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ABSTRACT 
This essay looks in to the logistics operational significance during the Korean war, 

1950-1953. The purpose is to give an orientation about how the logistical function 

influenced the events during the Korean war. Aiming on the investigation and 

description of the logistical organisation and it’s consistency on operations. To achieve 

the purpose the author searched the answer to two main questions during the analyse of 

the different texts. These main questions where: 

• Witch logistical factors influenced the operational design? 

• How did the logistical organisation develop? 

The method used in this essay is based upon an empiric study in the form of an perusal 

of literature. The qualitative content analysis of literature is purely descriptive. 

 

The most significant conclusions to be drawn in this essay are as follows: 

The infrastructure in Korea was one of the most important factors that influenced the 

operational design from the logistical point of view. 

Another important factor was the logistical organisation, witch during the campaign in 

Korea was built in accordance with the U.S. Army doctrine. This made the organisation 

inflexible and caused logistical problems. Largely these problems could have been 

avoided if the organisation had been more flexible in its form. Finally the lack of plans 

for military operations in Korea influenced the operational design on the American side. 

They were unprepared for the situation that aroused in June 1950. The Americans had to 

throw their units in to combat before they where ready both concerning logistical 

support and combat training. This situation could have been avoided if they should have 

had valid plans for such an development of the situation. 
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en bakgrund och en diskussion kring de problem som 

behandlas i uppsatsen. En kortfattad historisk översikt ger bakgrunden till varför 

Koreakriget bröt ut. Detta mynnar ut i en problemformulering och ett syfte för 

uppsatsen. Slutligen kommer även de avgränsningar som gjorts att behandlas. Kapitlet 

avslutas med en disposition för uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 
I militära sammanhang har logistik varit sammankopplat med idén om effektiv 

förflyttning och försörjning av trupper, något som självfallet kan vara en avgörande 

faktor för utvecklingen och utgången av ett krig. Såväl Napoleon som Karl XII och 

Hitler fick erfara detta under sina fälttåg österut. Det var emellertid kriget i Persiska 

viken 1991 som utan motstycke demonstrerade detta. Många har gått så långt som att 

kalla Gulfkriget för ”the logistics war”. Det som är speciellt märkvärdigt och som 

skiljer detta krig från tidigare krigsinsatser, är att allt logistikansvar för FN-alliansens 

samtliga vapenslag var samlat under en person, generalen William Pagonis. Han hade 

ansvaret för att föra in en halv miljon man i området, all förflyttning och försörjning 

under krigstiden samt för hemsändning av trupper och materiel.1 

 

Koreakriget 1950-1953 hade i detta avseende stora likheter med Gulfkriget. FN-

koalitionen i Korea leddes av amerikanerna och större delen av de 222 deltagarländerna 

använde amerikansk utrustning och utnyttjade amerikansk logistik för försörjningen av 

sina förband. 

 

En annan likhet som finns mellan dessa båda krig är svenska fältsjukhus. 

Alla är väl bekanta med den amerikanska Tv-serien MASH, som visats i svensk 

television. Hur många är dock medvetna om att Sverige bidrog till 
                                                            
1 Logistik för konkurrenskraft, s 11 
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krigsansträngningarna i Korea med just ett sådant fältsjukhus? 

Två dagar efter den nordkoreanska invasionen av Sydkorea, den 25 juni 1950, antog 

FN: s säkerhetsråd en resolution som uppmanade alla medlemsstater att hjälpa 

Sydkorea. Den svenska regeringen svarade på uppmaningen, den 14 juli 1950. Beslut 

hade fattats om att sända ett 200-bäddars rörligt fältsjukhus, (MASH), till Korea. Denna 

enhet bestod av 174 doktorer, sköterskor, medicinska specialister och 

underhållspersonal. Samtliga var frivilliga. Det hade från början beslutats, att 

sjukhusutrustningen nästan helt och hållet skulle inköpas i Staterna och Japan. De 

dyrbara och tidsödande frakterna och svårigheten att få förbrukad materiel ersatt från 

Sverige var orsaken till detta beslut.3 

 

Den första gruppen lämnade Stockholm den 26 augusti 1950 och anlände till Pusan i 

Korea den 23 september. Resan gick via Förenta Staterna. Väl framme installerade man 

sig i byggnader som tillhörde ”Pusan Commercial Middle School”. Redan den 25 

september anlände de första patienterna.4 Ett par dagar tidigare hade den amerikanska 

10. kåren landstigit i Inchon och avancerade som bäst mot Seoul samtidigt som andra 

FN förband påbörjat en utbrytning ut ur brohuvudet vid Pusan. På grund av den taktiska 

situationen beslöt FN kommandot att det svenska sjukhuset var till större nytta som ett 

400-bädds evakueringssjukhus i Pusan, än som ett 200-bädds rörligt fältsjukhus. Tack 

vare detta beslut blev det svenska sjukhuset kvar i Pusan under resten av kriget. Antalet 

bäddar utökades senare till 600.5  

 

Mellan den 25 september 1950 och den 31 december 1953, omhändertogs 19,100 FN-

soldater och 2,400 koreanska soldater. Efter eldupphörsavtalet stannade sjukhuset kvar i 

Pusan fram till april 1957. Under denna tid fungerade sjukhuset som ett civilt dito. Även 

efter det att sjukhuset stängt stannade en mindre grupp kvar fram till hösten 1958. 

Denna grupp stöttade Nationella Röda Korsets verksamhet i Korea. Under kriget 

                                                                                                                                                                              
2 Australien, Belgien, Canada, Colombia, Danmark, England, Etiopien, Filipinerna, Frankrike, Grekland, 
Indien, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Thailand, 
Turkiet, USA 
3 Kampen om Korea, s 10 
4 Kampen om Korea, s 10 ff 
5 Kampen om Korea, s 53 
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tjänstgjorde sammanlagt 1,124 svenska män och kvinnor vid sjukhuset i Pusan.6 

Sverige deltog som bekant med ett fältsjukhus under Gulfkriget också. 

 

1.2 Problemformulering 
Logistik eller underhållstjänst, hur man nu vill definiera det, är något som oftast blir 

styvmoderligt behandlat när det kommer till militära operationer. Ett välkänt uttryck: 

”Generalen talar om vad han vill göra men kvartersmästaren talar om vad han kan 

göra” äger sin riktighet, utan underhåll går det inte att genomföra militära operationer. 

Trots detta upptäcker man i beskrivningen av historiska skeenden att de militära 

operationerna beskrivs ingående, oftast ända ner på kompaninivå. Men när det kommer 

till underhållet för dessa förband så avhandlas detta på några enstaka sidor. Något jag 

erfarit under arbetet med denna uppsats. 

 

Varför skall man då titta på logistik, jo därför att logistik är ett ämnesområde i 

förändring. Vi upplever idag en flora av nya idéer och lösningar. Praktiska erfarenheter 

har gett upphov till nya problemställningar, som kräver ny insikt. Vad kan vi lära av 

logistiken under Koreakriget? I denna uppsats söker vi insikt i detta genom att titta 

historiskt på logistiken. 

 

Grunden för uppsatsen är Koreakriget. Att valet föll på just det kriget och inte på något 

krig i närtid beror på ett par olika saker. En operation som pågick under tre år, med en 

genomströmning under denna period på ca fem miljoner man stridande trupp, från ett 

femtontal olika länder. Där antalet döda och skadade närmar sig en ½ miljon och där allt 

underhåll måste tillföras utifrån över havet. Där striderna det första året böljar fram och 

tillbaka över hela landet. Ett sådant scenario kräver logistik utöver det vanliga för att 

lyckas. Lägg till detta en dåligt utvecklad infrastruktur och att Korea dessutom har ett 

klimat som liknar vårt eget, med fyra distinkta årstider. Geografi och infrastruktur 

påminner alltså i vissa stycken om de förhållanden som råder i vårt eget lands norra 

delar. 

 

                                                            
6 http://www.korean-war.com/ 
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Eftersom Koreakriget var komplext ur logistisk synvinkel är det intressant att fokusera 

på de logistiska lösningarna under detta krig. Hur löste man problemen? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att orientera om Koreakrigets förlopp och därvid fokusera 

på logistiska aspekter. Inriktningen är att undersöka och beskriva logistikens 

organisation och funktion samt vilka konsekvenser detta haft för verksamheten. 

 

Undersökningen bygger på följande två huvudfrågor: 

• Vilka logistiska faktorer påverkade utformningen av operationerna? 

• Hur utvecklades logistikorganisationen? 

 

1.4 Definitioner 
Vi talar här om två olika begrepp, dels underhållstjänst och dels logistik. Från början var 

logistik ett militärt begrepp som har anammats av det civila näringslivet medan man i 

det militära numera använder begreppet underhållstjänst. De båda begreppen är dock i 

stort synonymer för varandra. 

I denna uppsats avser jag med logistik alla de funktioner som är nödvändiga för att 

förflytta och försörja trupp och materiel i fält. Det handlar om förnödenhetsförsörjning, 

teknisk tjänst, sjukvård, transporter, etc. 

 

Nivåerna som logistiken indelas i skiljer mellan civil logistisk terminologi och militär 

terminologi. Den civila logistiken nivåindelas i operativ, taktisk och strategisk nivå. Där 

operativ nivå är den lägsta nivån.7 I militär terminologi är nivåindelningen taktisk, 

operativ och strategisk. Där är den taktiska nivån den lägsta nivån. I denna uppsats 

använder jag mig uteslutande av den militära nivåindelningen. 

 

 

 

                                                            
7 Flödesekonomi, Supply Chain Management, s 118 
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1.5 Avgränsningar 
Följande avgränsningar är gjorda under denna undersökning: 

• Koreakriget studeras mellan åren1950-1953 med tyngdpunkt på perioden juni 

1950 till juli 1951. Detta beror på att kriget under denna period var rörligt i 

större utsträckning. Efter detta blev det mer av ett ställningskrig kring den 38: e 

breddgraden. 

• Endast FN-sidans verksamhet studeras och anledningen till detta är att det mesta 

som finns skrivet om Koreakriget härrör sig till västerländsk historieskrivning. 

• Endast marktruppernas logistik tas upp i denna uppsats beroende på att 

underlaget inte täcker sjö- och luftförbandens logistik. 

• Nivåerna som studeras är den operativa och den taktiska, med tyngdpunkt på 

den operativa nivån. 

 

1.6 Tidigare forskning 
Det finns mängder med forskning kring olika kriser och krig men väldigt lite av denna 

forskning är inriktad mot logistikfunktionen och dess inverkan på händelseutvecklingen. 

På senare år har dock två verk kommit att framstå som ledande inom området. Det är 

John A. Lynn´s ”Feeding mars, Logistics in Western Warfare from the Middle Ages to 

the Present” och Martin Van Creveld´s “Supplying War, Logistics from Wallenstein to 

Patton”. 

 

Lynn´s bok tittar på logistik ur ett historiskt perspektiv. Boken är uppdelad i fyra delar 

där del 1 avhandlar logistikens historia. Del 2 tittar på logistik under medeltiden, 400-

1500. Del 3 avhandlar perioden 1500-1815 och del 4 fokuserar på modern logistik, från 

1815-1991. Boken är ett viktigt bidrag i studien av logistikens betydelse för 

krigföringen genom tiderna. Det konstateras avslutningsvis att trots logistikens 

betydelse så finns det väldigt lite skrivet i ämnet8. 

 

Creveld´s bok har också ett historiskt perspektiv, men inte lika omfattande i tid. Han 

tittar närmare på perioden från det 30-åriga kriget och fram till och med andra 

                                                            
8 Feeding Mars, Logistics in Western Warfare from the Middle Ages to the Present, s 309 
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världskriget. Boken är uppdelad i 8 stycken kapitel där det sista kapitlet är en 

sammanfattning av bokens innehåll och där författaren drar ett antal intressanta 

slutsatser. Han säger bl.a. att: ”The more I see of war, the more I realize how it all 

depends on administration and transportation…9” 

 

1.7 Disposition 
I kapitel 2 redogörs för den undersökningsansats och det tillvägagångssätt som ligger till 

grund för och används i detta arbete. Vidare redogörs för den källkritik som riktas mot 

den valda litteraturen. 

 

I kapitel 3 beskrivs den händelseutveckling som ledde fram till att kriget bröt ut i juni 

1950. Här orienteras också om geografiska och nautiska förhållanden som hade 

betydelse för logistiken liksom vilka styrkor de bägge parterna förfogade över vid 

krigsutbrottet, och hur dessa var grupperade. 

 

I kapitel 4 behandlas de bägge huvudfrågorna och här tittar vi också närmare på ett antal 

olika faktorer som hade stor betydelse för logistiken. 

