, att flygangrepp mot järnvägsnätet betydligt kännbarare på
verkade fiendens försörjning med manskap och förnödenheter än slag
mot motorfordonstrafiken på landsvägarna.1) I enlighet härmed be
slöt man att koncentrera ansträngningarna på de viktiga (genom
gående) järnvägsförbindelserna, av vilka vissa vitala och sårbara sek
tioner systematiskt valdes ut för att successivt göras till föremål för
intensiv bekämpning. Inom den västliga sektorn skulle denna kom
munikationsbekämpning utföras av V:e flygkåren, under det att den
längs östkusten löpande banan, ävensom de öst-västliga tvärför
bindelserna, skulle falla på 7:e flottans och det landbaserade marin
flygets lott. För att i effektivitetens intresse samordna insatserna ut
arbetades en gemensam plan för spanings- och stridsverksamheten.
Det antal flygplan, som kunde disponeras för "strypningsoperatio
ne,n", varierade från tid till annan men torde, såsom tidigare nämnts,
genomsnittligt ha överstigit r .ooo.2) Ett icke föraktligt komplement
till bombanfallen från luften lämnade dessutom de i 7 :e flottan in
gående operationsgrupperna ("task forces") 77 och 95 genom systema
tisk störningseld med fartygsartilleri främst mot Wonsan och de
längs östkusten ledande förbindelserna.
1) Theo Weber, Die Luftoperationen im Krie{; in Korea, i Flugwehr und
-Technik, nr 7 (juli), 1952. - Var gränsen mellan "strategisk" och "taktisk" kom
munikationsbekämpning rätteligen bör dras är en fråga för sig och en nog så intri
kat. Icke sällan torde väl gränsen vara något flytande. Ro11geron (a.a., s. 177) för
ordar, att som "strategisk" bombning rubriceras endast "les actions conduites
contre l'industrie, l'agriculture et les transports autres que ceux a destination des
armCes - - -".
2) "\Vith long range targets lacking b policy agreement, nearly every type of
y
aircraft available in Korea was considered capable of assignment to interdiction"
(överstelöjtnant Howat enligt Air Force, mars 1952). - Jfr Joseph Alsop i New
York Herald Tribune, 10 sept. 1951: "Counting army, navy and marines together
the UN forces have perhaps 18 to 20 air wings now in action in the Far East".
Av dessa 18-20 flottiljer kunna dock icke alla ha varit i egentlig mening "stri
dande". Enligt en uppgift i U.S. News & World Report, 7 sept. 1951, skulle i
V:e flygkåren vid denna tid ha ingått tre medeltunga bombflottiljer (B-29), två
lätta bombflottiljer (B-26) samt sammanlagt åtta jaktbomb(attack-)flottiljer. Av
de senare torde minst hälften ha varit utrustade med reaflygplan.
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Fördelningen av uppgifter hade skett med noggrant hänsynstagan
de till de olika flygslagens och flygplanstypernas specifika flyg- och
stridsegenskaper. Sålunda fingo de medeltunga ("strategiska") bomb
planen, typ B-29 ("Superfortress"), företrädesvis utföra dageranfall
mot järnvägsbroar, tunnlar och andra större (fasta) mål. För bomb
fällning under mörker (med tillhjälp av radar) användes däremot
främst de lätta 2-motoriga bombplanen, B-26 ("Invader"),1) men
också marin-attackplan, bl. a. av typ Grumman F7F ("Tigercat").2)
Mörkeranfallen riktade sig icke blott mot broar och järnvägsanlägg
ningar utan väl så mycket mot den med tiden allt livligare nattliga
landsvägstrafiken.3) I övrigt kommo till användning för rälsbomb
ning (med 2 50 kg bomber) och låganfall mot rörliga (levande) mål
(med raketer, napalmbehållare och kulsprutor) såväl propellerjakt
plan, typ F-5 r ("Mustang"), som reaktionsdrivna jaktbomb-(attack-)
plan av typerna F-80 ("Shooting Star") och F-84 ("Thunderjet")·1)
ävensom marina attackplan, såsom Chance Vought F4U ("Corsair")
och Douglas AD4 ("Skyraider"), de senare vanligen eskorterade av
reajaktplan, typ Grumman F9F ("Panther").
Allt som allt kan man av det anförda sluta, att det antagligen låg
föga överdrift i general Vandenbergs uttalande, att FN-flygets för
bindelsebekämpning hade gjort det mycket kostsamt för det röda
överkommandot redan att låta sina trupper kvarstå, där de befunna
sig. Men detta är ju dock icke liktydigt med att det angivna huvud1) Det var det starka kommunistiska luftv,irnet, som gjorde det "unprofitable"
för B-26:orna att "venture very far by day". Sedan hösten 1950 ha därför drygt
fyra femtedelar av deras insatser utförts i mörker. "Taktiken" har härvid ofta
varit följande: "\'v'hen reports of troop or supply concentrations come in, B-26s
may go out in train behind radar-equipped pathfinders to bomb on targets out
lined with fire bombs by the pathfinders. Radar is also used extensively on bridges
and other pinpoint targets, especially in bad weather". (Allan R. Scholin, On the
graveyard shift, i julinumret 1953 av Air Force.
2) "The F7F was built in closing days of World War II but did not see action
in that war. Marines have been using the swift twin-engine fighters for night opera
tions in Korea". (Naval Aviation News, sept. 1951).
3) Omfattningen av denna trafik framgår bl. a. därav, att FN-flyget enbart
under oktober kunde inrapportera mer än 75.000 iakttagna fordon. Under en enda
natt förekom det, att man räknade upp till 5.000 fordon (general Vandenberg
enligt U.S. News & World Report, 30 nov. 1951).
4) Med hänsyn till fiendens passivitet i luften kunde jaktflyget redan 1950 i
mycket stor utsträckning insättas för attackuppgifter, d. v. s. användas som
"fighterbombers", framhålles i Air University Quarterly Review, nr 4, 1951, s. 22.
"First emphasis was placed on interdiction",
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syftet med "Operation Strangle" skulle ha uppnåtts. Eller hade det

verkligen det - också?

Huruvida "Strangle" bör uppfattas övervägande som en framgång
eller snarare som motsatsen, måste kanske alltid till en del bli be
roende på vilken mer eller mindre subjektiv innebörd bedömaren
inlägger i sådana uttryck. Men det bestämmes också - och mera ob
jektivt - därav, hur den "strypte" själv i handling reagerade.1)
Man kan givetvis som ett positivt resultat notera det förhållandet,
att FN-flyget inom en tidrymd av ett par-tre månader skall ha
lyckats förstöra tjogtals lokomotiv och hundratals järnvägsvagnar
samt genomsnittligt mer än r 80 lastbilar pr dygn -· och allt detta
till den blygsamma kostnaden av sammanlagt blott 146 egna flygplan
. (vilka till större delen föllo offer för de rödas välriktade luftvärns
eld). Nog får kanske ett dylikt resultat i och för sig betecknas såsom
rätt tillfredsställande; kriget hade, som Vandenberg yttrat, blivit
"kostsamt" för de röda. Men här var det ju dock fråga om något
annat och större, nämligen att mer eller mindre bokstavligen "isolera
slagfältet". General Vandenberg har själv medgivit, att, så länge som
fienden vore villig att betala det pris, som avkrävdes honom i för
störda fordon och förlorad materiel, han skulle förbli i stånd att
bevara sina stridskrafter "in some degree of operational effectiveness
on the front line". Men strängt taget var det väl just något sådant,
som "Strangle" ytterst syftat till att förhindra?
I varje fall tycks man på "armehåll" ha bibragts den föreställ
ningen, att detta var slutmålet, då flygledningen drev igenom, att
armestridskrafterna fråntogos den kvantitet "close support", de ti
digare hade vant sig vid att normalt kunna räkna med. Åtminstone
om man får tro en så insiktsfull och vanligen välinformerad bedöma
re som Hanson W. Baldwin. Då - i augusti 1951, alltså - hade det
bestämt hävdats, att "Operation Strangle" skulle "isolate and inter1) En grundprincip för alla "stöd- och hjälpoperationer" måste vara - såsom
Eisenhower framhållit i Korståg i Europa (Sv. övers., Stockholm 1948), s. 218 att de "framtvinga en större relativ utmattning av de fientliga resurserna än av
de egna". Skulle intet av större värde för fienden hotas genom stödaktionen, kan
denne "ha råd att ignorera hela ansträngningen" - med resultat, att aktionen
rinner ut i sanden,
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(Foto Pressens Bild)

Amerikansk förbindelsebekämpning i Nordkorea (broarna
över ],du vid Sinuijn bombas; i bakgrunden Manchuriet),

diet the ground battlefield" genom att skära av fiendens försörjnings
linjer långt bakom fronten. Förty skulle "air power" också komma
att framstå såsom "the major force in Korea" med markstridskrafter
na förvisade till en mera blygsam andraplansroll. Detta skulle helt
enkelt ha inneburit "a complete reversal of the 'air support' concept
and of the actual picture".1)
Men nu förhåller det sig i verkligheten så, fortsatte Baldwin, att
den överambitiösa "operationen" uppenbarligen helt misslyckats med
sin "strypning''. 2) "Vi" hade alltså fört oss själva bakom ljuset 1) Hanson W'. Baldwin, Air power in Korea, i New York Times, 27 nov, 1951.
- Det är kanske mot denna bakgrund man bör se Voorhees' påstående (a.a.,
s. 169), att "to the Army in Korea, the Air Force has become a military problem
child".
2) Jfr W'oorhees, a, a,, s. 170: Trots flygets alla ansträngningar "there never was
a day when the trains did not run and the trucks did not roll behind the enemy lines
in North Korea, from the Manchurian horder to the forward enemy areas", Det
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summerade han - eller, kanske snarare, de måttlösa flygentusiasterna
hade fört det amerikanska folket bakom ljuset. Och flygets kraftsam
ling till "interdiction", förbindelsebekämpning, på bekostnad av det
direkta närunderstödet "may be unjustified". 1)
På "flyghåll" har man naturligt nog haft en deciderat avvikande
syn på saken. Ett av allt att döma representativt uttalande kan sam
manfattas sålunda: Hur effektiv bombningen av de rödas förbindel
ser i själva verket dock ;arit, får anses framgå redan av det faktum,
att kommunisterna aldrig blivit i stånd att föra fram ammunition
och andra förnödenheter i tillräckliga kvantiteter för att kunna hålla
i gång ett större offensivt företag av mer än en veckas varaktighet.
Underhållsproblemen ha varit en mara för kommunisterna hela kri
get igenom. 2)
Det senare påståendet må - i vad rör själva faktum - vara all
deles riktigt. Men som argument och kriterium måste det ändock an
ses sakna relevans. Resonemanget förbigår eller förbiser nämligen den
rätt väsentliga omständigheten, att det icke på något sätt blivit styrkt,
att kommunisterna överhuvud taget haft några planer på att sätta
igång en ny storoffensiv. Om inga dylika avsikter alls skulle ha före
legat - vilket sannolikheten talar för - är det ju närmast dialektik
att göra gällande, att endast tack vare "Operation Strangle" ingen
sådan offensiv sedermera kommit till utförande.3)
är påtagligt, återtager förf. något längre fram (s. 173), att flyget icke var kapabelt
att lösa den uppgift, som "high-level and authoritative U.S. Air Force theorists
repeatedly had told the Army and the American people was sure to be accomplish
ed under such conditions of overwhelmingly one-sided aerial strength". - Jfr
också Rougeron, a.a., s. 160: "Si le commandement de l'aviation s'est fait au
debut quelques illusions sur son aptitude resoudre le conflit coreen par les moyens
sa disposition, elles n'ont pas dure longtemps."
1) Likartade omdömen framfördes i Combat Forces Journal, jan. 1952: "Even
at this reach from Korea it isn't any risk to say that 'Strangle' has neither strangled
the Communist effort, nor isolated the battlefield . . ." - Så sent som 2 juli 1953
återkom Baldwin i New York Times till denna fråga, vilken enligt hans förmenan
de inrymmer en av Korea-krigets viktigaste militära lärdomar. Han skrev i detta
sammanhang bl. a.: "Despite almost complete air and sea domination no real inter
dicrion of the enemy's supply lines has occured, and the enemy is very much
stronger on the ground today than when the greatly overadvertised operation
Strangle started". De röda hade på sistone demonstrerat en eldkraft, som "the
Air Force had not believed possible". Härom närmare i det följande.
2) Air Force tells its story, i U.S. News & World Report, 22 febr. 1952.
3) Jfr A. Stade, Militärt remi i Koreakriget, i Vårt Försvar, nr 3, 1953. Jfr ock
ovan s. 64.
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Men även under antagande, att FN-flyget rimligtvis måste ha
spelat en framträdande roll i kommunistledningens strategisk-opera
tiva överväganden, skulle därmed icke utan vidare följa, att de
rödas underlåtenhet att gå till anfall nödvändigtvis måste ha berott
enbart på den avkylande effekten av "Strangle's" förbindelsebe
kämpning. - Rougeron har, från sin speciella utgångspunkt, pekat
på en kanske mera plausibel - i varje fall lika rimlig - förlda
ringsgrund. Genom att tilldela "Operation Strangle" hela förtjäns
ten av den uteblivna nya röda storoffensiven har, framhåller denna
förespråkare för "close support", chefen för Fjärran Östern-flyget
råkat förbise en faktor av minst lika stor betydelse. Han synes
nämligen ha glömt - till skillnad från kommunisterna själva - att
dessa, för den händelse de försökt sig på en ny storoffensiv, återigen
torde fått pröva på den förödande verkan av det samlade taktiska
FN-flyget, insatt till direkt understöd av de anfallna armestridskraf
terna. "Il depouille l'appui direct de ses lauriers les moins discutables
pour en parer l'appui indirect". 1)
Härmed må nu förhålla sig, som det i verkligheten kan. Vad man
faktiskt vet är emellertid, att de röda armestridskrafterna i Korea
redan på våren 1952 voro väsentligt både starkare rent numerärt
och i alla avseenden bättre utrustade och försörjda, än de voro vid
den tidpunkt, då "Operation Strangle" först sattes i aktion. Detta
högst anmärkningsvärda förhållande har klart belysts av general Van
Fleet i en längre intervju, varur följande synes särskilt förtjänt av
att anföras.2)
"I höstas hade jag en känsla av att kommunisterna inte trod
de, att de skulle kunna klara sig igenom en vinter till i fält och
därför önskade en vapenvila. Men de har uthärdat vinterkylan
mycket bra. De klagar inte över brist på vare sig föda eller
kläder. Trupperna i främsta linjen har kunnat förses med fullt
upp av varma kläder och ammunition, och förlusterna har rela
tivt sett inte varit så stora. Vi bedömer, att fienden har 900.000
man i Nordkorea.3) - - - Han är starkare nu än han någon1) Ro11geron, a.a., s. 163.
U.S. News & \'v'orld Report, 28 mars 1952. - Efter ifrågavarande tidpunkt
kom den av Van Fleet angivna tendensen att än starkare accentueras. Jfr före
gående sida, not 1.
3) Jfr styrkeangivelsen s. 66 ovan: 50 divisioner eller något mera, motsvarande
högt räknat kanske 750.000 man.
2)

