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G HAGMAN 

Vitsord och befordran i sjöoffi
cerskåren under 1900-ta/et -
en återblick inför pågående 
utredningar 

l slutet av 1966 tillsattes en arbetsgrupp inom för

svarsstaben, vari även ing!itt representanter för för

svarsgrenarna, med uppgift att verkställa en översyn 

av med befordringsärenden sammanhängande fr!igor. 

Ett utkast föreligger sedan n!igon tid till bestämmelser 

för avgivande, insändande och delgivning av vitsord. 

l december 1968 bemyndigades försvarsministern till

kalla en särskild utredningsman för att utreda be

fordringsförfarandet m m inom krigsmakten. l direk

tiven föreskrivs att utredningsmannen främst skall 

pröva, "om gällande system i allo skapar fullgoda 

garantia för att befordran sker p!! objektiva och rätt

visa grunder". 

Inför dessa p!ig!iende utredningar har det bedömts 

vara av intresse att göra en !iterblick över hur uttag

ning till befordran gjorts inom sjöofficersk!iren under 

1900-talet, d v s hur urvalsbefordran skett samt vilket 

underlag som funnits för uttagning till befordran, hur 

vitsordsblanketter varit utformade o s v. 

Kommendörkapten GUNNAR HAGMAN, marinsta

ben, har i sitt inträdesanförande i Kungl. Örlogsman

nasällskapet behandlat detta ämne. Hans framställ

ning är icke avsedd som inlägg i den p!ig!iende de

batten utan vill tjäna som bakgrund till denna. 

Under senare år har behovet av skolbetyg debatterats livligt, den 

relativa betygssättningen har vunnit inträde i skolan, skolöversty

relsen har i uppdrag att kontinuerligt gran ska behovet av betyg 

samt betygsättnin gens effekter, funktion och form o s v. Flera stat

liga utredningar, bl a betygsutredningen, testutredningen och kom-
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petensutredningen, arbetar med att lösa frågan hur man skall kunna 
mäta olika individers prestationer på ett rättvist sätt utan att den 
enski ldes rätt träds för när. Vidare kan nämnas, att en arbetsgrupp 
vid FOA har utarbetat en "lathund för personalbedömning". 

Mot bakgrunden a v vad som nyss sagts är det naturligt att ut
redningar även pågår för att komma fram till metoder att rättvist 
bedöma den militära personalens insatser. Ett annat skäl är att be
stämmelserna för vitsord och befordran i vissa avseenden är svår
tolkade samt att befordringssystemet har utformats olika inom de 
olika försvarsgrenarna. Ytterligare anledning till den oklarhet som 
råder är "frikopplingen" mellan lön och grad, man talar nu om re
gementsofficerare i olika lönegrader, icke om kommendörkaptener, 
majorer och överstelöjtnanter. 

I december 1968 bemyndigades försvarsministern tillkalla en sär
skild utredningsman för att utreda befordringsförfarandet m m 
inom krigsmakten. I direktiven föreskrivs att utredningsmannen 
främst skall pröva, "om gällande system i allo skapar fullgoda 
garantier för att befordran sker på objektiva och rättvisa grunder". 
Vidare skall utredas om systemet med kontinuerlig vitsordsgivning är 
ändamålsenligt samt i vilken utsträckning ansökningsförfaran
de bör förekomma vid tjänstetillsättning. Utredningsmannen skall 
även förutsättningslöst granska det nuvarande systemet med be
fordringsberedningar och undersöka "om urvalssystemet inom krigs
makten gör det nödvändigt att ha befordringsberedningar i en eller 
annan form". 

När detta skrivs (febr -70) föreligger ett utkast till bestämmelser 
för avgivande, insändande och delgivning av vitsord, utarbetat av 
en arbetsgrupp inom försvarsstaben, vari även ingått representan
ter för försvarsgrensstaberna. Arbetsgruppen tillsattes i slutet av år 
1966 med uppgift att verkställa en översyn av med befordrings
ärenden sammanhängande frågor. Det är uppenbart att menings
ski ljaktigheter rått mellan försvarsgrenarna och att detta förhållan
de försvårat arbetsgruppens arbete. Den största tvistefrågan har 
väl varit behovet av det vid armen använda stamvitsordet, d v s 
sådant sammanfattande vitsord som avges årligen den 30/9 av vis
sa högre chefer, t ex personalkårchefer, förbandschefer, truppslags
inspektörer. Delade meningar råder förmodligen även i andra frå
gor, t ex vem som skall avge vitsord, hur vitsord skall insändas och 
delges, skalor o s v. 
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Inför dessa pågående utredningar har det bedömts vara av intres
se att göra en återblick över hur uttagning till befordran gjorts inom 
sjöofficerskåren under 1900-talet, d v s hur urvalsbefordran skett 
samt vilket underlag som funnit s för uttagning till befordran, hu r 
vitsordsblanketter varit utformade o s v. Framställningen är så
ledes icke avsedd som ett in lägg i den pågående debatten utan vill 
tjäna som bakgrund till denna. 

Vid sekelskiftet gällande bestämmelse1· 

Vid sekelskiftet gällde "Regletnente för Flottan", faststä llt år 
1899. I del l, § 24 kunde följande läsas angående befordran av 
officerare: 

" 2. Till löjtnants- och kaptensgraderna sker befordran i tur ; 
dock kan den, som i krig mot rikets fiender sig synnerligen utmärkt, 
befordras före sin tur och den, som är i fångenskap eller blifvit vid 
domstol dömd eller därstädes är under åtal för brott, förbigås vid 
befordran. Hemkommer den förbigångne från fångenskapen eller 
frikännes han från åtalet, kan hans tur uppå underdånig ansök
ning honom återgifvas. 

3. Vid befordran till högre grad än kaptens skall afseende huf
vudsakligen fästas på fönjenst och skicklighet." 

Befordringskommission tillkommer 

I Andringar i Reglemente för Marinen del 1 (1907 års upplaga) 
förekommmer för första gången begreppet befordringskommission. 
I § 23 föreskrevs bl a följande: 

"3. Förslag till befordran af officer till löjtnant, kapten, kom
mendörkapten af 1 :a eller 2:a graden eller kommendör vid kungl 
flottan afgifves till Konungen af en befordringskommission enligt 
hvad därom nedan stadgas. 

-o-

4. Befordringskommission utgöres under fredstid af fem leda
möter, nämligen innehaEvarna af chefsbefattningarna för marinför
valtningen och för marinstaben, befattningen såsom inspektör af 
flottans öfvningar till sjöss samt stationsbefälhavarebefattningarna 
vid flottans sta tioner i Karlskrona och Stockholm." 
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Om befordringskommissionens sammanträden föreskrevs bl a föl
jan de i § 24: 

" 1. Befordringskommissionen sammanträder å plats och tid, som i 
kommandoväg bestämmans. 

-o-

2. Hvarje gång kommissionen sammankallas meddelar chefen för 
sjöförsvarsdepartementet densamma uppgift å den eller de grader, 
för lwilken eller hvilka befordringsförslag skola upprä ttas, samt 
beträffande hvarje sådan t för slag uppgift å antalet officerare, som 
skall därå uppföras. 

-o-

3. C hefen för sjöförsvarsdepartementet ställer till kommissio 
nens förfogande alla förefintliga handlingar, som kunna tjäna kom
missionen till ledning vid dess arbete; ägande kommissionen att hos 
chefen för sjöförsvarsdepartementet göra framställning om erhål
lande af de ytterligare upplysningar kommission en må finna vara 
för uppdragets fullgörande erforderliga." 

Lydelsen av mom 6 i samma § är kanske också värd att nämnas. 

"6. Därest å förslag till befordran någon upptages, som är ställd 
under tilltal för förbrytelse eller emot hvilken konkurs är anhäng
iggjord, skall därom i för slaget göras anmälan med f ullständig re
dogörelse för tilltalets beskaffenhet och det skick, hvari målet be
finner sig." 

D en första instruktionen för befordringskommission 

Under arbetet med nästa reglementeutgåva, R eglemente för ma
rinen, del l, fastställt 1915, hade krav uppenbarligen ställts p å fas
tare arbetsformer för befo rdringskommissionen . Till reglementet fo
gades nämligen som bilaga 13 en särskild instruktion för kommis
sionen. Sammansättningen än drades icke men vissa nya föreskrifte r 
tillkom. Intressantast är att notera, att nu infördes en ny typ av 
underlag för kommissionens a rbete, en form av "muntligt vitsord" 
för aktuella befordringskandidater. Härom sade instruktion en : 
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" 2. I god tid före kommissionens sammanträde meddelar chefen för 
sjöförsvarsdepartementet dess ledamöter uppgift å den eller de be
ställningar vid flottan , till v ilken eller vi lka befordrin gsförs lag 
skola upprä ttas, samt de försbg till befordran i flottan, som må 
hava till Konungen avgivits, ävensom uppgift å de bestä llnin gar å 
reservstat för marinen, till v ilka överflyttn ing av flottan tillhöran
de personal skall äga rum . Samtidigt lämnas för lämpli gt antal of
ficerare, vilka kunna ifrågakomma till befordran , en förteckning 
å de chefer, und r vilka if rågava rande officerare närmast va rit 
ställda under de senaste fem å ren med en minsta tjänstgöringstid 
und er samma chef av fyra månader i en följd ombord ell er sam
ma nlagt ett år i land. 

Därest någon av kommissionens ledamöter så önskar, må han hos 
chefen för sjöförsvarsdepartementet göra framstä llnin g, att en eller 
fl era av dessa chefer kallas til l det utsatta sammanträdet för att in
för kommissionen redogöra fö r sin uppfattning beträffande officer, 
vars lämplighet fö r beford ran vid flottan kan bliva föremål för 
kommissionens prövn in g, skolande dy lik framställning, då fråga är 
om upprättande av förslag till befordra n till kommendörkaptens
beställning av 2:a graden, alltid omfatta samtliga nu nämnda che
fer. Inkommer såd an framställning, lå ter chefen för sjöfö rsvarsde
pa rtementet till sammanträde kalla ifrågavarande chefer. 

- o-

3. Till ledning vid upprättan de av befordr in gsförslag tpn a till 
komm issionen överlämnade hand lingar jämte den p å egen erfarenhet 
grund ade personalkännedom, som kommissionens ledamöter besitta, 
ägande kommissionen att hos chefen för för svarsdepartementet gö
ra fr amställning om erh åll ande av de ytterliga re upplysningar, 
kommissionen må finn a va ra för upj_)dragets fullgörand e erforder
liga." 

Instruktionen upptog föl jande särskilda bestämmelse r a ngående 
förtursbefordran: 

"4. På förs lag till b .~sättande av kommendörkaptensbeställning 
av 2. eller 1. graden vid flottan skall i allmänhet uppföras den till 
tjänsteställning främste med lön inom närmast lägre grad, vilken 
visat sig motsvara tj ä nstens olika krav på sådant sä tt, att kommis
sionen anser honom vara för den högre beställningen fullt skicklig 
och lämplig. I särskilda fall äger kommissionen at t utan avseende å 
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tjänsteställningen på förslaget uppföra sådan kapten med lön i 1. 
klassen eller kommendörkapten med lön i 2.graden, vilken inom 
såväl sjö- och landtjänsten förvärvat den för tjänstgöring i närmast 
högre grad erforderliga färdi gheten och därunder ådaga lagt utmärkt 
förtjänst och skicklighet samt anses äga för högre befäl sy nnerligen 
framstående egenskaper; skolande i nu nämnt fall de skäl, som föran
lett förs laget, angivas i särskild vid förslaget fogad skrivelse." 

Instruktionen föreskrev att protokoll icke skulle föras vid kom-
missionens överläggningar. N ågon delgivning av kommiss ionens 
ställningstagande kunde följaktligen icke ske. 

Å r 1927 fastställdes vissa ändrin gar i in struktion en för beford
ringskommissionen, den enda änd ringen av principiell betydelse av
såg en "föryngring" av kommissionen, när frågor angående beford
ran ti ll kld och kk2 sk ulle avgöras. Genom ändringen inträdde 
kommendörer och kommendörkaptener som medlemmar, alltså ett 
steg på vägen mot vad som idag gäller. Andringen var av följande 
lydelse: 

"1. Befordrin gskommissionen utgöres under fr edstid av föliande 
ledamöter: 

a) vid upprättande av förslag till befordran till kommendör, kap
ten , löjtnant eller underlöjtnant av fem ledamöter, nämligen inne
havarna av chefsbefattninga rna för marinförvaltnin gen och för 
marin staben , befattningen såsom högste befälhavare över kustflottan 
samt stationsbefälhavarebefattningarna vid flottans stationer i Karls
krona och i Srockholm; 

b) vid upprättande av för slag till befordran till kommendörkapten 
av 1 :a graden av dc ovan under a) nämnda samt två yngre kom
mendörer vid flottan, v ilk a därtill i kommandoväg beordras; 

c) vid upprättande av förslag till befordran till kommendörkap
ten av 2:a graden av de ovan under b) nämnda samt en kommendör
kapten av 1 :a graden, vi lken därtill i kommandoväg beordras." 