 

I kapitel 5 knyts huvudfrågorna ihop för att skapa ett underlag för den avslutande 

sammanfattningen och de viktigaste slutsatserna. 

 

I kapitel 6 redovisas de viktigaste slutsatserna som dragits under arbetet med uppsatsen. 

 

I kapitel 7 ges förslag på ett par frågeställningar som kan vara intressanta att ta upp i 

framtida forskning. Frågeställningarna är sprungna ur arbetet med denna uppsats. Här 

görs även en egen reflexion över dragna slutsatser. 

 

I kapitel 8 görs en sammanfattning av uppsatsens syfte, frågeställningar, metod och 

viktigaste slutsatser. Här listas även ett antal för uppsatsen signifikanta nyckelord. 

 

                                                            
9 Supplying War, Logistics from Wallenstein to Patton, s 231 
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I kapitel 9 innehåller en förteckning över den litteratur som ligger till grund för 

uppsatsen liksom de webbsidor som används för informationssökning. Här återfinns 

även en bilageförteckning. 

 

2 Metod 
Denna uppsats är grundad på en empirisk studie i form av en litteraturgenomgång. Den 

kvalitativa innehållsanalysen av litteraturen är rent beskrivande. 

 

2.1 Val av undersökningsansats 
Med undersökningsansats avses hur problemet ska undersökas. Flera olika 

ställningstaganden måste göras. Det första är om studien ska gå djupt ner i ett enstaka 

fall eller brett angripa ett område. Det andra ställningstagandet är om undersökningen 

ska vara kvalitativ eller kvantitativ. Slutligen måste man bestämma sig för om 

undersökningen ska baseras på data som redan finns insamlad (sekundär) eller om egen 

datainsamling måste göras (primär). 

 

2.1.1 Textanalys 
Då denna uppsats syftar till att orientera om hur logistikfunktionen påverkat 

händelseutvecklingen under Koreakriget var genomgång av litteratur inom området det 

enda valbara alternativet för faktainsamling. För att få fram fakta från litteraturen har 

metoden varit textanalys. Tolkning ingår i praktiskt taget varje textanalys. Oavsett hur 

man väljer att analysera en text, om man använder sig av argumentationsanalys, 

idéanalys eller något annat sätt att närma sig den, måste texten tolkas. Tolkningen är 

mer eller mindre komplicerad.10 Komplexiteten är dels beroende av den fråga man 

arbetar med, dels av textens karaktär, dels av vilken textanalysinriktning man använder 

sig av. Använder man sig av en innehållsanalys där det som räknas är vissa termer 

kanske tolkningsproblem helt uteblir, åtminstone om ett bestämt ord ska noteras i alla 

dess betydelser. I en annan innehållsanalys, där det som noteras är uttryck för bestämda 

idéer, eller vissa typer av argument, kan tolkningsproblemen bli betydligt svårare att 

hantera.  

                                                            
10 Textens makt och mening, s 25 
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Textanalys används framförallt när det handlar om att kvantifiera, dvs. räkna 

förekomsten av eller mäta, vissa företeelser i en text. Innehållsanalys kan också 

användas på ett vidare sätt som syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva 

textinnehåll. Ofta görs det skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. 

Den kvalitativa innehållsanalysen syftar då ibland på textanalyser där ingenting räknas 

eller mäts.11 

 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ innehållsanalys som undersökningsansats i 

denna uppsats. Analysen av texterna har varit rent beskrivande, någon tolkning har inte 

gjorts annat än ur ett källkritiskt hänseende. Genom att studera litteratur om 

verksamheten under hela kriget har fakta kring logistikfunktionen kunnat insamlas. I 

boken ”Textens mening och makt”, av Göran Bergström och Kristina Boréus, beskrivs 

olika metoder för samhällsvetenskaplig textanalys. 

 

2.1.2 Undersökningsmetod 
Kvantitativt inriktad forskning är studier där det insamlade materialet uttrycks i 

sifferform och analyseras med hjälp av statistiska metoder medan den 

kvalitativt inriktade forskningen samlar in och tolkar data som inte meningsfullt kan 

uttryckas i siffror. Dock finns det ingen absolut skillnad mellan kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Båda metoderna har samma syften, de vill båda ge en bättre 

förståelse av det samhälle vi lever i. I vissa lägen är båda metoderna användbara, 

således måste ett metodval göras. 

 

I denna uppsats är jag främst ute efter att skapa mig en helhetsbild av ett historisk 

skeende. Jag har därför valt att arbeta enligt den kvalitativa metoden i min 

innehållsanalys av utvalda texter. Det främsta målet har varit att förstå vilka logistiska 

faktorer som påverkade det operativa skeendet. 

 

                                                            
11 Textens makt och mening, s 44-45 
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2.2 Datainsamling 
Till denna studie har datamaterial av sekundär typ använts. 

Största delen av empirin härstammar från litteraturstudier. 

 

2.2.1 Litteratur 
Då mina kunskaper inom problemområdet inte var tillräckliga började jag med att 

tillgodogöra mig den referensram som utgjorde själva grunden för 

uppsatsen. Sökning av sekundärdata, det vill säga befintlig litteratur, gjordes via FHS 

bibliotek och till viss del via Internet. 

 

2.2.2 Källkritik 
Källkritik handlar om att bestämma de historiska källornas karaktär och källvärde. 

Källkritik började konsekvent tillämpas först av Niebuhr och Ranke i början av 1800-

talet. Vid bedömningen tillmäter man i regel kvarlevor (dokument som skapats under 

själva det skeende man studerar) större källvärde än berättande källor (krönikor, 

memoarer). Tidigare källor har större källvärde än senare osv.; närheten i tiden till de 

händelser det gäller är alltså väsentlig. Den systematiska källkritikens genombrott i 

svensk historieforskning förknippas ofta med släkten Weibull i Lund, även om också 

tidigare historiker haft en kritisk inställning till sitt material.12 

Källkritiken har alltså en central roll vid historieskrivning. Källans värde är dock alltid 

beroende av det problem forskaren vill lösa. 

Historia innefattar inte bara källkritik och metodregler. Som vetenskap måste det ha en 

historiesyn eller uppfattning om vilka faktorer som är väsentliga, exempelvis vilken roll 

individer spelar i förhållande till kollektiv eller hur idéer förhåller sig till ekonomiska 

och sociala strukturer. En avgörande fråga är också om man skall betrakta historien som 

en rad generella utvecklingslinjer eller ett förlopp av unika händelser.13 

 

När det gäller den befintliga litteraturen om Koreakriget kan denna delas upp i två större 

kategorier, dels författare som själva deltagit i kriget (kvarlevor) och dels de som inte 

deltagit (berättande källor). När det gäller författare som själva deltagit finns det 

                                                            
12 Bonniers Lexikon (1996), band 11 
13 Bonniers Lexikon (1996), band 11 
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exempel på verk utgivna under eller i direkt anslutning till kriget och så finns det 

naturligtvis verk utgivna i relativ närtid. När det gäller källkritik är de som utgivit sina 

verk i nära anslutning till själva händelserna de som är av största intresse, när händelser 

och skeenden ligger kvar i minnet. Ju längre tid som förflutit desto större risk för 

felkällor. 

 

För att få en uppfattning om vilken typ av källor som legat till grund för denna 

utredning har jag försökt att lista de viktigaste i de två kategorierna kvarlevor och 

berättande källor. 

 

Kvarlevor (har själva deltagit i kriget) Berättande källor 

Battle Report, The Korean War (1952) U.S Army Mobilization And Logistics In The 

Korean War, A Research Approach (1987) 

Kampen om Korea (1951) Lifeblood of war, Logistics in armed conflict 

(1991) 

Combat support in Korea (1955) Allmän sjökrigshistoria 1945-1965 (1975) 

Krig i Korea (1952) The Dragon Strikes (2000) 

Victory at high tide, The Inchon–Seoul 

campaign (1979) 

 

 

2.2.3 Urvalet 

Då jag valde ut den litteratur om Koreakriget, som ligger som grund för uppsatsen, 

använde jag mig av tidigare redovisad källkritik. Många av de händelser som beskrivs i 

de berättande källorna gick att återfinna i det material som skrivits av deltagare i kriget, 

vilket talar för att uppgifterna är tillförlitliga. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum  Beteckning: 
ChP 00-02, Avd 1  2002-05-22  19 100:2042 
Örlkn Jöran Palm 

Sid 14(59) 
 

 

3 Kontext 
 

3.1 Händelseutvecklingen före krigsutbrottet 
Halvön Korea har en central position på den långa ostasiatiska kusten. Landet har i det 

förgångna vid upprepade tillfällen utnyttjats som utgångspunkt för anfall mot den 

innanför belägna kontinenten. Som exempel kan nämnas Japans krig mot Kina 1894-95 

och Ryssland 1904-05. Halvön är även tänkbar som utgångsområde för expansion i 

ostlig riktning. Korea har sålunda haft stor strategisk betydelse för stater, som 

eftersträvar dominans över den centrala delen av den ostasiatiska kontinenten och 

angränsande farvatten. 

I freden efter det Rysk-Japanska kriget 1904-05 blev Korea ett japanskt protektorat och 

1910 tog japanska regeringen ytterligare ett steg och annekterade Korea, som 

införlivades med Japan under namnet guvernementet Chosen. Korea tillhörde därefter 

Japan fram till andra världskrigets slut 1945.14 

 

I samband med andra världskriget inleddes en ny utvecklingsfas i fråga om Korea. 

Under Sextantkonferensen i Kairo i december 1943 beslöt president Roosevelt, 

premiärminister Churchill och president Chiang Kai-shek att Korea skulle bli 

självständigt i ”vederbörlig tid”, dvs. sedan Japan besegrats. Sovjetunionen deltog inte i 

detta beslut, eftersom man vid denna tidpunkt inte var med i kriget mot Japan.15 

Stormakternas beslut konfirmerades vid Potsdamkonferensen i juni 1945 och biträddes 

då av Sovjetunionen i samband med deras inträde i det ostasiatiska kriget i augusti 

1945. Under ett möte med de amerikanska och brittiska utrikesministrarna i Moskva 

27/12 1945 bekräftade den sovjetiska regeringen sin inställning. Den samtyckte 

dessutom till att en provisorisk, demokratisk regering för hela Korea skulle bildas, intill 

dess koreaner själva kunde organisera ett enigt och oberoende rike. Formerna för den 

provisoriska regeringen skulle utarbetas av en amerikansk-sovjetisk kommission.16 

 
                                                            
14 Allmän sjökrigshistoria 1945-1965, s 92 ff 
15 Allmän sjökrigshistoria 1945-1965, s 94 
16 Allmän sjökrigshistoria 1945-1965, s 95 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum  Beteckning: 
ChP 00-02, Avd 1  2002-05-22  19 100:2042 
Örlkn Jöran Palm 

Sid 15(59) 
 

11/8 1945, när slutet på kriget mot Japan syntes nära, träffade de allierade en 

överenskommelse om att de japanska styrkorna i norra Korea skulle kapitulera till 

Sovjetunionen och styrkorna i södra Korea till Förenta staterna. I praktiken innebar 

detta, att de båda områdena besattes av sovjetiska respektive amerikanska trupper. 

Demarkationslinjen drogs utmed latitud N 380. 

På västmakternas sida betraktades fastställandet av denna linje som en i samband med 

kapitulationen lämplig administrativ åtgärd. De första amerikanska förbanden anlände 

till Korea i början på september 1945.17 

 

På sovjetisk sida betraktades frågan med helt andra ögon. Redan den 12/8 överskreds 

Koreas norra gräns av styrkor, som utgjorde förtrupper till en sovjetisk armé på omkring 

250,000 man. En järnridå drogs snabbt ned längs demarkationslinjen, som inte fick 

passeras utan uttryckligt tillstånd av sovjetiska militära myndigheter.18 

 

Utvecklingen ledde fram till en mycket invecklad internationell situation. 

