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O KRO.KSTEDT 
Ostersjöns tillfartsleder och 
deras försvar 

Inledning 

Militärbefä lhavar€n i milo Syd, viceamiral O. KROK
STEDT, talade vid sjöfartsmässan 1 Hälsingborg i 
maj om de marina förhålland ena i området . Genom 

vänligt tillmötesgående av amiral K rokstedt återges 

här föredr{J,get. 
~---------------------------------------

Geografin är grunden för all strategi och militärpolitik . 
De nordiska staterna bildar en säregen enhet här uppe i norra 

Europa. Jag säger enhet därför att vi är i stort sett samma folk, vi är 
av .samma ras och samma religion och vi har samma statssl<;:ick; na
turligtvis med vissa smä.rre undantag för Finland. Men vi är ändå 
ganska olika. Vår livssyn och vår politiska utblick är framförallt 
präglade av den geografiska situation som varje land har. 

På den skandinaviska halvön ligger Svenge och Norge rygg mot 
rygg, jag menar inte att vi vänder ryggen åt van.ndra, utan jag 
menar att vi vänder ansiktet åt olika hål l. 

Norges ansikte är vänt mot väster. Norge har i alla tider haft en 
fåtalig befolkning bosatt längs kusten, på öar och i fjordar, och 
med sjöfart och fiske som näringsfång. Och det vatten som sköljer 
Norges kust möter inte strand förrän det passerat de Brittiska öarna 
och Island och kommit fram till Amerika. Det d8r har givetvis på
verkat norsk livssyn och norsk politik. 

Sverige har av ålder haft ansiktet vänt mot öster. Vi är den största 
strandägaren vid Ostersjön och man kan säga att kampen om Oster
sjön har varit ett ledmotiv i svensk strategi och i svensk politik och 
givetvis är vi fortfarande .starkt intresserade av vad som händer 
kring detta hav, i synnerhet som maktkonstellationerna genom år
hundradena har växlat; jag tä.nker särskilt på ryska och tyska strä
vanden att utöka sina inflytelser och maktsfärer. 

Från den gemensamma punkten långt uppe i norr med samman
fallande gränser med Sverige och Norge sk i ute r Finland ner mot 
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den östeuropeiska kontinenten. Finland var ju under sexhundra år 
den östra rikshalvan av Sverige. Det har i alla tider varit en utpost 
mot öster. Det har alltid varit och är granne med en stormakt, i dag 
en supermakt; och det är självklart att det förhållandet påverkar 
finsk syn och finsk politik . 

Ifrån den europeiska kontinenten skjuter upp halvön Jylland, som 
tillsammans med öarna öster därom utgör Danmark. Danmark var 
en gång i tiden en, låt oss säga miniatyr av ett brittiskt vä lde så 
tillvida att det var ett stort och spritt rike, som sammanhölls av sjö
förbindelserna. Jag erinrar Er om att till Danmark hörde en gång 
i världen Norge och Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge, Gotland, 
det sträckte sig upp över Osel; det var på den baltiska kusten som 
Dannebrogen föll ner från skyn. Danmarks grannskap med en .stor 
kontinentalmakt, Tyskland, och dess läge vid Ostersjöutloppen ha r 
i alla tider präglat dansk politik och gör så också nu. 

Det märkliga med de här nordiska ländernas geografi är att tre av 
dem har gemensamma gränser inom två områden: ett i norr och ett 
i söder. Bägge områdena är brännpunkter sett ur .s trategisk synpunkt. 
Uppe i norr är det alltså Sverige, Norge och Finland, som har gemen
samma gränser kring ett område, som kallas Nordkalotten och har 
sina egna problem, men det skall jag inte uppehålla mig vid nu. 

Nere i söder är det Norge, Sverige och Danmark, som binds sam
man av vattnen Skagerack, Kattegatt och Oresund. Det vattenom
rådet brukar jag kalla för "den våta triangeln". Området är ytterst 
intressant. Här ligger Danmarks och Norges huvudstäder - Köpen
hamn och Oslo - och Sveriges andra och tredje städer, alltså Göte
borg och Malmö. Hit är koncentrerat den kraftigaste anhopningen 
av varvsindustri i världen. Här går också en sjötrafik som tillhör 
världens tätaste och det mesta a v denna trafik till och från Oster
sjön stryker utefter våra kuster. 

Området har en stor strategisk betydelse genom att det bildar 
Ostersjöutloppen eller -inloppen, beroende från vi lket håll man se r 
det. Militärt sett är det Rysslands väg ut ur Ostersjön. Det har i 
alla tider varit ett viktigt område och är det givetvis nu i kampen 
mellan öst och vä.st. 

De nordiska staterna har valt olika vägar för sin säkerhetspoli
tik; Danmark och Norge tillhör NATO, Sverige för en alliansfri 
politik och Finland också en neutralistisk men är givetv is bundet av 
vänskaps- och biståndspakten med Sovjet. 
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Men vi ligger där vi ligger. Om det blir en bro över Oresund eller 
ej vet jag inte men i 1000 år har det smala Oresund varit en vatten
bro med Själland som det ena landfästet och Skåne som det andra. 

Genom Skåne bindes Danmark samman med det övriga Norden. 
På vilket sätt vi än löser våra säkerhetspolitiska frågor kommer 

vi aldrig ifrån geografin och därför kommer v i i Skåne att på ett 
eller annat sätt bli berörda av vad som händer i det skandinaviska 
gemensamma området - den våta triangel som jag talat om. Därför 
är detta område .som innesluter Ostersjöns tillfartsleder för oss in
tressant. 