Nästa upplaga av in struktion för befordringskommiss ionen ut
färdad es å r 1931 och inn ebar inga avgörande ny heter. Man kan 
dock ana svårigheter att få till st ånd en lista p å chefer, under v ilka 
befordringskandidaterna tjänstgjort under viss tid. således ökades nu 
denna tid från fem till tio år och kravet på tjänstgöring i en följd 
minskades för landtjänst fr ån ett å r till sex månader och för sjö
tjänst från fyra till tre månader. 

Icke heller i 1937 å rs instruktion för befordringskommissionen 
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hade någ ra principiella ändrin gar av vikt ansetts erforderliga. P g a 
fö rändringar i marinens organ isation ersattes dock stationsbefäl
havarna vid flottan s stationer i Stockholm och Karlskrona av che
fern a för O stkustens resp Sydkustens marindistrikt. Vidare ingick nu 
chefen för marinen som ledamot i stället för chefen för marin staben. 

Det första vitsordet 

Genom mo 1942 nr 493 fö reskrevs att vitsord skulle inlämnas till 
chefen för marinen den 1 mars påföljande år. Denn a order, den 
första angående tjänstgö ringsv istord för officerare i det svenska 
försva ret, hade följande lydelse : 

" 1. För officer av komtl!endörkaptens och lägre grad skall av 
den chef, under vilken han var it direkt ställd , avgivas skriftligt 
vitsord enli gt av chefen för marinen fastställt formulär. 

2. Dylikt v itsord ,wgives även 
dels av chef, som före ovan nämnda tid avgår fr ån sin befattning, 

fö r de officerare av kommendörkaptens och lägre grad, som 
han haft under sitt direk ta befä l i minst två månader, 

dels fö r officerare av kommendörkaptens och lägre grad, som före 
ovan nämnda tid avgå r från kommendering av minst två må
naders va raktighet w1der samma chef." 

I denn a mo minskades alltså "kvalificeringstiden" yrterliga re och 
fastställdes nu till två månader. F n gä ller tre månader som gräns 
men fö rsvarsstabens a rbetsgrupp bar föres lagit öknin g till sex. 

V itsordsformuläret, som omn ämndes i marinordern, hade utrym-
mc för bedömning av fö ljande: 

1. T jänsteduglighet i innehavd befattning 
2. Befälsförmåga 
3. N a vigeringsskicklighet 
4. Manöverskicklighet 
5. Instruktionsförmåga 
6. Lämplighet för fartygschefsskap 
7. Lämplighet för högre befä l ombord/högre befattnin g land':·) 
S. Karaktärsegenskaper 
9. A llmänt uppträdande och uppförande 

1 O. Sä rskilda egenskaper och färdigheter eller övriga omständig
heter som kunna va ra av betydelse för tjänsten eller vederbö
randes kommendering (bl a fysisk kondition). 

''} endast för kommendörkaptener och kaptener med mer än 12 års tjänstetid. 
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I bestämmelserna "fö r v itsordets avfattande och expediering" sa
des an ärenden rörand~ vitsord skulle handläggas personligen av ve
derbörande chef samt att v itso rdet skulle insändas direkt och person
ligt till chefen för marinen. Vidare föreskrevs att vederbörande chef 
skulle föra ett personligt diarium över avgivna vitsord. Detta och 
koncept till vitsord skulle insändas till chefen för marinen vid be
fälstecknets nedhalandc. 

Skalan innehöll endast tre omdömen: mycket god, god samt mind
re god. Delgivning av sågs icke ske. 

Det är anmärkningsvärt att omfattningen av detta "försöksvits
ord" i många fall överensstämmer med innehå llet i nu gällande blan
kett. Vitsordet var huv udsak ligen ett "tjänstgöringsvitsord", men 
man kan finna ett embryo till "befordringsvitsord" i den föreskrif
ten att regementsofficer och högre chef skulle för kommendörkapten 
och kapten med mer än 12 års tjänstetid uttala sig angående veder
börandes lämplighet för högre befäl ombord och högre befattning 
i land . 

Genom mo 1943 nr 233 ändrades bestämmelserna så att vitsord en
dast skulle avges av chefer av ka~nens eller högre tjänstegrad. 

Är 1947 hade en ny blankett fastställts (FKE 763 a), vilken skulle 
gälla såväl stam- som reservofficerare och där "ingångsvärdena" i 
dc fl esta fall överensstämde med föregående formulär. En nyhet var 
att vitsordsgivaren skulle lämna uppgift huruvida han "med hänsyn 
till tjänstens fordringar så väl i krig som i fred önskade återfå ifrå
gavarande officer under sitt direkta befäl". På det nya formuläret 
infördes vidare bedömning av icke blott fysisk utan även psykisk 
kondition. 

Behov av flera omdömen än t re hade uppstått och nu föreskrevs 
följande fyra omdömen: mycket skicklig, skicklig, godkänd samt 
o ti ll f redsställand e. 

Följande år utfärdades utförligare föreskrifter för avgivande av 
vitsord, bl a även bestämmelser om vitsords passage a v högre che
fer. 1948 skulle endast vitsord för fartygsch efer samt landtjänst
gö rande kommendörkaptener insändas genom vederbörande högre 
chef, som kunde påteckna sina erinringar (icke obligatoriska). I vå
ra dagar är passageförfarandet betydligt utökat - och omtvistat. 

1948 års föreskrifter poängterade vitsordets betydelse som medel 
:1tt korrigera den bedömde genom att följande två moment tillkom: 

"Har chef förmärkt mindre goda egenskaper hos underlydande 
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officer bör han underrätta honom härom i syfte att bereda honom 
möjlighet att bortarbeta dessa egenskaper. 

Officer som tilldelats vitsordet "otillfredsställande" eller mot
svarande omdöme skall jämte erforderlig motivering meddelas 
härom av chef som avgivit vitsordet. De delar i vitsord som med
delats vederbörande officer skola strykas under med rött." 

Mom 8 i 1948 års föreskrifter hade följande lydelse: 

"Vitsord avgivet med an ledning av tidigare tjänstgöring må icke 
utan framställning hos vederbörande personalkårchef meddelas chef, 
under vilkens befäl den för vi lken vitsordet gäller senare blir ställd. 
Vederbörandes kompetens för viss befattning bör likväl, särskilt 
vid kommendering till sjötjänst, på lämpligt sätt meddelas." 

Detta ståndpunktstagande kan anses vara representativt för che
fens för marinen även flera gånger senare framförda åsikter att ett 
vitsord skall vara en bedömning enbart av vederbörandes presta
tioner under den senaste tjänstgöringen. Ingen påverkan av förc
gående vitsord får förekomma, sammanfattande bedömning av flera 
vitso rd är befordringsberedningens arbete och ingen annans. 

En ny upplaga av vitsordsblanketten utkom 1949 att användas 
för såväl stam- som reservofficerare. Samma egenskaper, fastän nå
got omformulerade, skulle bedömas, frånsett instruktionsförmågan, 
vilken bedömning utgick. 

Nästa vitsordsformulär var av årgång 1950 och exakt likt sin 
föregångare men skulle bara användas för stamofficerare. 

Försök enligt nya grunder 

Inom marinstaben framstod så småningom den använda vitsords
blanketten som alltför onyanserad. Vinterhalvåret 1953-54 verk
ställdes därför en utredning av vad som lämpligen borde bedömas i 
ett vitsord och hur denna bedömning skulle utföras. För att få frå
gan allsidigt belyst studerades även förhållanden i några utländska 
mariner. Som resultat av denna utredning förelåg två alternativ, av 
vilk a alt A hade amerikansk förebild och alt B byggde på vissa brit
tiska föreskrifter. Vid personalbytena i oktober 1954 skulle vitsord 
för sjöofficerare vid kustflottan och dåvarande flottans sjömans
skola och flottans värnpliktsskola avges både enligt gällande bestäm
melser och de två försöksalternativen. C hef, som avgav eller i vissa 
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fall - alt A - granskade eller - alt B - yttrade sig över vitsord 
enligt de nya alternativen, skulle i samband härmed uttala sin upp
fattning om de olika alternativens lämplighet för våra förhållanden 
samt ange vilket som i olik a avseenden ansågs mest klarläggande, 
träffande o s v. 

Försöksalternativ A var mycket utförligt, omfattande fyra sidor 
och var en intressant blandning av gammalt och nytt. På sid 1 och 
2 skulle omdöme avges angående vissa uppräknad e karaktärsdrag 
och befälsegenskaper, dessutom angående fysisk kondition, intresse 
för studier och andra speciella egenskaper. Här skulle ettdera av föl
jande vitsord användas: mycket bra, bra, mindre bra. 

På sid 3 skulle avges såväl tjänstgörings- som befordringsvitsord. 
Det förra var uppdelat i "Duglighet i innehavd befattning" och 
"Allmän duglighet" och fö ljande fem vitsordsalternativ fa nn s att 
välja mellan: 

Duglighet i innehavd befattning 

1. Fullgör tpnsten otillfredsställande 
2. Fullgör tjänsten tillfredsstä ll ande 
3. Fullgör tjänsten på ett kompetent och tillförlitligt sätt 
4. Mycket duglig. Han är en värdefull tillgång i denna befattning 
5. Han har i denna tjän st visat sådan utomordentlig duglighet, 

som förekommer endast hos få officerare. 

Allmän duglighet 

1 . En föga duglig officer 
2. En officer med begränsad duglighet för ett fåtal befattningar 
3. En relativt bra officer, vars värde dock är begränsat i vissa 

avseenden 
4. En kompetent och pålitlig officer, som är en värdefull tillgång 

för tjänsten 
5. En av de bästa officerare inom sin grad och åldersgrupp, som 

jag känner. 

U p p gift om lämplighet för befordran skulle avges endast för kap
tener med minst 15 års tjänst som officer eller kommendörkapten 
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~v 2.graden. och endast om vi~sords l ämnaren hade högre tj änstegrad 
an den bedomde. I detta avsmtt fanns sex va lmöj ligheter. 
l. Har nått den högsta grad, i viLken tillfredsställande duglighet 

· kan förväntas 
2. Har inte ännu visat lämplighet för befordran 
3. !<-0~1mer att på ett tämligen tillfredsställande sätt fullgöra tjänst 

1 narmast högre grad 
4. Kommer att på ett ful lt kompetent sätt fullgöra tjänsten i när

mast högre grad 
5. Kommer att visa mycket framstående duglighet i närmast högre 

grad 
6. En av de få, som jag bedömer lämplig för befordran snabbare 

än hans jämnåriga. 

. Sid·-~ avsågs för bedömning av lämplighet för o lika befattningar/ 
V!SS tJanst (t ex FC, S, VO, instr off, stabstj, förvtj) samt även ve
derbörandes lämplighet att vara vitsordslämn ares ställföreträdare 
eller att "bära ansvaret i en farofylld situation, som kräver kraft
full befälsföring". A ven här fanns sex alternativ, nämligen 
1. Obekant 
2. Vill ej ha honom 
3. Skulle föredraga någon annan 
4. Tar honom gärna 
5. Föredrar honom framför de flesta 
6. Ar synnerligen angelägen att få honom. 

I anvisningarna för hur formuläret skulle användas föreskrevs -
förutom ~llmänna anvisningar betr ifyllning, granskning m m -
att chef tcke var skyldig visa ett avgående vitsord för officeren 
if.råga samt att avskrift av (koncept till) avgivet vitsord ej fick 
vtsas för annan än högre chef, till vilken vitsordet insänts. 

Försöksalternativ B omfattade endast två sidor och återges i sin 
helhet på sidorna 383 och 384. 

Sektion I skulle icke alltid ify llas av samma person som svarade 
för det övriga vitsordet utan av 
a) tjänstegrenschef ombord, då vitsordet avser honom i denna 

hans egeriskap underställd officer, 
b) sekond, då vitsordet gä ller tjänstegrenschef ell er annan under 

a) ej nämnd officer ombord, 
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c) vitsordsavlämnande chef vid förbandstab, förvaltningsorgan 

etc i land direkt underställd officer, som bär det omedelbara 

ansvaret för och ledning av den tjänst, som utförs av den of

ficer , som vitsordet avser, 
d) vitsordsavlämn ande chef, då mellanståend e officer enligt a)

c) icke finn s. 

I sektion II skulle vitsordslämnaren, som framgår av formuläret, 

klarlägga sin uppfattning om vederbörande officers olika kvalifi

kationer, vilka hänfördes till fem olika grupper, som skulle erhålla 

var sin medelpoäng. Denna erhölls som aritmetiska mediet av del

betyg för ett visst antal egenskaper, som angavs i bilaga till vits

ordsblanketten. Det är intressant att konstatera att även detalj

anvisn ingar för bedömning av olil' a kvalifikationer bifogades detta 

alternativ. Frågan om behovet av definition av olika vitsordsnivåer 

har fl era gånger va rit aktuell och det kan förmodas att sådana 

definitioner kommer att finnas som komplement till den nya vits

ordsblankett, som är under utarbetande. 

Något av betygen 10, 9, 8, 7 och 6 skulle användas. Som exempel 

på definition av olika vitsordsnivåer kan här nämnas vad som fö re

sk revs om "Initiativkraft och sinnesnärvaro", delbetyg i position 16, 

Allmän duglighet. 