73

sin varit i Korea, inte blott numerärt utan även i fråga om
vapen, ammunition och övriga förnödenheter, stridsvagnar, ar
tilleri och flyg. Therefore he has greater capabilities both for
offensive and defensive action than he had last summer. - Vi bedömer, att fienden har dubbelt så mycket artilleri som
FN-styrkorna och att han har tillräckligt med ammunition
framme vid fronten för att skjuta stormeld i stor skala, när
helst det passar honom. - - - Kommuniststyrkornas slag
kraft har sålunda ökat avsevärt efter de bakslag, som drabbade
dem i samband med offensiven i maj och juni förra året".
Chefen för 8 :e armen framhöll fortsättningsvis bl. a., att flygets
förbindelsebekämpning självklart nog hade medfört, att en hel del
för kommunistarmeerna avsedda förnödenheter inte kunnat komma
fram till fronten - "perhaps as much as 50 per cent". Men kommu
nisterna hade lika fullt varit i stånd att lägga upp ansenliga förråd
framme vid fronten och i dess omedelbara närhet - och detta helt
enkelt genom att konsekvent sända fram dubbelt större kvantiteter
av alla förnödenheter än de eljest normalt skulle ha behövt!
Sådant tedde sig vid nyktert skärskådande det konkreta, praktiskt
mätbara resultatet av den omstridda "Operation Strangle", sedan
denna alltså hade pågått i mer än ett halvår. Kanske må man då inte
förtänka general Lemuel Shepherd, chef för den amerikanska ma
rinkåren, att han efter återkomsten från en studie- och inspektions
resa till Korea hösten 1952 icke aktade för rov att rent ut stämpla
"Strangle" som ett notoriskt fiasko och till på köpet lät förstå, att
även inom flygledningen man närmast vore benägen att ge hela
"operationen" på båten.1) Av allt att döma utvecklade sig saken
också därhän, att "Strangle" i praktiken efter hand tonades ned,
utan att något formligt beslut om dess avblåsande - kanske inte
minst av prestige- eller opportunitetsskäl - någonsin officiellt till-
kännagavs.
1) Army Navy Air Force Journal, 18 okt. 1952 (Tiff over "'Strangle"). Detta
torde ha varit första gången som öppen kritik av "Strangle" framförts av en
militär befattningshavare i ansvarig ställning. Jfr Voorhees, a.a., s. 171: "At no
time did Eighth Army make public revelation of the true state of affairs because
it was well aware that the Air Force in Korea was exerting every ounce of its
power and all its considcrable skill to the joint and combined military effort". Det
var icke mot V:e flygkårens personal utan mot flygledningen i \Vashington, som
kritikens udd riktade sig.
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(Efter Illustrerad Militärrevy, n:r 11/1904)

(Foto Pressens llild)

Underhållstransport i Korea i början av 1900-talet.

Underhållstransport i Korea i början av 1950-talet.