Ostersjöns tillfartsleder och utlopp 

Östersjön har ett relativt stort antal sjövägar som leder till eller 
från större hav. De viktigaste är: 

Öresund och Bälten samt 
Kielkanalen 
Men flera andra betydelsefulla vattenleder för in- och utpas.sage 

ur Östersjön finnes . 
Vitahavs-Ostersjökanalen, 227 km lång och med ett djup av 

3,5 m, förbinder Östersjön med norra Ishavet. Genom ett omfattan
de kanalsystem i Osteuropa och då främst i Sovjetunionen har Os
ters j ön vidare förbindelse med Svarta havet (och därmed Medel
havet), Kaspiska havet och Azovska sjön. 

Kanalsystemet är i huvudsak dimensionerat för fartyg på upp till 
5000 DWT. Under 1970 planerar man att transportera över 300 milj 
ton gods på kanalerna. Som jämförelse kan nämnas att den totala 
godsomsättningen i svenska hamnar 1968 var c:a 70 milj ton, var
för dessa mindre omtalade "Ostersjö-ut!opp" sannerligen inte är be
tydelselösa. De har erriellertid en avgjord nackdel i den långa isbe-
läggningsperioden. · ·· 

För fullständighetens skull kanske vi skall nämna även vår egen 
GOTA KANAL även om den har ringa betydelse i de sammanhang 
denna föreläsning avser belysa. 

När man ur strategisk synvinkel talar om Östersjöutloppen me-
nar man det streckade området på vidstående bild nämligen 

syd västra Osters j ön 
Oresund 
Bälten med. anslutande bukter 
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- Kattegatt och 
- Skagerack 

Det är detta område den fortsatta framställningen kommer att be
handla. 

Östersjöutloppens betydelse 

Ekonomiskt 

Först några ord om Ostersjöutloppens ekonomiska och sjöfarts

mässiga betydelse. 

Dessa farvattens betydelse som sjötrafikleder nu och i framtiden 
hänger samman med 

- behovet av sjötransporter, d v s den industriella utvecklingen 

i Ostersjöområdet och tillgången på och möjligheterna att tillvara
taga naturtillgångar här 

- vidare med den rent sjötransporttekniska utvecklingen och 

då närmast tonnagestorlekarna. 

Om de förstnämnda faktorerna kan bara sägas att någon avmatt

ning inte kan skönjas vare sig inom den industriella sektorn eller på 

naturtillgångar (malm, trävaror m m) inom någon av Ostersjöns 

strandstater. Beträffande naturtillgångar så är det inte uteslutet att 

det nuvarande intresset för sökande efter naturgas och olja på havs

botten inom just detta område kan leda till att ett nytt fält för ex

ploatering öppnas. Om betydande fyndigheter göres kan man få 

lägga helt andra strategiska aspekter på problemen än vad nuläget 

ger anledning till. Sannolikheten för större fynd får väl inte över

drivas men man kan heller inte bortse helt från möjligheten. 

Transportbehovet ut och in från Ostersjön torde alltså vara i sti

gande och därmed öka Ostersjöutloppens ekonomiska betydelse. de
nom världshandelstonnagets utveckling mot allt större enheter håller 

emellertid Ostersjöutloppen på att bli för trånga. För något 10-tal år 

sedan var fartyg med djupgående över 10m relativt sällsynta. Tran

sportekonomiska faktorer jämte den tekniska utvecklingen inom 

varvsindustrien har drivit upp fartygets storlekar. Dagens 200.000-

tonnare kräver ett segelfritt djup på 18 m och de stör.sta tankfarty

gen på 310.000 ton dw har vid fulllast ett djupgående på hela 24.7 

m. Lederna i Ostersjöutloppen tillåter f n följande djupgående: 

Stora Bält: 12 m (ett fartyg med ett djupgående av 13,4 m har 

enligt uppgift tagits in i Ostersjön denna vägen). 
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LilLa Bä l t: l O m 
Kielkanalen: 11 m 
Öresund: (bild 3 ). 
Flintrännan 7,1 
Drogden 7,6 
Tonnagemässigt motsvarar djupgåendet 12 m c:a 40.000 dwt, vil

ket alltså är det s'cÖrsta tonnage som f n kan trafikera Östersjön. För 
närvarande - därför att man genom noggrannare sjömätning och 
utprickning har hopp om att kunna öka djupgåendet till 14 a 14,5 m 
vilket skulle innebära att fartyg på upp till 90- 100.000 dwt kunde 
passera. 

På längre sikt har man satt upp som mål att taga upp en led för 
fartyg på 135.000 dwt. Detta kommer möjligen att kräva andra 
åtgärder än bara sjömätning (vrakröjning och ev muddring). 

Som synes kommer den allra tyngsta sjötrafiken att vara ute
stängd från Östersjön. Sannolikt minskar inte tistersjöutloppens be
tydelse som trafikled av denna anledning, då transportbehovet inom 
området säkert löses med länare tonnage som dels distribuerar god
set från hamnar vid Atlant- och Nordsjökusten och vår egen väst
kust, dels tar upp gods från lokal- och regionalhamnar och fö r ut 
det ti ll dessa s. k. centralhamnar för omlastning. 

Någon utveckiing mot ett ökat utnyttjande av landtransportme
del för denna s k feedertrafik ~ir i varje fall inte önskvärd i Sverige 
och sannolikt inte heller i andra Östersjöstater. 