10. Ovanligt välutrustad . Alltid beredd att handla på eget mltlativ. 

9. Visar initiativ i tanke och handling. Har stark ansvarskänsla. 

8. Man kan i a llmänhet lita på att han handlar på eget ansvar. 

7. Ager viss grad av självverksam het, men är långsam och fallen 

för onödig rådfrågning. 
6. Tvehågsen. Alltför bunden av andras ledning. 

I anvisningarna till detta alternativ fanns även en bestämmelse om 

viss statistisk bearbetning, som skulle utföras av chef, som hade att 

avge mer än ett vitsord. Chefen skulle till närmast högre chef, 

samtidigt som vitsorden överlämnades, anmäla 

a) antalet insända vitsord 

b) medeltal av alla i sektion IV satta poängtal. 

Om den högre chefen ansåg medelpoängen för hög el ler för låg, 

skulle han på samtliga av den underlydande chefen avgivna vitsord 
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Pörsöksa.J..~:cr::::;;i v 3 

Vitsord för sjöofficer 

(AvgiVet jär.Jlikt T,j R.'1 I, §§ 66- 67 . ) 

1. Efternamn Förna.rr.n 

?. Orsak till v itso r dets avgivande 

a) officeren byter t jänst 

b) vitsoråslämnaren byter tjänst 
c ) infordrat av personalkÄrchefen 

2. Idtn : r 
l l 3. Grad 

l i 

st'"'' 
Res0:r-v 
Vpl 

8 . All=.änt uppträdar.de: Tillf'redss-:illo:-~åe 

(Om underkänt skal : e ... .-1- Otilli:.~eds~-:iiJ.:. J...."".:C.\;1 
ledningen a~es unaer 
sektion III.) (Stry!c da::t ej ti::..i::-.:;l i t:~ · ) 

9. • .. ..... .. • .. ..... ....... . . .. . • .. . na:::- omeC.elOar't fö:::-e den ~.a::- v~ tso::-daCe "tJ.s.:-,s~: - ! 
gorl.ngen var1t syss:alsatt 1 ve r ksamhet utom forsvaret (:teka :tnXallad ) . 1-!ar.s :::-a\!oöo::-,;:ls c j 

härför bifogas s åsar bilaga. 
(Denna posit ion öve r korsas, om bilaga ej fö::-ekoC'1!;1e:-. ) 

10. Innehavda b ef attningar och &liggande n . . (St;m."r.ar isk uppgift pl. :-.;;.v...:.C.Oe:att.:

ning (A) och viktigare öv:-iga befattningar (b , c , d .. • .• ) . 

11. Tjänsteduglighet i undel' 9) angivr.a befattningar ocil G.li~.:;:a~.c.~.:-1 

(sätt ett X i, l Syr ... .,erlige~ l t~ycket god ! Godts.g"oar l C?~~li::-~<is-
vederb . kol. l , framståer.de , . t : s ":s. 1 la:;.ce 

A ~ l l l 

12 . Uttalande om sp"ecial tjänst och arbetsu:ppgii'ter, för vilka vede:::-':lö :::-a..-:C:e 

of f ic e r anses läopad. 

13 .. Na.mnu11de r skrift (av den som svarar 
för uppgi::'ternå 10-12) . 

1

14. Identitets- j 15. Grad 
;";t,;;rur.e r ~ 

j l 
l. · ·' ... 

i ~ 9 16 . Allmän duglighet . ..• . ........•. Intellekt ' ··· ·· ·······--· ····· · ···· · ·! 

Sektion 
II 

17 . Personl iga ege nska~er 
l" . 
! 20. Kvali:i'ika-;:one:r- :ör sta'os- cc::: 

förval tnin.;stjäns"t 

18. Ledareför;";jåga 

27 

l 
i 
l 
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sektion 
III 

sektion 
r v 

21 . J..llr:.änt oodörr:e 

Js.g anser ho:1on l är..?l::.c :::~ö:::- "t::.e:::o:::-C.:::-6..:1 :.. f'ör'!;l.:.::

lämplig fö:- ·oe::"o:::-C.:::-an :.. no:::"':t.a:i t ... ::

·ä.n.-.".l e j li.r:'lpl::.J fö r 'oe::"oråran 

olär..?l ig :'ö:- 'oefo::-d.ra:-1 

(Stry~ de-:: .;;: ~ 

till iirr.? :.:..ga . ) 

23 . D(! "',;"ta v i t s ord är ut:ärds.t ef-..:er noggrar.t ö ve ::-vägande och i övere:'lsstän::..-:-:o3l!::o :::,;d_ 

utfä rdade an.visnir.,gar . 

T jäns"tgö ri r.gs;.lats 

Namnteckning 

24 . Yttrande s. v högre ch e:!" 

Namnteckning 

384 

j :i: 6.e :-.ti tets -
1 r.u::.~.or 

G~ad 

G:oad 

på den för hans yttrande avsedda delen av blanketten ange ett av 
honom beräknat felindex. Med utnyttjande av detta sk ulle sam tliga 
fem poängtal i mom 16-20 på blanketten justeras genom att fel
indexet infördes med rätt. Olika index fick tilläggas de olika mo
menten. 

Detta för.sök till statistisk bearbetning är im ressan t att notera 
då i skrivande stund försvarsstabens arbetsgrupp att döma av ut
sänt delbetänkande, anser sta ti stik nödvändig för att komma fram 
till en rättvis bedömning av en person, som tjänstgjort under en 
chef, som sätter " höga" eller " låga" vitsord. 

Yttrandena över de två alternativen började bearbetas hösten 
1955 och av dem fram gick att övervägande antalet remissinstanser 
förordad e alt A. Ett förhållandevis ston antal landm yndigheter 
föredrog dock alt B. Ingen önskade ha något av de utländ ska al
terna tiven i oförändrat skick, icke heller ansåg någon att befintligt 
formulär skulle bibehållas i oförändrat skick. 

För att få fram ett nytt formulär bearbetades sedan de olika al
ternativen med ledning av inkomna y ttranden. Därefter framställdes 
en "reultant" av det befintli ga formuläret och de två försöksalter
nativen. Resultatet blev ett fyrsidigt formulär, FKE M nr 766 a, 
vars utseende (med utrymme för ifyllning m m starkt beskuret) 
framgår av sidorna 386 och 387. 

Livslängden för detta vitsordsformulär blev dock ganska kort. 
År 1955 hade nämligen utfärdats en Kunglig kungörelse med vissa 
bestämmelse r angående befordran av militär personal på ak tiv stat 
m m. I tillämpningsföreskrifterna till denna kungörelse fanns ett 
särskilt avsnitt rörande vitsord, vari föreskrevs att v itsord skulle 
avfattas efter formulär, som skulle fa stställas i kommandoväg. 

Vidare föreskrevs 

"att vitsord skulle upprättas för löjtnanter, kaptener, maJOrer och 
överstelöjtnanter (motsvarande), 

att vitsord skulle upprättas årligen per den l oktober eller vid 
ombyte a v chef, 

att vitsord ej skulle upprättas för tjänstgöringsperiod av kortare 
varaktighet än tre månader, 

att vitsord ej skulle upprättas under tid, då officeren ar elev vid 
skola eller utbildnin gskurs, där betyg upprättas , 
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SEKTION l. Allmanna uppg ifter 

l. Grad 

VITSORD 
för sjöofficer 

l Förnamn (init ialor) 

n sum n reserv n vpl 

................................... ············· ........... .................... .. l $. :~~~otd .~~:'; ~iu-[ fr o m 

SEKTION 1!. Tjänsteduglighet 

l !;/,~~~u~~~~","r~r l ~iuordeu avri•.nde 

J antal minad&r 

1. Innehavda befattningar och ~Hgganden [summarisk uppgift pS. huvudbe fattning (A) och viktigare övri~a befattningar (b~ 

A ------------------------------------------- --------------------

2. Tiänsteduglighet i under 1. angivna befat tningar och åligganden samt i navigering. manö.-er och inre tjän n 

! Synnerligen l 
framstående 

Mycket god 

A . 

b . 

d . 

Navigering . 

l'hnöver . 

lnr.~ _lj:-ins~----------
,1, K••n,pl.-u..:rlnJoJ up r& i f~cl' 

.l 
l 

. l 

.l 
l 

. l 

. l 
-l 

--

SE KTION !11. Personlighetsbedömnihg 

1. Värdering av penonligheuegenskaper 

Synnerligen 
fnmstlende 

a. Bef;ihegensk~per . . .l 

b. Psykisk jämvikt och uthllli&het l 
c. !Jpptricb.ndc .. .. l 
d. lntel/ektuellspinst . r~-
e. Fysisk spänst (kondition) 
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h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 

l Mycket a:od 

h 
Il 
h 
h 
h 

Icke fullt 
d b God Go tag ar godtagbar 

h h h 
h h h 
h h h 
h h h 
h h h 
h h h 
h h h 
h h \1 

l God l Godtag bu l Icke fullt 
godtagbar 

h h h 
h h h 
h h h 
h h h 
h h h 

Otill(red· 
.ställ vide 

h 
h 
l Il 
h 
h 
l, 
l l 

h 
1·-~ 

.:i i t2. fj J, 

l Oti!lfred-
ställande 

h 
h 
h 
h 
h 

T 

2. Komp lette rande uppgifter tlll 111:1 a-e 

3. Personligheukarakterlstlk 

Yttrande av högre chef aneh:nde l 'sektion 111 llmnade uppgifter 

SEKTION IV. Bedömd l6mplighet fö r olika befattn ingar S l DA J 

1. Aniiv hur g!irna Ni skulle ön~ka att här v;irdesatt officer finge tj änstgöra under Edert befäl l nedin angivna befattningar. 

Sjötjänst· 

göring 

Landtjänst· 

görlng 

Befattning 

A som fa rtygsthef (förbands·) 

S som tj instegrenschef 

C l stabsbefattnln& 

D ~ subsbefattning 

E l förva ltni ngsbefattning . 

F 1 utbildnlngsbef~ttnin' . 

-· G 1 ptnon~lbtf.Htnlng 

2. Kon\pletterande uppgifter 

! Är angeligen 
att få honom 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l Tar -~onom l Tar honom l Vill el ha 

garn a honom 

h h h 
h h h 
h h h 
h h h 
h h h 
h h h 
h h h 

SEKTION V. lämplighetför befordran 

StDf} f 

1. lämplighet för befordran 

:J 
Har nitt den högsta grad i vilken tillfredsstillande 
duglighet kan fOrvintas 

____. Har !innu icke visat lämplighet för befordran 

l ~~~~~~=rtj~~tsi~ ~~~~!~li~~;r~il~;::utällande sätt 

2. Kom pl ette rande uppgifter 

Yttrande. :w hOgre chef angS.cnde i stkt V lämnade uppgifter 

I:J Kommer att p1 ett fullt tillfredsställande sätt fullgöra 

t j:i.nst i n:\rmast högre grad 

~ ~~~r::~ t a~~gv:~a g~~~mstående duglighet 

j l ämplig för befordran i förtur 

Underskrift av Yitsordslämnilnde chef 

deo 

1~------:-:--:c---:---c---- i' ··--- .. . . ....... --
u' ""'';r, " ho!'• o hol. "'k"' •luo•dot p•:;:,:" _. ·· l Uodoc~k,;/e '_' h~gr'- ohef,:H~oo ~~ .. ~o:~'.~P·::;" . 

~ UnJ~n\..r\ft ~..,. hö&re thcf. vilken vitsordet p~sserat 

den 

PersonalkJ;rchcfs ilntccknillg~r 
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att vitsordsavgivande chef skulle höra underlydande befattningsha
vare under ifrågava rande tidsperiod, rörande de fö rhå llanden, 
som vitsordet skall omfatta, 

att vi tsordet skulle underställas högre chefer enligt fö rsvarsgrens
chefs nä rm are bestämmande, 

att den som avsågs med vitso rdet skulle, sedan i förekommande fall 
y ttrande avgivits, ofö rd röjligen underrättas om var han k unde 
ta del av vitsord och y ttrande." 

Här föreskrevs alltså - äntligen - att delgivn in g skulle ske, även 
om man ännu icke v ill e ta steget fullt ut och tillstä ll a vederbörande 
ett exemplar av v itsordet. 

För försvaret gemensam vitsordsblankett 

Genom go 1958 nr 2700 fas tställdes så den förs ta fö r försvare t 
gemensamma vitsordsblanketten. Det är denna blankett som for t
fara nde används. Inn an den fas tst älldes bereddes försva rsgrensche
ferna och Svenska offi cersfö rbundet tillfälle att yttra sig. A v ytt
randena samt samråd mellan de olik a försvarsg rensstabern as perso
Ju lavdelningar f ramgick att meningsskilj akt igheter förekom. C hefen 
för marinen fram höll, att han grundade sin ståndpu nkt på erfaren 
heter som vunnits vid användning av tidigare blanketter samt vid 
den försöksver ksambet som bedrivits. 