Mål och metoder skifta, som det konstaterades i en korrespondens
från Korea några månader senare. För inte så länge sedan var det
"Operation Strangle" som dominerade. Sedan tillgrep man svep med
roo-200 attackplan. Längre fram kanske det blir fråga om någon
annan metod eller, "as it might be phrased, 'a new way of doing the
same thing' ".1) Dock: föga mer än ett halvår senare hade ju vapen
stilleståndet omsider blivit ett faktum - och därmed hela saken för
lorat sin praktiska aktualitet.
Vid ett allsidigt - förutsättningslöst - bedömande av de resultat,
som åstadkommits genom "Strangle", och i all synnerhet i den mån
dessa tagas till utgångspunkt för mera generella betraktelser och slut
satser rörande det "taktiska" flygets värde och praktiska möjligheter
överhuvud taget, bör icke förbises, att de lokala betingelserna för
en verkligt effektiv "interdiction" i v i s s a hänseenden inte voro
särdeles gynnsamma i Korea. Aven en så kritisk bedömare som Han
son \V. Baldwin har på tal härom medgett, att "vi" här haft att göra
med en motståndare, vars rikliga tillgång på manskap och dragdjur i
stor utsträckning kompenserat honom för hans materiella svagheter.
En mera välvillig kommentator har utvecklat denna synpunkt när
mare sålunda: artilleriammunitionen, exempelvis, b ä r e s fram till bat
teriplatserna en sträcka av 35-50 km. De tusentals bärare, som tagas
i anspråk härför, utföra sina mödosamma marscher uteslutande under
dygnets mörka timmar. Men "flygvapnet har givetvis andra uppgif
ter än att nattetid öva prickskytte mot enstaka kulier med ammuni
tionslådor på ryggen."2) Självklart är ju, att flyget har andra och vik
tigare uppgifter att lösa - men den saken och detta sedan gammalt
speciellt koreanska sätt att lösa militära transportproblem borde man
dock ha kunnat förutse och tagit skälig hänsyn till redan i förhands
kalkylerna. - Att de röda äro utomordentligt skickliga i kamoufle
ringskonsten, att de äro framstående improvisatörer, och att de därtill
varit förutseende nog att organisera en synnerligen väl fungerande
reparationsberedskap3) - allt detta är omständigheter, som väl till
1) Lindesay Parratt i New York Times, 15 jan. 1953. (Specialrapport från
Tokio).
2) Th. W'eber, Die Luftoperationen im Krieg in Korea, i Flugwehr und -Tech
nik, nr 2, (febr.) 1953.
3) Enligt en (osäker) uppgift skulle 100.000 man ha varit ständigt engagerade
i dylik tjänst.
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en del kunna förklara FN-flygets svårigheter att åstadkomma en ef
fektiv "interdiction" i det aktuella fallet, men som icke desto mindre
lämna frågan om metodens generella värde och möjligheter lika obe
svarad som den må ha framstått dessförinnan.1)
Ty utan att på något sätt vilja förringa de alldeles speciella prak
tiska svårigheter, det just i detta fall må ha inneburit att göra för
bindelsebekämpningen till 90, 75 eller bara 60 procent effektiv, kan
man dock knappast undgå att samtidigt konstatera, att i vissa a n d r a
hänseenden de lokala betingelserna otvivelaktigt varit synnerligen
gynnsamma ur "interdiction"-synpunkt. Näppeligen har det före
kommit en för förbindelsebekämpning mera idealisk krigsskådeplats
än Korea, har Baldwin rentav ansett sig kunna fastslå. Det skulle då
möjligen ha varit Italien under andra världskriget, också det en
halvö "with canalized communications" - ehuru å andra sidan med
ett rikare förgrenat järnvägs- och landsvägsnät. Men inte heller i
Italien, tillägger Baldwin, lyckades det ändock att någonsin åstad
komma "actual 'isolation' of the ground battlefield".
Precedensfallet Italien 1944 är i detta sammanhang av visst in
tresse även på annat sätt. Den av de allierade därstädes etablerade
"interdiction"-aktionen mot de tyska försvarsstyrkorna råkade näm
ligen t. o. m. bära samma namn som sin efterföljare i Korea "Operation Strangle". Det uppnådda resultatet och de allmänna er
farenheterna blevo också i båda fallen nästan identiska. En viss skill
nad förefanns emellertid. Den italienska "Strangle" lär småningom
ha lyckats att till hela 94 0/o lamslå järnvägs- och landsvägstrafiken
(gentemot i Korea till allra högst 50 0/o, antagligen rätt avsevärt myc1) Det bör i detta sammanhang tilläggas, att de topografiska förhållandena väl i
någon mån kunna ha utgjort ytterligare ett försvårande moment, även om det
nog är en överdrift, att Korea skulle vara ett av de "most difficult countries in
the world for tactical aviation" (P. G. 1f!'ykeham-Barnes, The war in Korea with
special reference to the difficulties of using our air power, i Journal Royal United
Service Institution, maj 1952). - "The effect of Korean geography on air opera
tions" har berörts av Förenta Staternas nuvarande överbefälhavare, amiral
Arthur 1f!'. Radjord, i en art., Our navy in the Far East, i oktobernumret 1953
av The National Geographic Magazine. Amiralen skriver härom bl. a. (citerande
chefen för 1 :a marinkårsflottiljen): "It is good in one way - the mountains force
railroads and highways to follow the coastline or the few valleys, so we know
where supplies are moving. But it's bad in that all these hills look alike from
20.000 feet at 600 miles an hour". Sistnämnda olägenhet har man emellertid till
stor del kunnat eliminera genom att förse flygarna med reliefkartor i papier
mache.
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ket mindre). Men de återstående 6 procenten förslogo likväl för att
förse de tyska trupperna med det nödvändigaste. Med dessa italienska
erfarenhetsrön i åtanke borde man dock i Korea inte "ännu en gång
behöva befara en överskattning av flygvapnets förmåga att verka
mot kommunikationsnätet", såsom en kommentator anmärkte, redan
i n n a n någon systematisk förbindelsebekämpning överhuvud taget
kommit till utförande i Korea.1)
I själva verket torde nog, på grundval av det relativt rikhaltiga
samlade erfarenhets- och bedömningsmaterial, som numera ändå står
till buds, starkt kunna ifrågasättas, huruvida det överhuvud taget
ligger inom det praktiskt möjligas gräns att åstadkomma en verklig
"isolation of the battlefield", denna det taktiska flygets andra hu
vuduppgift. I varje fall får det anses evident, att något dylikt icke
är utförbart i rent bokstavlig bemärkelse, ej ens med det största tänk
bara kraftuppbåd.2) Detta konstaterande bör givetvis icke förtolkas
så, att systematisk flygbekämpning av fiendens markförbindelser
skulle sakna egentlig praktisk betydelse. Det vore säkerligen i allra
högsta grad förhastat och farligt att av Koreakrigets erfarenheter vilja
draga en s å d a n "lärdom". Men däremot torde den slutsatsen vara
sakligt grundad, att "interdiction", systematisk förbindelsebekämpning
från luften, sakriar självständig - operativ - betydelse; att den
m. a. o. kan få avgörande betydelse blott såsom t a k t i s k t led
1) Cit. efter Allgemeine Schweizerische Militär Zeitschrift, nr 8, 1950 (Zum
Krieg in Korea). - Jfr beträffande de allierades förbindelsebekämpning i Ita
lien 1944 exempelvis K1trt von Tippelskirch, Geschichte des zweiten \'v'eltkrieges
(Bonn 1951), s. 460 f. Av intresse i detta sammanhang är också följande uttalande
av den tyske överbefälhavaren på den italienska krigsskådeplatsen, flygaren och
fältmarskalken Albert Kesselring, i hans memoarbok, Soldat bis zum letzten Tag
(Bonn 1953), s. 293: "Die Alliierten nutzten die sich ihnen bietenden Chancen
keineswegs. Ihre Luftwaffe wurde nicht - - - schwerpunktmässig gegen die
z. T. hilflosen Massenziele auf dem Kampffeld, besonders aber im riickwärtigen
Gelände, eingesetzt."
2) Jfr Max lVaibel, Kriegslehrcn aus dem Feldzuge in Korea, i Allgemeine
Schweizerische Militär Zeitschrift, nr 1 (jan.) 1952. - Jfr ock J. C. Wylie, Jr,
On maritime strategy, i majnumret 1953 av United States Naval Institute Proceed
ings: "\'v'e have done all our planning of air interdiction on the assumption that,
if the interdicting effort is strong enough, it will suceed. - - - The point is
that the theory of interdiction, air against ground, must be modified to the extent
that the possible effectiveness of interdiction is a funcion in part of the strength
of the interdicting force and in equal part of the susceptibility of the target to
interdiction".
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i en större operation p& marken, i vilken armestridskrafterna utgöra
stridshandlingens främsta bärare. Detta må vara en nog så viktig lär
dom, även om den skulle förefalla en och annan något negativ till sin
innebörd och f. ö. inte heller kan anses direkt ny, eftersom den ju
egentligen endast utgör en logisk vidareutveckling av den förstnämnda
erfarenhetssatsen. 1)
Ihågkommas måste nämligen, att - såsom redan i det föregående
framhållits, och som den anförde schweiziske författaren understry
ker - "Operation Strangle" igångsattes och genomfördes under ett
skede av kriget, då, bl. a. i följd av de pågående stilleståndsförhand
lingarna, stridsverksamheten på landfronten visserligen långtifrån
hade avstannat men dock väsentligt nedgått i omfattning och in
tensitet. Det kan därför finnas anledning förmoda, att därest "Opera
tion Strangle" hade kommit att samordnas med en förhållandevis
lika kraftig och målmedveten aktion på marken - vilken nödgat
fienden att förbruka sina tillgångar i snabbare takt än han hade möj
lighet att åter fylla dem - helhetsomdömet om det taktiska FN
flygets insats inom en sådan större operativ ram - "strypningsopera
tionens" eftermäle skulle man kunna kalla det - hade kunnat utfalla
annorlunda och formuleras mera positivt, än som nu får anses be
rättigat. 2)
Så kvarstår kanske då till sist som den bestående och allmängil
tiga lärdomen av Koreakrigets "Operation Strangle", att det ligger
1) Det kan här vara befogat att hänvisa till en artikel av brittiske flygmarskal
ken Sir John Slessor, Air power in a land offensive, i Journal Royal United
Service Institution, maj 1948. Främst på grundval av erfarenheterna från Italien
ger förf. bl. a. en sammanfattning av "the things that air power can not be
expected to do in a land campaign". Det taktiska flyget kan inte på egen hand
besegra en rätt organiserad och väl utbildad arme, även om denna sakn,ar eget flyg
understöd, Det kan inte tvinga en sådan arme att gå tillbaka "by drying up the
flow of essential supplies". Det kan inte fullständigt hindra förflyttning av opera
tiva reserver till slagfältet. "In short, it cannot absolutely isolate the battlefield
from enemy supply or reinforcement". Vad flyget däremot kan göra, och även
gjorde i Italien, är att "make it impossible for a highly organized and disciplined
army to offer prolonged resistance to a determined offensive on the ground",
2) Det bör här påpekas, att den i allmänhet förebildligt objektiva officiösa
publikationen Air University Quarterly Review redan innan "Strangle" igång
satts på redaktionell plats framhöll (nr 4, 1951), att armestridskrafternas aktiva
medverkan vore en förutsättning för att "intcrdiction" skulle kunna få full effekt.
T. o, m. "a ninety or a ninety-five or even a ninety-nine per cent successful
program of interdiction will, in time, fail to prevent a build up", därest den an
givna förutsättningen icke är för handen.
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föga klokskap i att sätta sin lit till ett enda vapen eller en enda metod
såsom det förmenta universalmedlet för framgång i krig.1) Detta är
ju lika litet i sig självt någon ny lärdom eller visdom, snarare något
av en truism. Men denna enkla sanning kan tydligen ändå icke nog
ofta upprepas och nog kraftigt understrykas. Lika självklar som saken
må te sig i teorin, lika förunderligt svår tycks den icke desto mindre
vara att i den praktiska tillämpningen följdriktigt iakttaga - vad
det nu kan bero på.
1) Jfr Yool, anf. art, i Brassey's Annual 1951, s. 404.
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När man studerar förspelet till händelserna den 9 april 1940, kom
mer man inte ifrån att närmare ge sig i kast med frågan, vad den
svenska järnmalmen i grunden spelade för roll i sammanhanget. Hade
den i verkligheten en sådan avgörande betydelse för den tyska krig
föringen, som man velat göra gällande, att detta kunde motivera de
militära åtgärder, som planerades på allierat håll, och de motåtgär
der, som planlades i Tyskland, eller utgjorde hela frågan om järn
malmen endast en integrerande del av ett större politiskt samman
hang? Eftersom frågan om den svenska järnmalmen också för fram
tiden torde ha sin stora betydelse för vårt land, har det synts före
ligga ett visst intresse att framlägga en del av de viktigaste synpunk
terna på densamma, sådana dessa framföras i efterkrigslitteraturen,
och att till dessa synpunkter knyta några reflektioner.
När Churchill bedömde möjligheterna för krigsåret r 9 r 5, sedan
fronterna stelnat i väster och den tyska krigsmaskinen i öster tillfogat
de ryska armeerna förödande slag, tyckte han sig finna endast tvenne
vägar öppna för att komma åt motståndaren. Det var centralmakter6
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nas sårbara flanker. Genom ett anfall mot endera av dessa - krafter
na räckte inte till för båda - skulle vägen kunna öppnas till Ryss
lands undsättning. Ifråga om den norra flanken, påpekade han, att
Danmark, över vars territorium vägen till Östersjön gick, var så gott
som utan försvar. Sverige och Norge fruktade båda Ryssland lika
mycket som Tyskland. Det skulle, menade Churchill, ha varit orätt
att draga in någon av dessa stater i kriget, om man inte var säker på
att kunna försvara dem till lands och sjöss och förmå dem att förena
sina styrkor. Hade detta varit möjligt, skulle Tysklands ställning
blivit förtvivlad.
Då emellertid detta inte visade sig möjligt, stannade man till sist
för det andra alternativet, södra flanken, vilket resulterade i det även
tyrliga och kostbara Dardanellerföretaget,
Det var en liknande situation de allierade befunno sig i mot slutet
av år 1939 och början av 1940. Också nu gällde det att söka träffa
Tyskland i de känsliga flankerna, eftersom man i väster låg fastlåst
bakom den franska Maginotlinjen och inte vågade sig på ett frontan
fall mot den tyska Västvallen.
För England var det väl nu liksom under det första världskriget
ytterst en kamp om världshandeln och dess vägar. Den tyska flottan
av år 1939 utgjorde inte heller den maktfaktor som på sin tid det
kejserliga Tysklands högsjöflotta. Det borde följaktligen nu vara
lättare att med sjöblockadens vapen slå Hitlertyskland.
Men i det politiska spelet om Stalins gunst hade Hitler överbjudit
västmakterna och därigenom också vunnit första ronden. Genom
nonaggressionspakten av den 23 augusti 1939 fick Tyskland ryggen
fri mot öster och erhöll dessutom från paktbrodern viktiga råvaror
och produkter för sin krigsförsörjning. Huruvida samgåendet mellan
det nazistiska Tyskland och det kommunistiska Sovjetunionen endast
utgjorde en tillfällig företeelse eller var av allvarligare och djupare
innebörd, torde för de allierade politikerna erbjudit stora svårigheter
att genomskåda. Men alldeles i blindo famlade man inte, Genom vissa
uttalanden bl. a. av marskalk Vorosjilov säger sig general Gamelin
ha fått den uppfattningen, att ententen mellan Sovjetunionen och
Tyskland endast var en tillfällig företeelse, en uppfattning som också
delades av Churchill. Han förutsåg, att den gamla antagonismen
mellan de båda stormakterna åter skulle blossa upp på grund av
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Tysklands strävan mot öster och Sovjetunionens anspråk på Darda
nellerna samt dess roll som målsman för panslavismen. Men när detta
skulle i�träffa kunde inte förutsägas.
Redan när Churchill tillträdde posten som marinminister (3 sept.
1939) hade han sin uppfattning om det sjöpolitiska läget i stort sett
klar. Han insåg, att herraväldet över Östersjön var av vital betydelse
för Tyskland. Det var absolut nödvändigt för den tyska flottan att
behärska Östersjön bl. a. för att skydda trafiken på Skandinavien och
tillförseln av svensk malm. Därför uppdrog han redan under sin
fjärde dag i amiralitetet åt marinstaben att utarbeta en plan för for
cering av inloppen till Östersjön. Denna plan stötte emellertid redan
från början på så stora svårigheter, att den till sist måste uppgivas,
främst beroende på den tyska överlägsenheten i luften.
Men det fanns andra möjligheter. I mitten på november framlades
för Churchill en plan på en minspärr mellan Skottland och Norge,
motsvarande den som 1917-1918 hade utlagts av de brittiska och
amerikanska amiraliteten. Churchill ansåg, att man genom förverk
ligandet av denna plan skulle försvåra en intensifierad tysk ubåts
krigföring och eventuellt förhindra, att Sovjetunionen förenade sig
med Tyskland. Man skulle genom minspärren "bura in hela sällska
pet och få fullständig kontroll över alla tillfarter, till såväl Östersjön
som: Nordsjön". Men icke heller denna plan kom att realiseras.
Churchills intresse riktade sig också mot den svenska järnmalmen.
Han säger bl. a. härom: "Den långa halvö, som sträcker sig från
Östersjöns inlopp till polcirkeln, hade under det andra världskriget
en oerhörd strategisk betydelse. De norska fjällen löper ut i havet i en
oavbruten krans av öar. Mellan dessa öar och fastlandet går en kor
ridor på territorialvatten, genom vilken Tyskland kunde kommunicera
med världshaven till allvarligt men för vår blockad. Den tyska krigs
industrin var till stor del byggd på tillförseln av svensk järnmalm,
som om somrarna hämtades från Luleå långt uppe i Bottniska viken
och om vintrarna, när denna är tillfrusen, från Narvik på norska
västkusten. Respekterades denna korridor skulle det innebära, att hela
denna trafik fortsatte under neutralitetens skydd mitt inför vår
överlägsna sjömakt. Marinstaben var allvarligt bekymrad över den