Demarkationslinjen blev en stängd gräns mellan två olika sociala och ekonomiska 

system. De förhandlingar om en gemensam regering för hela Korea, om vilka beslut 

fattats i Moskva, mötte omedelbart stora svårigheter. Ingendera parten ville ge den 

andra möjlighet att nå dominans över landet. Två år förflöt under fruktlösa 

överläggningar.19 

 

17/9 1947 drog Förenta staterna Koreafrågan inför Förenta Nationernas 

generalförsamling. Detta ledde till förnyade motsättningar mellan Förenta staterna och 

Sovjetunionen. I november biträdde generalförsamlingen den amerikanska 

rekommendationen, att den koreanska frågan måste avgöras av koreanerna själva. I 

anslutning till detta beslöts att det koreanska folket skulle erhålla möjlighet att välja 

representation, utarbeta en konstitution och tillsätta en nationell regering. För 

övervakning av denna verksamhet organiserades en tillfällig FN-kommission med 

representanter från nio olika länder. Kommissionen bojkottades dock av Sovjetunionen, 
                                                            
17 Allmän sjökrigshistoria 1945-1965, s 95 
18 Allmän sjökrigshistoria 1945-1965, s 95 
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som till och med nekade den tillträde till norra Korea varför dess arbete begränsades till 

landets södra del.20 

 

I början av maj 1948 hölls allmänna val i södra Korea. Dessa resulterade i en seger för 

det nationella självständighetspartiet. Den 15 augusti proklamerades Republiken Korea 

(Sydkorea). Samma dag upphörde den amerikanska militära administrationen. Den nya 

sydkoreanska regeringen erkändes av Förenta staterna och 31 andra nationer liksom av 

FN. Den erkändes däremot inte av Sovjetunionen, som den 9 september utropade 

Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea). Koreas delning var därmed ett 

faktum.21 

 

I september 1948 tillkännagav Sovjetunionen att den ämnade dra tillbaka sina 

ockupationsstyrkor från Nordkorea före utgången av december. Man lämnade emellertid 

efter sig en nordkoreansk armé som var betydligt överlägsen de styrkor som kunde 

uppställas av Sydkorea. 

1/7 1949 meddelades att den amerikanska styrkan på ursprungligen 50 000 man, 

reducerats till 500 man. Dessa bildade en provisorisk militär rådgivargrupp. De båda 

koreanska staterna erhöll i fortsättningen ekonomisk och militär hjälp från 

Sovjetunionen respektive Förenta staterna.22 

 

Under 1949 genomförde de av Sovjet kontrollerade nordkoreanerna flera raider över 

gränsen till Sydkorea. Åtgärder vidtogs även för att störa den sydkoreanska ekonomin. 

Som exempel kan nämnas kraftförsörjningen. Sydkorea erhöll omkring 80 % av sin 

elektriska kraft från Nordkorea, främst från de stora kraftstationerna vid Yalufloden, på 

gränsen mot Kina. Genom att stänga av strömmen med oregelbundna intervaller ställde 

nordkoreanerna grannen i söder inför betydande svårigheter.23 

 

                                                                                                                                                                              
19 Allmän sjökrigshistoria 1945-1965, s 95 
20 Allmän sjökrigshistoria 1945-1965, s 96 
21 Allmän sjökrigshistoria 1945-1965, s 96 
22 Allmän sjökrigshistoria 1945-1965, s 96 
23 Allmän sjökrigshistoria 1945-1965, s 97 
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I början av 1950 skärptes situationen ytterligare. Efter att ha stämplat de sydkoreanska 

ledarna som ”förrädare” offentliggjorde nordkoreanska regeringen en ny plan för 

enighet och fred i Korea. 

Söndagen den 25/6 1950, kl. 04.00 på morgonen gick nordkoreanska styrkor utan 

förvarning till anfall och inledde Koreakriget24, (se karta nr 2). 

                                                            
24 Allmän sjökrigshistoria 1945-1965, s 97 
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3.2 Geografiska och nautiska förhållanden, (se karta nr 1) 

Karta nr 1 

 

Korea är beläget mellan den 34:e och den 43:e breddgraden och har en yta på ca 

221.000 km2. Området norr om 38:e breddgraden, d.v.s. Nordkorea, omfattar ca 

126.000 km2 och Sydkorea omfattar ca 95.000 km2.25 

 

Landets utsträckning i nord-sydlig riktning är omkring 650 kilometer och i öst-västlig 

ungefär 270 kilometer. Korea begränsas i öster av Japanska sjön, i söder av Koreasundet 

                                                            
25 Krig i Korea, s 9 
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(avståndet till Japan är 225 kilometer) och i väster av Gula havet. Landgränsen i norr, 

som är ca 900 kilometer, sammanfaller till större delen med floderna Yalu och Tumen.26 

 

Befolkningen beräknades före krigsutbrottet till omkring 28 miljoner, varav runt 20 

miljoner söder om 38:e breddgraden. De största städerna var Seoul, (Sydkoreas 

huvudstad), Pyongyang (Nordkoreas huvudstad) samt Pusan, Taegu och Inchon.27 

 

3.2.1 Geografiska förhållanden av betydelse för logistiken 
Koreas klimat är närmast en blandning av kust- och fastlandsklimat. Det får sin karaktär 

av monsunvindarna. Under vintermånaderna blåser det övervägande kalla nordvästliga 

vindar som ger sträng kyla. På sommaren blåser det däremot mest sydliga och 

sydvästliga vindar, som för med sig hög värme och, framförallt i kustområdena, rikligt 

med regn.28 

 

Korea är till största delen uppfyllt av bergsmassiv och höjdsträckningar. Bara de 

sydvästra delarna av landet är övervägande lågland. Närmare 40 % av landet är täckt av 

buskar och skog. Trädvegetationen är i allmänhet gles och bergen är vanligen helt kala. 

 

Korea är tämligen rikt på floder och vattendrag. Flertalet floder flyter långsamt och i 

slingrande fåror. Vattenståndet är vanligen lågt på vintern och högt på sommaren. I 

regel är vattendragen tillfrusna vintertid (december – mars).29 

 

3.2.2 Nautiska förhållanden av betydelse för logistiken 
Koreas kuster har en sammanlagd längd av ca 2735 kilometer. Syd- och västkusterna är 

starkt sönderskurna med talrika inskjutande vikar och utanför liggande öar. Det finns 

alltså ganska många naturliga hamnar som gör att förutsättningarna för 

landstigningsföretag kan betecknas som gynnsamma. 

I öster stupar däremot bergen mycket brant ned mot havet. Här saknas naturliga hamnar 

av större betydelse och betingelserna för landstigningsföretag är inte särskilt bra. 
                                                            
26 Krig i Korea, s 9 
27 Krig i Korea, s 9 
28 Krig i Korea, s 10 
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Samtliga hamnar är isfria året om vilket gör det möjligt att använda hamnarna för 

tillförsel av underhåll året runt.  

 

Den branta ostkusten är från nautisk synpunkt mer otillgänglig än de delvis 

sönderskurna väst- och sydkusterna. Navigeringen utmed de sistnämnda försvåras dock 

av talrika öar och dybankar. De viktigaste hamnstäderna i Sydkorea är Inchon på 

västkusten och Pusan på halvöns sydöstra udde. 

Tidvattnet på ostkusten är inte särskilt starkt, men i väster är det desto kraftigare, med 

nivåskillnader på upp till nio à tio meter. Det här begränsar tillgängligheten på hamnen i 

Inchon.30 

 

3.3 Styrkeförhållanden, operationsplaner och utgångsgrupperingar 
Att få fram samstämmiga uppgifter på rådande styrkeförhållanden och 

utgångsgrupperingar vid krigets utbrott var inte helt lätt. De uppgifter som redovisas i 

de olika källorna är olika, dock är skillnaderna oftast marginella.31 

De uppgifter jag valt att redovisa kommer från en bok skriven av en krigskorrespondent 

som var med under krigets första två år. 

 

Nordkoreanska stridskrafter 

Nordkoreanerna förfogade vid krigets början över omkring 175.000 man, organiserade i 

tio infanteridivisioner, varav tre motoriserade samt en till två pansardivisioner. 

Flygvapnet hade 150-200 flygplan, varav huvuddelen var jaktflygplan. 

Marinen hade ett trettiotal småbåtar, framförallt var det motortorpedbåtar av sovjetiskt 

ursprung. 

Förutom de ordinarie trupperna förfogade man över 50.000 man polistrupper som var 

organiserade i brigader.32 

 

 

                                                                                                                                                                              
29 Krig i Korea, s 10 
30 Allmän sjökrigshistoria, s 99 f 
31 Krig i Korea, s 12 ff, Allmän sjökrigshistoria 1945-1965, s 99 ff, History of UN Forces in Korean War, 
s 77-78 
32 Krig i Korea, s 12 
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Sydkoreanska stridskrafter 

Sydkoreanerna förfogade över omkring 95.000 man, organiserade i åtta till nio 

divisioner. 

Flygvapnet hade mycket begränsade resurser. Det bestod av 10 jaktflygplan och 15 

spaningsflygplan. 

Marinen hade ett tjugotal mindre fartyg, framförallt var det gamla fregatter från andra 

världskriget som man tagit över från amerikanarna. 

Sydkoreanerna hade dessutom ca 70.000 man polistrupper.33 

 

Nordkoreansk utrustning 

Nordkoreanerna saknade egen rustningsindustri frånsett en mindre fabrik för 

tillverkning av lätta kulsprutor och ammunition. Materielen, bl.a. 240 stridsvagnar, var 

därför huvudsakligen av sovjetiskt ursprung. Vapnen var nytillverkade men till 

övervägande delen av äldre modeller.34 

 

Sydkoreans utrustning 

Trupperna var i stort sett utrustade med amerikansk materiel, som överlåtits i samband 

med amerikanernas evakuering av Korea 1949. Förutom lätta eldhandvapen fanns ett 

betydande antal 10,5 cm haubitser, 37 mm och 57 mm pansarvärnspjäser samt 

granatkastare. Sydkoreanerna saknade sålunda bl.a. tungt artilleri, stridsvagnar och 

stridsflygplan. Dessutom var ammunitionstillgången begränsad.35 

 

Nordkoreanska utgångsgrupperingar 

Bevakningen längs gränsen sköttes av förband bestående av äldre årsklasser. 

Anfallsstyrkan i främre linjen bestod av fem divisioner och två polisbrigader. I reserv 

fanns omkring fem divisioner.36 

                                                            
33 Krig i Korea, s 12 
34 Krig i Korea, s 12 ff, Allmän sjökrigshistoria 1945-1965, s 99 ff 
35 Krig i Korea, s 12 ff, Allmän sjökrigshistoria 1945-1965, s 99 ff 
36 Krig i Korea, s 13 ff, Allmän sjökrigshistoria 1945-1965, 99 ff 
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Sydkoreanska utgångsgrupperingar 

Bevakning fanns längs gränsen och en försvarslinje fanns i höjd med Uijongbu. Ett 

regemente fanns baserat i Pusan, men några fördröjningsåtgärder på vägen dit var inte 

vidtagna.37 

 

Nordkoreanska operationsplaner 

Nordkoreanernas första mål var att ta alla större städer norr om Hanfloden och att i 

samband därmed skära av alla sydkoreanska styrkor längs 38:e parallellen. 

Operationsplanen räknade med ett inledande anfall på bred front över 

demarkationslinjen (lat N 380) med tyngdpunkten mot Seoul, som skulle angripas från 

norr och nordväst. Operationen mot Seoul skulle på östra flanken tryggas av två 

divisioner, som anföll i sydvästlig riktning. En division hade avdelats för anfall utmed 

östra kusten där de ur underhållssynpunkt viktiga förbindelserna gick utmed kusten (se 

karta nr1). Längs kusten på den östra sidan fanns dels en större väg och dessutom en 

järnvägslinje som båda gick från Wonsan i Nordkorea och hela vägen ner till Pusan i 

söder.38 

 

Arméns anfall skulle understödjas av flygvapnets huvuddel. Sjöstridskrafterna skulle 

trygga arméns flanker och dessutom genomföra smärre överskeppningsföretag mot 

Sydkoreas kust för att underlätta arméns framryckning. Avsikten var att därefter 

fortsätta offensiven på bred front med mål att så snabbt som möjligt besätta hela 

Sydkorea. Nordkoreanerna var optimistiska och bedömde att kriget skulle kunna 

genomföras på tio dagar, om Förenta staterna inte ingrep. Om detta blev fallet, räknade 

man med att kriget skulle kräva omkring två månader.39 

                                                            
37 Krig i Korea, s 13 ff, Allmän sjökrigshistoria 1945-1965, 99 ff 
38 Allmän sjökrigshistoria 1945-1965, 103 ff 
39 Allmän sjökrigshistoria 1945-1965, s 103 f 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum  Beteckning: 
ChP 00-02, Avd 1  2002-05-22  19 100:2042 
Örlkn Jöran Palm 

Sid 23(59) 
 

 

Sydkoreanska operationsplaner 

Trots att olycksbådande tecken iakttagits blev sydkoreanerna och ameri- kanerna helt 

överraskade av krigsutbrottet. Någon operationsplan fanns inte i egentlig mening och 

styrkorna var inte grupperade för att möta ett anfall. Fyra sydkoreanska divisioner och 

ett regemente bevakade Sydkoreas norra gräns. De övriga fyra divisionerna var förlagda 

till Seoul, Chungju-Taejon, Taegu och Kwangju. Amerikanska 8. armén var fördelad på 

de japanska öarna. Den amerikanska amfibiestyrkan befann sig i Sagamibukten utanför 

Tokyo, på östra kusten av Honshu, och var sysselsatt med att utbilda arméförband för 

amfibieoperationer. De sydkoreanska fartygen var fördelade utmed västra och södra 

kusterna, för rutinmässig verksamhet. Inga fartyg hade avdelats till ostkusten.40 

 

                                                            
40 Allmän sjökrigshistoria 1945-1965, s 105 
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3.4 Händelseutvecklingen under det första krigsåret41, (se bilaga nr 2-4) 

 
   Karta nr 2  Karta nr 3  Karta nr 4 

   (juni - sept 1950) (sept - nov 1950) (nov 1950 – juli 1951) 

 

Tidigt på morgonen den 25/6 anföll de nordkoreanska trupperna med understöd av flyg, 

artilleri och stridsvagnar på bred front med kraftsamling mot Seoul, (se karta nr 2 och bilaga 

nr 3). Samtidigt landsattes starka avdelningar på ostkusten vid Samchok och Utchin. 