I sammanhanget förtjänar att nämnas Sovjetunionens kraftiga 
satsning på sjötransportområdet. Dess handelsflotta har på några 
år (från 1963) stigit från 7 milj brt till idag c:a 13 milj brt och med 
ett troligt slutmål på omkring 20 milj brt 1980. Storleken på tonna
get är, enligt ti llgängliga uppgifter, sådan att huvuddelen kan tra
fikera Ostersjöutloppen. 

Sovjetunionen synes också ha en av sina handelspolitiska tyngd
punkter i Ostersjöområdet. Vi räknar med att Sovjet har c:a 1,3 
milj brr ständigt i trafik i Östersjön. 

Strateg iskt 

Därmed kommer vi osökt in på Ostersjöutloppens strategiska bety
delse . Området karaktäriseras av att det samtidigt som det utgör en 
del av gränsen mellan de två stora maktblocken, fortsättningsvis 
benämnda efter s'ina resp militärallianser - Nato och WP - , även 
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utgör en genomfartsled mellan två delar a v det fria havet. N a to 
som nu har kontrollen över utloppen (om vi undantar svenskt terri
torialhav) strävar sannolikt i alla lägen efter att bibehålla denna 
kontroll för att vid behov kunna spärra passagen för WP sjöstrids
krafter och transporter. 

WP kan förmodas känna en viss irritation över att behöva passe
ra igenom av motståndarsidan kontrollerat område varje gång man 
skall in i eller ut från Östersjön. Vidare tilltalas man sannolikt inte 
av utsikten att bli avskuren från möjligheten att utnyttja denna 
förbindelse i en krissituation då man som bäst är beroende av den. 
Det kan därför antagas att WP önskar bestrida NATO-kontrollen 
över Östersjöutloppen och även ti llvälla sig den för egen del. 

De faktorer som närmast bestyrker Östersjöutloppens betydelse 
i det här avseendet är, sett från WP-staterrtas synpunkt: 

(l) Ovan redovisade behov av lederna för rent kommersiell trafik 
som synes öka i betydelse och omfattning. Bortsett från rent ideolo
giska motiv är drivkraften bakom den militärpolitiska strategin ofta 
av kommersiell eller handelspolitisk natur. 

(2) Sovjet synes sträva efter en ökad strategisk rörlighet och 
handlingsfrihet. Denna strävan föranleds sannolikt av en önskan att 
militärpolitiskt kunna ingripa i händelseutvecklingen i från Sovjet 
avlägsna delar av världen. De synliga tecknen på denna strävan är 
byggandet a v havsgående special tonnage för landstigningsoperatio
n er. Flera typer på i storlek upptill 5000 ton har observerats här i 
Östersjön och i den sovjetflotta som opererar i Medelhavet. Vidare 
uppsätts specialförband för landstigningsoperationer - s k marin
in fanteri - , ett helikopterhangarfartyg har under 1968 satts i ope
rativ t jänst och sannolikt byggs fler. WP kryssare, jagare och fregat
ter är väl lämpade för operationer på världshaven och för att un
derstödja landstigningsoperationer. Transportkapaciteter hos det ci
vila tonnaget (även fisketonnaget) kan naturligtvis också utnyttjas 
vid militära operationer. Bakgrunden till detta ökade intresset för 
att skapa lättrörliga militärpolitiska maktfaktorer kan bl a vara er
farenheterna från Cubakrisen 1962 och kriget mellan Israel och 
Arabstaterna 1967. 

Sovjet har vidare den största ubåtsflottan i, världen. Antalet är 
osäkert men det torde röra sig om minst 350 enheter. Ett 40-tal av 
dessa är atomubåtar och av övriga kan huvuddelen utnyttjas för 
operationer på världshaven. 
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(3) Eftersom Östersjön är basområde för en sto r del av dessa 
styrkor så har kontrollen över utloppen väsentlig st rategisk betydel
se för WP. För WP som helhet ligger en stor del av varvskapaciteten 
i Ostersjöhamnarna. A ven om man har sina operation sbaser i Nord
Afrika eller uppe vid Ishavskusten så måste fartygen tagas in för 
översyn och större reparationer ibland. Hemvändande repa renter 
och rostöverdragna "översynsobjekt" är en relativt vanlig syn här 
ute i Su nd et. 

(4) Man kan heller inte bortse från Ostersjöns betydelse som un 
dandraget övningsområde för bl a sjöstridskrafter. Liksom tyskarna 
under VK II utnyttjade " sitt innanhav", för att trimm a besättnin gar 
och materiel och som försöksområde fö r ny sjökrigsmateriel så vill 
nog WP-staterna idag helst kunna använda Östersjön på motsvaran
de sätt. Förutsättnin garna för det bästa utnyttjandet a v området i 
detta avseende är att man effektivt kan utestän ga motståndarsidan 
från detsamma. Smärre aktioner där man bl a kan ana detta syfte
mål förekommer ibland; såsom det tidvis återkomm ande kravet på 
att göra Ö stersjön till ett s. k. "fredens hav" bl a innebärande att 
endast strandstaternas örlogsfartyg skall få tillträde. 

(5) Kontrollen över Östersjöutloppen skulle för Sovjets vidkom
mande även innebära att man fick Östersjön (med Kattegatt och 
Skagerack) som en skyddszon fram fö r sitt eget territorium liksom 
man till lands har WP-randstater (Ostty.skland, Tjeckoslovakien , 
Ungern). Förhållandet har betydelse för förvarnin gen och försva
ret mot ba ll ist iska robotar - i Östersjön kanske främst mot ubåts
robotar. 