83

stora fördel detta skänkte Tyskland, och vid första bästa tillfälle tog
jag upp saken i kabinettet".
Detta skedde redan den 19 september, då han fäste kabinettets upp
märksamhet på vikten av att stoppa de norska transporterna av
svensk järnmalm från Narvik, som skulle börja, så snart Bottniska
viken frös till. Churchill föreslog därvid också, att man från engelsk
sida skulle söka nå en överenskommelse med Sverige om uppköp av
all malm, eftersom man inte hade någon önskan att råka i tvist med
svenskarna. Hela frågekomplexet blev därefter föremål för en grund
lig utredning inom amiralitetet, och på grundval av densamma upp·
gjorde Churchill en promemoria för kabinettets räkning. Här fram
höll han, hurusom under vinterhalvåret huvuddelen av den svenska
malmskeppningen gick över Narvik, varifrån fartygen kunde passera
utmed den norska västkusten och göra hela resan till Tyskland utan
att lämna territorialvattnet, förrän de kommo in i Skagerack. Han
sade här också, att det var "ett faktum, att tillräcklig tillförsel av
svensk järnmalm är av vital betydelse för Tyskland, och att dess
motståndskraft skulle i hög grad försvagas om tillförseln stoppades
eller hindrades under vintermånaderna, d. v. s. från oktober till
slutet på april". Vid krigsutbrottet hade en viss stagnation inträtt i
malmskeppningen från Narvik. "Skulle emellertid tillförseln från
Narvik till Tyskland börja igen, blir drastiska åtgärder erforderliga."
Ifråga om relationerna till Sverige hette det i Churchills P. M. : "Vårt
förhållande till Sverige kräver omsorgsfullt övervägande. Tyskland
bearbetar Sverige med hotelser. Vår sjömakt är emellertid ett mäk
tigt vapen, som vid behov bör användas för kontroll av den svenska
importen. Under alla omständigheter bör vi ... hjälpa Sverige att i
största utsträckning bli av med sin malm i utbyte mot vår kol och,
om denna inte skulle räcka, hålla landet åtminstone till en del skade
löst på annat sätt."
Men innan Churchill framlade sin P.M. för kabinettet, ville han
ännu en gång låta marinstaben grundligt gå igenom hela frågan. I
ett brev den 29 september till ställföreträdande marinstabschefen
skrev han bl. a.: "Om vi nu antar att malmtrafiken längs Norges
västkust är en verkligt viktig faktor, värd att även till priset av en
ansträngning bli bragt ur världen, på vilken punkt skall man då
stoppa den?"
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När frågan så på nytt hade penetrerats, framlade Churchill den
i kabinettet, där man allmänt insåg åtgärdens behövlighet. Men det
var ändå omöjligt att erhålla tillstånd till dess genomförande. Ut
rikesdepartementet framlade sådana vägande argument beträffande
neutraliteten, som Churchill inte kunde bemöta. Han gav sig emeller
tid inte. Vid varje möjligt tillfälle i fortsättningen tog han ånyo upp
frågan.
De förhandlingar om krigshandeln, som man från engelskt håll
fört med de skandinaviska länderna, hade visserligen fått till resultat
en omfattande inskränkning av densamma. Men man hade måst
finna sig i Sveriges villkor beträffande malmskeppningen till Tysk
land, d. v. s. att Sverige såsom neutral makt icke ansåg sig kunna
avbryta malmexporten till Tyskland. Som ovan påpekats inträdde
vid krigsutbrottet en viss stagnation i malmexporten från Narvik.
Men man visste i England, att smärre skeppningar dock ägde rum.
Betydelsen av och sårbarheten hos malmrutten gjorde, att tillstoppan
det av Narviksläckan i de allierades sjöblockad kom att bli ett hu
vudproblem i regeringens politik under november månad. Och frå
gan togs på nytt upp vid ett kabinettssammanträde den 30 november.
Härvid gick man återigen igenom de olika argumenten för och emot
en minering i de norska lederna men beslöt till sist, att frågan ånyo
grundligt skulle redas ut. De militära stabscheferna skulle underkasta
de militära problemen en allsidig prövning, varvid oc]i;:så Tysklands
motåtgärder skulle behandlas. Och ministern för den ekonomiska
krigföringen skulle i samråd med övriga berörda ministerier under
söka den ekonomiska inverkan på Tyskland samt Tysklands och de
neutralas möjligheter till ekonomisk vedergällning. Under första hälf
ten av december utarbetades därför fullständiga rapporter till bely
sande av frågans för- och nackdelar.
Ministeriet för den ekonomiska krigföringen var övertygat om att
Tyskland skulle komma att ställas inför en mycket allvarlig kris
våren 1940, om malmtrafiken stoppades, och gjorde sig därför till
talesman för en direkt aktion mot Narvikstrafiken.
Som grund för sin uppfattning framlade ministetriet tre huvud
skäl. För det första framhölls, att Tysklands lager av järn1) i början
1) Observera att det gällde järn, icke järnmalm.
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av september (1939) hade varit små. Man antog, att även om Tysk
lands militära förbrukning skulle hållas vid den för handen varande
låga nivån, skulle Tyskland ändå behöva importera minst 9 milj. ton
järnmalm från Sverige under det första krigsåret för att undvika ett
fullständigt industriellt sammanbrott.
För det andra, menade man, att en verksam reduktion av Tysk
lands järnmalmsimport endast kunde åstadkommas, om man stoppade
Narvikstrafiken. Under de tre första krigsmånaderna hade Tysk
land från Sverige importerat något mer än 2½ milj. ton malm. Ex
porten från de mellansvenska malmfälten via Östersjön uppgick
under de tre första krigsmånaderna till sammanlagt 800 ooo ton.
Luleå som utskeppningshamn för de betydelsefullare Lapplandsfälten
kunde normalt inte utnyttjas mellan mitten av december och mitten
av april.
Om alltså Narviksrutten stängdes och om skeppningarna från de
mellansvenska Östersjöhamnarna inte ökades, skulle den totala malm
exporten från Sverige till Tyskland under de åtta första krigsmåna
derna endast uppgå till omkring 4¼ milj. ton eller mindre än 7½
milj. ton per år räknat. Därest skeppningarna från de mellansvenska
hamnarna skulle nå sin förmodade maximikapacitet, 500 ooo ton per
månad, och ingen import ägde rum från Narvik eller Luleå, skulle
importen för de första åtta krigsmånaderna ändå ej uppgå till mer
än ungefär 5½ milj. ton eller omkring 8¼ milj. per år räknat. Detta
skulle med säkerhet betyda akuta svårigheter för den tyska industrin
och en allvarlig industrikris i april 1940. Som tredje argument angav
ministeriet, att Tyskland, när isen till våren smälte i Bottniska viken,
skulle bli istånd att återupptaga importen från Luleå och mycket väl
också kunde högst avsevärt öka den. Hur man därefter skulle bedöma
situationen, var inte lätt att säga, så mycket mera som Tyskland mot
slutet av året 1940 kunde tänkas få tillförsel från Sovjetunionen.
Men om man omedelbart stoppade exporten från N_arvik, menade
ministeriet, skulle Tysklands rent ekonomiska ställning bli så allvar
lig till våren, att detta kunde uppväga de risker, som England utsatte
sig för både ekonomiskt och politiskt.
I ett andra avsnitt av sin rapport framförde ministeriet de sanno
lika motdrag, som Tyskland skulle kunna vidtaga på det ekonomiska
planet, och gjorde dessutom ett bedömande av dessa. Den allmänna
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slutsatsen angavs vara den, att den skada, som man skulle tillfoga
Tyskland genom att vidtaga de föreslagna åtgärderna, skulle komma
att bli avsevärt mycket större än den Tyskland genom sina motåt
gärder kunde åstadkomma. Englands försörjningsmässiga ställning i
förhållande till de berörda skandinaviska länderna bedömdes av
ministeriet i huvudsak sålunda. Importen från Norge, även om den
i och för sig var nog så viktig, var av mindre betydelse. Annorlunda
var förhållandet ifråga om Sverige. Härifrån hämtade man järn
malm, järnlegeringar, tackjärn, kolstål och annat specialstål samt i
mindre omfattning trä, pappersmassa, papper och fläsk. Man hade
också ett fördelaktigt avtal med svenska rederier. England hoppades
kunna importera 2½ milj. ton svensk järnmalm under det första
krigsåret, och det svenska tackjärnet hade vissa egenskaper, som för
speciella ändamål gjorde det nästan oumbärligt. Utebliven import av
massa, papper och trä skulle bli ett allvarligt slag.
Danmark spelade i sammanhanget en än mindre roll, även om ute
bliven import av bacon till en början skulle medföra stora svårig
heter. Finland och de Baltiska staterna kunde man helt bortse ifrån,
Finland främst på grund av det pågående kriget med Sovjetunionen.
Men man behövde ju inte nödvändigtvis förutsätta, att de skan
dinaviska staterna skulle stoppa sin export bara därför att England
blandade sig i Narvikstrafiken. Ifråga om Norge antog man, att det
inför tyskt hot om vedergällning skulle hålla envist fast vid strikt
neutralitet. Men Norge måste leva, och från engelskt håll hade man
starka ekonomiska påtryckningsmedel. Om Sverige trodde man sig
veta, att det i hemlighet välkomnade ett engelskt ingripande mot
Narviksrutten och att det inte skulle modifiera sin politik annat än
inför en tysk militär aktion.
Tyskland å sin sida skulle sannolikt inte lyckas att utan påtryck
ningar med militära maktmedel förhindra sjöfarten från Bergen och
Trondheim, och dessa hamnar kunde med fullt utnyttjande av befint
liga järnvägar klara hela den norska och svenska exporten utom ifråga
om trävaror. Det fanns alltså inte, menade ministeriet, något skäl
varför svensk export av järnmalm från Narvik till England skulle
upphöra. I värsta fall, d. v. s. om hela den skandinaviska exporten
stoppades, skulle de allierades krigsansträngningar visserligen beredas
svårigheter men inte allvarligt rubbas. Men en omedelbar engelsk