Det sydkoreanska gränsförsvaret och huvudställningen vid Uijongbu genombröts. Tre 

sydkoreanska divisioner, som satte in motanfall över Seoul blev slagna. Den 27/6 ingrep 

amerikanska flygstridskrafter för första gången på direkt order från presidenten. Dagen 

efter, den 28/6, föll Seoul i nordkoreaner-nas händer. 

 

Den 30/6 landsteg den första amerikanska arméenheten, en svag bataljon ur 24. 

infanteridivisionen (Task Force Smith), i Korea och samma dag gick nordkoreanerna 

över Hanfloden. Den 1/7 var amerikanerna grupperade norr om Taejon med uppgift att 

fördröja fienden så länge som möjligt så att man skulle få tid att föra in förstärkningar 

via Pusan. Nordkoreanerna anföll med minst tre divisioner söder om Hanfloden mot de 

                                                            
41 Framställningen bygger på ”Krig i Korea”, s 14 ff 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum  Beteckning: 
ChP 00-02, Avd 1  2002-05-22  19 100:2042 
Örlkn Jöran Palm 

Sid 25(59) 
 

amerikanska styrkorna. På några dagar tog sig nordkoreanerna fram till Chonan (5 mil 

norr Taejon) och nådde 15 km från Kumfloden. 

 

24. amerikanska divisionen med pansar hade nu anlänt till Korea och befann sig under 

förflyttning mot Kum. Den 11/7 anföll nordkoreanerna åter i huvudanfallsriktningen, 

mot amerikanerna vid Kum, med tre divisioner. Man tog sig över Kumfloden och 24. 

divisionen tvingades retirera till en ny ställning närmare Taejon. 

I mitten av juli började de amerikanska förbanden att anlända till Korea, den 18/7-22/7 

landsattes den 1. amerikanska kavalleridivisionen i Pohang samt den 25. amerikanska 

infanteridivisionen på annan plats. 

20/7 föll Taejon efter ett dygnslångt nordkoreanskt anfall. Samma dag föll Yongdok på 

ostkusten (3 mil norr Pohang). Efter Taejons fall besatte nordkoreanska 4. divisionen, 

som var motoriserad, hela sydvästra Korea på en vecka. 

 

Den 31/7 föll Chinju (5 mil väster Masan). Samtidigt tvingades FN-trupperna att under 

ytterst hårda strider retirera mot Naktongfloden, dit förstärkningar i trupp och materiel 

hade samlats. På det norra frontavsnittet lyckades de sydkoreanska förbanden med att i 

stort sett hejda det nordkoreanska anloppet. 

 

I början på augusti intogs nya ställningar längs med Naktongfloden, och här fördes 

avvärjningsstrid fram till mitten av september. 

I mitten av augusti anföll sex nordkoreanska divisioner norr och söder om Waegwan, 

och ett 2 km brett genombrott åstadkoms. Men framgången fullföljdes inte och den 18/8 

kastades nordkoreanerna tillbaka efter ett kraftigt pansar- och fIygunderstött anfall. 

 

31/8-12/9 sökte nordkoreanerna genom desperata, kontinuerliga anfall utefter hela 

frontlinjen pressa sydsidan tillbaka. Lokala framgångar kunde emellertid inte utnyttjas 

till fullo då den amerikanska rörligheten och eldkraften nu hade blivit för stor. 
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Karta nr 5, transportvägar till landstigningen vid Inchon. 

 

Den 15/9 landsteg FN:s 10. armékår vid Inchon på västkusten, (se karta nr 3 och bilaga nr 4), 

och samtidigt igångsatte 8. armékåren utbrytning ur Pusanbrohuvudet. Det var en 

allmän offensiv med kraftsamling mot Taegu, där man bröt igenom. 10. armékåren tog 

Seoul den 26/9 och dagen efter möttes förband ur de båda brohuvudena vid Osan (söder 

om Suwon). 

 

Inchonoperationen blev mycket framgångsrik och man lyckades med föresatsen att 

skära av de nordkoreanska underhållsvägarna söderut. 
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Ur logistisk synvinkel var det en intressant operation (se bild nr 1 och karta nr 5), som hade 

stora likheter med de amfibieoperationer som genomfördes i Stilla havet under andra 

världskriget. 

 
Bild nr 1. Denna bild från landstigningen i Inchon illustrerar på ett bra sätt de förhållanden som mötte 

amerikanarna och deras allierade i Korea. Infrastrukturen var dåligt utvecklad, som framgår av bilden fick 

man gå direkt upp på stranden, några kajer eller vägar i egentlig mening fanns inte. För materiel och 

personal fanns inget skydd mot väder och vind annat än ett par skjul och medhavda tält. Man kan lätt 

föreställa sig det kaos som måste uppstå när tusentals man och mängder av tung utrustning skall föras 

iland under en begränsad tid. Allt detta skall sedan organiseras för vidare avancemang inåt land. Bilden 

visar på en oerhört känslig del av en landstigningsoperation, när trupp och materiel står mer eller mindre 

oskyddat på stranden. 
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Den 25/10 landsattes 1. amerikanska marindivisionen vid Wonsan, strax norr om den 

38:e breddgraden. Den här operationen ställde till med problem för underhållet då 

utskeppningen av 1.marinkårsdivisionen blockerade hamnen i Inchon vid ilastningen. 

Här skulle ju underhållet för de nordvart framryckande trupperna lastas ur. I stället fick 

underhållet för dessa förband tas via järnväg från Pusan. En längre och mer riskfylld 

väg med tanke på de partisanförband som fanns längs vägen. Dessutom hann de på land 

framryckande förbanden erövra Wonsan innan marinkåren kom fram. 

 

I slutet av oktober började det komma in rapporter om Kinesiska frivilliga trupper söder 

om Yalufloden, på nordkoreansk mark. I början av november stod de främsta FN-

trupperna bara 30-40 km söder om Yalufloden och en del sydkoreanska patruller hade 

nått fram till gränsen mot Kina. Nordsidans motanfall ökade i styrka men FN-förbanden 

trängde långsamt framåt och i mitten av november nåddes den kinesiska gränsen på 

flera platser. 

 

Den 26/11 gick kinesiska och nordkoreanska styrkor till motoffensiv med kraftsamling 

mot Pyongyang och i skarven mellan 8. armén och 10. kåren.  

28/11 rapporterades, att 200.000 man kastats in mot FN-förbanden som vek längs hela 

fronten. 

 

Den 1/12 bedömde FN-högkvarteret att antalet nordkoreaner och kineser som deltog i 

offensiven var ½ miljon. 3/12 stod nordkoreanska förband 25 km från Hamhung, varvid 

stora delar av 10. kåren hotades av inringning. Den 5/12 återtog nordsidan Pyongyang 

och 8. armén fick snabbt dra sig tillbaka mot 38:e breddgraden. Nordkoreanerna följde 

långsamt efter (se karta nr 4).  

 

Mellan den 12/12 och 26/12 evakuerades 10. kåren med 80.000 soldater, 17.000 fordon 

och 350.000 ton materiel, från brohuvudet runt Hungnam. Dessutom lyckades man 

evakuera 80.000 civila, som hade flytt undan striderna. Häftiga nordkoreanska anfall 

slogs tillbaka med hjälp av flyg (upp till 1.200 företag/dag) och sjöartilleri. 
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Den 28/12 överskred nordkoreanska trupper åter den 38:e breddgraden och tog 

Kaesong. Man fortsatte därefter offensiven på bred front med kraftsamling mot Seoul. 

8. armén var tvungna att lämna Seoul den 3/1 och den 4/1 övergavs Inchon. 

Tillbakaryckningen var så snabb, att känningen med motståndaren förlorades.  

 

Omkring 15/1 hårdnade sydsidans motstånd och kraftiga motanfall inleddes. FN-

förbanden ryckte fram försiktigt och mötte överraskande svagt motstånd.  

Mellan den 28/1 och 3/2 gjordes starka motanfall norr om Suwon och den 6/2 stod FN-

styrkorna norr om Wonju i höjd med Seoul. Den 8/2 nådde amerikanska förband 10 km 

söder Seoul och den 10/2 trängde patruller in i Seoul, samtidigt som sydkoreanska 

förband nådde 38:e breddgraden på östkusten. Samma dag återtogs Inchon av FN-

förband. 

 

Under sista delen av februari månad förekom endast lokala strider och den 7/3 fortsatte 

FN-framryckningen över hela fronten. Man intog den oförsvarade huvudstaden Seoul i 

mitten av mars. Fram till månadens slut pågick framryckningen försiktigt och metodiskt 

mot 38:e breddgraden, som nåddes på bred front vid månadsskiftet mars-april. 

I början av april varnade FN-högkvarteret för en eventuellt kommande kommunistisk 

½-miljonmanna offensiv. 

 

Den 22/4 igångsattes nordsidans våroffensiv, dels från trakten av Chorwon och dels från 

norr Kaesong. Offensiven vann snabbt terräng under ”ohyggliga” förluster för de 

anfallande. FN- trupperna retirerade första dygnet ända upp till 19 km. Den 4/5 hade 

dock offensiven uppfångats och kraftiga lokala motanfall insattes.  

16/5 fortsatte nordkoreaner och kineser att kasta fram väldiga styrkor i massanfall mot 

FN-truppernas ställningar. Styrkeförhållandena beräknades på amerikanskt håll till sex 

mot en. På östra centralfronten mellan Chunchon och Inje lyckades de anfallande 

åstadkomma ett genombrott och på andra platser tvingades FN-trupperna att vika. 

 

FN-förbandens stora eldöverlägsenhet vållade, enligt högkvartersrapporter, nordsidan 

väldiga förluster. 19/5 mattades nordsidans anfallsintensitet och den 20/5 gick starka 
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FN-förband till motanfall nordväst och nordost om Seoul, medan andra förband drev 

nordkoreanerna och kineserna tillbaka vid Inje.  

21/5 återtog FN-trupperna Munsan och Uijongbu. Dessa strider krävde många offer på 

bägge sidor, mellan den 16/5 och 21/5 förlorade sydsidan 1.618 man mot nordsidans 

omkring 60,000 (amerikanska uppgifter). 

 

24/5 rapporterades nordsidan vara på full reträtt mot 38:e breddgraden och från den 1/6 

avancerade FN-trupperna långsamt och pressade tillbaka de segt kämpande 

kommunisttrupperna över 38:e breddgraden. De hårdaste striderna utkämpades under 

första hälften av juni i terrängen omkring Chorwon och Kumhwa, som erövrades i 

mitten av juni. Vid den fortsatta framryckningen norrut möttes FN-förbanden av allt 

hårdare nordkoreanskt motstånd och allt häftigare lokala motanfall. 

 

I slutet på månaden befann sig FN-trupperna som längst upp till 50 km norr 38:e 

breddgraden, där framryckningen avstannade. Vid denna tidpunkt överfördes 

kraftsamlingen i Koreakriget från det militära till politiska fältet. Den ryske FN-

delegaten Malik föreslog att förhandlingar om vapenstillestånd skulle upptas. Den 25/6 

meddelade president Truman att USA var villigt att förhandla. Efter 14 dagars inledande 

procedursvårigheter började de segslitna stilleståndsförhandlingarna, som till allmän 

besvikelse i den västliga världen ännu idag inte har lett till något avgörande resultat. 