1958 års vitsordsblankett, som förutsätts vara så vä l känd att nå
gon beskrivning icke erfordras, har i stort visat sig ändamålsenlig 
och givit ett gott unde rlag för arbetet vid de olika fö rsvarsgrenar
nas befordringsberedningar. 

Den na blankett har således va ri t oförändrad i d rygt 12 år men 
många ändringar har vidtagits i befordrin gssystemet i övrigt. Redan 
i nyss nämnd K ungl kungö relse av år 1955 hade fastställts för för
svaret gemensamma bestämmelser angående befordringsberedningar. 
För flottans del innebar föreskrifterna intet nytt, frånsett att bered
ningens sammansättnin g ändras i anledning av företagna organisa
tionsändringar. N ya bestämmelser för beredningarnas sammansätt
ning infördes sedan 1965 samt 1966 i samband med införandet av 
ny regional ledning. Enligt dessa bestämmelser ingår n u chefen för 
försvarsstaben och militärbefälhavarna i befordringsberedningarna, 
vilket får ses som en st rävan efter likvärdig bedömning av officerare 
ur de olika försvarsgrenarna. 

Såsom tidigare nämnts har andra förändringar tyvärr medfört, 
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att oklarhet råder på v issa punkter inom befordringssys temet. Det 
fin ;1s nu olika slags befordran och olika former för kvalificering 
och man ski ljer på befordran till tj änstegrad resp lönegrad. För lö
negradsbefordran gäller olika for mer av kvalifikation i olika fall , 
t ex ledig tj änst, vi ss utbildnin g, att tj änst innehafts viss tid o s v. 
Bestämm else rna för lön egradsbefordran är f n olika inom de o lika 
fö rsvarsgrenarna. 

Mycket skulle kunna sägas om hithörande förhållanden men den
na artikel har, som inlednin gsvis nämndes, icke avset ts som inlägg 
i den pågående debatten, utan har velat tj äna som bakgrun d till 
denn a och redogöra för vad som på detta område hän t inom flo ttan 
under 1900-talet . Därför har också större utrymme ägnats åt vad 
som va rit än vad som nu gä ller och vad som föres lag its a v på
gående utredningar. D et ä r att hoppas att dessa kommer att råda 
bot mot rådande oklarbeter och att personalens förtroend e för vårt 
befo rdringssystem bibehålls. 

U tredningarna kan anses vara ett bevis för att v i strävar fram-
1t . Att vi kanske redan kommit ganska långt och åtminstone längre 
än US N avy framgår av två insändare i US Naval Institute Procee
din gs för dryg t ett år sedan. I den ena framhölls att det enda som 
hänt på vitsordsområdet under de senaste åren va r att man numera 
får besked om när v itsord inkommit till personalavdelningen i Was
hington, men någon delgivning är fonfarande icke aktuell. Den and
re insänd aren påpekade, att man självfallet kan bli bedömd utan att 
ha sett sitt v itsord men att man lika självfallet icke kan få någon led
ning a v v itsordet utan delgivning. I fortsättnin gen föreslogs att 
kopia av avgivna vitsord åtmin stone på begäran skulle tillställas 
den bedömde. Insändaren avs lutades med följ ande f rån svensk syn
punkt förvånande mening: "Ett sådant fö rfaringssätt skulle i alla 
fa ll onödiggöra den direkta kon takt mellan vitsord sskrivaren och 
den bedömde, som uppenba rligen icke är önskvärd." 
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J-C DANCKWARDT 
Då och nu - besök 
på St. Bartheleroy 

Denna jämförelse mellan HM Corvett Najadens besök 

på St Barthelemy den 21 mars till den 16 april 1843 

och HMS A lvsnabbens besök den 15-17 december 
1969 har sammanställts och kommenterats av överste 

j-C DA NCKW ARDT. Den utgör på sitt sätt ett stycke 

kulturhistoria, som bedöms kunna roa TiS läsehets. 

Underlaget f rån Najadens besök (Njd) utgörs av dag

boksanteckningar förda av dåvarande sekondlöjtnanten 
Jean-Carlos Danckwardt, författarens farfars far. 

Denne kom några år senare att segla som FC på Cor
vetten N a jaden. 

Underlaget från Alsnabbens besök (Abn) utgörs av FC 

reserapport och tidningsa rtiklar, närmast utnyttjat som 
kontrast till dagbokens ofta färgstarka skildringar. 

Angöring och ankring 

Njd: " Ibland de små Antillerna eller Karaibiska öarna uti West 
Indien ligger en liten ö på Lat Nd 17° 55 ' Long W från Gwch 
62 ° 51' (östra pynten), som till väl står utsatt (om man ser mycket 
noga efter) men oftast utan namn. Den heter St Barthelemy och 
tillhör Sverige sedan år 1785". 

Den 21mars 1843 siktades ön kl1 /2 9 fm men "något tecken till lif 
kunde ej upptäckas, ön syntes klippig, backig oc h obeväxt samt 
omgifven på alla håll af små klippor och holmar." 

"Kl 3/4 l sedan vi "nästan kommit in i backen" kom hamnkapten 
på ön (Ridderhjerta) ombord och lotsade in oss." 

För ankringen antecknades följ ande bäringar: 

"Flaggslutet på Batteriet i S 67 O 
N W delen af les Saintes i S 22 W 
3 1/2 famnar, sandbotten." 
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Abn: " 15/12 1969. Från ett läge nord S:t KITTS sattes nordlig 
kurs mot Sr BAR THELEMY så att klippan LE PAIN DU SUCRE, 
vilken av tecknade sig väl mot bakgrunden, togs c:a 0,5 mm om 
styrbord. Efter passage av klippan som är 58 m hög gi rades styrbord 
till 10° mot fyren på FORT GUSTAVE. Ankring skedde kl 1430 
på 12 m djup med fyren i 110° och den lilla stenen LA BALEINE i 
225° ---

Avståndet t ill tilläggsplatsen för fartygets båtar var från denna 
ankringspl ats 1.250 m. - - -

Tidvattnet i och utanför GUST A VIA är utan betydelse. Vattnet 
är så klart att botten på ank rin gsplatsen utan svå righet kan ut
skilj as." 

Lots hade tagn s ombo rd före inlöpandet. 

En useL koLoni 

N j d: Man hade synbarligen ganska få underrättelse r om ön men 
dessa hade dagligen relaterats ti ll sammans med roli ga historier om 
ön och dess innevånare. 

GUST A VIA utgjorde tyd ligen inte ens på den tiden någo n im
ponerande syn. 

"Svenska flaggan var det fö rsta på land som ådrog sig vår upp
märksamhet, den vajade från flaggs tången på det högt upp på ett 
berg, på norra udden av hamn en, liggande batteriet. Till höger om 
detta längs stranden li gga st rödda några hus som "tour ensamble" 
likn ade ett fiskeläger med undantag av ett (som tillhörde Justitia 
rien på ön ULRICHS) hvilket är stö rre än öfriga." 

Abn: Abn besättning erhöll noggranna genomgångar och orien
terin ga r om de platser som besöktes. Iviaterial utdelades för egen läs
nin g. 

Njd: vid tiden för Najadens besök hade ön för länge sedan pas
serat sin blomstringstid. Från att ha haft över 17.000 innevånare 
hade den på 1850-talet endast c:a 2.700. Nedgången synes ha börjat 
efter 1830 då den amerikanska flott an fick fritt tillträde till de 
engelska hamnarna. Jordbruket tynade tydligen p g a ihållande 
torka. On hade synbarligen inga naturl iga vattentillgångar utom 
regnvatten. Några saltverk fanns kvar. 

391 



Corvetten Najaden 1837-1865 JO ggr runt jorden 276.000 distansminuter. 

D e två fartygen 

HM Corvette NAJADEN: 

Sjös:-ctt: 1834 
Längd UL: 113.1 fot 

Bredd: 30.9 fot 

Djupgående: 14.38 fot 

(38 man s besättning) 

·18 kanoner 

FC: Kapten C J Anncrstedt 

Sckond: Kaptenlöjtnant J Lill iehöök 

13 officerare 

l läka re 

Rc>an omfattade: Lissabon, 

R io dc Janeiro, Bahia, Barbados, 

St Barthelemy 

Inm önstrade 10/9 1842 

Avmönst rade 19/ 7 1843 
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HMS AL VSNABBEN: 

S jös:m: 194 3 

Längd: 97 m 

Bredd: 13.6 m 

Djupgående: 5.0 m 

250 man s besättn in g 

6 ka noner 
FC : Kommendörkapten l. gr P Broman 

Sckond: Kommendörkapten 2.gr Ohrwall 

22 officerare 

l läkare 
Resa n omfattade: Barbados, St Barthcle

my, La Guaira, San Di ego, San Fran

cisco, Vancouver, Kingston, Brest 

Tnmönstrade / 11 1969 

A v mön s(r ,lde / 4 1970 

GUST A VIAS hamn försvarades under 1840-50-talen av tre 
batterier om 39 kanoner av vilka dock endast sex angavs vara bruk
bara. Ga rnisonen bestod av en officer och en värvad trupp på 3 
korpraler och UJ soldat :: r. Härutöver fanns ett slags mili s på 300 
man . Ar 1851 här jades staden av en brand då 135 hus brann ned. 
Stormar och orkaner hade dessförinnan farit hårt fram och det var 
inte mycke t till koloni som Sverige innehade. 

Njd: På kvällen var FC bjuden till Guvenören Hazum. 

Abn: FC avlade v isiter hos underprdekten för S:t MARTIN et 
S:t BAR THELEMY, borgmästaren M de Haenen m fl. 

Atervisiter följde sedan ombord på sedvanligt sätt. Någon 5alut 
förekom in te. 

Första kvällen gav FC Abn middag ombord för chefen för de 
fransk ;:t sjcstyrkorna i Väst indien, un derprefekten, borgmästaren, 
svenske konsulns representant m fL 

N jd: Hur tiden sk ulle fördrivas visste man inte riktigt och om 
första landbesöket skriver R. 

"For jag och ett par Camrater i land utan att särdeles veta hvart 
vi skulle taga vägen, vi frågade efte r Capten Ridderhjertas som bett 
oss helsa på sig och blevo visade på hans hus. Under vägen dit mötte 
vi honom samtalande med en af stadens köpmän M Delelisle, en man 
med ett intagande utseende, han bjöd oss vara välkomna i sitt hus 
och hoppades snart att få se oss. Därefter gingo vi hem med Rid
derhjerta - - -

Trappan och dörren som ledde till hans boning var å tminstone 
inte gästvänlig ty den förra var bräcklig och halsbrytande, den se
nare smal och i vars öppning vi mötte en bräkande get. Vi gingo 
vidare trappan uppföre och komma in i rummet. Straxt därefter 
komma hans båda döttrar inn e. De fr ågade efter Löjtnant L. sade 
att de tyckte rätt mycket om honom derföre att han ständigt gjorde 
dem den äran af sin närvaro, men beklagade hans dåliga fattnings
förmåga och oförmåga att göra särdeles framsteg i Engelska 
språket." 

Följande konstaterande förefaller motiverat av dåtidens troligen 
ganska enformiga kosthåll ombord men i övrigt är det nog tidlöst. 
"När man kommer i en främmande hamn är mat och dryck van
ligen det första man tänker på, så var förhållandet äfven med oss 
nu, oaktat vi blott varit en kort tid i sjön." 

393 



Stadens enda värdshus tillhörde en Mrs Notta, nybliven änka 
"som bar ännu ehuru öfver 40 år gammal omisskänliga spår av en 
ännu ej alldeles flydd skönhet." 

Njd: On1 officerarnas kontakter med landsbefolknin gen v ittnar 
dessa rader "på vägen mötte vi en man som arbetade på en sten
aärdso-ård han talte endast fransyska likt allt landfolket, han sade 
b b ' 

oss att han var slaf men detta oaktat såväl behandlad som någon 
fri . De fruntimmer vi mötte af landsboar voro klädda på samma 
sätt som hemma hos oss d.:: lägre folket i städerna m·ed undantag 
af ett siao-s hufvudbonader - - - Deras boningshus voro små 

b 

och illa byggda." 
Ons produkter 1843 utgjordes av ananas som såldes till "l Dollar 

huvudet", samt bomull som dock minskat i omfattning p g a låga 
bomullspriser. Boskap, får, getter och kalvar exporterades till kring
liggande öar. 

Abn: Någon större utveckling av öns näringsliv har synbarligen 
inte ägt rum. "On lever huvudsakligen på fiske och djurexport till 
Guadeloupe och Mexico, men även sin tullfrihet, garan terad genom 
Gustav III. Sprit, cigaretter och kameror bl a är mycket billigt och 
det är många små fartyg som smugglar sådana saker till länderna 
runt omkring som har höga införseltullar." 

Njd: Guvernörens besök ombord b::skrivs liksom de åtföljande 
damerna, Justitiariens syster Miss Addy beskrivs så här: "en liten 
mager mamsell med svarta tänder och lockigt hår, ville gärna sy
nas modeste. När man blev närmare bekant med henne, var hon 
glad och treflig, dansade mycket gärna och blandade Sangoree alldeles 
förtreffligt (Madeira, jamaica rom, vatten, socken, riven muskott) ." 