88

aktion skulle med största sannolikhet skapa allvarliga rubbningar i
Tysklands tunga industri våren 1940. Så långt rapporten från mi
nisteriet för den ekonomiska krigföringen.
Rapporten från stabschefskommitten om problemets militära aspek
ter var på det hela taget tillfredsställande ur ministeriets synpunkt. I
densamma framhölls, hur under världskriget (1914-1918) försök
hade gjorts att avbryta Narvikstrafiken på Tyskland utanför de
norska territorialvattnen genom svep med kryssare och jagare, genom
ubåtspatruller och patruller av övervattensfartyg i mynningen av
Västfjorden, vid vars innersta del Narvik är beläget. Men alla dessa
försök hade misslyckats, eftersom sjöfarten kunde försiggå på norska
territorialvatten ända från Narvik till Lindesnäs. Inte förrän i sep
tember 1918 tvingades norrmännen genom hårda påtryckningar att
utlägga antiubåtsmineringar i sina farvatten som en förlängning av
den stora Nordsjöspärren. Men en ränna lämnades dock öppen i
territorialvattnen för handelsfartyg. Under rådande förhållanden
hade man två möjligheter att välja på. Den ena var att lägga ut min
fält i de norska territorialvattnen för att därigenom tvinga ut sjöfar
ten i öppen sjö. Detta alternativ hade emellertid så stora nackdelar,
att kommitten förordade det andra, nämligen att stationera en mindre
sjöstyrka i Västfjorden. Utgående fartyg kunde då utan svårighet
uppsnappas, endast en liten jagarstyrka behövdes, och i det långa
loppet skulle denna metod kanske visa sig mindre misshaglig för
Norge än en minutläggning i landets farvatten.
Men härmed var frågan ingalunda löst. Stabschefskommitten visade
sig mycket känslig för de strategiska nackdelarna för de allierade,
som kunde uppkomma av tyska motåtgärder. Med säkerhet skulle
Tysklands första åtgärd bli ett skarpt krav på Norge, att det skulle
hävda sina rättigheter som neutral stat. Ur norsk synpunkt kunde
det ryska anfallet mot Finland betraktas som ett första ryskt steg
mot Narvik, och engelska regeringen hade vägrat Norge garanti mot
rysk aggression. En engelsk kränkning av Norges neutralitet kunde
därför få till följd en tysk-norsk allians. Men utan hänsyn till ett
norskt medgivande skulle sannolikt Tysklands första åtgärd bli att
skaffa sig flyg- och flottbaser i södra Norge. Och det kunde mycket
väl lyckas. Genom en sådan åtgärd skulle Tyskland uppnå ett gynn
samt läge för att intensifiera sina anfall mot brittiska sjöstridskrafter
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och baser, förhindra eller försvåra kontrollen av engelska minfält i
norska farvatten samt intensifiera anfallen mot engelska konvojer.
England skulle inte heller kunna hindra en invasion av södra Sverige,
vilket Tyskland kunde tänkas utföra för att säkra sig kontrollen
över Grängesbergsgruvorna. En tysk framstöt i södra Skandinavien
kunde också få till följd en rysk framryckning till Narvik, och i
sådant fall skulle det bli mycket svårt att upprätthålla, brittisk kon
troll i Västfjorden. Stabscheferna menade därför, att man noga måste
väga de strategiska nackdelarna med den föreslagna engelska aktionen
mot de försörjningssvårigheter, som skulle uppkomma för Tyskland.
Försvarsgrenscheferna voro inte heller särskilt entusiastiska inför
en direkt aktion mot Narvik. De ansågo, att man borde tillgripa
andra metoder än att insätta sjöstridskrafter för att stoppa malm
skeppningen. Man kunde ju använda sig av förköpsrätt till malmen,
sabotage eller inköp av malmkajerna. Härtill genmälde emellertid
ministeriet för ekonomisk krigföring att förköpsrätt i .och för sig
inte tjänade något till. Den möjligheten hade redan prövats men
med negativt resultat. Ett inköp av kajerna var också en tvivelaktig
åtgärd. Och vad sabotage angick skulle det ju medföra att malm
exporten till England stoppades. Det ville man inte.
Mot slutet av år 1939 kom frågan om den svenska järnmalmsexpor
ten till Tyskland att dragas in i ett större politiskt sammanhang. Som
en följdverkan av tysk-ryska pakten av den 23 augusti kom Sovjet
unionens oprovocerade anfall mot Finland den 30 november. Här
igenom försattes Skandinavien i ett mycket ömtåligt läge. Opinionen
i Norden blev starkt upprörd, och i hela världen, främst Frankrike,
England och Förenta Staterna, blev reaktionen livlig. De skandina
viska staterna förklarade sig ämna upprätthålla en sträng neutralitet.
Nationernas Förbunds sekretariat sammankallade generalförsam
lingen till den 9 december. Men Sovjetunionen, som givetvis inte hade
något som helst intresse av att frågan togs upp till diskussion i NF,
vägrade att sända någon representant. Oberoende av denna vägran
upptog generalförsamlingen frågan till behandling och förklarade, att
Sovjetunionen genom sin hållning ställt sig utanför NF:s gemenskap.
Generalförsamlingen utpekade Sovjetunionen som angripare och
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beslöt att vädja till alla förbundsmedlemmarna "att ge Finland sådant
materiellt och humanitärt bistånd, som var och en är i stånd till, och
avstå från all verksamhet, som vore ägnad att försvaga Finlands
motståndskraft",
I Frankrike blev stämningen mycket upprörd och allmänna opinio
nen blev fientligt inställd mot Sovjetunionen.
För fransmännen öppnade sig här en möjlighet till att komma ut
ur den fastlåsta situationen på västfronten, att komma loss ur det
ytterst demoraliserande "spökkriget". Här hägrade också möjligheten
att kunna öppna en ny krigsskådeplats i Skandinavien och genom
ett allvarligt flankhot från norr tvinga tyskarna att draga stora styr
kor från västfronten och därigenom minska tyngden av det slag, som
man där väntade till våren.
Också i England var sympatin för finnarna stor, och man ville på
allt sätt hjälpa dem. Churchill för sin del såg med glädje denna in
ställning hos opinionen och hälsade den som ett medel att uppnå den
stora strategiska fördelen att skära av järnmalmstillförseln till Tysk
land. Han ansåg, att om Narvik kunde göras till en allierad bas för
stöd åt Finland, skulle man lätt kunna hindra tyska fartyg från att
lasta malm i hamnen och utnyttja den trygga kustleden till Tyskland.
När man på ett eller annat sätt avvisat de väntade svenska protester
na, "skulle det ena leda till det andra".
Den 16 december framlade Churchill sitt nya förslag angående
stoppandet av malmtrafiken på Tyskland. Han framhöll inlednings
vis i sin promemoria, att ett effektivt stoppande av den norska malm
trafiken till Tyskland kunde jämställas med en stor offensiv krigs
operation. Såsom lämpligt medel för att effektivt stoppa malmskepp
ningarna föreslog han, att man på tre väl valda punkter på norskt
territorialvatten skulle utlägga smärre minfält, vilka skulle tvinga
ut sjöfarten på internationellt vatten, där allierade sjöstridskrafter
kunde ingripa. Som mål för aktionen uppställde han stoppandet av
all malmexport till Tyskland, medan en import till England i stor
skala skulle äga rum över Narvik. Men han hade sina blickar riktade
inte bara mot Narvik utan också mot Östersjön. Skeppningen från
Luleå hade isen för tillfället stoppat, och vad Oxelösund angick, me
nade han, att man fick tillgripa medel, som varken voro diplomatiska
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eller militära.1) När isen åter gick upp i Ostersjön på senvåren 1940,
fick man också försöka att sätta stopp för exporten från Luleå. I
detta fall tänkte han sig en kombination av mineringar och "andra
medel". Churchills förslag behandlades i kabinettet den 22 december.
Men något beslut om åtgärder lyckades Churchill inte, trots sin en
vishet, åstadkomma. Det beslöts emellertid, att stabscheferna ännu
en gång skulle studera och utreda de militära konsekvenserna av ett
eventuellt ingripande i Skandinavien och uppgöra förslag till land
sättning av en styrka i Narvik för Finlands räkning samt att över
väga den militära betydelsen av en tysk ockupation av södra Norge.
Om man söker klargöra i vad mån och hur frågan om den svenska
järnmalmsexporten till Tyskland påverkade de franska planerna på
ett militärt ingripande i Skandinavien, finner man, att generalstabs
chefen Gamelin som sitt viktigaste mål uppställde kravet på en ny
krigsskådeplats i Skandinavien. Och så länge Daladier kvarstod som
konseljpresident, anslöt han sig i huvudsak till de militära synpunk
terna. Men sedan Paul, Reynaud efterträtt Daladier - efter Moskva
freden i början av mars 1940 - kom frågan delvis i ett annat läge.
Visserligen vidhöll Gamelin sina krav. Men Paul Reynaud företrädde
den uppfattningen, att Sveriges järnmalm var av avgörande betydelse
för Tysklands krigföring. Ett militärt företag mot Skandinavien
skulle följaktligen som sitt viktigaste mål ha stoppandet av den sven
ska järnmalmsexporten till Tyskland.
Dessa olika uppfattningar kom också till uttryck vid de fransk.
brittiska överläggningarna om Skandinavienfrågan. Efter Moskva
freden inträdde en förskjutning i motiveringen för företaget. Medan
under pågående krig mellan Sovjetunionen och Finland de allierade
ansåg sig ha en klar förevändning för ett militärt ingripande i Skan
dinavien, d. v. s. motiverade företaget med hjälp till Finland, saknade
de efter freden en för internationell opinion på samma sätt godtagbar
motivering.
Som här tidigare framhållits blev stämningen i Frankrike efter
Sovjetunionens överfall på Finland starkt fientlig mot angriparen.
Daladier förklarade sig genast för en militär intervention och upp1) Här erinras om den s. k. Rickmanligan, som avslöjades av den svenska säker
hetstjänsten innan några sabotageåtgärder hunnit vidtagas i Oxelösund.
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drog åt Gamelin att förbereda frågan. I mitten av december togs
också ett initiativ av det franska amiralitetet i det att amiral Dadan
förelade Daladier ett förslag om att sända en expeditionskår till
Petsamo för att på denna väg bringa Finland undsättning. Daladier
nappade med entusiasm på förslaget. Detta var emellertid tillkommet
på minst sagt lösa boliner, eftersom amiralitetet saknade erforderliga
uppgifter om de lokala förhållandena och inte hade tänkt igenom
konsekvenserna av ett företag i stor skala på dessa nordliga bredd
grader. Dessutom befann sig Petsamo redan i rysk hand. Den brittiske
generalstabschefen Ironside, som hade personliga erfarenheter från
första världskriget av krigföring vintertid i dessa trakter, karak
teriserade också hela Petsamoprojektet som rena dårskapen, vilket
verkade mycket avkylande på den franska entusiasmen.
Den 19 december höll det allierade högsta krigsrådet sammanträde.
Härvid framlade Daladier, som tagit starkt intryck av en av den
landsflyktige tyske stålmagnaten Thyssen utarbetad promemoria om
den svenska järnmalmens vitala betydelse för Tyskland, ett förslag
om en diplomatisk demarche till Sverige och Norge för att uppmuntra
dem till att hjälpa Finland. Diskussionerna i frågan kom dock endast
att ytterligare understryka för- och nackdelarna av en intervention.
Det rådde föga tvivel om att riskerna för att Tyskland skulle in
vadera Norge eller Sverige eller båda hade ökats genom det rysk
finska kriget, främst på grund av Tysklands fruktan för att Sovjet
unionen skulle kunna lägga sig till med de lappländska malmfälten
eller att engelsmännen togo gruvorna under förevändning att vilja
skydda Sverige och Norge mot ett ryskt anfall. Om engelsmännen
togo Narvik eller lade ut mera minor, skulle detta sannolikt öka ris
kerna för ett tyskt ingripande. Under dessa diskussioner synes Chur
chill ha vidhållit den uppfattningen, att det för de allierade skulle
vara fördelaktigare om både Norge och Sverige därigenom skulle
dragas in i kriget. Men de militära cheferna voro inte särskilt roade
av dessa utsikter. Och både Halifax och Cross1) betonade det faktum,
att de ekonomiska förlusterna kunde bli avsevärda.
Med hänsyn till den ökade risken för en tysk intervention stod
det emellertid klart, att en verkli� framgång, d. v. s. stoppandet av
1) Minister för ekon, krigföring.
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Narvikstrafiken utan att detta ledde till allvarliga ekonomiska och
militära motåtgärder från Tysklands sida, ändå mera nu än före
december var beroende av Sveriges och Norges samtycke till en allie
rad aktion. Detta kom också att bli den avgörande synpunkten vid
den procedur, som sedermera följdes.
Man tyckte sig ha starka skäl, med hänsyn till Tysklands hänsyns
lösa sänkningar av norska, danska och svenska fartyg, att tro att den
allmänna opinionen i de skandinaviska staterna skulle vara böjd för
att överse med en engelsk aktion, som i realiteten utgjorde en skarp
dom över en fiende, som brutit mot alla regler. Brittiska regeringen
hade redan tidigare vidtagit åtgärder mot fiendens export som veder