 

Från juli 1951 var stridsverksamheten främst av lokal natur. Oftast handlade det om 

patrullstrider, men då och då insattes även styrkor från bataljon till brigads storlek. 

Huvudintresset fokuserades på stilleståndsförhandlingarna i Kaesong och sedermera 

Panmunjom. 

 

Från underhållssynpunkt var krigets första år (juni 1950-juli1951) av särskilt intresse, 

vilket framgår av ovanstående redogörelse för krigsutvecklingen. Att först försöka 

skapa resurser för att stoppa fiendens anstormning och samtidigt bygga upp styrkan för 

att kunna slå tillbaka ställde stora krav på underhållstjänsten. När man sedan slog 

tillbaka och nådde så långt som till den kinesiska gränsen tänjdes underhållslinjerna ut 
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till bristningsgränsen. Detta varade dock inte särskilt länge för snart var man på full 

reträtt söderut igen. Då var det istället problem med att få med sig så mycket 

förnödenheter och utrustning som möjligt. Inget skulle ju helst hamna i den 

framryckande fiendens händer. 

Sammantaget var situationen mycket intressant från underhållssynpunkt. 

Det är detta som vi skall titta närmare på i nästa kapitel. 
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4 Koreakriget och logistiken 
 

4.1 Vilka logistiska faktorer påverkade utformningen av operationerna? 

 

4.1.1 Personal och utrustning 

Truppernas numerär och stridsvärde var två stora problem som initialt mötte den 

amerikanska armén när den överraskande nordkoreanska invasionen startade sommaren 

1950. Man konstaterade snabbt att General Macarthur’s Far Eastern Command (FEC) 

inte var förberedda för en sådan situation. Förbanden hade ett dåligt stridsvärde redan 

från början. Det gällde inte enbart personellt utan också underhållsmässigt. Utrustningen 

var till stora delar föråldrad och inga åtgärder hade vidtagits för återfyllnad eller 

ersättning av kritisk materiel. Det var framförallt brist på kvalificerad materiel och 

ammunition.42 Under dessa omständigheter krävdes det vältränade och välmotiverade 

soldater som kunde möta en mekaniserad motståndare. Det var precis det man inte hade, 

tiden som ockupationstrupper i Japan hade varit av en helt annan karaktär. De 

pansarbrytande vapen man förfogade över visade sig vid upprepade tillfällen ha en dålig 

tillförlitlighet, dessutom var bristen på ammunition till dessa vapen mycket stor. 

Ansvaret för att genomföra dessa omöjliga uppgifter utan understöd låg hos 

befälhavarna i Korea. När det gäller ansvaret för underhåll och materiel, så låg det hos 

försvarsdepartementet och kongressen.43 

 

I mitten av juli hade man lyckats skeppa över tre amerikanska divisioner till Korea. Den 

ena av dessa divisioner var man tvungen att ”slakta” för att kunna fylla upp andra 

förband och göra det möjligt att gruppera dessa. Det desperata behovet av trupp gjorde 

att man förstärkte en del amerikanska enheter med koreanskt manskap. Dessa 

utfyllnadsförband kom att kallas för KATUSA (Korean Augmentation Troops, U.S. 

Army). MacArthur ändrade också snabbt sin bedömning av vilka styrkor som behövdes 

                                                            
42 U.S Army Mobilization and Logistics in the Korean War, s 59 
43 Lifeblood of war, s 111 
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för att klara det uppkomna nödläget i Korea. Detta skedde i takt med att förhållandena 

på stridsfältet förvärrades.44 

 

I slutet av den första veckan i juli hade generalen förändrat sin förfrågan på två 

divisioner, nu frågade han efter fyra divisioner. Generalen begärde också 30,000 extra 

inkallade för att få styrkorna i Japan uppfyllda till 100 %. Hur ledningen för 

huvudreserven skulle möta dessa krav var en fråga för den gemensamma staben. 

Samtidigt hade logistikerna sina egna problem. Det underhåll man hade till hands när 

kriget började var bara tillräckligt för att försörja trupperna under fredsförhållanden och 

med en underhållssäkerhet på 60 dagar. Förutom dessa brister hade staben den allvarliga 

personalbristen att brottas med.45 

 

Slutsats: 

Bristen på trupper och materiel påverkade förmågan att genomföra operationer i någon 

större skala. Man fick falla tillbaka på de strategiska studier som gjorts tidigare och 

helt enkelt under avvärjningsstrid dra sig tillbaka mot Pusan. I denna gruppering skulle 

materiel och trupp föras in och tillräcklig styrka byggas upp för att kunna återgå till 

offensiv verksamhet. Planering är ett nyckelord i detta sammanhang. 

 

4.1.2 Miljö och infrastruktur 
En annan av de faktorer som man var tvungen att ta hänsyn till var miljön som de 

amerikanska och FN allierade styrkorna skulle strida i, och som var okänd för de flesta 

inblandade. Ytterligare en faktor var infrastrukturen. Den var mest utvecklad i den norra 

delen av Korea, med regionala områden kring Seoul och Pusan. Exempelvis 

producerades all elektricitet för hela den koreanska halvön i Nordkorea. Detta gjorde 

Sydkorea beroende av yttre tillförsel. Det fanns få järnvägssträckningar liksom få vägar 

och stigar. Detta gjorde rörligt underhåll sårbart, (se karta nr 1). Det ställde speciella krav 

på underhållsorganisationen och bidrog till att minska den operativa och den taktiska 

rörligheten. Terrängen var kuperad, med kala berg betäckta med buskar och träd i 

                                                            
44 U.S Army Mobilization and Logistics in the Korean War, s 26 ff 
45 U.S Army Mobilization and Logistics in the Korean War, s 26 ff 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum  Beteckning: 
ChP 00-02, Avd 1  2002-05-22  19 100:2042 
Örlkn Jöran Palm 

Sid 34(59) 
 

sluttningarna. Under dessa förhållanden tvingades underhållsförbanden att hålla sig till 

vägarna och järnvägarna för att få fram sina transporter till fronten.46 

 

Slutsats: 

Avsaknaden av planer för genomförandet av operationer i Korea skapade problem 

redan från början. Hur skulle man få förnödenheter och materiel från USA till 

trupperna som var stationerade i Japan och Korea? Transportkapaciteten till 

krigsskådeplatsen och infrastrukturen i Korea var faktorer som påverkade 

operationernas utformning liksom tillgången på trupp och materiel. Det senare hade 

särskilt stor inverkan i början av kriget. Genom att studera de olika faktorerna lite 

närmare får man en uppfattning om hur de påverkade den operativa verksamheten. 

Nyckelord här är planering och infrastruktur. 

 

4.1.3 Sjötransporter 
Sjötransporter var en avgörande faktor för amerikanerna och FN-trupperna under 

Koreakriget. Utan en omfattande och effektiv transocean sjötrafik skulle man aldrig 

lyckats få in all den trupp och materiel som behövdes för operationerna i Korea. 

Sjöburen logistik från Förenta Staterna till Korea blev ett enormt stort jobb för flottan, 

Military Sea Transportation Service (MSTS) och handelsflottan. Även om det fanns 

flygplan som kunde flyga viktig materiel över Stilla havet så transporterades merparten 

av personal, utrustning och underhåll med fartyg. Även merparten av alla stridsflygplan 

gick med fartyg då lufttankning av flygplan inte var så utvecklat som det är idag. Med 

en fart på 15 knop tog det två veckor att ta sig från San Francisco till Pusan eller Japan. 

Tiden för en tur och returresa var cirka en månad vilket gjorde att man var tvungen att 

rekvirera ett stort antal last- och passagerarfartyg för att hålla transportmaskineriet 

igång. Under perioden från den 2 till 31 juli lossades 309,314 ton med förnödenheter 

och materiel över hamnen i Pusan. Det gav en daglig mängd av 10,666 ton. Under andra 

hälften av månaden ankom 230 fartyg och man hade ett omlopp på 214 fartyg. 

Efterhand som sjöförbindelserna mellan Japan och Sydkorea upprättades kunde man 

minska på flygtransporterna. Samtidigt pågick en uppbyggnad av försvaret i Europa 
                                                            
46 Krig i Korea, s 9 ff 
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som också krävde sjötransporter. Mot slutet av 1950 hade dock sjötransporterna mellan 

Förenta Staterna och Korea blivit mer eller mindre rutinmässiga, fartygen gick 

regelbundet fram och åter över Stilla havet med full last i bägge riktningarna.47 

 

Under hela konflikten hade amerikanerna och FN stor nytta av att ha Japan som ett 

framskjutet basområde med tillgång till hamnar, varv, flygfält och förråd liksom det 

välutbildade och hårt arbetande Japanska folket.48 

 

Slutsats: 

Planering och organisation är nyckelord i detta sammanhang. En förutseende planering 

hade uppmärksammat det transportbehov som en operation i Korea skulle kräva och 

vilken organisation som skulle ha behövts på plats för att möta behoven. Även tillgång 

till hamnkapacitet och kommunikationsleder i operationsområdet skulle då ha kommit 

fram. 

 

4.1.4 Järnvägstransporter 
Då vägnätet var så begränsat och av undermålig kvalitet blev järnvägen snabbt det 

viktigaste transportsättet när det gällde att föra fram trupp och materiel till fronten. 

Således anlände, i början av juli 1950, 19 officerare och 90 meniga från Transportation 

Military Railway Service (TMRS) till Korea. Dessa hade varken befogenhet eller 

resurser för att överta driften av de koreanska järnvägarna. Man delade istället upp sig i 

nio stycken trafikregleringsgrupper, som grupperades enligt följande: 

 

Pusan 3 grupper  Yongchon 1 grupp 

Taegu 2 grupper  Kumchon 1 grupp 

Taejon 1 grupp  Kyongju 1 grupp 

 

                                                                                                                                                                              
 
47 http://www.history.navy.mil/photos/events/kowar/log-sup/log-sup.htm 
48 http://www.history.navy.mil/photos/events/kowar/log-sup/log-sup.htm 
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Snart var järnvägstrafiken ut från Pusan uppe i 24 tåg per dygn. Det var de amerikanska 

trafikreglerarna som gjorde upp tidtabellerna medan tågen var bemannade och kördes av 

koreanerna själva. Man insåg snabbt betydelsen av järnvägarna då vägnätet var väldigt 

begränsat och i dåligt skick. För brådskande materiel tog det cirka 2 ½ dag att 

transportera det med expresståg från Yokohama till orten Sasebo på ön Kyushu, för 

vidare transport över havet till hamnen i Pusan. ”The Red Ball Express”, som 

järnvägsförbindelsen mellan Yokohama och Pusan kallades, var mycket framgångsrik. 

Den 25 augusti levererade man 949 ton förnödenheter vilket i stort sett eliminerade hela 

behovet av flygtransporter från Japan till Korea. Det var inte bara billigare utan även 

säkrare med transporter per järnväg. De första FN-trupperna, förutom de amerikanska, 

anlände den 25 augusti.49 

 

Två huvudjärnvägsspår gick ut från Pusan till stationer vid fronten. Under juli månad 

gick 350 mixade tågtransporter till fronten med gods och soldater och 71 renodlade 

personaltransporter. Tågtransporterna gick tillbaka som sjukhuståg med 2,581 skadade 

och sjuka samt med 158 persedelvagnar i ett försök att trimma förbandens utrustning 

inför den kommande offensiven. En viktig kugge i underhållet av järnvägen var att den 

var byggd under japansk ledning vilket innebar att man hade underhållet nära.50 

 

De flesta problem som uppstod berodde på att det var alldeles för många som ville vara 

med och bestämma över tåglasterna i Pusan. Ett annat stort problem var bristen på 

järnvägsvagnar, det fanns 7,000 vagnar varav 500 var i dåligt skick. Behovet för att få 

fram underhållet till fronten på ett smidigt sätt var 8,500 vagnar. De vagnar som fanns 

utnyttjades alltså hela tiden och det var nästan omöjligt att ta några ur trafik för 

reparationer. Av denna anledning inrättades ett kontrollsystem där ingångsvärdena var 

tillgänglig transportkapacitet, behov från förbanden och tillstånd för tågen att avgå. 

Systemet fungerade bra och var en nödvändighet då ca 95 % av allt underhåll till 

fronten gick på järnväg.51 

 
                                                            
49 Combat support in Korea, s 60-66 
50 Combat support in Korea, s 60-66 
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Slutsats: 

Infrastrukturen i ett operationsområde är en faktor som påverkar den operativa 

förmågan på ett påtagligt sätt, planering och organisation kan i viss mån minska 

problemen och öka effektiviteten. 