När guvernören sattes iland fick han salut med 8 skott, vilket 
han beklagade sig över för båtstyraren - en kadett - eftersom 
tydligen amiral Puke vid ett tidigare besök saluterat med 16 skott och 
guvenören på andra kringliggande öar saluterades med 16 skott. 

Det långa uppehålle t på S:t Barthelemy användes för bl a över
syn av riggen och den 23 började man tackla av korvetten. 
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Representation och feste r. 

Njd: Middag hos Guvenören: "Det förra gamla guvenörshuset 
blåste omkull och flö g alldeles bort i sp illror under en häftig orkan 
som rasade här i augusti 1837. Sen dess har Guvernören bott i 2ne 
hus liggande mitt för varandra på var sin sida af gatan. I det öfre 
samlades gästerna som utom oss besrodo af stadens förnämsta köp
män. Middagen blef färdig och vi gingo ned i den andra bygg
ningen der bordet var serverat. Jag fick min plats mellan Capt 
Ridderhjerta och Capt Portell i, numera köpman, en gammal karl 
som påstås hafva fört slaffartyg för (teckning av kung) . Anrätt
ningen gaf i intet afseende den efter, Engelsmännen gaf oss på deras 
middag i Barbados. Vinerna voro utmärkt goda, i synnerhet hans 
gamla maderia som allmänt beprisades. Skålar proponerades lwar
till hippades och hurrades på vanligt sätt. Derefter gingo vi tillbaka 
till den öfra byggningen, der mamsell Noreen och Dankwardt spel
te på Fortepianot, till att börja med sjöngs men till slut dansades, 
alla voro muntra och glada." 

Några dagar senare var det "dansant soiree" hos Justitiaren Ul
richs som av allt att döma var ett verkligt kalas. Döm själva av 
dessa utdrag ur dagboken. "När vi komma dit var redan större 
delen af societen samlad, mina blickar sökte först värdinnan. se
dan jag helsar på henne och sagt några nonsens mönstrades den 
öfriga qvinliga personalen - - -

Miss Addy - Hon var klädd i en dyrbar ljusblå sidenklänning 
(skada blott att den var så snäf); på huf vu det bar hon en stor myc
ket vacker krans af fjederblommor, den hon fått af ? men 
blommor i håret klär endast mycket vackra flickor och bland dem 
kan jag till min verkliga ledsnad icke räkna Miss Addy, således 
hennes eosrym ehuru dyr var alldeles icke lyckad." 

Miss Robertina Dienzy - Dotter till en av stadens respektablaste 
köpmän, en riktigt vacker flicka, uppfostrad i N arra America, 
hvarifrån hon helt nyligen hemkommit. Hennes drägt var smakfull, 
hon var lång och smärt, hennes hår, ögon, näsa, mund och händer 
isynnerhet och! min Gud hvad allt det der var vackert för att ej 
tala om hennes - - - nå, nå, stöt mig ej när jag skrifver nu 
glömde jag hvad jag menade - det gör detsamma. Jag tycker mig 
ännu se hennes skadliga blickar dem hon likt och olikt sände ut på 
sjöröferi, nog gick jag fri, men alla kunde icke säga detsamma 
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Lilla miss Harriet med sin blåa bandros i hufvudet kom tmg att 
tänka på tuppen i ABC-boken - - -. 

Herrarna ägnade sig förutom åt damerna mest åt mat och dryck. 
"Sedan man gjort sin a bockar till höger och v ens ter fick J ustitieren 
oss i frack skjortan, drog oss in i sitt rum der v i gjordes bekanta 
med ovannämnde Mr Loverocl<, såsom den var president vid bålen 
(den innehöll Creol punch) till vicepresident valdes Lt S n . 

Orkestern utgjordes af 3 violer, 2 Tambouriner trakterade af 
negrer, 2 fleuter som blåstes af 2 ne jungmän, en triangel hade jag 
sånär glömt. 

Balen börjades af Fru U lrichs med major Annerstedt, den (N. 
Banglaisen) var lång och tråkig. Men sen kom valserna, de gingo 
vä l långsamt i början men vårt ofta upprepade "faster" gjorde 
sin verkan så att dansen snart blef liflig - - -. Vinet och dansen 
gjorde oss snart alla till gamla bekanta, det rogade mig rätt mycket 
a tt se hur mellan dansarn e, samma par oftast kommo tillsammans, 
utaf en händelse naturligtvis?" 

Så blef det tid för t raktering: 

"Framemot midn atten oppn ades 2 n c förut tillslutne dörrar, in
nanför hvilka syntes ett bord fulisat med kallmat och buteljer med 
försilhade korkar. Rummet blef snart upptaget af den manliga per
so nalen, som till min sto ra förundran utan att bry sig om frun
timm erna , åto med en aptit som förvånade. H är fanns Guds väl
signelse af allting, utom damer, som väntade på oss ute i salen . 
O m de fingo mat vet jag ej nog och - dörrarn a stängdes och 
öppnades ej förrän längre fram på morgonen. - Under tiden hade 
vicepresiden ten presiderat för mycket vid bålen, så att han fann 
för godt gifva sin station och söka hamn. 

Stämnin gen steg och danserne varierades. 

"Bland an dra galna danser dansades äfven "The drunken sailor" 
som mycket liknade " Wäfv a Wadmal", dansen förtjenad e i mer än 
ett afseende sitt namn och sy nnerligast denna afton. The most drun
ken of all the drunk en sailors was kanske den långa Gentlemannen 
med den famösa lorgnetten - också fick hans dame veta af detta. -

Det började nu dagas, caffe se rverades och innan man visste or-
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det af var det "full" dager, klockan led mot 6. Damerna togo slll a 
Schawlar och hattar och med dessa på svängades de om den sista 
dansen." 

Någon vacker syn va r det synbarligen inte när sä llskapet skulle 
ta sig hem: "O Lord hvad de, hvad vi såg ut. - Med bleka ansikten 
utrakade lockar, svettiga här och der ack - - -. Will man se 
något riktigt otäckt, wämjcligt, snusskigt, gudvet hvad för obe
hag ligt allt - så se på ett sä llskap som en morgon vid dagsljus 
går från en bal, kan wäl finnas någon mer opassande dager att 
visa sig uti? Karlarna neddamm ade på kläder och epauletter skor 
och handskar spruckne, långa ränder af stelnat wax län gs rygg 
och ärmar usch! U sch! - - - hvilken 'ful ' dager. " 

Abn: 1969 togs besä ttnin gen synbarligen mer om hand än 1843 
då den tydligen fick klara sig mest själv. "16/ 12 gav kommunen 
mottagning för ett 50-ra l deltaga re fr ån Abn och civila gäs ter. Om
bord gavs cocktailparty för ett 60-tal militära och civila gäster 
och på kvällen gav borgmästa ren middag för 7 officerare från Abn 
på Eden Rock Hotel (jfr 1843 Guvenörens middag) . 

Befolkningens gästfrihet lever av allt att döma kvar, vilket föl 
jande li ll a beskrivning ur en reserapport till en tidnin g belyser: 

"Vårt mottagande va r en stor sa tsning av befolknin gen och en 
som satsat helhjärtat - var en man vid namn Stackelberg - ett 
namn som han fått av sina förfäder, som en gång varit slava r under 
en svensk men som när de blev fria tog sig svenskars namn. Han 
ägde en liten bar, det var egentligen bara tre väggar vid ett tak 
och en liten trädgård med några stolar i, men han hade gjort allt 
för att ge oss svenskar ett rejält mottagande - hela baren var 
fylld med svensk turistreklam och svenska flaggo r och skyltar där 
det stod 'välkommen' på." 

T raditionerna från svensktiden vårdas synbarligen omsorgsfullt 
på ön. 

" På ön finns det s k Svenskhuset. Det sköts av S:t Barthelemy
sällskapet. Man har 200 med lemma r och ägnar sig åt a tt vårda de 
svenska traditionerna." 

Njd: "Den 12 te woro vi bjudne på bal af " The Gentleman in 
Gustavia". Arrangörer vo ro M G roebe och Loverock Värdinna 
gumman Haddocks. Om denn a afton fattades ej ämnen att skrifva 
öfver, men jag inskränker mig blott till antecknandet af några 
af de förnämsta tilld rage lserna i möjligaste korthet." - - -
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Abn: " 16/ 12 kl 2030-0100: "Bal arrangerades i " The Vielie 
France" vid Corossol Bay för personal från Abn." 

Om det är den här nedan beskrivna dan sbanan som döljer sig ba
kom denna beteckning kan man förstå sjömännens besvikelse. 

"Kvällen före avgång var större delen av besättningen på en 
dan sbana en bit utanför staden Gustavia . - - - Dans blev det 
nu inte som vi tänkt oss. Efter en timme kom det två flickor med 
sin far ihälarna. När fadern såg att döttrarna skulle bli ensamma 
med alla sjömän gick han och tog bägge döttrarna med sig. Det 
hela slutade med att svenska och franska sjömän dansade med 
varandra." 

N jd: Den 13 de hade wi bjud it stadens alla invånare till oss om
bord (dvs så många som möj li gen kunde pretendera på att blifva 
bjudna) - På Corvetten var allting i verksamhet, en del voro i 
land för att hämta förut beställda tårtor, vin m m i den vägen, 
andra att skaffa lampor, .s to lar och flere sådana saker vi behöfvde, 
men ombord var kanske verksammast. Sedan däcket skurats, med 
sand och messingen och annat blankverk blifvit skurat och torrt, 
sträcktes suntälten, de aktera om stormasten så mycket högre än 
vanligt, så att man på hyttan kunde gå rak under dem. På sidorna 
hängdes flaggor af alla färger, de med hvilka hyttan voro dekore
rade voro i synnerhet smakfullt uppsatta, i öfvre kanten hängdes 
vimplar i festiner. Smäckra trossar sträcktes mellan stor och mesan
vanten. På dessa hängdes 13 lampor, på hyttan 3, under hyttan 4 
samt på spelet 4 ljuss takar med glascupor öfver ljusen, detta var 
med undantag af ljusen på borden den egentliga upplysningen. Tvärs 
öfver emellan båda främsta storvanten, hängde Svenska, Brazilians
k:a, Engelska. och någon annan flagg, Jag mins ej hvilken. Canonerna 
hade på förhand blifvit borttagne så att halfdäcket nu blifvit för
vandlat till en "elegant salong" . Emellan canonportarne stora stola r 
äfvensom på hyttan. På detta sistnämnda ställe stod äfven ett bord 
med champagne, Punch, Cognac, Gin, Porter och cigarrer m m, 
under hytten på hvardera sidan om cajutgången ett bord med tårtor, 
confuturer, lemon ade, Bichof, mandelmjölk, etc, på trossbotten om 
babort Thebordet med 15 so rters thebröd, i Gunrummet en bål med 
Creol punch omgifven av åtskilliga caraffer med diverse innehåll ; 

Abn: "16112 kl 1800 gavs cocktailparty ombord för ett 60-tal 
militära och civila gäster. Värdar, 8 off, 6 uoff, 4 ubef, 4 asp, 
3 vpl." 
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N jd: Najadens besök varade i nästan en månad. Hur tiden för
drevs framgår endast till viss del av dagboken. Besättningen hade 
a v all t att döma sysselsättning med underhållsarbeten på rigg och 
skrov. För befälet blev tiden antagligen ganska lång. 

Nutidens syn på tider, effektivitet och förströelse avspeg las i 
följande rader ur Abn rapport: 

A"bn: "Orlogsbesök av två dagars längd är tillfyllest med en be
sättning av Abn storlek eftersom öns resurser ifråga om sevärdheter 
och n ö j en är små." 

Ceremonier 

Abn: "På f m 16/ 12 höll s en enkel ceremoni på gamla svenska 
kyrkogården med fanvakt och paradtrupp från Abn och pa radtrupp 
från CROIX de SYD. Fartygspastorn höll ett kort anförande på 
franska och FC lade ned en krans på monumentet." 

En del av de människor som figurerar i berättelsen från Najadens 
besök vilade troligen på denna kyrkogård. 

Njd: "Gudstienst ombord, Guvenören med dotter och mamsell 
Noreen, Justitiaren, gubben Ridderhjerta med son, tullförvaltaren 
närvarande." 

Utflykter 

Njd: "Chefen och några af Camraterne gjorde åtskillige vand
ringar inåt ön men som de alltid kommo tillbaka med nedsmutsade, 
sönderrifvne kläder och skodon samt cactustaggar i fötterne, som 
förorsakade mycken smärta beslöt jag att ej deltaga uti deras pro
menader, helst som mitt skoförråd endast kunde räcka med det vill
kor, att mina promenader gjordes på slät och planerad mark 

Abn: " Rundturer i tax i ordnades 16/12 för 50 man genom borg
mästarens försorg." 

Presstjänst 

Njd: "Lovemark gaf mig en tidning från St Kitts i vilken ear
vetten, dess chef och officerare berömdes 'obilligt' mycket." 
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Abn: "Några presskontak ter har ej förekommit" -
"Besättningen s uppträdande har i stort varit gott." 