gällning för dennes brottsliga sänkningar och mineringar. Och varje
kränkning av Norges neutralitet skulle ur internationellrättslig syn
punkt rättfärdigas, menade man, av den anledningen att Norge inte
varit i stånd att hävda sin neutralitet eller hade gjort sig skyldigt till
illegalt eller icke-neutralt handlande mot de allierade. Därför ställde
man sig den frågan: rättfärdigades en engelsk aktion av Tysklands
bruk eller missbruk av de norska territorialvattnen? Och vidare. Om
ett rättfärdigande syntes föreligga ur internationellrättslig synpunkt,
skulle då aktionen tillfredsställa opinionen i Norge och i övriga neu
trala stater?
I mitten på december, när malmexporten från Luleå till Tyskland
upphörde, hade ministeriet för ekonomisk krigföring tillgång till
siffror, som visade att väsentliga malmskeppningar gick från Narvik
till Tyskland. Detta var oroande med hänsyn till de förhoppningar,
som hade knutits till vissa överenskommelser med den svenska rege
ringen. Den 30 december instruerades Sir Edmund Monson att fråga
Herr Marcus Wallenberg, ordförande i den svenska handelskommis
sionen, hur han kunde förena dessa ökningar med de försäkringar,
som hade avgivits. Wallenberg svarade den 6 januari, att 24 timmars
arbetsskift vid de lappländska gruvorna var någonting fullt normalt
denna tid på året. Det gick under januari 16 malmtåg per dygn till
Narvik. Detta var visserligen inte normalt men berodde på att man
var rädd för att större delen av gruvarbetarna när som helst kunde
inkallas till militärtjänst, Eftersom de svenska utfästelserna, sådana
de nu voro, hade baserats på antagandet, att engelsmännen skulle vid-
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taga åtgärder för att hindra Narvikstrafiken, förelågo inga bärande
skäl för en protest.
Den 27 december överlämnade engelske utrikesministern till de
norska och svenska ministrarna i London en aide-memoir, i vilken
bl. a. sades att de brittiska och franska regeringarna för sin del voro
beredda att inofficiellt skänka Finland allt indirekt bistånd, som stod
i deras makt. De voro också beredda att pröva, under vilka omstän
digheter och i vilken form en försäkran i praktiken kunde lämnas
Sverige och Norge om fransk-brittiskt bistånd gentemot de even
tuella följderna för de båda länderna av sådan direkt eller indirekt
hjälp, som de kunde komma att lämna Finland. Men varje förhopp
ning om att England skulle tillåtas ockupera eller på annat sätt kon
trollera de lappländska malmfälten och Narviksområdet som ett
resultat av,: garantin för norskt och svenskt oberoende försvann ge
nom en hövlig svensk vägran den 4 januari att diskutera en garanti
under den i meddelandet förutsatta hypotetiska situationen.
Den brittiska regeringen hade tills vidare ingen avsikt att sända
trupper till Norge med mindre Tyskland satte igång en invasion där.
Men den gav amiralitetet frihet att stoppa tysk SJÖfart, som utnyttja
de norska farvatten med hänsyn till sänkningen av fartyg genom
tyska ubåtar i dessa farvatten. Fransmännen accepterade genast dy
liga åtgärder men föreslogo den 5 januari, att det vore bättre att inte
framställa saken som repressalier utan helt enkelt säga, att tysk sjö
krigföring hade gjort norska farvatten till krigsskådeplats, och att
den engelska regeringen följaktligen fann sig tvungen att i konsekvens
härmed utsträcka sina operationer till dessa vatten.
Den 6 januari överlämnades därför ett memorandum till de norska
och svenska regeringarna, i vilket påtalades sänkningen av ett antal
fartyg på norskt territorialvatten. Detta bevisade, att tyska sjöstrids
krafter hade gjort norskt territorialvatten till krigsskådeplats och
i praktiken berövat det dess neutrala karaktär. Brittiska regeringen
fann sig därför föranlåten att vidtaga åtgärder för att hindra, att
norskt territorialvatten utnyttjades för tysk handel och sjöfart, och
ansåg det nödvändigt att låta sina sjöstridskrafter tid efter annan
ingå på och verkställa operationer inom dessa vatten. Fortsättningen
av denna fråga blev en antiklimax. Säkerligen uppfattade de norska
och svenska regeringarna den brittiska noten så att brittiska sjöstrids-
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krafter praktiskt taget genast skulle komma att operera i de norska
farvattnen, och de inlade skarpa protester. Den norska regeringen
betecknade ett genomförande av de angivna åtgärderna som ett öppet
brott mot folkrätten, som kunde medföra oöverskådliga konsekven
ser för de nordiska staterna. Svenska regeringen sade sig befara, att
ett dylikt uppträdande från brittisk sida för den svenska opinionen
skulle framstå såsom ägnat att allvarligt äventyra de skandinaviska
staternas neutralitet och oberoende, varför den riktade en den mest
enträgna och allvarliga vädjan till den brittiska regeringen att inte
vidtaga de beramade åtgärderna. I England hade man hoppats, att
Norge skulle finna sig i saken. Och man trodde med stort förtroende,
att Sveriges regering skulle ta de engelska åtgärderna med jämnmod,
alldenstund de riktade sig mot malmexporten från Narvik. Efter
någon tid insåg man såväl i Norge som i Sverige, att den brittiska
regeringen tvekade att sätta sina hotelser i verket. Detta blev på sätt
och vis också bekräftat då brittiske utrikesministern den 18 januari
frågade svenske ministern, vilket motförslag dennes regering kunde
framlägga. Detta betydde i realiteten ett uppskjutande tills vidare
av en brittisk direktaktion i malmfrågan.
Den franska otåligheten över det brittiska kabinettets tveksamhet
tog sig bl. a. uttryck i ett brev från Daladier till franske ambassadö
ren i London, vari han påpekade, att det var en plikt att hos brit
tiska regeringen påyrka en aktivare och effektivare politik mot Skan
dinaviska halvön. Han beklagade i bittra ordalag, att det beslut, som
den brittiska regeringen meddelat Norge den 6 januari och som enligt
hans uppfattning var fullt juridiskt berättigat, inte genast hade ge
nomförts. Det kunde bl. a. ha lett till att de allierade i sista minuten
fått verklig kontroll över de svenska malmfälten. Tillfället för de
allierade att sätta sig i besittning av Skandinavien skulle nu gå för
lorat och därigenom möjligheten försittas att öppna en krigsskåde
plats, som hade avgörande betydelse för krigets gång.
Daladier hade också den 1 3 januari givit amiral Darlan order att
skyndsamt och i positiv anda studera möjligheterna för en flottopera
tion mot Petsamo och Murmansk liksom mot Narvik och den norska
Ishavskusten. Redan den 16 januari överlämnades en promemoria
till Daladier, som var mycket ivrig att få sätta igång. Men den brit-
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tiska regeringen förhöll sig alltjämt avvaktande, då den under inga
förhållanden ville komma i kollision med Sovjetunionen, vilket skulle
kunnat medföra allvarliga störningar i Orienten och i Indien. Chur
chill klagade emellertid över att Narviksfrågan oupphörligt förhala
des. Trots att kabinettet var berett att överväga påtryckningar på
Norge och Sverige för att få tillåtelse att transitera hjälp till Fin
land motsatte det sig den mycket mindre operationen att minera
lederna.
Den I 5 januari riktade general Gamelin åter Daladiers uppmärk
samhet på frågan om att öppna en ny krigsskådeplats i Skandinavien.
Vad Gamelin i detta sammanhang sade Daladier om sättet för att
öppna denna nya krigsskådeplats, är mycket intressant. Han anförde
bl. a.: "Lika mycket med hänsyn till krigföringen som till de materi
ella förutsättningarna för vår intervention synes det mig som om de
allierade borde hålla sig redo till att utnyttja alla möjligheter som
kan bjudas dem, därest en tysk felmanöver skapar ett gynnsamt po
litiskt klimat. Det förefinns också intresse av att gå ett steg längre
och försöka att åstadkomma detta gynnsamma politiska klimat,
d. v. s. provocera denna felmanöver från motståndarens sida. Med
detta mål i sikte synes mig den press, som brittiska regeringen nu
utövar på Norges regering för att skära ned järnmalmsexporten till
Tyskland, lämplig, om den utföres så skickligt, att den driver tyskar
na till en väpnad reaktion, vilken skulle motivera och rättfärdiga vår
intervention."
Det är klara verba. Gamelin ville begagna frågan om järnmalmen
som ett medel för att få till stånd den nya, skandinaviska krigsskåde
platsen, vilken skulle tjäna till att nöta på den tyska krigsmakten
och bespara det franska hemlandet krigets svåraste hemsökelser. Vis
serligen sade sig Gamelin hysa motvilja mot en intervention mot
Sveriges och Norges önskan, men han tycks inte ha haft något i prin
cip att invända mot en intervention också utan dessa länders med
givande, om den bara kunde motiveras med tyska kränkningar av
neutraliteten. Samma uppfattning hade Daladier. Den 5 februari be
slöts nämligen, att man skulle organisera en "frivilligkår", samman
satt av två brittiska divisioner samt franska och polska förband, som
skulle landsättas i Narvik. Man tänkte sig att Finland - efter an
modan från de allierade - skulle rikta en förnyad vädjan om hjälp,
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varefter man hos Norge och Sverige skulle göra framställning 0111
genommarsch. Möttes man då av en vägran, "skulle man", säger Da
ladier, "ändå företaga geriommarschen och utföra operationen".
Men britterna tvekade alltjämt.
Under februari och mars gjorde den svenska regeringen upprepade
ansträngningar för att försöka få den brittiska regeringen att inse, att
den hade överskattat betydelsen av de svenska malmskeppningarna
till Tyskland och att stoppandet av Narvikstrafiken kunde medföra
en tysk invasion i Skandinavien.
I ett utförligt memorandum av den 5 februari utvecklade den
svenska regeringen närmare sina synpunkter på frågan om den sven
ska järnmalmsexporten. Det hette här bl. a.: "Från de allierades sida
hävdas, att den svenska exporten av järnmalm till Tyskland utgör en
av de allra viktigaste förutsättningarna för detta lands fortsatta krig
föring och att ett upphörande av denna export, ja, även en inskränk
ning av densamma, skulle för Tyskland medföra sådana svårigheter,·
att ett snabbt nedbrytande av den tyska motståndskraften under en
dylik eventualitet skulle kunna förväntas. Det finns all anledning
att antaga, att denna uppfattning vilar på en vanföreställning. Ingen
torde kunda bestrida, att tillförseln av svensk järnmalm till Tysk
land är av stor betydelse för Tysklands näringsliv och för dess krig
föring. Men- den dominerande betydelse, som tillägges denna tillförsel
av allierade kretsar, är säkerligen felaktig." Det påpekades också,
att man från svensk sida under de tidigare förhandlingarna i London
gjort en bestämd reservation av den innebörden, att man från svensk
sida inte kunde garantera att inskränka malmskeppningarna under
normalt, därest det lyckades tyskarna att hämta malm från Narvik.
Det framhi5lls vidare, att exporten till Tyskland av järnmalm under
1940, därest skeppningarna över Narvik fortsatte, kunde beräknas
uppgå till omkring det normala d. v. s. ungefär 10 milj. ton. Svenska
regeringen utfäste sig emellertid att hålla järnmalmsexporten till
Tyskland så låg som det var möjligt att från rent teniska grunder för
klara för tyskarna. Om Sverige gentemot Tyskland skulle införa en
begränsning av malmexporten, kunde detta från tysk sida betraktas
som ett tecken på att Sverige ämnade frångå sin neutrala hållning
till följd av brittiska påtryckningar. Detta skulle kunna leda till
omedelbara tyska åtgärder mot Sverige. Såsom avslutning på prome-
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morian erinrade den svenska regeringen om de betänkliga konsekven
ser, som ett kränkande av den norska neutraliteten skulle kunna med
föra för hjälpen till Finland, såväl från Sverige som från andra
länder.
Det brittiska ministeriet för ekonomisk krigföring lät sig emeller
tid av den svenska argumenteringen inte rubbas i sin uppfattning.
Det ansåg, att Tysklands iver att åtminstone erhålla sin normala im
port av järnmalm utgjorde svar på frågan. Någon tid fortsattes pole
miken mellan Sverige och England bl. a. understödd av ett norskt
memorandum, som menade att den tyska malmförsörjningen från
Narvik alltsedan krigsutbrottet varit så obetydlig, att den knappast
kunde ha spelat någon roll för Tysklands krigföring.
Inte heller den brittiska regeringen lät sig påverkas av dessa från
Sverige och Norge framförda argument. Men utvecklingen av de
allierades Finlandspolitik kom aktionen mot Narvik att uppskjutas.
De allierades planer på en intervention i Finland, vilken skulle ge dem
kontrollen över Nordskandinavien, influerades emellertid starkt av
önskan att kontrollera de lappländska malmfälten.
I början av februari (5 febr.) beslöt de allierade, som tidigare an