 

4.1.5 Vägtransporter 
Landsvägstransporter var alltid kritiska i Korea. Det begränsade vägnätet var sönderkört 

av tung trafik och vägarna genom bergen var ofta smala och endast farbara i en riktning 

åt gången. Avstånden var långa och det fanns få vänd- och mötesplatser. Ett exempel på 

vilka konsekvenser detta kunde få visade sig när fienden anföll i maj 1951. Då fick 10. 

kåren problem med att få fram tillräckligt med ammunition för att kunna försvara sig 

samtidigt som underhålls- och trupptransporter skulle fungera. Ett annat problem som 

ofta uppstod var bristen på fordon. Ofta fick man låna lastbilar från ett antal olika 

förband för att få ihop tillräckligt antal till transporterna.52 

 

Slutsats: 

Förutom bristen på fordon är det infrastrukturen som begränsar förmågan till operativ 

rörlighet. 

 

4.1.6 Fordon 
Redan under de första månaderna av kriget i Korea stod det klart att fordonsmaterielen 

som kom från Staterna inte kunde täcka behovet. Som tur var fanns det i Japan en stor 

mängd fordon och annan materiel från andra världskriget kvar. Man hade sedan 

krigsslutet 1945 försökt att samla in så mycket som möjligt från krigsskådeplatserna i 

Stilla havet. Mycket av det som samlades in, och som var funktionsdugligt, skänktes till 

olika organisationer i Japan för att kunna nyttjas vid återuppbyggnaden av landet. När 

kriget bröt ut på nytt 1950, påbörjades ett renoveringsprogram av framförallt fordon i 

Japan. Sista halvåret 1950 renoverades 28,000 fordon. Detta program räddade sannolikt 

den taktiska situationen i Korea.53 
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52 Combat support in Korea, s 47 f 
53 U.S. Army Mobolization and Logistics in the Korean War, s 59 
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Slutsats: 

En trång sektor som tack vare planering och organisering av renoveringspro-gram 

eliminerade mycket av de initiala problemen. 

 

4.1.7 Reparationstjänst 
För att hålla lastbilar och annan tung utrustning igång och se till att tillgängligheten på 

de olika förbanden var så hög som möjligt var reparationstjänsten mycket viktig. På 

vissa förband arbetade reparationstjänsten i stor utsträckning framme hos de 

användande förbanden. Tankbesättningar, lastbilschaufförer och pjäsbetjäningar fick 

själva hjälpa till och genomföra underhåll och enklare reparationer. Genom att jobba på 

detta sätt, tillsammans med frontförbanden lärde sig dessa att vara mer rädda om sin 

utrustning och sin materiel samtidigt som tillgängligheten ökade. På andra enheter fick 

man skicka sin materiel bakåt för att få den reparerad eller underhållen. Detta innebar en 

försämrad tillgänglighet på dessa förband.54 

 

Slutsats: 

Handlar till stor del om organisation och planering om det skall fungera effektivt. 

 

4.1.8 Sjukvårdstjänst 
Det var normalt att ha militär sjukvård med operationskapacitet så nära fronten som 

möjligt. I Korea kunde man inte ha det så på grund av de rörliga frontlinjerna, det 

begränsade vägnätet och den bergiga terrängen. Att föra de sårade soldaterna bakåt från 

stridslinjen blev ett transportproblem där avstånden ofta var långa. Under Koreakriget 

började man dock för första gången i modern tid att nyttja helikoptrar för detta ändamål. 

Med hjälp av helikopterevakuering kunde sjukhusen stanna längre på varje 

grupperingsplats och den postoperativa behandlingen kunde utsträckas till mellan fyra 

och fem dagar, innan evakuering till nästa vårdinstans. Att det fanns helikoptrar att 

tillgå för dessa transporter var en ren slump. Vid krigets början fanns det ett 

helikopterförband stationerat i Korea, vars uppgift var att rädda nerskjutna piloter. När 
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man inte var upptagen med sådana uppdrag ställdes helikoptrarna till sjukvårdstjänstens 

förfogande. Allt eftersom kriget framskred kom fler helikopterförband till Korea och 

dessa underställdes de rörliga fältsjukhusen (MASH). MASH huvudsakliga uppgift var 

att genomföra akuta operationer och göra patienterna redo för transport till den bakre 

sjukvården. Dessa rörliga fältsjukhus hade från början 60 bäddar, men då antalet 

evakueringssjukhus i Korea var för litet utökades fältsjukhusens kapaciteten till 200 

bäddar. Närvaron av helikoptrar hade stor betydelse för truppernas moral trots att 

funktionen i sig var i sin linda. Man insåg den framtida potentialen av att kunna utnyttja 

dessa för sjuktransporter i fält.55 

 

Slutsats: 

Nyttjandet av helikoptrar för sjuktransporter började i Korea, att det dessutom innebar 

en snabbare vård av sårade soldater gav en positiv inverkan på moralen vid 

frontförbanden. 

 

4.1.9 Partisaner 
Vidare utövade partisanverksamheten ett stort inflytande på krigföringen. Särskilt 

tydligt blev detta problem från slutet av 1950, efter att man drivit nordkoreanerna 

tillbaka norr om den 38:e breddgraden. Enbart söder om den 38:e breddgraden räknade 

FN-trupperna med att ha över 40,000 militärt organiserade partisaner emot sig. 

Partisangrupperna var spridda över hela landet, men man kunde dock märka en klar 

kraftsamling till områdena söder om Taejon samt mellan Pusan och Taegu. Deras 

strategiska uppgift var att binda FN-trupper och att så mycket som möjligt störa 

underhållstransporterna från Pusans viktiga hamn till de kämpande divisionerna i norr. 

De var inte utan framgång, ständiga överfall gjorde vägarna osäkra.56 

 

Tidvis syntes partisanverksamheten väl samordnad med operationerna i stort, tidvis var 

den av mera självständig karaktär. Storleken och aktiviteten hos partisanförbanden band 

                                                            
55 Combat support in Korea, s 109-119 
56 Kampen om Korea, s 61 f 
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avsevärda styrkor långt från de avgörande stridshandlingarna. Underhållsmässigt och 

moraliskt orsakade denna gerilla FN-trupperna mycket besvär.57 

 

Slutsats: 

Infrastrukturen och tillgången på ett fåtal hamnar för införsel av trupp och materiel 

gjorde amerikanarna och deras allierade ännu mer sårbara för partisanernas överfall. 
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4.2 Hur utvecklades logistikorganisationen? 
När kriget bröt ut i juni 1950 fanns förutom den sydkoreanska armén (ROKA) endast ett 

hundratal amerikanska militära rådgivare på plats i Korea. Från den tidpunkten och 

framåt växte sedan den amerikanska närvaron för varje dag. I slutet av augusti började 

även andra nationers förband att anlända. För att kunna möta detta blev man nu tvungen 

att se över och utöka den befintliga logistikorganisationen som dittills varit 

koncentrerad till Japan och Far East Command.58 

 

Det dröjde dock sju veckor innan man upprättade ett underhållskommando i Japan, 

mycket beroende på att det inte fanns någon existerande plan för den uppkomna 

situationen. Under tiden fick chefen för 8:e armén föra befälet över alla arméstyrkor i 

både Korea och Japan, d.v.s. alla styrkor insatta i strid i Korea liksom de styrkor som 

hade ockupationsfunktioner i Japan.59 Underhållskommandot var välkommet eftersom 

organisationen vid den befintliga underhållsbasen i Pusan inte fungerade särskilt bra. 

Hamnen i Pusan var utomordentlig, men järnvägsförbindelserna kunde inte hålla jämna 

steg med flödet av soldater och förnödenheter som vräktes ur så fort som möjligt. Läget 

blev snabbt kaotiskt eftersom väg- och järnvägsförbindelserna från Pusan och fram till 

fronten var för få för att kunna svälja alla transportbehov. Konsekvenserna av detta blev 

att delar av trupperna förflyttades till fronten enbart med personlig utrustning. Resten av 

materielen fastnade någonstans på vägen ut från Pusan.60 

                                                            
58 U.S. Army Mobolization and Logistics in the Korean War, s 60-66 
59 U.S. Army Mobolization and Logistics in the Korean War, s 60-66 
60 U.S. Army Mobolization and Logistics in the Korean War, s 60-66 
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4.2.1 Logistikorganisationens tillväxt över tiden, (se karta nr 6) 

 
Karta 6, logistikorganisationens utveckling 

under perioden juli 1950 – oktober 1952 

 

När Korea-kriget bröt ut i juni 1950 fanns det enligt gällande U.S. Army-doktrin tre 

typer av underhållskommandon. Typ A för förband med upp till 30,000 man, typ B för 

förband med upp till 100,000 man och typ C för förband med upp till 400,000 man. Alla 

dessa typer var fast organiserade enheter med en balanserad sammansättning av 

2d Logistical Command (typ C)

3d Logistical Command (typ B) 

Japan Logistical Command (typ C)

Pusan Logistical Command (typ B)

Pusan Base Command (typ A)

Korean Communications Zone (typ C)

U.S. Army Forces, Far East (typ C)

Korean Base Section (typ C)
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funktioner. Japan Logistical Command var av typ C och skulle enligt gällande 

besättningstabell innehålla mellan 75,000 och 150,000 man. I själva verket innehöll det 

dubbelt så många. Man skulle förutom att understödja de stridande enheterna i Korea 

också bistå ockupationstrupperna i Japan. För att klara denna uppgift var man tvungen 

att i stor utsträckning nyttja lokal civil japansk arbetskraft. Organisationens storlek 

varierade efter behov. Detta var typiskt för situationen i området, då man från början 

inte hade någon plan för operationer i Korea när kriget bröt ut. Logistiken löstes allt 

efter som situationen utvecklades, systemet var situationsanpassat.61 

 

I början av juli 1950 upprättade Far East Command Pusan Base Command i Pusan, med 

uppgift att logistiskt stödja FN-trupperna i Korea. För att kunna runda verksamheten 

togs personal från bland annat på plats befintliga förband och från närliggande sjukhus. 

I mitten av juli 1950 omorganiserades Pusan Base Command till Pusan Logistical 

Command, ett typ B kommando. Man led liksom tidigare av ständig personalbrist. 

Pusan Logistical Command hade förutom uppgiften att stödja ett stort antal 

amerikanska förband dessutom uppgiften att stödja andra FN-förband. Man tog 

dessutom hand om flyktingar, krigsfångar och man skötte verksamheten i ett antal 

hamnar inklusive hamnen i Pusan.62 

 

Efter landstigningen i Inchon, i september 1950, upprättades 3d Logistical Command på 

västkusten vid Inchon. Pusan Logistical Command fick tillsynsansvar för detta 

nyupprättade logistikkommando. För att klara alla pålagda uppgifter ombildades Pusan 

Logistical Command till 2d Logistical Command, ett typ C kommando. Med denna 

omorganisation fanns det utrymme att enligt gällande doktrin utöka personalramen. 

 

3d Logistical Command, som var ett typ B kommando, var avsett att med en 

personalstyrka på 35,000 till 60,000 man logistiskt stödja fältförband på 100,000 man. 

Den verkliga personalstyrkan var 9,000 man och man understödde 10.kåren som hade 

en styrka i fält på 69,000 man. När 10.kåren i oktober 1950 förflyttades till ostkusten, 
                                                            
61 U.S. Army Mobolization and Logistics in the Korean War, s 60-66 
62 U.S. Army Mobolization and Logistics in the Korean War, s 60-66 
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stannade 3d Logistical Command kvar i området runt Inchon-Seoul. Man var dock 

underställda 2d Logistical Command i Pusan. 8:e armén övertog 10.kårens operationer 

på västkusten med en styrka på 200,000 man, som nu skulle understödjas av 3d 

Logistical Command, dimensionerad för understöd av 100,000 man.63 

 

10.kåren i sin tur fick sitt understöd från 8:e armén genom 2d Logistical Command. 

Detta skapade förvirring och ledde till att de olika förbanden gjorde på sitt eget sätt för 

att få det underhåll som man behövde för de pågående operationerna. Exempelvis 

skickade 10.kåren regelmässigt sina behovsanmälningar direkt till Japan Logistical 

Command i stället för att gå via 2d Logistical Command, vilket var meningen. 