Sprit 

Njd: "Godt om dryckjom fanns här såväl som på a ll a andra stäl
len och "godt" var det äfven. 20 a 25 år gammal Jamaica, ej mycket 
yngre Maderia, Cherry-Brand!', Gin,. 01, Port~r ooch Cognac var ~e.t 
vanlicren som serverades, aldng har pg druckit sa mycket ~.om ha t, b 

men ej heller har jag förr varit så törstig." 
Abn: "Eftersom tillgången på sprit är god till mycket låga priser 

kan fy lleriförseelser icke undvikas. - - - är ytterligare ett skäl 
till att icke göra uppehållet längre än 2 dagar". 

Ovningar 

Njd: "Den 11 e war bestämd för målskjutning på tunna, uppsatt 
på en klippa. Några af innevånarna i ~t~den hade önsk~.t, att der
vid vara närvarande hvarföre jag for Iland för att hamta dem, 
Åtskillige af dem kommo äfven, de voro ganska mycket trakterade 
af att se kanonerna handteras." 

Abn: Trots att Abn besök endast omfattade 3 dagar utnyttjades 
viss del av tiden för utbildning i bl a båttjänst och sjömanskap. 

Avfärden 

Njd: "Den 16 kl 1/2 7 f m gick Corvetten till segels lotsad av 
Capt Ridderhjerta. Wi saluterade fästningen med 8 skott som ge
nast besvarades, hvarefter bram och underseglen föllo och med 
vinden OSO passerade vi emellan S:t Barth. och S:t Martin och 
derefter hade S:t Barthelemy försvunnit." 

Abn: "17112 kl 0945. Sista båten hissas. Lättning." 
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L DRAMBO 
Målsättningens roll 1 utbild
ntngen 

,--------------------------------------- , 
Av TKG nr 700125 den 30/6 1970 framg!ir att vid 
marinstaben inrättats en nämnd för utbildningstekno
lng i, vilken bl a skall ägna sig !it m!ilanalyser och m/il
formuleringar. 

131 a mot den bakgnmden bör TiS läsekrets ha intresse 
av att taga del av denna artikel, skriven av marin
ingenjör LEIF DRAM/30, tjänstgörande p!i artilleri
skolan , Berga Orlogsskolor. 
Han diskute rar framföra.llt nödvändigheten av och 
för·delen med att precisera utbildningsm!ilen . 
Exempel är tagna fr!in den tekniska utbtldningen men 
det torde inte föreligga n!igra principiella hinder att ut
nyttja motsvarande resonemang i ett större utbildnings
tekniskt sammanhang. 

Vid all utbildning föreligger vissa mål, som finns mer eller mind
re klart definierade i undervisn ings- och kursplaner. Med lämpliga 
metoder söker man nå de uppstä llda utbildningsmålen, varefter man 
på olika sätt och med varierande utsträckning försöker fastställa 
till vilken grad målen har nåtts. Det är alltså fråga om tre faser 
eller nivåer. 

~l UTB ILDNIN GSMÄL 1- -l UTBTLDNINGSANSVARIG EX MS l 
-1- t 

~l VAL AV METOD 1- -l UTBILDNINGSANsTALT EX BOS l 
"' 

t 
-1 EVALUERING 1- -IAVNAMARE EX FARTYG 

Mellan dessa tre faser bör en ständig interaktion och å terkopp
ling äga rum, så att ut värderingsresultatet (prestationsmätningen) 
kan medföra att målen förändras eller andra metoder väljs. Ju till-
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förlitligare man lyckas mäta inlärningsresultaten, desto bättre be
slutsunderlag har man för att förändra metoderna, så att målen 
nås eller att målen nås på ett effektivare sätt. Prestationsmätningen 
kan också ligga som underlag för att omfördela utbildningsresurser
na så att en ökad total utbildningseffekt nås. 

AR EN PRECISERING A V UTBILDNINGSMÅLEN 
NODVAND IG? 

I ett nyligen avgivet betänkande av försvarsdepartementets pro
grambudgetgrupp (SOU 1969:25) står följande att läsa : 

"Statsmaktern a har krav på att kunna följa upp dels i vilken 
grad de medel som anslagits till försvaret gett en . försvarseffekt 
som svarar mot given målsättning, dels om denna uppnås till lägsta 
möjliga kostnad. En sådan uppföljning underlättas om försvars
effekten kan mätas eller värderas ... " 

Detta innebär att slutprodukterna och prestationerna · skall jäm
föras med målsättningen för program och uppdrag. För att detta 
skall vara möjligt fordras dels en tillförlitlig prestationsmetod, dels 
att uppgifter och målsättningar är kvantitativt och kvalitativt så 
precise rade att de kan jämföras med resultaten. 

Det finns således anledning att mätinstrument konstrueras för 
att kunna mäta utbildningseffekt. Men innan man kan evaluera ett 
utbildningmål måste man ha klart för sig vad man ska utvärdera. 
Kursplaner och liknande målkällor är för närvarande ofta alltför 
vagt formulerade för att de ska kunna översättks i mätbasa termer 
utan alltför mycket godtycke. Följande målbeskr,ivningar visar just 
denna vaghet: 

kompetens som 1. eldledningselektriker på jagare, 
kunna utföra sjä lvständigt arbete på ' analoga eldled
ningsinstrumenteringar och eldledningsradar, 
kännedom om eldledningslärans grunder och aktuell eld
lednings- och radarmateriel, samt färdighet i testförfa
randen och fe lsökning, 
kompetens att tjänstgöra som torpeduppbördsman på 
ub typ Abborren, 
kompetens att handha och ansvara för torpedeldledning. 

Mål av den här typen måste preciseras innan vi bestämmer oss 

402 

r 
för hur vi ska mäta dem. Ofta innebär preciserinaen en förutsätt-
. l b nmgs ös totalanalys av hela utbildning~situationen , vilken slutliaen 

översätts i satser som anger observerbart beteende. Man brukar t~la 
om att målen uttrycks i beteendetermer, dvs alla de terminalbe
teenden eleven skall visa upp efter undervisningen beskrivs. 

NÅGRA SKAL FOR EN DETALJERAD PRECISERING AV 
UTBILDNINGSMÅLEN 

Man kan peka på en mängd skäl för att utbildningsmålen bör pre-
ciseras. Vi skall här inskränka oss till fyra, nämligen: 

l. Målens kommunicerbarhet 
2. Målens relevans 
3. Prestationsmätning 
4. Effekt/kostnadsan alys 

1. Kommunicerbara mål: 
Målen behöver kommuniceras till eleverna, vilka lägger ned myc

ket tid och ansträngning på att försöka finna ut vad det är man 
verkligen förväntar sig att de skall lära sig. Varje läsare har mött 
frågor av typen: "Kommer det här på skrivningen?" och " Jag har 
lagt ned en hel del möda på det här avsn ittet, kommer det på skriv
ningen?" Eleverna försöker på olika sätt ta reda på vilka för
väntningar läraren har på inlärningen. Det bör vara ganska själv
klart att eleverna får veta vad de ska nå fram till. De behöver då 
inte tillbringa onödig tid för att försöka hitta rätt på vad det är 
man förväntar att de ska lära sig. Risken är att eleverna gissar fel 
och ägnar tid åt att uppnå oväsentliga mål. 

En annan grupp som vi också behöver kommunicera målsätt
ningarna till är lärare. Vi vill oftast att samma mål ska nås. Obe
roende av vem som undervisar. Speciellt är detta viktigt om omsätt
ningen på lärare är väsentlig. Ur rättvisesynpunkt är det naturligt
VIs också viktigt att lärare inte undervisar om en sak och sedan 
låter eleven öva någonting annat för att slutligen låta kontrollen 
omfatta något som inte alls berörts i undervisningen. Fenomen av 
den här typen är väl inte direkt vanliga men förekommer givetvis 
på grund av bl a bristande planering, utrustning och tid samt då-
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liga lärare. Men säkert också beroende på en del pedagogers upp

fattning att eleverna ska vä l tänka själva. 

2. Relevansen i målen 

Då målen är a llmän t formulerade är det svårt att avgöra dessas 

re levans. Den allmänna måltermens vidhet tillåter många tolkning

a r, v ilket försvårar bedömningen av målen. Om målen explikteras 

mer i deta lj , så att de beteenden som ska etab leras anges, blir det 

lättare att bedöma målens ändamålsenlighet. 

3. Prestationsmätning 

Målangivelsen "eleven ska veta något om koordinatsystemet" är 

för inprecis för a tt kunna tjäna som vägledning vid bes tämmande 

av om eleven nått detta mål. Vad gör den elev som visar att han 

kan något om koordinatsystmet? Ska eleven rita upp ett koordinat

system eller ska han besk riva det med matematiska termer? R äcker 

det kanske att eleven kan slå upp ordet i ordlista för att läsa vi

dare om begreppet vid lämpligare tillfälle? Hur skilj er sig den elev 

som är orienterad om koordinatsystemet från den som har kän

nedom eller kunskap om det? Mål som är så diffust uttryckta vet 

man följaktligen inte hur man ska mäta. 

4. Effekt/kostnadsanalys 

Som tidigare nämnts innebär det nya ck~nomisystemet för för

svaret bl a att utbildningseffekter skall kunna ställas i relation till 

den kostnad som nämnda effekt ger upphov l till. En förutsättning 

för detta är då naturligtvis att utbildningseffekt på något sätt kan 

uppskattas. En sådan uppskattning behövs inte nödvändigtvis ut

tryckas i monetära enheter utan det torde vara tillräckligt att ange 

graden av måluppfyllelse. Detta innebär helt enkelt att uppnådd 

utbildningseffekt jämförs med de utbildningsmål som är planerade 

att uppnås. Ett sådant förfaringssätt har den uppenbara fördelen 

att fe laktigt fördelande eller otillräckligt med resurser kan upp

täckas, vilket då måste resultera i att resurser omfördelas eller 

utökas eller att utbildningsmålen ändras. Denna process förutsätte r 

dock att målen är tillräckligt preciserade. 
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METODER FOR PRECISERING AV MÅLEN 

En bra formulerad må lsättning uppfattas lika av alla som löser 

den , v ilket innebär att målsättningens delmoment måste va ra vä l

definierad e. 
Att skriva målsättningar, som är så kl a rt avfattade, att varia

tion smöj ligheter vid tolkningen praktiskt taget elimineras och att 

en objektiv mätning kan genomföras medför, att en rad olika fak

torer måste beaktas. Att ange generella metoder, som är tillämpliga 

i alla slags utbildningssituationer lå ter sig knappast göras . Däremot 

kan v i peka på någ ra frågor som kan stä llas i detta sammanhang 

för a tt ge en god utbildningsmålsättning. 

1. På vilket sätt visar eleven att han uppn ått målet? Detta 

innebär att målet översätts till förväntade elevbeteenden. 

2. Under vilka förhå llan den visar eleven att han uppnått 

målen? V ilka stimuli förväntas eleven kunna svara på? (Har 

eleven möjlighet att anlita dokumentation, testtabeller, verk

tyg etc). 
3. Vad anses som tillfredsställande kunskaper, dvs hur väl 

ska det etab lerade beteend et anslu ta sig till målbeteendet? 

1. Beskrivning av målp restationen 

En målbeskrivning ska så klart som möj ligt ange vad eleven ska 

vara kapabel att göra då undervisningen eller inlärningen är av

slu tad. De termer som vanligtvis används vid målbeskrivning i kurs

planer, utbildningsplaner o dyl är som tidigare p åpekats så diffusa 

o::h mångtydiga, att man mera sällan otvetydigt kan identifiera det 

beteende som ska etableras hos eleven. Exempel på sådana allmänt 

hå lln a termer är: 
att förstå ..... . 
at t kunna ..... . 
att ha kännedom om 
att vara orienterad om ..... . 
färdighet att utföra 
kunskap om ... . . . 
Någon kunskap om 

De här vaga termerna har möj ligen plats i en mycket allmän 

målsättning som sammanfattning av mera explicita och beteende-
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inriktade målbeskrivningar. Målet "att förstå det binä ra talsyste
met" kan brytas ner i delmå l, som fastlägger vad eleven mås te göra 
för att visa att han förstår, vilket kan uttryckas på följande sätt 
(nedbrytningen kan föras längre): 

HUVUDMÅL: Att först å det binära talsystemet 

DELMÅL: Eleven ska ll 

1. översätta vilket decimalt tal som helst till dess 
bin ä ra motsvarighet, 

2. översätta vilket binärt tal som helst till dess 
decimala motsvarighet, 

3. utföra addition, subtraktion, multiplikation 
och division på v ilka binära tal som helst. 

2. M il j ö förhållande 

Förutom konkretiseringen av undervisningsmålen i elevhandling
ar måste de förhållanden under vilka elevbeteendet ska äga rum 
explikeras. De olika typer a v förhållanden som har implikationer 
för ett lyckosamt genomförande av termina lbeteendet är givetvis 
mycket stort. Varje mål är inte tillämpbart i alla miljöer och alla 
miljöförhållanden har inte betydelse för ett visst delmåL Analysen 
av miljöförhållande är i första hand inriktad på att ta reda på den 
uppsä ttning stimuli som konstituerar den miljö i vilken eleven 
skall fungera och i andra hand att kartlägga ett visst utbildnings
måls tillämpbarhet i olika situationer. Den typ av förh å llanden som 
under alla omständigheter bör övervägas är: 

A. V ariatiansvidden på de situationer elev skall respondera på 

a. Ska eleven kunna lösa alla problem av en viss typ eller bara 
en viss speciell typ? 

b. Ska eleven kunna lokalisera och reparera alla fel eller bara 
vissa typfel? 

c. Skall eleven kunna flera olika eldledningsanläggningar eller 
bara en viss typ? 