förts, att erbjuda Finland hjälp med en expeditionskår om roo ooo
man, och en månad senare förfrågade de sig i Oslo och Stockholm om
tillstånd till genommarsch för dessa trupper. Men numera trodde man
sig både i Norge och Sverige veta, att därest allierade trupper upp
trädde i Skandinavien skulle Tyskland intervenera. Det förelåg sålunda
fara för att Skandinavien skulle kunna bli krigsskådeplats,
/
Därför vägrades genommarsch. Och den r 3 mars slöts fred mellan
Finland och Sovjetunionen. Detta blev ett svårt streck i räkningen
för de allierade. Motiveringen för ett militärt ingripande i Skandi
navien bortföll. Men Churchill gav sig inte. Han tog på nytt upp
frågan om att stoppa Narvikstrafiken, varvid han meddelade kabi
nettet, att man inom amiralitetet höll på att studera en plan härför.
Men kabinettet ville inte heller nu fatta beslut om en omedelbar ak
tion. Trots fredsslutet i finsk-ryska kriget ivrade den franska rege
ringen för en omedelbar aktion mot Skandinavien. Ur fransk syn
punkt torde detta få anses vara helt naturligt, eftersom hela malm
frågan och en intervention till Finlands hjälp för Frankrike utgjorde
en förevändning för att öppna en ny krigsskådeplats i Skandinavien.
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Den tidpunkten, då man kunde vänta ett tyskt storanfall på väst
fronten, närmade sig alltmer. Det gällde därför att snarast möjligt
öppna den skandinaviska krigsskådeplatsen och locka eller tvinga
dit avsevärda tyska krafter. Men den engelska regeringen spjärnade
alltjämt emot när det gällde att fastställa tidpunkten.
Den 16 februari inträffade, vad som brukat kallas "Altmark.affä
ren", då engelska lätta sjöstridskrafter trängde in på norskt territorial
vatten och med våld befriade ett större antal tillfångatagna brittiska
sjömän ombord på det tyska fartyget "Altmark". Händelsen utlöste
en skarp protest från den norska regeringen, vilken emellertid besva
rades av den brittiska med en motprotest och förklaringen att neutrali
tetskränkningen endast var av "teknisk natur". Men som en direkt
följd av "Altmark.affären" föreslog Daladier den 21 februari, att
man omedelbart skulle ockupera norska hamnar genom en "operation
brusquee".
Men inte heller nu ville britterna vara med. De hänvisade på nytt
till faran för komplikationer med Sovjetunionen.
Daladier återkom med sitt förslag i telegram den 14 och ett memo
randum den 15 mars. Nu hade han ytterligare ett skäl att framföra.
Han sade nämligen, att "den fördel, som kunde uppstå genom en
eventuell tysk reaktion, skulle ge oss rättighet till ett företag i stor
skala på norskt och svenskt territorium".
Men brittiska regeringens svar kom ej förrän efter Daladiers fall
den 19 mars.
Svaret innehöll det meddelandet, att britterna inte omedelbart
avsåg att spärra de norska farvattnen. Sådant var läget, när Paul
Reynaud kom till makten.
Utvecklingen av frågan om ett allierat ingripande i Skandinavien
sköt fart, sedan Paul Reynaud den 21 mars 1940 bildat ny regering
i Frankrike. Förutvarande konseljpresidenten, Daladier, ingick i den
nya regeringen som försvars- och krigsminister.
Till grund för Reynauds bedömande av läget och den fortsatta
krigföringen låg, förutom hans personliga uppfattning, en den 16
mars 1940 daterad "Note sur la conduite de la guerre", utarbetad i
det franska överkommandot. Den gick i stort sett ut på att man ge
nom en kombination av blockad och rent militära operationer undan
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för undan skulle försvaga Tyskland och slutligen tvinga det att uppge
sina militära och politiska aspirationer.
Bland de åtgärder, som här föreslogos, var också den att avskära
Tyskland från tillförsel av svensk järnmalm. Detta kunde i sin tur
medföra, att Tyskland med vapenmakt intervenerade i Sverige, var
igenom i Skandinavien skulle öppnas en ny krigsskådeplats, som
tvang Tyskland att draga starka krafter från västfronten. Man ville
med andra ord provocera Tyskland till ett militärt företag mot
Skandinavien.
Reynaud, som klart insåg den tyska överlägsenheten både i antal
divisioner och framför allt i fråga om flyg och pansar, valde att söka
dödligt träffa Tyskland genom att avstänga det från tillgången på
strategiska råvaror, främst järn och olja. Han erhöll såväl senatens
som deputeradekammarens förtroende för den avsedda politiken och
ville försöka att också vinna den brittiska regeringen för sina ideer.
Han frågade sig bl. a. vilken storleksordning problemet om järn
malmen intog bland de medel, som de allierade kunde sätta in för
att slå Tyskland.
Genom uttalanden av general Gamelin visste han, att det franska
överkommandot i första hand strävade efter att öppna nya krigs
skådeplatser men att det också i viss mån insåg betydelsen av att
stoppa den svenska järnmalmsexporten till Tyskland.
"Som man ser", säger Reynaud, "utgjorde järnmalmen endast vårt
överkommandos sista argument. Jag sade, att det för mig utgjorde
det avgörande argumentet."
Det är viktigt att hålla detta uttalande i minnet.
Den 27 mars reste Reynaud till London för att deltaga i ett sam
manträde med högsta krigsrådet, på vars dagordning åter igen stod
frågan om att spärra de norska territorialvattnen. Att denna opera
tion borde följas av strider till lands med malmfälten som slutmål,
syntes Reynaud självklart.
Den 28 mars beslöt högsta krigsrådet - som tidigare anförts att minor skulle läggas ut i norska farvatten den 4 april, men att man
dessförinnan skulle meddela sina avsikter för de skandinaviska rege
ringarna. Efter tre månaders upprepade överläggningar gav alltså
brittiska regeringen nu sitt bifall till åtgärden. Men därmed var
frågan ändå inte slutgiltigt löst. Av skäl, som här inte skola beröras,
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kom en för de allierade olycksdiger tidsförskjutning att äga rum,
så att minutläggningen inte utfördes förrän tidigt den 8 april.
Trots att de allierade hade tagit initiativet till operationerna i
Skandinavien, blevo de nu förekomna av Hitler, som slog till på
morgonen den 9 apr.il. "Överraskningen var fruktansvärd", säger
Reynaud, som genast sammankallade krigskommitten. Han uttalade
vid mötet som sin åsikt, att man ögonblickligen måste slå till i Nar
viksområdet, eftersom järnmalmen var ett huvudintresse i hela krig
föringen och framhöll, att det nu gällde en kapplöpning med tyskar
na, där de allierade var svårt handikappade. Den r r april skrev han
till krigsministern (Daladier): "Den kamp, som nu börjat, är kampen
om järnet. På utgången av denna kamp kan utgången av hela kriget
bero. Norgeaffären utgör därför ett vitalt intresse. Frankrikes mål
bör inte enbart vara att rensa Norges kuster. Den enda verkligt all
varliga aktionen är en snabb landsättning av starka krafter i Norge,
beredda att ockupera malmfälten."
Den r 2 april sammanträdde det franska krigskabinettet. Därvid
upprepade Reynaud, vad han skrivit i sitt brev till Daladier. Han
fick bl. a. stöd för sin uppfattning av rustningsministern, Dautry,
som menade att tiden nu hastade och att man inte fick förlora ur
sikte den fransk-brittiska operationens viktigaste mål, vilket var att
bemäktiga sig de svenska malmfälten eller i varje fall hindra Tysk
land att utnyttja dem. Man borde därför, ansåg han, snabbt förstöra
järnvägen till Luleå samt de elektriska kraftverken och med en djärv
kupp kasta sig över malmfälten eller förstöra dem.
Reynaud yrkade bestämt på, att man skulle slå till utan dröjsmål
och tvekan, eftersom endast en snabb operation kunde ge framgång
och seger. Han beskyllde också det franska överkommandot för att
inte inse nödvändigheten av snabbhet och för att inte heller begripa,
att man måste slå till på flyglarna, när man inte kunde göra det på
västfronten. Men nu, sade han, erbjöd Skandinavien den krigsskåde
plats på norra flygeln, som kanske skulle bli avgörande för krigets
utgång, bara man lyckades hindra Tyskland från att få den svenska
malmen.
Men den franske överbefälhavaren ansåg sig ingenting kunna göra,
alldenstund befälet över Norgeoperationerna fördes av britterna och
man inte gärna nu kunde rubba de uppgjorda planerna.
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Reynaud lät sig emellertid inte nöja härmed.
Han förklarade, att det spel, som nu spelades i Norge, var så be
tydelsefullt för krigföringen, så avgörande för den tyska tunga in
dustrin, att han för sin del inte kunde nöja sig med de uppgjorda pla
nerna. Han höll det för nödvändigt att hos det brittiska överkom
mandot yrka på att man skulle lägga större kraft i slaget. Också
nu fick han understöd i sin argumentation, både av rustningsministern
och marinministern, vilka båda framhöllo vikten av att man snabbt
förstörde malmfälten och de elektriska anläggningarna, så att man
inte riskerade att finna tyskarna före sig. Debatten blev långvarig.
Slutligen sammanfattade Reynaud de beslut, som han ansåg, att man
kommit fram till.
Man skulle sålunda:
r. Anmoda ambassadör Coulondre i Stockholm att söka förmå
svenska regeringen att själv låta förstöra malmfälten i norra och
mellersta Sverige, därest Sverige anfölls av så starka, tyska krafter,
att landet inte under längre tid kunde försvara sig. De franska och
engelska regeringarna skulle förbinda sig att betala gottgörelse för
de anställda skadorna.
2. Man skulle meddela den brittiska regeringen sin uppfattning,
att det var oundgängligen nödvändigt att snabbt återtaga Narvik.
3. Det franska överkommandot skulle skyndsamt studera möjlig
heterna för att organisera en "raidstyrka", som skulle förstöra gruv
anläggningarna i Nordsverige.
Den r 3 april fick Reynaud från Daladier svar på brevet av den
r r april. Daladier skrev här bl. a.: "Överbefälhavaren och chefen Tör
marinen vet att händelserna i Norge är av avgörande betydelse och
förstår också, lika bra som vem som helst, det överväldigande in
tresset av en snabb landstigning i Norge med en fransk-brittisk ex
peditionskår istånd att ockupera och segerrikt hålla de svenska malm
fälten mot varje tyskt eller ryskt hot". Daladier förmenade, att var
ken han eller överbefälhavaren hade överraskats av tyskarnas aktion,
och att han gjort allt för att organisera och utrusta den franska ex
peditionskåren.
Men Reynaud var ingalunda nöjd.
Den r 5 april tillskrev han återigen Daladier och påpekade att den
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plan, som hittills hade följts inte längre dög. Man måste sätta in större
styrkor med lämplig utrustning.
Den r 8 april skrev han till Chamberlain och begärde, att britterna
skulle ställa tonnage till förfogande för transport av ytterligare
franska styrkor. Samma dag - 9 dagar efter tyskarnas första land
stigningar i Norge - landstego de första franska förbanden i Namsos,
medan britterna den r 5 april hade börjat landstiga i Narviksområdet
och den r 8 april i Åndalsnes.
Problemet för de allierade bestod nu i att taga Trondheim. Ty, om
vägen från Namsos var den närmaste till de lappländska malmfälten,
så utgjorde vägen från Trondheim den enda, som stod till buds för
att rycka den svenska armen till undsättning och upptaga försvaret
av det centrala Skandinavien, vilket var huvudmålet för den franska
generalstaben.
Det närmare händelseförloppet av fälttåget i Norge skall här inte
beröras.
Emellertid sammanträdde den 27 april det högsta allierade krigs
rådet på nytt i London. Här måste man konstatera, att följderna av
de allierades långsamhet hade blivit förkrossande för den operation,
som enligt det franska överkommandot var den viktigaste: att öppna
en ny krigsskådeplats i Skandinavien.
Den enda plats där de allierade hade framgång var Narvik, som
man lyckades erövra. Härmed var också målet vunnet, nämligen att
avbryta malmexporten till Tyskland. Men glädjen blev kortvarig.
Katastrofen i Frankrike, sedan Hitler den ro maj igångsatt den stora
offensiven i väster, tvang de allierade att också utrymma Narvik.
Och därmed var de allierades fälttåg i Norge slut. Slut var också för
hoppningarna om att taga de svenska malmfälten och likaså försvann
möjligheten att öppna en ny krigsskådeplats i Skandinavien.
Men helt utan följder för malmexporten till Tyskland blev dock
inte de allierades företag mot Narvik. Det dröjde sålunda sex må
nader, innan malmlastningskajer m. m. hunnit repareras i sådan grad,
att exporten till Tyskland kunde återupptagas i begränsad omfatt
hing i januari 1941. Under detta år uppgick malmexporten över Nar
vik till Tyskland till omkring 600 ooo ton för att undan för undan
ökas till ett maximum i början av 1943 motsvarande en årlig export
av r 800 ooo ton, Därefter sjönk exporten ända till krigets slut.
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(Foto Lennart Nilsson)