 

När kineserna gick till anfall i december 1950, drog man ut 3d Logistical Command från 

området Inchon-Seoul och omgrupperade till Pusan. 3d Logistical Command kom under 

de närmaste två åren att organisatoriskt ingå i 2d Logistical Command. Allt underhåll 

som var ämnat att gå till de stridande förbanden i norr dirigerades nu om till Pusan, 

liksom den materiel som evakuerades undan fiendens framryckning. Under denna 

anstormning av förnödenheter och utrustning som skulle hanteras brakade 

logistikfunktionen ihop. Problemen berodde till stor del på att 2d Logistical Command 

var organiserat enligt den gällande doktrinen. Det fanns ingen flexibilitet i 

organisationen, den kunde inte anpassas till det ständigt fluktuerande antalet förband i 

fält och mängden av materiel som skulle hanteras. För att kunna fungera över huvud 

taget fick man improvisera, bland annat anställdes över 100,000 civila koreaner som 

arbetare i organisationen.64 

 

Trots problemen som fanns gjordes inga försök med ny organisation förrän kriget pågått 

i två år. I juli 1952 inrättades Korean Communications Zone (KCOMZ) med avsikten 

att avlasta 8:e armén från ansvaret för logistiken. 2d Logistical Command gick in i den 

nya organisationen. Organisatoriskt var Korean Communications Zone ett kommando 

av typ C. Det var alltså en permanent organisation på 75,000-150,000 man som kunde 
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logistikförsörja 400,000 man i fält. På grund av fastställda personalramar och brister var 

man inte fler än ca 30,000 man som skulle försörja 800,000 man FN-trupper i fält och 

dessutom ta hand om mer än 100,000 krigsfångar och civila interner. Det var till stor del 

tack vare anställda civila koreaner, koreanska förband och KATUSA-personal som 

verksamheten gick runt.65 

 

Närmare fronten hade 8:e armén sina egna logistiska problem, det var långa avstånd 

från depåerna i Pusan och förbanden vid fronten. Vägnätet var begränsat och 

järnvägslinjerna sårbara. På grund av dom bristfälliga kommunikationsvägarna låg dom 

främre underhållsdepåerna väldigt nära frontförbanden, med risk för bekämpning från 

fiendens sida. Som tur var utnyttjade dom inte detta faktum.66 

 

I andra änden av kedjan, på operativ nivå, påbörjades i början av oktober 1952, ett 

försök att genom omorganisation decentralisera Commander in Cheif, Far East 

Command kontroll över administration och operationer. Det nya högkvarteret (U.S. 

Army Forces, Far East) blev det nya administrativa högkvarteret i Japan. Japan 

Logistical Command införlivades i denna nya organisation. Dom två nya aktörerna som 

båda var direkt underställda Far East Command blev således U.S. Army Forces, Far 

East och Korean Communications Zone. Tack vare ett väl fungerande samarbete mellan 

dessa båda instanser fungerade logistiken i operationsområdet bättre än tidigare. Det var 

anmärkningsvärt att det tog två år innan ansvaret för logistiken flyttades från 

frontarméerna till det i Japan situerade högkvarteret. En slutsats som historikerna drog 

efter kriget var att befälhavaren borde bygga sin organisation efter operationernas behov 

och inte efter styrda organisationer tagna direkt ur en doktrin.67 

 

Slutsats: 

Det gällde för amerikanarna att försöka bringa ordning i det kaos som uppstod i början 

av kriget om man skulle lyckas i sin ambition att först stoppa och sedan slå tillbaka den 
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fientliga framryckningen. Den organisation som fanns för försörjning av förband i 

området blev nu föremål för en utökning som kunde svara mot styrkeuppbyggnaden. 

Planering och organisation blev nyckelord i detta arbete. 

 

Detta var några av de faktorer som påverkade utformningen av operationerna och som 

logistikerna på den operativa nivån var tvungna att ta hänsyn till. De nyckelord som 

kommit fram är planering, organisation och infrastruktur. De hänger alla intimt 

samman och påverkar varandra. Dessa nyckelord tar vi nu med oss till analysen och 

framtagandet av de viktigaste slutsatserna. 
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5. Analys 
Vad kan man då få fram ur den relevanta litteratur som vi använt när det gäller våra 

frågeställningar? Vilka intressanta logistiska lösningar gjorde man under Koreakriget? I 

detta kapitel är det dags att fokusera på problem, syfte och frågeställningar. De frågor 

som vi ställde oss var: 

• Vilka logistiska faktorer påverkade utformningen av operationerna? 

• Hur utvecklades logistikorganisationen? 

 

För att finna svaret på den första frågan måste de speciella faktorer, som var 

karakteristiska för just Koreakriget beaktas. Det fanns i början av kriget varken trupp 

eller utrustning i tillräcklig mängd för att möta den anstormande fienden. 

Lösningen på detta problem blev att genomföra avvärjningsstrid med tillgängliga 

förband för att skapa tid för tillförsel av trupp och materiel. Genom att dra sig tillbaka 

under strid och upprätta ett brohuvud i Pusan fick man den tid för uppladdning som man 

så väl behövde. Således var det ett viktigt operativt och logistiskt beslut att försvara 

Pusan, som sedan fungerade som underhållsbas för samtliga stridskrafter, tills dess att 

man intagit fler hamnar. Även landstigningen vid Inchon hade logistiska grunder, när 

man såg chansen att skära av nordkoreanernas underhållslinjer. Detta skapade i sin tur 

möjligheten att starta offensiven norr om den 38:e breddgraden, i mitten av september 

1950. 

 

En annan faktor som påverkade den operativa planläggningen var bristen på 

transportresurser. Ett stort hot mot den militära transportkapaciteten var antalet fartyg 

som fanns tillgängliga i början av kriget. För att möta arméns stora och expanderande 

behov fick man hyra in civil sjötransportkapacitet. Efter att ha mobiliserat olika 

reservsystem i USA så fungerade transporterna till krigsskådeplatsen. Under lång tid 

kunde endast hamnen i Pusan utnyttjas för tilltransporter av förnödenheter och trupp till 

Korea. Samtidigt hade man problem med att transportera fram allt underhåll till 

förbanden. När man intog Inchon kom denna hamn att bli den näst största hamnen i 

Korea när det gällde att föra in underhåll. Efter upprättandet av en ny underhållsbas i 
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Inchon lättade trycket på Pusan liksom på kommunikationslederna därifrån till fronten. 

Nu hade man två stora hamnar för försörjning av trupperna. 

 

Under framryckningen norr om den 38:e breddgraden hamnade amerikanerna och deras 

allierade i samma situation som fienden befunnit sig i några veckor tidigare. 

Underhållsvägarna blev allt längre, speciellt för de förband som opererade längs 

ostkusten. För att lösa detta planerades ytterligare en amfibieoperation för 10.kåren, 

denna gång på den östra kusten vid staden Wonsan. Den planen var i stort sett grundad 

på underhållsmässiga argument. Resonemanget kretsade kring betydelsen av att inta en 

hamn för att kunna underhålla styrkorna som skulle operera på den östra sidan av 

halvön. Två korridorer gick till Wonsan från västkusten, en från Seoul och en från 

Pyongyang, Nordkoreas huvudstad. En järnvägslinje och en väg löpte genom respektive 

korridor (se karta nr 1). Norr om Pyongyangkorridoren fanns inga sidokommunikationer. 

Därför skulle en operation i den eländiga bergsterrängen i norra Korea bli extremt svår 

att klara av. Man tog också hänsyn till skicket på befintliga kommunikationer från 

Pusans brohuvud till den 38:e breddgraden.  

 

En annan karakteristisk faktor i Koreakriget var FN- truppernas överlägsenhet i luften 

och till sjöss. Tack vare detta blev deras eldkraft liksom deras taktiska och strategiska 

rörlighet större. Samtidigt blev nordsidans rörelsefrihet inskränkt, deras underhåll 

försvårades och deras förluster i trupp och materiel ökade. Utan sina överlägsna resurser 

till sjöss och i luften skulle FN-styrkorna varken i tid ha hunnit komma till effektiv hjälp 

eller kunnat ge de numerärt underlägsna markstyrkorna det stöd som krävdes för att 

över huvud taget hålla sig kvar i Korea. 

 

Utifrån detta kan vi se att de faktorer som hade störst inflytande på operationernas 

utformning var den initiala bristen på trupp, materiel och transportkapacitet liksom 

geografin och infrastrukturen på den koreanska halvön. Problemen övervanns till stor 

del tack vare en operativ planering som tog hänsyn till de logistiska faktorerna. 

 

En lösning av det mer intressanta slaget var att man underställde alla ingående FN-
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styrkor under amerikanskt befäl. Detta medförde att alla typer av ledningsfunktioner 

underlättades och då framförallt underhållsledningen. En enkel och tydlig ledning 

medförde bättre kontroll över materielflödet. Standardiseringen av alliansens 

underhållsfunktion gav med tiden ökad styrka.68 Ett bra exempel på detta är 

stridsransoner. Genom att låta alla förband inom koalitionen tilldelas de amerikanska B- 

och C-ransonerna förenklades distributionen och lagerhållningen av stridsransoner. 

Även persedelhanteringen förenklades på samma sätt i och med att alla hade samma 

uniformer, det enda som skiljde de olika nationerna åt var ett nationsmärke på vänster 

axel. 

 

Frågan om logistikorganisationens utveckling är intressant om den betraktas med 

utgångspunkt från hur antalet förband på krigsskådeplatsen varierade över tiden. När 

kriget började fanns det ingen logistikorganisation i Korea utan endast i Japan, där 8:e 

armén var stationerad. I början av juli 1950 upprättades ett typ A kommando i Pusan. 

Redan efter ett par veckor ombildades och utökades kapaciteten till ett typ B 

kommando. Man utökade alltså försörjnings-kapaciteten på plats i Korea från 30,000 

man till 100,000 man på ett par veckor. I samma veva upprättades ett 

underhållskommando av typ C i Japan. Problemet var att alla dessa organisationer led 

av ständig personalbrist. För att lösa detta anställdes ett stort antal civila koreaner och 

japaner.69 Logistikorganisationen växte alltså i takt med att de stridande förbanden i 

Korea ökade i antal. Logistikorganisationen fortsatte sedan att växa fram till slutet av 

1950. Den ursprungliga organisationen var dimensionerad för att kunna försörja 30,000 

man i fält. Efter landstigningen i Inchon, i september 1950 kunde organisationen 

teoretisk försörja 500,000 man i fält. Denna organisation förblev sedan intakt trots att 

antalet förband ökade. I mitten av 1952 var man uppe i 800,000 man i fält. Det som 

skedde i detta skede av kriget var en förändring av ansvaret för logistiken. 

Huvudansvaret flyttades från chefen för 8:e armén till ett nyupprättat högkvarter i 

Japan.70 

 
                                                            
68 Lifeblood of war, s 130 ff 
69 Framställningen är baserad på avsnitt 4.2.1 Logistikorganisationens tillväxt över tiden. 
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Det stora problemet som logistikorganisationen brottades med under större delen av 

kriget var personalbrist, de olika underhållskommandona led kroniskt av detta. 

Situationen räddades av att man anställde civila koreanska arbetare och personal från 

framförallt koreanska förband och KATUSA-förband. 

Att man dessutom strikt följde de organisationsbestämmelser som fanns i då gällande 

armédoktrin gjorde att det saknades flexibilitet i systemet. 

 

6 De viktigaste slutsatserna 
Med utgångspunkt från de slutsatser som drogs i kapitel 4 och de svar på 

huvudfrågeställningarna som kom fram i analysen kan vi dra ett antal slutsatser. De 

viktigaste slutsatserna kan i viss utsträckning gälla som framgångsfaktorer. Har man 

kontroll över dessa har man kontroll över situationen. 

 

6.1 Infrastruktur 
Den logistiska faktor som kanske hade den mest övergripande operativa påverkan under 

kriget i Korea var den allmänt dåliga infrastrukturen i landet. Möjligheterna att 

transportera underhåll över marken långa sträckor var svåra. 

Mer tillförlitliga vägtransporter kunde ha hjälpt upp läget men var svårt att genomföra. 

Vägnätet var outvecklat och fortsatte att vara så trots att man satsade stora 

ingenjörsresurser på detta. Det fanns också för få lastbilar med hänsyn till utformningen 

av 8:e armén. Fler lastbilar skulle å andra sidan ha krävt mer drivmedel och mer 

drifttidsbundet underhåll. Ibland använde man sig av konvojtekniken med lastbilar för 

att få en snabbare hantering av underhållet. Bärare och packdjur användes också men 

det var inte något effektivt sätt att få fram underhållet på. Tillgången på helikoptrar var 

begränsad men ökade under 1953. Det genomfördes också ett antal 

fallskärmssläppningar med underhåll men detta visade sig bli allt för kostsamt. 

Järnvägstransporter ansågs därför vara mer ekonomiska. 