(6) Sovjet har som kontinentalmakt ännu så länge sin a största 
strategi.ska problem på E uropas landfront längs den s k Järnridån. 
I Sovjetisk strategi uppfattas därför även Östersjön med dess ut
lopp som en nordli g flankzon till den centraleuropeiska fronten. 
Betydelsen av den är närmast att om man vid en konflikt kontrolle
rar den så överflyglar man motstån daren resp hindrar denne från 
att göra detsamma med den egna fronten. 

* 
Från NATO synpunkt .så är de st rategiska faktorer som har be

tydelse i Ö stersjöutloppen fö lj ande. 

(1) Möjligheten att med relativt enk la medel (minspärrar etc) här 
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hindra motståndarsidans örlogsfartyg att komma ut fr ån ett av sina 
viktigare basområden . Särskilt torde ubåtarna vara det vapensystem 
man helst vill kunna "låsa in". Vid en konflikt i Europa är sjöför
bindelserna av livsviktig betydelse för NATO. WP ubåtar torde ut
göra det största hotet mot dessa. 

Handelstrafiken till och från Östersjöområdet kan man på mot
svarande sätt hejda. 

D e delar av WP-staternas fiskeflottor som fiskar i Nordsjön och 
Atlanten och som har sina baser i Ö stersjöhamnar kan också hindras 
att komma ut, vilket påverkar försörjningen inom WP-blocket. 

(2) Vidare önskar man säkert ha möjli ghet att sända in egna sjö
stridskrafter i Östersjön för att förstärk a befintliga och därmed säk
ra kontrollen över området. 

(3) Aven för NATOs europeiska front utgör Ö stersjöutloppen en 
känslig flank zon, som måste försvaras. Betydelsen av att från baser 
på de danska öarna kunna bekämpa omfattningsanfall som sätts in 
i form av amfibieoperationer utanför Osters jöns .södra kust samt 
även underhålls- och förstärkningstran sporter i detta område har 
sannolikt beaktats. 

( 4) Flera faktorer kan nämnas men jag skall slutligen peka på 
fördelen att i fred ha kontrollen över ett område där en presumtiv 
motståndares styrka kanaliseras. Man kan då genom att räkna in 
och identifiera hans styrka lättare få en uppfattning om hans mili
tärpolitiska dispositioner. M a o det rent underrättelsemässiga vär
det av att behärska ett område som Östersjöutloppen är för NATO 
en stor fördel. 

Östersjöutloppens internationellrättsliga status 

Innan jag går in på att närmare redogöra för de militära dispo
sitionerna i området så skall jag med några ord beröra den nu rå
dande internationellrättsliga situationen i de två viktigaste utlopps
lederna Öresund och Stora Bält. 

Dessa två leder utnyttjas av internati onell sjöfart och utgör sund 
som förbinder två delar av det fria havet. Enligt folkrätten får leder 
som uppfyller dessa kvalifikationer inte stängas av kuststaterna. 
Sveriges uppfattning har sedan 1800-talets början vari t att folkrät
tens principer skall gälla i dessa leder. 

Om denna uppfattning gjordes ett uttalande år 1959 av dåvaran-
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de utrikesministern Osten Unden: "Sedan lång tid tillbaka har det 
varit traditionell svensk politik att hävda Ostersjöns frihet, dess 
status som ett fritt hav, öppet för alla, och sådan är vår ståndpunkt 
även i dag. Inloppen till Östersjön betraktar vi i enlighet med rå
dande folkrättslig uppf~ttning som färdvägar mellan två fria hav. 
I fredstid har såväl handelsfartyg som örlogsfartyg av vilken natio
nalitet det vara må fritt ti llträde till Östersjön. I krigstid har samma 
princip hävdats som den riktiga politiken". 

Principen är också fastslagen i en traktat om avskaffande av tull
avgifterna i Oresund och Bälten som undertecknades 1857 i Köpen
hamn. Bland signatärmakterna återfinnes bl a Danmark, England, 
Frankrike, Sverige och Ryssland. Detta hindrar inte att Sovjetunio
nen idag, som tidigare nämnts, hävdar att sunden bör vara stängda 
för alla örlogsfartyg utom strandstaternas i Ostersjön. 

Om strandägarna vid sund av detta slag är indragna i krig är de 
givetvis i sin fulla rätt att hindra motståndarsidan att utnyttja le
derna. Ar däremot någon av strandägarna neutral så måste denna 
stat medgiva rätt till s k oskadlig genomfart på .sin del (sitt territori
alhav) av passagen. Denna rätt till s k oskadlig genomfart finnes 
visserligen inte fastslagen i Haagkonventionerna (regler för neutra
litetsförhållanden) men det framgår att det inte är neutralitetsbrott 
att tillåta oskadlig g~nomfart även på krigförande makts örlogsfar
tyg och därmed kan det tänkas att någon stat även utnyttjar sig av 
den möjligheten. 

I ett läge där NATO och WP-staterna är invecklade i en konflikt 
får Sverige som strandägare i Öresund en ytterst känslig ställning. 
Vår förmåga att hävda vår integritet och att upprätthålla interna
tionell rättspraxis i området blir med stor sannolikhet avgörande 
för våra möjligheter att hålla oss utanför en sådan konflikt. 

Militära dispositioner i anslutning till Östersjöutloppen 

NATO 

Vilken betydelse NATO tillskriver kontrollen och försvaret av 
Ostersjöutloppen illustreras kanske bäst av att man organiserat ett 
särskilt kommando just för försvaret av detta område. 