B. Utrustning som eleven ska använda 

Å tskilliga uppgifter har i tillämpningssituationer vtss utrustnina 
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till hans alltifrån dokumentation och testprogram till verktyg och 
mätinstrument. Under v issa omständigheter kan det kanske vara 
önskvärt att lära eleven hur han ska bete sig när stand ardu tru st
nin g inte finns tillgän glig. 

3. Definition av kunskapsnivån 

Vid målanalys~n anges slutligen prestationsnivån. Dessa mått kan 
sedan användas för att evaluera undervisningsinsa tsen. Har utbild
ni ngen uppn ått önskad effek t? 

Vilka delm ål har inte uppn åtts? 
Här kan elevernas relation till må len utnyttj as för att korrigera 

utbildnin gsmålen eller förändra undervisningsmetodern a, a lterna
tivt öka eller minska utbildningsresurserna. Ofta kan en viss kun
skap eller färdighet variera län gs en skala, där det i fö rsta hand 
gä ller att ange en miniminivå, som eleven ska uppnå. Detta tröskel
värde kan t ex uttryckas genom angivande av: 

a. den procent (det antal) frågor eleven skall besvara korrekt, 
b. den tolerans som accepteras vid lösning av t ex ett problem, 
c. den tid som få r å tgå för genomförande av uppgiften. 

MALANAL YS OCH UPPGIFTSBESKRIVNING 

Vi h <1r tidi g:m:~ diskuterat nödvändigheten av att preci sera utbild
ningsmålen och understrukit de fördelar som därmed står att vinna. 
Vi ska nu översiktligt se vi lka steg som kan anses väsentliga vid 
utvecklandet av utbildnin gsmålen. Ytterst bestäms naturligtvis ut
bildningsmålen av de krav, arbetsuppgiften ställer vi lken eleven så 
småningom har att utföra. I en total m:Uanalys måste därför det 
samm an hang i vilket arbete: förekommer för st ana lyseras för att 
ge en allmän översikt. Det är dirvid nödvändigt att syftet med 
det system, vilket arbetet in gl. r klarläggs. De delkomponenter, som 
ingå r i system~t , i form av persona l och utrustning beskrivs liksom 
de f unktioner som dessa fullgör. H~irefter klarläggs de aktuella ar
betsuppgifterna och rl en situation i vi lken de ska utföras beskrivs. 
En analys gö rs sedan av arbetsuppgifterna för att fastställa vilka 
krav som ställs på den som ska utföra dem. Beslut fattas om på 
vilka punkter utbildning behöver sättas in och till v ilken nivå den
na ska drivas. En förutsättning för detta är att uppgiftsbeskrivning
en är så detaljerad att kunskaps- och färdighetselement kan iden-
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tifieras. Ur dessa element kan sedan delmål härledas som ska beskri
va elevens förväntade beteende, de förbållanden under vilka bete
r nder och önskad noggrann het (hastighet) med toleransgränser. 

Uppgiftsbeskrivningen kommer således att utgöra grunden för 
iordningställandet av utbildnin gsmålsättningar. Den innehåller ju 
delmoment, som konstituerar en viss arbetsuppgift och kan således 
användas för att identifiera den förmåga och kunskap som den 
arbetsutövande behöver för att kun na genomföra enskilda upp
giftskomponenter. Uppgiftskomponenten bör innehålla en beskriv-
mng av: 

A. En SIGNAL som är tecken på att en viss handling ska 
utföras. 
B. En HANDLING, som i precisa termer beskriver vad som 
ska göras. Kraven på prestationsnivån i form av noggrannhet 
och tid anges. 
C. Det OBJEKT som handlingen avser. 
D. En KONTROLL, som talar om för in di viden när hand
lingen är fullständigt och korrekt genomförd . 

Vi kan som exempel på detta anta att en spänning faller ifrån, 
vi lket kan observeras på ett mätinsrument. Just det faktum att 
spänningen faller ifrån utgör signalen till a tt en. viss l1andling s~_all 
vidtas. I detta fall kan vi tänka oss att denna mnebar att en sak
rina kontrolleras och byts vid behov. (Man kan naturligtvi'i öka 
pre~tationsnivån) . Eventuellt kan också en tid anges under vilken 
detta arbete skall utföras. P unkterna C och D innebär i detta sam
manbana att man talar om dels var säkringen sitter och dels att 
handlin:en är korrekt genomförd då visaren på instrumen~et ;isar 
"rätt". Ur uppgiftsbeskrivningen kan sedan lätt härledas utbildmngs
mål. Målbeskrivningen bör generellt sett omfatta fyra punkter näm
li gen: 
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Ord som betecknar den stimulisituation som initierar be
teendet (signal). 
Ett aktionsord eller verb som anger observerbart beteende 
(handling) . 
Ett ord som anger det objekt som beteendet omfattar 
(objekt). 
En sats som indikerar de karaktäristiska hos beteendet som 
bestämmer dess korrekthet (kontroll). 

UPPGIFTSAN AL YS 

Uppgiftsbeskrivningen används som underlag för a tt analysera 
v ilka färdighets- och kunskapselement som är nödvändiga för upp
giftens lösande. Uppgifterna kan vara såväl diskreta (kan indelas i 
en serie klart åtskilda uppgiftselement) som kontinuerliga (kan in
te på ett entydigt sätt nedbrytas i en serie separata uppgiftselement. 
I bägge fallen har man att allra först identifiera de olika kunskaps
element, som krävs för att klara av en viss uppgift. Därefter skall 
relationerna meJlan kunskapselement klargöras samt hur dessa för
håller sig till uppgiften. Genom att ställa frågan "vad behöver 
eleven veta eller kunna utföra för att lösa den här uppgiften" i an
slutning till varje element i uppgiften kan kunskapsstrukturen hos 
uppgiften identifieras. Svaren på denna fråga kommer att bilda en 
lista med kunskaps- och färdighetselement som kan ordnas i ett 
strukturschema över uppgiften, som figuren nedan visar. 

UPPGIFT 

l l 
U p p g i f r s c l c m ern r 

del-

element- 1.1 l 1.2 l 1. 3 l av 1. K K K 
o rdnin ge n 

l l 
del-

element 1.1.1 l 1.3.1 l :!V 2. K 
ordnin gen 

l l 
dclcle-

ment av 1.1.1.1 l 1.3.1.1 l 3. o rd- K K 
n•n gc n 

dclcle-
l 

ment av 1.1.1.1.1 l 4. ord- K 
n ingen 
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I figuren visas en uppgift som tänks bestå av tre uppgiftselement. 
Det andra uppgiftselementet är diskret, medan de övriga är kon
tinuerliga. Siffrorna ovanför diagonalerna betecknar beteenden. K 
under diagonalen står för de kunskapselement, som skall leda fram 
till önskade beteenden. 

Observera att 1.3.1 sak nar i det här fallet kunskapselement. 
I praktiken får man naturligtvis räkna med att strukturscheman 

får en betydligt mer komplicerad karaktär. Det torde emellertid 
inte hindra att de utgöra utgångsp unkten för en seriös ansats att lö
sa målbeskrivningsproblematiken. 
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Notiser från nar och fjärran 

skeppsbyggnad världen, handelstonnage 
Pr 1969.12.31 

La nd Order ton Under byggnad ton 
japan 21.037.000 5.447.000 
Sverige 5.558.000 1.173.000 
Storbri rann i en 5.063.000 1.798 .000 
P rankrik e 4.414.000 889.000 
Västtysk land 4.2 85 .000 1.237.000 
Spanien 3.141.000 900 .000 
fr a lien 2.398 .000 1.419.000 
Danmark 2.374 .000 329.000 
Norge 2.304.000 663.000. 
J ugosla v ie n 2.017.000 408.000 
USA 1.511.000 737 .000 
Holland 1.412.000 707.000 
Polen 1.309.000 393 .000 

(Re vista Maritrirn a april /70) 

Argentina 
Köper jagare i Storbritannien 

Argentin a har hos Vickers Shipbuilding G roup i Barrow i Srorbritannien be

ställt två jagare av den n ya "Typc 42" som även Ro ya l Navy beställt. Det ena 

fart yget skall byggas i Bar ro w med:~n det andra a v ses byggas på argentin skt 

varv med hjälp från Vickers med m:~te ri e l och teknisk p ersonal. 

(Navy, juni/70) 

Israel 
M otorrobotbdtar 

Vid en marin pressvi snin g nyli gen i basen Ashdod (söder om Tel Aviv) visades 

två exemplar a v den nya israe liska motorrobotbåten, som a v ses vara överlägsen 

i a lla avseen den de sovjetiska OSA och KOMAR i egypt iska och syriska flot

to rna. De vis~de fa rtygen ingå r i den bes tä llning av tolv dylika enh eter i Frank

rike, va ra v sju hann levereras före det franska vapenembargot. Ovriga fem är dc 

som i en kupp senaste julen plötsligt avgick från. Chcrbourg till Israel och som 

kom mycket rabalder åstad. Enligt israelisk uppgift skulle dessa fem icke ingå 

i flottan utan utnyttjas i civi l oljcprojcktering, men med hänsyn till omstän

digheterna vid fartygen s " leverans" till Israe l torde man nog förr eller senare 

få se dem i den israeliska flottan . 

Den robot, som utgör båta rn as huvudbeväpning, heter "Gabriel" och är en 

rent israelisk konstr uktion . Den ä r enli gt israelisk uppfattni ng överlägsen den 
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sov jeti ska STYX, räckvidd 35-40 km, med en mycket låg bana och en strids

hdelnin g på c:1 11 0 kg men dess has tighet ::ir su bsoni sk. Varje motorrobotbåt 

erh å ll er åtta robotar, två i fast:t enkelstä ll på backen och sex i två vridbara 

trippelstä ll p å akte rd äcket. Båra rna ::i r på ca 240 ton, di eseld rivna med maxfart 
över 40 knop . 

NATO 
STANAVFOR.LANT 

[ början av juni 1970 uppgick NATO:s ständiga beredskapsförband i No rd

,u l ~ nre n , STAN A VFORLA N T, till nio enheter under den kanad ensiske kom

mendören Bo yle's befäl. Deltaga nd e hrtyg: amerikanska jagaren "Hawkins", 

kanadensiska fregatten "Rcsti gouchc" (flaggskepp), norska fregatterna "Narvik" 

och "Trondheim ", danska fregatten "Peder Skr:un", brittiska fregatten "Bacchan

tc", holländska jagaren "A msterda m", po rtugis iska frega tten "Almiran te Gago 

Coutinho" och väs ttyska fregatten "A ugsburg". D anska "P eder Skram's" del

ugandc ä r dock beg ränsat till att gäl la endast under den rid förbandet uppe

hålle r sig inom närl iggande områden. 

(Fackpress) 

Sto rbritann ien 
M i>< svepare i glasfiberplast 

Vid Vasper Thorn yeraft pågå r f n byggnad av en ny min svepartyp, "mine

hunter", i gb sfiberarmerad plast. D et ro rde v;< r det stö rsta fartyg, som hittills 

byggts i dett:~ m:n eri:d. Ett intressan t drag i byggnadsmetod iken ä r att bygg

nadsmate rialet und er konstruk t ion s- oc h provtiden kommer att v.ua genomskinli gt 

för att medge observation och kontroll utifrån av dc ol ika sektionerna och ma
terialets kvalitet. 

(Navy, juni/70) 

j agMe 

Den sista robotjaga ren av "London"-k lasscn, "Norfo lk", hi ssade befälstecken 
maj 29 i Portsmouth . 

(Navy, juni/70) 

Ny First Sea Lord 

Admi ral Sir P eter Hill-No rron, GCB, tillträdde juli 03 befattnin gen som First 

Sca Lord och Chief of Nav:t l Staff. Han eft erträdde därvid Admiarl Sir Michael 

Le Fanu, som då skulle ha tillträtt som C hief of D efence Staff. På grund av 

hälsos käl måste dock Sir Michael avsr:l h::irifrån och gick i st~-ill et i pension, 

men ha n ha r dock utnämnts t ill Admi ral-o f-the-Fleet. Då befa ttningen som Chief 

of D efence Staff denn a gå ng skall besättas av flotran mås te ~å lcdes en annan 

:l mira l utnämn as, vem har dock ;innu ej m~dd e l ats. 
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USA 
Hangarfartyg till salu 

Amerikanska flottan utbjuder t vå hanga rfa rtyg till högstbjudande. Det är dc 

båda f d attackhangarfartygen "P rinceton " och " Vall ey Forgc" från slutet av 

andra vä rldskriget, som strök s ur fartygsregistret i höstas, och som län sades på all 

'"'nvändbar utrustning nu li gger i Long Beac h i vän tan på köpare . De sista å ren 

a v si n tid i flotta n va r dc k h ss:l dc so m LPH 5 resp LP H 8 (Am ph ibi ous Assault 
Ships). 