 

Slutsatsen man kan dra av detta är att ett annat sätt att organisera och leda 

transporterna på sannolikt skulle ha gjort hela systemet mer effektivt. Att man inte 

                                                                                                                                                                              
70 Framställningen är baserad på avsnitt 4.2.1 Logistikorganisationens tillväxt över tiden. 
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försökte avdela skilda vägar för underhållstransporter, trupptransporter och 

omgrupperingar försvårade transportverksamheten och fick även som följd att 

vägunderhållet ökade. Istället lades det ner stora ansträngningarna på att hålla 

järnvägsförbindelserna öppna, vilket man lyckades med. Problemet som mötte 

järnvägstrupperna var tvådelat. Det fanns en brist på godsvagnar vartill kom att en 

tredjedel av dessa satt fast, oanvända på olika platser mellan fronten och Pusan. 

Upprättandet av mellanliggande depåer mellan Pusan och fronten hade kunnat 

underlätta den trafiken men detta genomfördes aldrig. 

 

6.2 Organisation 
Den amerikanska logistikorganisationen i Japan och Korea var vid krigsutbrottet 

uppbyggd och dimensionerad för att i första hand försörja ockupationstrupperna i Japan. 

När kriget bröt ut fick man frångå den gängse amerikanska principen att inte gå i krig 

förrän man logistisk var klar. För att rädda situationen gällde det att agera direkt så att 

inte nordkoreanerna skulle lyckas med sin plan att erövra hela Sydkorea på två månader. 

Logistikorganisationen växte snabbt i början och dimensionerades till det antal trupper 

som skeppades in. Man var dock organisationsmässigt väldigt låst vid de 

organisationsramar som föreskrevs i den dåtida amerikanska armédoktrinen. Detta 

medförde att hela systemet blev väldigt oflexibelt, när antalet trupper överskred 

organisationens förmåga sviktade underhållet. Att man dessutom verkade med en 

ständig brist på personal gjorde inte situationen bättre. 

 

Ett särskilt intressant inslag i logistikorganisationen i Korea var introduktionen av 

helikoptrar för sjukvårdstransporter. Idag har helikoptern intagit en framträdande roll i 

det militära transportsystemet. Den används för evakuering av sårade från de främre 

linjerna liksom för transport av trupp och materiel. En studie av Vietnamkriget visar 

tydligt användbarheten i detta avseende. Sjöräddning, målspaning, ubåtsjakt, 

minsvepning och rena attackföretag är andra funktioner som utförs av dagens moderna 

maskiner. 
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Slutsatsen man kan dra av detta är att underhållsfunktionen spelar en viktig roll och 

täcker en vid ram av behov. Tillgängligheten på moderna vapen, ny utrustning och 

reparationsmöjligheter, liksom tillgång på reservdelar och reparationsutrymmen samt 

tillräckliga mängder med ammunition och drivmedel behövs. Ett väl fungerande 

underhållssystem, rörliga resurser som är kapabla att operera i olika typer av terräng 

och möjligheter att transportera det tonnage som behövs för att understödja förbanden 

som är engagerade i strid är lika viktigt. Viktigt är också att ha en flexibilitet i 

organisationen som tillåter att den anpassas efter förbandens (kundens) behov. Behoven 

skall styra storleken på resurserna, inte någon fastställd stel organisationsram. Det tar 

lång tid att uppnå detta, och involverar mycket planering, förutseende och stora 

kostnader.  

 

Slutsatsen från Koreakriget när det gäller helikopter är att det var där det hela 

började. I krigets inledningsskede fanns ett helikopterförband med uppgift att rädda 

nerskjutna piloter. Då FN-sidan hade fullt luftherravälde i området blev det antagligen 

inte så många räddningsuppdrag. Det var nu man kom på att helikoptrarna kunde 

nyttjas för andra transporter. Fältsjukhusen i Korea hade samtidigt problem med att 

följa den rörliga frontlinjen. Tack vare helikopterevakuering av sårade från fronten 

kunde fältsjukhusen grupperas längre bak och stanna längre på samma 

grupperingsplats. Detta system fungerade så pass bra att man sedermera tilldelade 

fältsjukhusen egna helikopterförband. Att som frontsoldat veta att man snabbt kunde få 

kvalificerad vår om olyckan skulle vara framme påverkade naturligtvis moralen på ett 

positivt sätt. Från erfarenheterna i Korea till dagens utnyttjande av helikoptrar i 

logistikens tjänst finns ett klart samband och en explosiv utveckling av maskiner och 

förmågor. 
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6.3 Planering 
Som tidigare nämnts fanns det ingen direkt planering från amerikanskt håll för 

krigsoperationer i Korea. Fokus låg på den europeiska situationen som uppstått efter 

andra världskrigets slut. Det ”kalla krig” som hade börjat mellan de västallierade och 

Sovjetunionen tog större delen av tillgänglig trupp, utrustning och transportresurser i 

anspråk. Amerikanarna var dessutom mitt uppe i en period av nedrustning efter kriget. 

De förband som fanns tillgängliga i Japan var enbart ockupationstrupper, inga regelrätta 

krigsförband. Man blev tagna på sängen av det Nordkoreanska anfallet i juni 1950. 

Amerikanarna hade inte insett regionens strategiska betydelse och kom redan från 

början av kriget i ett efterhandsläge. Detta tvingade dem att agera innan logistiken var 

uppbyggd och innan det fanns fältförband klara för strid. Genom den avvärjningsstrid 

som genomfördes under juni-september 1950 lyckades man bygga upp sin styrka via 

hamnen i Pusan. Man var dock ytterst nära att bli utslängda från den koreanska halvön. 

 

Slutsatsen från detta är att förutseende planering är av mycket stor betydelse när det 

kommer till försvaret av en nation och dess intressen. Att i förväg ha tänkt igenom och 

analyserat hotbilder och tänkbara scenarier är grunden för att sedan kunna 

dimensionera behovet av förband och därmed vidhängande logistikfunktioner. Hade 

man från amerikanskt håll haft en väl genomförd planering för den asiatiska regionen 

skulle man troligen inte ha hamnat i den efterhandssituation, som uppstod tidigt på 

morgonen den 25 juni 1950. 
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7 Förslag till framtida forskning 
Arbetet med denna uppsats har klart och tydligt visat att logistiken är avgörande för 

genomförandet av militära operationer, vilket inte alltid avspeglas i den litteratur som 

finns tillgänglig. Ja, det finns böcker som bara handlar om logistik men dom är få till 

antalet jämfört med dom som handlar om militära operationer. Av den anledningen 

finns det ett outforskat fält i just detta ämne.  

 

Ett par intressanta frågeställningar som kommit upp under arbetet med denna uppsats är: 

• Går det att beräkna det logistiska behovet för genomförandet av en operation? 

Kunde man på ett tillförlitligt sätt räkna fram de behov som ett förband behöver för att 

genomföra en operation skulle det kanske vara lättare att bygga upp en organisation som 

kan täcka dessa behov över tiden. 

 

Några andra frågeställningar som dykt upp är: 

• Hur har logistiken förändrats över tiden organisationsmässigt? 

• Har logistikorganisationen vuxit fram ur de behov som den skall tillgodose eller 

är det andra faktorer som varit styrande? 

Genom att studera historien kan man säkert få fram fakta och erfarenheter som skulle 

kunna vara till nytta för hur vi i framtiden skall organisera och bedriva en effektiv 

logistikverksamhet. 

 

Att som i denna uppsats fokusera på ett särskilt krig är ett sätt för att dra fram slutsatser 

och kunskap. Ett annat kan vara att jämföra olika epoker och operationer och se hur 

utvecklingen av funktionen varit. Oavsett hur man väljer att angripa ett problem så finns 

det många frågor att söka svar på. 

 

7.1 Egna reflexioner 
Det är naturligtvis svårt att låta bli att reflektera över resultatet från ett arbete som detta. 

Finns det något av det som framkommit under resans gång som är användbart i dagens 

logistik? Ja, kanske är det just detta med en flexibel organisation som är anpassad till 
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kundernas behov som tycks vara mest aktuell idag, när vi håller på och omdanar vår 

egen logistikorganisation, och bygger upp FMLOG. Att under fredsmässiga 

förhållanden räkna ut hur stort behovet är upplevs som relativt enkelt, att däremot få 

samma precision i behovsberäkningarna under krig eller krigsliknande operationer är 

mycket svårare. De frågor som jag tagit upp som förslag till framtida forskning riktar 

sig just mot skapandet av en ny logistikorganisation. Vilka faktorer har historiskt sett 

varit styrande när nya organisationer tagits fram och hur har dessa organisationer 

utvecklats över tiden? Svaren på frågor dessa kan mycket väl finnas i den historiska 

litteraturen. 

 

En annan erfarenhet som är lika aktuell idag som under Koreakriget är behovet av en 

bra planering, både i närtid och inför framtiden. För att organisera och bygga upp en bra 

logistikfunktion krävs kännedom om dagens och morgondagens behov både när det 

gäller personal, materiel, ledning och taktik. Med kunskap om detta kan en flexibel och 

kundanpassad organisation skapas, men det behövs en bra och förutseende planering för 

att lyckas. 

 

Det har enligt min personliga uppfattning klart kommit fram under arbetet med 

uppsatsen att logistik är en gränssättande faktor under militära operationer. Utan en 

fungerande logistik kan inte insatta förband utnyttjas på ett effektivt sätt och detta 

faktum blir ännu tydligare när man kommer till dagens mer utbredda och fragmenterade 

slagfält. När gränserna mellan frontlinjerna suddas ut och taktiken bygger på snabba 

manövrer över stora områden så blir logistiken en ännu viktigare komponent. 

Framtidens nätverksbaserade försvar, där manövertänkandet är dominerande för 

taktiken, kräver en logistikorganisation av en helt ny typ som kan försörja 

frontförbanden och se till att deras rörlighet över tiden och ytan kan utnyttjas på det 

effektivaste sättet. 

 

Erfarenheter från tidigare krig kan med stor sannolikhet hjälpa oss när vi skall skapa 

framtidens nya logistik, den logistik som skall vara anpassad för vår nya Försvarsmakt. 
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8 Sammanfattning 
Med denna uppsats tittar vi på logistikens operativa betydelse under Koreakriget, 1950-

1953. 

 

Syftet är att orientera om Koreakrigets förlopp och därvid fokusera på logistiska 

aspekter. Inriktningen är att undersöka och beskriva logistikens organisation och 

funktion samt vilka konsekvenser detta haft för verksamheten. 

Undersökningen bygger på följande två huvudfrågor: 

• Vilka logistiska faktorer påverkade utformningen av operationerna? 

• Hur utvecklades logistikorganisationen? 

 

Metodmässigt är uppsatsen grundad på en empirisk studie i form av en 

litteraturgenomgång. Den kvalitativa innehållsanalysen av litteraturen är rent 

beskrivande. 

 

De viktigaste slutsatserna är: 

Infrastrukturen i Korea var en av de viktigaste påverkansfaktorerna. Den påverkade 

såväl logistikens genomförande som utformningen av operationerna. 

En annan viktig påverkansfaktor var logistikorganisationen. Under kriget i Korea var 

den amerikanska logistiken organiserad efter gällande armédoktrin. Detta fick till följd 

att organisationen inte var så flexibel som situationen krävde. Med en mer flexibel 

organisation hade det varit lättare att möta det varierande behovet av underhåll. 

Slutligen hade bristen på planer stor inverkan på logistiken och operationerna. Det 

nordkoreanska anfallet i juni 1950 skedde helt överraskande. Det fanns ingen tid till 

logistisk uppbyggnad och det rådde brist på trupp och materiel. Hade det funnits en 

förutseende planering kunde överraskningsmomentet ha uteblivit. 

 

Nyckelord: 

Logistik under Koreakriget, Logistikorganisation, Logistiska faktorer, Koreakriget 
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Förkortningar 
CAN Chinese Nationalist Army  

CCF Chinese Communist Forces  

CINCFE Commander in Chief, Far Eastern Command  

CINCUNC Commander in Chief, United Nations Command  

DPRK Democratic People’s Republic of Korea (North)  

EUSAK Eighth U.S. Army, Korea  

FEC Far Eastern Command  

JCS Joint Chiefs of Staff 

KATUSA Korean Augmentation Troops, U.S. Army  

KCOMZ Korean Communications Zone 

KIA Killed In Action 

MASH Mobile Army Surgical Hospital 

MSR Main Supply Route (lifeline) 

MSTS Military Sea Transportation Service 

PLA People’s Liberation Army  

RCT Regimental Combat Team  

ROC Republic of China (Nationalist)  

ROK Republic of Korea (South)  

ROKA Republic of Korea Army  

TMRS Transportation Military Railway Service 

UNC United Nations Command  
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Chonan 

Tumenfloden går 
längs med nordöstra 
gränsen.

Panmunjom 

Inje 
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