Chefen för detta kommando (med beteckningen COMBALTAP) 
sitter med sin stab i Karup på Jylland. Han lyder närmast under 
Commander-in · Chief Allied Forces Northern Europe (CINC-
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NORTH) vilken är placerad i Kolsås i Norge. Denne lyder i sin tur 
under Supreme Allied Commander, Europe (SACEUR), tidigare i 
Paris numera i Belgien (efter de Gaulles nedfrysning av NATO
samarbetet). 
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Under COMBAL TAP lyder dels två chefer med territoriellt an
svar (COMLANDJUT, COMLANDSEA), dels en chef för .sjöstrids
krafter i området (COMNA VBALTAP) och en för flygstridskrafter 
(COMAIRBALT AP). Dessa chefsbefattningar bestrids alternativt 
av danskar eller tyskar. COMBALTAP skall dock alltid vara dansk 
och likaså chefen för armestyrkorna på de danska öarna (COM
LANDSEA) . 

COMBALTAP:s styrka är danska och tyska arme-, marin- och 
flygförband. I vissa lägen kan även andra nationers förband ställas 
till hans förfogande. 

Vid ett hastigt uppflammande hot kan t ex den s k brandkårsbri
gaden sättas in i detta område. Denna brigad är sammansatt av 
styrkor ur flera nationer och avsedd att användas mot en kuppartad 
aktion från motståndarsidan. Genom att styrkan har denna sam
mansättning, som alltså innebär att ett flertal nationer inom N A TO 
redan från början aktivt kommer att dras in vid en konflikt så få r 
dess insättande en .såväl politisk som militär betydelse. 

COMBAL TAPS:s stående styrka i området, framgår a v bild 5. 
Armestridskrafterna (markerade med fyrkanter och stridsvagns

symboler på bilden) grupperade i och i närheten av Danmark om
fattar l 1/3 dansk och l västtysk division. Längre söderöver (utan
för COMBALTAP:s område) men grupperade så att de kan ingripa 
i detta finns ytterligare ett l O-tal divisioner (3 brittiska, 3 västtyska, 
2 belgiska och delar av en kanadensisk) . 

Redovisade sjöstridskrafter är danska och västtyska. Huvuddelen 
är rustade och de få fartyg som inte är i tjänst hålls i hög depåbe
redskap. Både Danmark och Västtyskland har efter VK II haft ett 
ambitiöst flottprogram som man till stora delar fått möjlighet att 
realisera, för Danmarks del genom att USA bidragit med inemot 
50 °/o av kostnaderna. 

Redovisade flygstridskrafter är Danmarks och Västtysklands be
dömda totala tillgång på stridsflygplan. 

Wars zawa pakten 

Som jämförelse skall vi nu se vad motståndarsidan har till för
fogande i området. 

I Osttyskland står f n 20 sovjetiska och 6 östtyska armedivi.sioner 
och bakom dem i Polen finns ytterligare 2 sovjetiska och 15 polska 
divisioner. 
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Bild 5 

NATO och WP styrka i Östersjöutloppen 
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Av sjöstridskraJter har WP f n fem kryssare och ett 60-tal jagare/ 
fregatter i Östersjöområdet vara v flera är robotbestyckade. A v de 
150 motortorped-motorrobotbåtarna utgör ungefär hälften den se
nare typen. Sovjet har som bekant levererat en del motorrobotbåtar 
till vänskapligt sinnade stater i Afrika och Asien. Under junikriget 
1967 sänkte en robotsalva från ett robotbåtförband den israeliska 
jagaren Eilath så det finnes skäl att anttaga att WP med jagarna 
och dessa enheter disponerar en slagkraftig .styrka i Östersjön. I de 
tyngre enheterna inräknas en del ä.ldre men fortfarande i bruk va
rande enheter. 

På bild 5 redovisas även i Osttyskland och Polen stationerade 
flygstridskrafter. Ungefär 2/ 3 utgör sovjetiska enheter, övriga är 
nationella d v s östtyska resp polska. 

Styrkejämförel se 

Här redovisade styrkor upptar i huvudsak endast stående förband 
d v s sådana som inom 48 timmar eller mindre kan uppta strid. Som 
synes har WP-styrkorna en betyda.nde överlägsenhet i stående för
band av alla kategorier. Om man inför ett uppväxande hot genom
för en mobilisering så har båda sidor möjlighet att öka sina styrkor 
betydligt, främst av armestridskrafter. Mobiliseringen innebär emel
lertid inte någon större förändring av styrkerelationerna mellan 
maktblocken - möjligen ökas WP överlägsenhet något. 

För att rätt bedöma det strategiska värdet av WP överlägsenhet 
så måste man emellertid hålla i minnet att det oftast är svårare att 
beröva någon kontrollen över ett område än att försvara ett inne
hav. I strategiska sammanhang brukar man räkna styrkeförhållandet 
l: 2,5 för att framgång sbll kunna påräknas. (Krigshistorien upp
visar flera exempel på undantag från denna regel - men dessa är 
snarast bekräftelse på regelns allmängiltighet). NATO har med 
andra ord möjlighet att med hjälp av befästningar och blockeringar 
tilllands och mineringar till sjöss trots underlägsna stridskrafter a v se
värt försvåra och fördröja motståndarens ev framryckning. Det 
man därvid kan tänkas vinna är främst tid att genomföra omgrup
peringar. Hangarfartygsstyrkor torde därvid ganska snart kunna 
hjälpa upp obalansen vad gäller sjö- och flygstridskrafter och luft
transporterade och i ett senare skede sjötransporterade förband kan 
åstadkomma en utjämning på marksidan. Förutsättningarna för att 

362 

sådana här förstärkningsoperationer skall lyckas är emellertid att 
man dels inte förlorar för mycket terräng i början, dels att man kan 
bibehå lla kontrollen över sjö- och lufttransportvägarna. 