Malmhamnen i Luleå.

Malmhamnen i Narvik.

(Foto Lennart Nilsson)

Frågan om den svenska järnmalmens inverkan på de tyska planer··
na för ockupationen av Norge ligger annorlunda till än ifråga om de
allierades motsvarande planer.
Det var först sedan man i Tyskland mot slutet av september 1939
genom underrättelsetjänsten hade fått rapporter, vilka tydde på be
stämda brittiska avsikter mot Skandinavien, som den tyska sjö
krigsledningen tog upp studiet av frågan om att skaffa Tyskland
marina stödjepunkter på de danska och norska kusterna. Om man
närmare följer tyskarnas planläggning av motåtgärder mot det vän
tade allierade ingripandet i Skandinavien, finner man, i varje fall
under de tidigaste planläggningsskedena, att frågan om den svenska
järnmalmen över huvud taget inte spelade någon roll. Det var ren
odlat militärpolitiska, närmast sjö- och luftstrategiska, hänsyn som
trädde i förgrunden. Men i Hitlers slutliga instruktioner, den 1 mars
1940, för den militära aktionen mot de båda nordiska staterna stod
som första punkt: "Utvecklingen av läget i Skandinavien kräver att
alla förberedelser träffas för att besätta Danmark och Norge med
delar av krigsmakten ('\Veseriibung'). Härvid skall ett engelskt
övergrepp på Skandinavien och Östersjön förebyggas, vår malmbas
i Sverige säkras och krigsmarinens och luftvapnets utgångsställning
mot England utvidgas".
Vill man tillmäta ordningsföljden i de här uppställda målen av
görande betydelse, är det otvivelaktigt så att frågan om den svensk;i
järnmalmen spelade en framträdande roll i de tyska planerna. Men
det kan också vara en ren tillfällighet att malmfrågan här kommit
att stå före frågan om erövrandet av flott- och flygbaser, vilken väl
i grunden dock var den väsentliga.
Om betydelsen av den svenska järnmalmen för Tysklands krig
föring får man en ganska klar uppfattning vid ett studium av för
handlingarna i Berlin den 1 5 och 16 april 1940 mellan å ena sidan
en svensk delegation under ledning av viceamiralen Tamm å den
andra generalfältmarskalk Göring. Den senare underströk till en
början kraftigt, att det varit Tysklands avsikt att söka hålla Skan
dinavien utanför stormaktskriget och att de tyska intressena bäst
tillgodosåges genom ett neutralt och lugnt Skandinavien, som upp
fyllde rimliga krav på neutralitet genom tillhandahållandet av malm
.och varor, som Tyskland vore i behov av. Det vore av avgörande
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intresse för Tysklands hållning att erfara Sveriges inställning i hän
delse engelsmännen fullföljde sitt sedan länge offentliggjorda uppsåt
att med alla medel stoppa malmexporten till Tyskland och att i
detta hänseende ej längre taga hänsyn till de neutrala. Skulle Sverige
tillåta England att besätta de lappländska malmfälten? Av största in
tresse för Tyskland vore, att från svensk sida kraftåtgärder vidtoges
för att förhindra att gruvorna, transportmedlen och hamnarna ut
sattes för sabotage från de allierades sida. Det fanns i Tyskland kret
sar som tvivlade på Sveriges ärliga vilja att motsätta sig ett tryck
från de allierades sida eller att effektivt söka förhindra en kränkning
av dess gränser eller ett ingrepp mot dess gruvor. Det vore därför,
menade Göring, av avgörande betydelse för hans möjligheter att i
fortsättningen ordna ett fruktbringande samarbete med Sverige, att
en försäkran avgåves att så ej skulle bli fallet. Om en dylik försäkring
avgåves, garanterade Göring, att så länge han hade bestämmanderät
ten, inga ingripanden mot Sverige skulle komma ifråga. Det låg inte
i Tysklands intresse att draga in Sverige i kriget, ty då skulle ju ett
stort antal gruvarbetare inkallas till militärtjänst med följd att gruv
driften avsevärt nedgick, vilket i sin tur skulle inverka på produk
tionen. Därest krigsläget i Nordnorge skulle utveckla sig i ogynnsam
riktning för tyskarna, skulle dessa, innan de utrymde Narvik, så
grundligt förstöra Narviksbanan att malmtransporter skulle omöj
liggöras under flera år, detta för att förhindra malmexport till Eng
land.
Under ett besök hos Hitler den 16 april r940 frågade denne amiral
Tamm, huruvida Sverige i händelse av ett engelskt anfall från Narvik
mot den svenska gränsen skulle försvara sig. Amiral Tamm svarade
härtill att så skulle ske, vilket syntes tillfredsställa Hitler, som där
efter öppet förklarade, att det för Tyskland inte vore någon fördel
att få Sverige till motståndare.
Av detta summariska referat av förhandlingarna framgår tydligt,
att man från högsta tyska håll fäste den allra största vikt vid en
,ostörd tillförsel av svensk järnmalm.
I den tyska not, som tidigt på morgonen den 9 april r940 av tyska
sändebudet i Stockholm överlämnades till utrikesminister Giinther,
stod som sista punkt att den tyska regeringen förväntade sig att Sve
rige skulle fortsätta med järnmalmsexporten till Tyskland och för-
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hindra från engelskt håll inspirerade sabotagehandlingar mot den
samma.
Det kan i detta sammanhang - mera som ett kuriosum - medde
las att chefen för de tyska ockupationstrupperna i Norge, general
von Falkenhorst, då han den 2 april 1940 i Berlin utfärdade sin
operationsorder för ockupationen i en bilaga till operationsordern
reglerade operationerna i Nordnorge. I denna angavs i fråga om upp
gifterna för 3. bergsdivisionen (general Dietl) bl. a. att divisionen
skulle besätta och säkra området Tromsö-Harstad-Ofotenfjorden
-Narvik-Sxtermoen-Bardufoss också mot Sverige samt att stän
digt vara beredd att med ett tillräckligt starkt detachement besätta
järngruvorna i Kiruna.
Den sistnämnda uppgiften förefaller skäligen optimistisk för att
inte säga naiv. Men det var kanske v. Falkenhorsts sätt att omskriva
Hitlers formulering om att "säkra vår malmbas i Sverige".
Från visst tyskt håll - bl. a. Hitler personligen - hade man,
som vi sett, frågat sig, om svenskarna verkligen ämnade försvara sig
vid ett eventuellt allierat anfall från Narvik mot malmfälten, och
om de också vore istånd att slå tillbaka ett dylikt anfall.
Men den 17 april ingick från den tyske militärattachen i Stockholm
ett meddelande om att svenska trupper under alla förhållanden skulle
och kunde hindra en brittisk framstöt från Narvik, att svenskarna
där uppe i norr hade välutbildade och terrängvana trupper, som dess
utom nu erhöllo förstärkningar söderifrån.
Under slutet av år 1939 och början av år 1940 upptogs gång efter
annan i den internationella debatten frågan om betydelsen av Sve
riges järnmalmsexport till Tyskland för detta lands krigföring. Av
naturliga skäl visade sig också den svenska pressen livligt intresse
rad av detta spörsmål. I allmänhet tycktes man hysa den åsikten,
att Tyskland var helt beroende av tillgång på s.;ensk malm och
skulle lamslås i sina krigsansträngningar, därest tillförseln av den
samma varaktigt avbröts. Men det framfördes också - undantags
vis - andra uppfattningar. Av särskilt intresse är det att taga del
av vad en svensk fackman, disponent Gerard de Geer, skrev (före
krigsutbrottet 1 sept. 1939) i ett par artiklar i DN och GHT.
Före världskriget (1914-1918), säger han, kunde Tyskland till-
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godose sitt behov av malm från egna tillgångar. Men så var inte längre
fallet 1939. Under året 1938 importerade Tyskland sålunda 22 milj.
ton järnmalm medan inom landet endast utvanns 11 milj. ton. Den
importerade malmen var dessutom avsevärt rikare på järn än den in
hemska, varför år 1938 endast 3,3 milj. ton malmjärn kom från den
egna malmen medan 12 milj. ton erhölls ur importerad malm. Det
är tydligen på grundval av dylika sifferuppgifter man grundat upp
fattningen om den svenska malmens avgörande betydelse för Tysk
land. Men man hade - av ett eller annat skäl (politiskt?) - bortsett
från det faktum att Tyskland år 1938 producerade 23,3 milj. ton
stål (göt av järn och stål), alltså 8 milj. ton mera än det malmjärn
som erhölls såväl från den egna som den importerade malmen. De
överskjutande 8 milj. ton kom från skrot, som spelade en allt större
roll i den tyska järnförsörjningen. Följden härav blev logiskt den
att Tyskland gjorde sig alltmera oberoende av malmimporten.
Dessutom hade Tyskland (före krigsutbrottet 1939) uppgjort en
fyraårsplan för sin järn- och stålförsörjning. Annektionen av Öster
rike medförde också någon ökning av de egna malmtillgångarna.
Och brytningen av de inhemska tillgångarna på fattigare malmer
utvidgades ytterligare.
De Geer hävdade också, att det var en allmän missuppfattning att
tro, att krigsmaterielproduktionen skulle kräva ofantliga kvantiteter
järn och stål. Rustningsindustrin, sade han, är kvantitativt sett en
dålig järnkonsument. Bara ett års Grängesbergsskeppning vore till
fyllest för att täcka hela världens behov av rustningsjärn under flera
år under en forcerad rustningsperiod.
De Geer fäste i detta sammanhang uppmärksamheten på, att stora
delar av världens järnindustri kämpade med avsättningssvårigheter
trots den pågående upprustningen. Med ingången av år 1938 trädde
Englands väldiga rustningsprogram i funktion. Men ändå sjönk den
engelska stålproduktionen med 30 0/o i förhållande till 1937 års pro
duktion. Han framhöll också, att Tyskland under världskriget (1914
-1918) reducerade sin stålproduktion med 30 0/o i jämförelse med
produktionen under år 1913, trots det enormt stegrade behovet av
krigsmateriel.
Han påpekade även, att vissa legeringsmetaller, såsom mangan,
krom och nickel, spelade en mycket viktig roll vid den direkta pro-
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duktionen av krigsmateriel, och att tyskarna lagrat betydande kvan
titeter av dessa metaller, under det att de icke ansett nödigt att täcka
annat än en kort tids behov av järnmalm. De Geer drar därav den
slutsatsen, att tyskarna själva hyste en åsikt om behovet av järn vid
krigsfall, som i stort sett överensstämde med hans egen.
Allt som allt ger oss de Geer en bild, som betydligt avviker från
den traditionella uppfattningen om den svenska malmens avgörande
betydelse för Tysklands krigsansträngningar. Man får bilden av ett
Tyskland, som var i stånd att för lång tid kunna försörja sig självt,
även om all malmimport från Sverige upphörde.
De Geers uppgifter verka måhända förbluffande. Men det finns
knappast anledning att tro annat än att denne fackman på området
har rätt. Också i England framfördes - likaledes som ett undantag en uppfattning som helt överensstämde med de Geers. En författare
i tidskriften New Statesman and Nation (1939) framlade i stort sett
samma siffermaterial, påpekade skrotets växande betydelse och ned
gången av stålproduktionen under rustningsperioder. Han framhöll
också, hurusom den fredliga industrin stannar av i krigstid, och sade,
att man inte kunde förklara Tysklands väldiga aptit på järnmalm
under åren närmast före kriget endast med tillverkningen av krigs
materiel. Byggnadsverksamhet, broar, flygfält, autostrador och be
fästningar slukade massor av järn. Men hela denna verksamhet stag
nerar under ett krig. Och det finns andra metaller, som röna starkare
efterfrågan i krigstid. Dit hör exempelvis aluminium och koppar.
Dessutom spelar oljan en dominerande roll. Författaren kom därför
till den slutsatsen, att Tysklands råvarubehov hänvisade landet till
en expansion inte åt norr utan åt söder, dit mäktiga ekonomiska in
tressen tvingade det oavsett fronten i väster.
Dessa enstaka röster drunknade emellertid i den stora kör, som för
fullt predikade den svenska järnmalmens avgörande betydelse för
Tysklands krigföring.
Men med de Geers siffror och resonemang som bakgrund är det
svårt att frigöra sig från det intrycket, att man på allierat politiskt
håll överdrev betydelsen för Tyskland av den svenska järnmalmen.
Ett visst belägg för riktigheten av de Geers resonemang får man hos
professor Derry, som i sin år 1952 officiellt utgivna och som den
första i en serie om Storbritanniens historia under det andra världs-
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kriget utkomna bok "The campaign in Norway" (s. ro-rr) drar
i tvivelsmål, att den svenska järnmalmsexporten till Tyskland i verk
ligheten spelade den roll, som man tillskrev densamma vid de allie
rades överläggningar om ett militärt företag mot Skandinavien. Derry
förmenar också, att värdet av ett slag, som riktades enbart mot Nar
vik, och något mera kunde man knappast räkna med vid dåvarande
tidpunkt, var skäligen ringa. Han påpekade också, att tyske stor
amiralen Raeder, som låtit verkställa en undersökning om järnmalms
importen från Sverige, inte räknade med att en spärrning av Narviks
rutten skulle bli katastrofal för Tyskland, även om 2½-3¼ milj.
ton per år skulle falla bort. Att det i själva verket var helt andra
och betydligt mera djupgående anledningar till de allierades planer
på att sätta sig fast i Skandinavien, har här redan tidigare antytts.
För fransmännen gällde det att med alla medel och under varje
plausibel förevändning öppna nya krigsskådeplatser, som kunde
minska trycket mot västfronten och nöta på Tysklands krafter.
Britterna å sin sida måste likaledes med alla tänkbara medel för
hindra att tyskarna lade sig till med flyg- och flottbaser i Norge,
baser som på grund av sin närbelägenhet till de Brittiska öarna skulle
komma att utgöra ett dödligt hot mot Englands hela existens. Det
låg därför helt i Englands intresse att söka förekomma Hitler genom
att understödja de franska strävandena att från en skandinavisk
krigsskådeplats rikta ett krigsavgörande hot mot det centrala Tysk
land. En annan sak är, att medan fransmännen ville slå till i ett
tidigt skede utan hänsyn till en eventuell krigisk konflikt med Sovjet
unionen, var det just denna eventualitet som höll britterna tillbaka.
Likaledes menade man på franskt håll, att man inte borde taga hän
syn till ett eventuellt medgivande till genommarsch av Norge och
Sverige. Vägrades genommarschen, skulle man trots detta intervenera.
Men också i detta fall sade britterna nej.
Men sedan fred slutits efter det finsk-ryska kriget, och det inte
längre var fråga om truppsändningar till Finland med risk för för
vecklingar med Sovjetunionen, gåvo britterna så småningom efter.
För Tyskland gällde det att förekomma de allierades planer mot
Skandinavien. Lyckades inte detta måste man räkna med bl. a. en
flygbasering i Norge och Sverige, som skulle tillåta de allierade att
rikta förödande bombanfall mot den tyska hemorten, bortfall av hela
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den svenska järnmalmsexporten till Tyskland och över huvud en all
varlig störning av det tyska näringslivet. Kunde man å andra sidan
förekomma de allierade, skulle Tyskland få flyg- och flottbaser, var
ifrån det vore möjligt att verksamt ingripa mot de allierades sjö
blockad och rikta svåra slag från luften mot det engelska moderlan
det. Möjligheterna för en fortgående malmimport också från Narvik
skulle bli avsevärt bättre.
Man kan till sist konstatera, att frågan om den svenska järnmal
men spelade en stor roll på båda de krigförande sidorna. Det finns
givetvis intet skäl att betvivla vare sig Churchills eller Paul Reynauds
uppriktighet, när de oupphörligt och med skärpa framhöllo betydelsen
av Sveriges järnmalm för krigföringen i stort. Man kan inte heller
undgå att märka Hitlers oro för att engelsmännen skulle kunna
komma att kontrollera de nordsvenska malmfälten. Men försiktig
heten bjuder, att man inte tillmäter frågan avgörande betydelse för
händelseutvecklingen. Den bör snarare inpassas som ett led i ett poli
tiskt sammanhang med vidsträcktare perspektiv och ses som ett av
medlen för att nå de krigsavgörande målen.