(Fackpress) 

Kommande attackf<trtyg 

Amerikanska flottan har fått kbrtcckcn fö,· sitt tredj e aromkraftd ri vna at

tackhangarfartyg, "D wight D. Eisenhower", som n yligen kölsträckts. Det blir av

samma typ som "Chester D. N imitz" (f n är under byggnad) men det tredje 

begä rd a "Nimitz"-fartyge ts tillkom st blir däremot beroend ~ på den kongrcss

kommitte, som ska ll utreda beho vet .w och det eventuella antalet attackhan gar

fartyg. Utredningen skall v:1ra kbr denna sommar. Under tiden ha r fl ottan sjä lv 

ti ll sa tt en a rbetsgrupp för att studera framtidens attackhangar fartyg. Man har 

härvid närmast inriktat sig p å ett förslag om ett fartyg p å ca 45.000 ton, konst

ruerat enligt en kombi nat ion av katam;"tran- och markeffcktprincipcrna, s k "skim

min g-ships" . Fördelen med en sådan konst ruktion anses va ra en hitti lls icke 

uppnådd stabilitet, farter langt öve r vad som nu ::ir möjliga (man talar om 50-

60 knop), möj ligbeter an starta och land a flygplan helt oberoende av vind

riktn ing (t o m : medvind) oåtkomlighet för to rpeder samt en lastkapacitet av
sevä rt större än för nuvarande typer. 

(Fackpress) 

Stor serie av nya jagare beställd 

Amerika nska flott an har hos Litton Jndustrics beställt en serie av 30 ny a 

jaga re, tid igare projektben ämnin g DX/DXG. Detta projekt rogs upp 1967 i 

planen för ersättnin gsbyggnad för alla de överåriga jag;ue från and ra vä rlds

kriget, som väntade p å skrotning. Sc:dan fö rsta utkastet 1967 har den nya ja

ga ren v uxit i storlek och kommer att dcplaccra ca 7.500 ton, d v s va ra av sam

ma storleksordning som nuvarande "Belknap"-fregatte rna. Priset på denn a bc

sräl lnin g ::ir G\ 2,5 miljarder doll a r. Farrygen blir gasturbindriv na, vilket ;ir en 

sensat ion i US Navy där man varit mycket miss tänksam mot detta slag a v 

framdrivningsmaskineri. Hu vuduppgiften för d" nya jagarna blir ubåtsjakt men 

dc ä r också konstruerade för eskortuppgifter i hangarfartygsgrupp samt ytstrids-

uppgifter. Fem enheter i en första bcst::i llni ng ::ir redan under byggnad. Dc första 

fartygen av den nu best::i lld a se rien bcr::iknas börja t räda i tjänst under hösten 

1974. De nya stora fregatterna (1 0.500 ton) med proj ektben äm nin ge n DLGN 36 

och 37 ::ir f n under byggnad och ska ll få nam nen "California" resp "Virginia". 

(Fackp ress) 
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U bd tar 

Polaris- ubåten "Daniel Boone" (SSBN 629) kolliderade maj 29 under en 
provw r utanför amerikan ska ostkusten med ett filippinskt handelsfartyg. Båda 
fartygen kunde för egen maski n ta sig in till närmaste hamn. skadornas om

fattn in g på ubåten har icke meddelats. "Dan iel Boone" ingick i en fö rsta om
gå ngen atomubåtar, som ombyggts för den nya "Poseidon"raketen. Det är san

nolike att ub&ten nu va r ute på provtur efter sin ombyggnad . Så vitt vi vet har 
ännu icke någon "Poseidon"- raket p rovskjurits från ubåt, än mindre från under

vattensläge. 
(Fackpress) 
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TRUTH IS THE FIRST CASUAL TY 
THE GULF OF TONKIN AFFAIR - ILLUSION AND REALITY 

Av Joseph C. Gou lden 

(Rand McNally & Co, Chicago 1969, 285 s- inb 46:35) 

augusti 1964 var två amerikanska jagare, Maddox och C. Turner Joy, ute 
på ett uppdrag i Tonkinbukren. Vad som då hände utvecklades till en mycket 

omdiskuterad a ffär, av utomord entligt stor betydelse för Amerikas inblandning 
i Vietnamkri get. I denna bok rekon strueras för fö rsta gången hela skeendet. 

Goul den fr amlägge r fakta, fö rsöker avs löja vad som verkligen hände och 

ställer upp de avgörande frågorn a. Han berättar också hur senaten upptäckte 
skillnaden mellan illusion och verkli ghet och började undersöka hela affären, 

som bl. a. gäller frågan om maktfö rdelnin gen mellan president och kongress, 
när det gäller krig. 

Boken har fått sin t itel frå n ett ytt rande av U Thant "- - in times of war 

and of hastiiities the first casualty is truth". I detta fall gäller det bl. a upp
gifte n för de båda jagarna. Den va r vad man kan ka lla offensiv signalspaning, 

men det fick inte kon gressen veta. Men mycket annat i denn a affä r är också 
dunkelt enligt författaren, inte min st det sätt varpå Lyndon John son och hans 

närmas te skötte och utnyttjade det hela. I Gouldens bok får man en utmärkt 
rekonstruktion av fa llet. Framtidens historiker kommer troligen länge att syssla 
med oli ka aspekter av denn a remarkabla händelse. 

S. N. 

THE PUEBLO INCIDENT 

A v D aniel V. Gallery 

(Doubleday, New York 1970, 174 p - 39:65) 

23 pnuari 1968 kapades det amerikanska signalspanin gsfartyget Pueblo av 
Nordkorea. Författaren, fö rre konteram ira len Daniel V. Gallery, kallar denna 

händelse för "en skamlig mi lstolpe i Förenta staternas nedgång och fall". On 
that date, the USS Pueblo, without firing a shot, was boarded, captured, and 

surrendered to a rabble of gooks off the coast of Korea." Gallery indignation 

kan ses mot bakgrunden av att hans besättning en gång bordade och erövrade 
den tyska ubåten U505. 

Gallery pensionerades 1960 efter 43 år i ame rikanska flottan. I boken talar 
han utan omsvep om vad han tycker om fa llet Pueblo. Han tycker inte om det. 

Fartygschefen kland ras för att ha övergivit fartyget utan st rid , underlåtenhet 
att vägra lyda då li gt formulerade order samt för att inte ha försökt förstöra 
fartyget . 
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Marinlednin gen kl andras för att inte i förvåg ha gjort upp planer för att 
und satta Pueblo, för att inte ha bett Sydkorea om hjälp, för att inte ha beordrat 

hanga rfartyget Enterprise att und sätta Pueblo samma dag hon kapades samt för 
att inte dagen efter ha in gripit och återtagit Pueblo. 

Högs ta lednin gen i Washin gton klandras för ett led nin gssys tem som "sätter 
handbojor" på mi litära chefer " på fä ltet" samt för att in te ha beord rat che fen 

fö r Sti ll ahavss tyrkorna att ingripa mot hamnen Wonsan och återta Pueblo dagen 
efter kapningen. 

D et är alltså fråga om en temperamentsfull bok om en märkli g händelse. 
S. N. 

PUEBLOAFFÄREN J EN KRIGSHJÄLTES OGON 

Våren 1969 gav kaptenerna G Wallcn och C Holmberg belysnin g åt incidenten 

då USS Pueblo kapades utanför Nordkoreas kust den 23 jan 1968, ur skilda 
synvinklar. 

Sedan dess ha r förhören med alla inblandade, från Commander Bucher och 

hans besättning till the Joint Chiefs of Staff, analyserats. Mycket ny tt har egent
ligen inte framkommit angåe nde själva incidenten. Bilden har emell ertid klarnat 

åtskilligt då det gä ller ansvar och åtgärder under dc ödesdigra timmarna från 
nordkoreanernas an fall till dess USS Pueblo låg vid kaj i Won san. 

Delade menin gar råder i USA om vad som va r rän och fel i ol ika avseenden. 
Borde Comm ander Buche r ha försva rat sig med vapen makt? Har chefer i skild a 

led nin gsnivåer handlar rätt? Borde Pueblo ha befriats efter kapningen? Är reg
lern a för uppträdande i fångenskap riktiga ? 

En pensionerad amiral, hjä lte från an d rad vä rld skriget, redo visar sin syn . på 
sak en i en nyutkommen bok: THE PUEBLO INCIDENT a v R ear Adm1ral 

D ani el V Ga llery, Rer. Doubleday & Co, New York 1970. 174 sid . Sv kr 40:-. 

Fö rfana ren och hans män kapade den tyska ubåten U SOS und er andra världs

kri ge t - det enda fien tliga örlogsfartyg som tagits i st rid ti ll sjöss av USAs 
flotta sedan 181S. 

Dan Gallery har skrivit många böcker med marint innehå ll sedan han gick i 

pension 1960, efter 43 års aktiv tjänst i Honan . I den hä r boken säger han 
vad han rycker om dagens flo t ta och hur den löst sin uppgi fr i Puebloaffären 

- han gillar det inte. 
Stor del av skulden lägger han på oklara befälsförhållanden. Förr hade fa rtygs

chefen allrid ansva ret för allt ombord på sitt fartyg. På USS Pueblo var ansvaret 
delat. 

H ela underrättelseexpertisen hade bedömt att det var en minim al risk att 

sänd a ut Pueblo på uppdraget. När man så blev varnad på den nordkoreanska 
radion kom varnin gsmeddeland et från NSA aldrig fram . D en varning som borde 

inn eburit höjd beredskap i ansvariga staber cirkulerade på lägre stabsn ivåer och 
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lyckades aldrig penetrera de mass iva skyddande staberna, för an nå dc ansva riga 
chefern a CNO och C IN CP A C. 

Dan Gallery gillar inte det nu varande led ningssystemet och inte heller det 
civ il a inflytandet i P entagon över den operati va led ningen av sjöstrid skrafterna. 

Hela histo rien med Pueblo anse r han va ra ett enda sto rt fia sko. Fe let kan delas 
- hä lften ligger på "the whiz kids" och de ras datorer, den andra hälften på 

marin en som accepterar dem. D en s k GIGO-tesen (Garbage In /Garbage O ut) 
har visa t sig va ra riktig. 

Am iralernas hand lingsfrihet har visserli gen blivit beskuren, men det finns t ill 

fällen då de måste han dl a på eget ansva r, säge r han. All a beredskapsplaner är 
in te ens värda papperet dc är skrivna på om inre 4-stjärniga ami ra ler kan 

sätta dem i ve rk et, utan att förs t fråga Pentagon. Författaren påpekar att USA 

ha r fl ygfält i Japan, i Sydkorca och på O kinawa. USS Enterprise befann sig 
inte på stö rre avstånd än SOO dist min - ändå fick man inte upp flyg i luften 

som k unde ingripa . Inte mindre än fy ra amiraler kunde ha gett Enrerpri se or
de r att sända flyg - Dan Gall ery tycker att flottan fått allvarligt lång reak
t ionst id. 

D et end a man gjo rde var att änd ra USS Entc rprises kurs och sätta sakta fart 
(20 knop) mot norr. Författaren a nser att ett segelfartyg i förlig v ind skulk 
kunn a ha gjo rt det li ka bra. Om " the Pentagan whiz kid s" skulle komm a sig för 
att behandla det här fallet ur kostnads-effektsynvinkel i sina datorer säger han 

sig va ra säker på att resu ltatet skull e bli att segelfartyget skull e v isa sig mest 
lönsamt. 

Särskil t intresse ägnar författaren åt- som han säger - en av sina gamla 

käpphästar, "the Code of Conduct." Skillnaden mellan USA och Asiens kom
muniststater då det gäller li vsfil osofi, moral och värderingar är så stor att de 

nu gällande reglern a måste ändras. Att vägra bekänna ä r för en fånge me

ni ngslöst - det är bekänn elsen som måste göras menings lös, då först blir det 
möjligt att undvika torty r. 

Boken innehåller flera intressanta bil agor, bl a en journal över radiotrafiken 
- inklusive telegrafisternas inoffi ciella "charter". 

Trots att Dan Gallery ibland är onödi gt ironi sk och hård i sina omdömen 

ci r boken rolig och intressant att läsa därför att den ger en delvis ny belysning 
år händelserna, särskilt i dc ansva riga stabern a. 

In gen går fri från kritik, från Commander Bucher och hans besättnin g t ill 
Vita Huset. Boken är en skarp vidrä kning med de beslutsmässiga cheferna som 
undlät att handla. 

I förordet säger författaren: "The Nav y is being swa llowed up in the faceless 

bureauracy of the D efense D epartement. Whiz kids and campurars are taking 
over th e job of running the ships at sea. In thi s day of hippies and draft card 

burners, patriot ism and is for squ ares, and " brass hat" has become a dirty word." 

En gamm al man, som ägnat sitt li v åt flottan och fosterlandets väl, har här 
sagt sitt hjärtas mening. HAKE 
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