K ä r n l a d d n i n g s- o c h m i s s i l f r å g a n s i n v e r k a n 

Hittills har kärnladdningars och missilers inverkan på situatio
nen i och runt Oster.sjöutloppen inte berörts. En jämförelse av båda 
maktblockens möjligheter att utnyttja kärn laddningar till utloppens 
försvar resp för att vinna kontrollen över utloppen visar att båda 
har i stort sett samma möjligheter. 

WP kan från utskjutningsramper i Osttyskland och Polen och 
från fartyg till sjöss i Östersjön med lätthet nå området och NATO, 
som visserligen inte har några missilbaser inom området, kan från 
västtyskt område eller med flyg lätt insätta kärnladdningar mot an
fall över land eller hav. Problemet med kärnladdningsinsatser har 
emellertid många aspekter. Både NATO och WP synes mer och mer 
ha börjat omhulda tankegången på flexibel strategi där en ev kärn
laddningsinsats endast skall göras i ett mycket tr~ingt läge eller när 
motståndaren tillgripit kärnladdningar. Det som är avgörande för 
tankegången bakom denna .strategi är givetvis de båda supermakter
nas vä ldiga resurser av laddnin gar och vidare rädslan för att en in
sats i begränsad ska la av s. k. taktiska kärnladdningar snabbt skall 
eskalera upp till en obegränsad insats med katastrofala följder för 
mänskligheten. Annar.s har man på båda sidor uttalat att en begrän
sad taktisk insats mot militära mål är fu llt tänkbar. Det som talar 
mot ett användande av kärnladdningar i detta område (även tak
tiska) är att det är så tätt befolkat - särskilt vissa danska öar -
att en kärnladdningsinsats här närmast får terrorkaraktär och där
med kan föranleda ett rent terrorangrepp från den andra parten 
som represalie. 

Östersjöutloppen från svensk försvarssynpunkt 

Det är givet att ett ur stormaktsstrategisk synvinkel så känsligt 
område som Östersjöutloppen även påverkar den svenska försvars
planläggningen och försvarsåtgärderna. Vi måste beakta att området 
vid en eventuell konflikt med stor sannolikhet blir en huvudanfalls
resp huvudförsvarsriktning. Under försök att erövra resp försvara 
kontrollen över sunden kan någon av parterna vilja utnyttja eller 
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Bild 6. 

Svensk t territorialhav i Öresund 

gå över svenskt område. Redan misstanken att ena parten skulle 
ha för avsikt att göra så kan föranleda den andra att försöka sätta 
sig i besittning av delar av vårt territorium. Vidare måste erinras 
om att en fullständig kontroll över Ostersjöutloppen även innebär 
att man kontrollerar svenskt territorialhav åtminstone i Oresund. 
Till bilden hör även att stränder och hamnar och förhållandena i 
övrigt i skåneområdet och upp i Halland är .synnerligen gynnsam
ma för en angripare som vill genomföra ett invasionsföretag. 

Vår bästa garanti mot att slippa objudna gäster på svenskt terri
torium under krig och krigshot är att ha starka stridskrafter till 
hands. Krigsplanläggningen kan av sekretesskäl här inte redogöras 
för, men ovanstående för Ostersjöutloppen gällande faktorer har 
beaktats. Området har tillgodosetts med stridskrafter efter måttet av 
våra resurser och med hänsynstagande till att behov av stridskrafter 
kan föreligga även i andra riktningar. 

Skulle Sverige lyckas hålla sig utanför en stormaktskonflikt kom
mer vår förmåga att upprätthålla neutraliteten (liksom skedde under 
VK II) att sättas på hårda prov. Ostersjöutloppen och särskilt Ore
sund tillhör i detta avseende ett av de mest utsatta områdena på 
grund av trängseln på sjön och i luften och de komplicerade inter
nationellrättsliga problemen. 

Som nämnts har Sverige förbundit sig att medgiva fri passage 
för sjötrafik genom Sundet. Detta kan innebära att även krigföran
de makters örlogs- och handelsfartyg begär rätt till s k oskadlig 
genomfart på den svenska delen av Oresund. Enligt folkrätten är vi 
då också skyldiga att skydda de fartyg som befinner sig på vårt 
territorialhav från angrepp. 

Den egendomliga situationen kan alltså uppstå att vi måste skyd
da den ena krigsförande partens fartyg mot t ex angrepp från den 
danska sidan av Oresund. Lyckas vi inte lösa uppgiften kan den på 
vårt territorialhav angripna parten anklaga oss för att inte vara 
neutrala eller att inte kunna upprätthålla vår neutralitet och taga 
detta som förevändning för ett angrepp mot vårt land. 

Sådana här neutralitetshävdande uppgifter löses bäst med SJO

stridskrafter. Genom det nu fattade försvarsbeslutet kommer vi -
om ingen ändring sker - att inom en inte alltför avlägsen framtid 
berövas resurserna för ett kraftfullt och effektivt uppträdande i 
sådana situationer. 

Redan under fredsförhållanden ställer situationen i Ostersjöutlop-
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Bild 7. 

WP fredsövervakning i Öresund 
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pen särskilda krav på .skärpt uppmärksamhet från militära och med 
oss samverkande civila myndigheter (kustbevakning, sjöfartsverket, 
polis). Stormaktsb lockens intresse för området tar sig som nämnts 
uttryck i en intensiv övervakning av området och varandras rörel.ser 
där. För NATO:s del innebär det att man utöver den landbaserade 
bevakningen även utför patrulleringar med fartyg och flyg. WP har 
bevakningsfartyg som uppehåller sig runt fasta positioner i Östersjö
utloppens södra och östra delar. Vid kriser och konfliktanledningar 
som berör Östersjöstaterna har vi observerat hur denna verksamhet 
kraftigt förstärkts. Verksamheten kan leda till - och har lett till 
- att s k incidenter uppstår, d v s främmande örlogsfartyg kom
mer in på vårt territorialhav utan att ha fått tillstånd eller ha varit 
förutanmälda. Vi har vissa resurser i området för att följa upp och 
beivra sådant obehörigt utnyttjande av svenskt .s jöterritorium och 
vårt samarbete med civila myndigheter - främst tull- och sjöfarts
myndigheter är i detta avseende mycket gott. Vi önskar emellertid 
en förstärkning av dessa och främst då i form av lämpliga fartyg 
t ex de sedan länge projekterade kanonbåtarna. Behovet blir ange
lägnare genom att rationaliseringar inom sjöfartsverket medfört att 
den civila övervakningen minskat och kommer att minska än mer 
(under de två sista åren har inte mindre än 8 lotsplatser indragits på 
sträckan Höganäs-Ronneby). 
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W EDENBERG Kungl Sjökrigsskolon inifrån 

l föreg!lende nummer av TiS skildrades utbildningen 

till och som sjö- och kustartilleriofficer samt marin

ingenjör. 

l följande tre artiklar av resp chefen för sjökrig s

skolan kommendör W. EDENBERG, chefen /ör va-

l 
penofficersskolan kommendörkapten G. NORDAN

FORs samt chefen för marinlinjen p/i Militärhögsko

lan kommendör R. SKEDELIUS, behandlas omf!lng, 

m /il, metodik m m för utbildningen vid Sjökrigsskolan, 

Flottans vapenofficenskola och Militärhögskolan . 

Tidigare artikla r i TiS har redogjort för utbildnin g till och som 

officer (vederlike) i marinen från antagning och f ram till mil itär
högskolan. 

Denna artikel skall försöka att be lysa sjökrigsskolan inifrån, dvs 

ge synpunkter på sjökrigsskolans inre liv och en del funktioner, som 

icke direkt kan utläsas ur kursplaner samt berö ra några aktue lla 
problem. 

Kort återblick 

sjökrigsskolans historia har fy ll igt redov isats i fl era minnesskrif

ter, senast i "Kungl Sjökrigsskolan 100 år" 1967. 

Här kan finnas an ledning att något närmare gå in på utveckling
en under 1960-talet. 

1962 genomförde Statens Organisa tionsnämnd (SON), sedermera 

Statskontoret, en organisationsundersökning av KSS. Därvid lämna

des utbildningssektorn åsido - endast stabs- och förva ltn ingsfunk

t ioner undersöktes. Detta är i och för sig ett orealistisk t förfarings

sätt vid en anstalt med KSS struktur, där utbildningsfunktionen är 

den helt dominerande och övriga funktioner måste sty ras av huvud
uppgiften - utbildningen. 

Resultatet blev också en "obalanserad" organisation. 

De två faktorer - förutom arbetstidsregleringen - som starkast 
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påverkat verksamheten vid KSS under 60-talets senare del är den 
nya värnpliktsordningen "VU-60" och reformen inom det civila 
skolväsendet. 

För att möta konsekvenserna av VU-60 måste officersutbild
ningen läggas om, vi lket gjordes genom arbetsgrupper för flottans , 
kustartilleriets resp mariningenjörskårens v idkommande - trots att 
marinens befälsutredning (MBU) samtidigt började arbeta. Den sist
nämnda utredningens resultat kan knappast föreligga förrän tidi
gast 1970 och det är sannolikt, att resultatet kommer att påverka 
även .sjökrigsskolans verksamhet och föranleda en ny översyn. 

Genom tidspress, personalbrist och andra omständigheter kom de 
tre arbetsgrupperna att delvis arbeta oberoende av varandra. Där
igenom blev resultatet från KSS synpunkt icke ti ll fredsställande: in
ledda försök till rationalisering genom samordning spolierades delvis 
genom att kadetternas vistelse vid sjökrigsskolan "saxades", dvs för
sköts tidsmässigt så att in- och utryckningar sker vid olika tid 
punkter. 

Läget 1969-1970 framgår av tablå nr l. 
Reformerna inom det civila skolväsendet beträffande så väl orga

nisation som undervisningsformer och -metoder - uttrycket "peda
gogisk explosion" · har därvid flitigt använts - har i två avseenden 
starkt påverkat utbildningen vid KSS. 

För det första måste utbildningen vid KSS direkt bygga på i gym
nasiet förvärvade kunskaper. Den första kullen examinander från 
det nya gymnasiet rycker in vid KSS resp KA 4 våren 1969. Det 
är sålunda för tidigt att ännu konkretisera följdverkningarna, men 
redan nu kan konstateras, att elevmaterialet är mera heterogent än 
tidigare. Detta förhållande torde förbli rådande ännu ett antal år 
tills det nya gymnasiets intentioner och läroplaner helt hunnit slå 
igenom - om inte en ny reform dessförinnan genomförs. 

För det andra bör eleverna vid KSS inte möta en helt n y och från 
gymnasiet avvikande undervisningssituation i vad avser former och 
metoder. 

Läget måste därför för närvarande betraktas som labilt och de 
för KSS nu gällande kursplanerna anses som provisoriska. 

Den nya utbildningsgången vid KSS har självfallet måst genom
föras successivt och har sålunda ännu icke helt slagit igenom. Först 
1970 utexamineras officerare, som helt utbildats efter den nya ord
nmgen. 
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Några statistiska uppgifter 

Med reservation för vad ovan sagts om att den nya utbildnings
gången ännu icke helt kunnat genomföras återges några .s iffer upp
gifter för de senaste å ren. 

Stam 

Fl 30 
KA 20 

(In t 5 
In g 20 
Med 

Summa 75 

Årsprodu!etion av fänrikar 
(avrundade gcnomsnittsta l) 

Res Vpl 

40 30 
60 10 
10 

70 

110 11 o 

Summa 

100 
90 
15) 
20 
70 
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Utbildningen av marinintendenter upphör 1969. 
Dessa riktvärden beräknas förbli gällande för de närmaste åren. 
Följande uppgifter för 1968 är därutöver av intresse för att ge 

en uppfattning om verksamhetens omfång och rörlighet. 

Vid KSS redovisade 

elever 
kurser 
läsavdelningar 
in- och utryckningar av elever 

476 
27 
40 

l 984 

D et stora antalet läsa v delningar beror på flera k u r s ers uppdelning 
på linjer (vapentjänster, huv udtjänster) , som i regel kräver en egen 
kursplanering och ett eget schema. 

Av främst pedagogiska, men även utrymmesskäl eftersträvas dess
utom att begrän sa läsavdelningarna till24 elever. 

Lärare: heltidstjänstgörande 
timlärare 
föreläsare 
ämnen 

23
} 97 74 

52 
54 

• 
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Begreppet "heltidstjänstgörande" innebär icke att dessa finns i 
fredsbesättningstabellen. Det betyder att vederbörande är placrad 
vid KSS under den tid hans undervisning försiggår och är sålunda i 
de flesta fall icke tillgänglig hela året, vilket tyvärr leder till lång
variga diskussioner och ofta hetsig argumentering beträffande behov 
kontra tillgång. 

Timlärarna - både militära, civilmi litära och civila - har sin 
huvudsakliga gärning på andra tjänsteställen och tas i anspråk för 
undervisning vid KSS i högst åtta timmar per vecka. 

Ti Il föreläsarkategorien räknas punktinsatser av specialister med 
högst fyra underv isningstimmar. 

Det till synes stora antal et ämnen beror i första hand på rikedo
men av olika kurser med olika utbildningsmål, men även på att 
de olika kategoriernas kursplaner icke är samordnade, varför flera 
ämnen med mycket likartat innehåll har olika benämningar och 
delvis olika mål för olika kurser. 

En samordning, renodling och något a v kall på differentieringen 
skulle medföra väsentliga rationaliseringsvinster. 

En diskussion om lärarbehov och lärarantal blir hängande i luf
ten om inte undervi sningsuttag per lärare införs i ekvationen. Den
na fråga belystes· på sin tid av försvarets lärarutredning (FlärU) , 
men utredningen syns ha lagts på is . Det är omöjligt att fastställa 
generella regler, då uttaget beror på utbildningsnivå, ämnets om
fång och struktur, lärarens vana och rutin, schemats konstruktion 
m m. Vid KSS eftersträvas emellertid att ingen lärare skall belastas 
med mer än 20 undervisningstimmar i veckan - detta icke minst 
med tanke på dynamiken: intet ämne kan betraktas vara stabilt och 
väldefinierat under en längre tid utan kräver ständig uppföljning. 
Stor möda läggs ner på att rationalisera lärarnas arbete icke minst 
på vad avser kunskapskontrollerna - "rättning av .skrivningar". 

Den stora rörligheten vid KSS har gjort schemaläggningen till ett 
komplicerat problem. Från att tidigare ha tillämpat ett fast schema 
för vinterläsårets båda terminer har man nu tvingats till en uppdel
ning i sex perioder mellan medio av september och början av maj. 
Pedagogiskt är detta en vinst, då man undviker en koncentration 
av kunskapskontroller till begränsad tid och har större möjligheter 
att använda. koncentration.släsning. Men svårigheterna att tillgodose 
de många timlärarnas önskemål beträffande undervisningstidens 
förläggning i vecka eller på dag är utomordentligt stora . 
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Ett flertal övergripande begivenheter i form av fälttävlingar, 
studiebesök o dyl, varvid KSS är beroende av andra myndigheters 
planering, har nödvändiggjort friläggande av en veckodag från fast 
schema. Denna dag :.cnvänds i första hand för "återhämtning" av 
genom nämnda begivenheter förlorad undervisningstid - detta bi
drar dock till att öka rörligheten och medför ytterligare belastning 
på administration och lärare. I andra hand används dagen för kun
skapskontroller och för att bereda kadetterna möjlighet till en ledig 
eftermiddag i månaden för egna angelägenheter. 

Den sociala atmosfären 
Den allmänna debatten om den nya skolan och det högre utbild

ningsväsendet med sådana värderingar som normlöshet, individens 
prerogativ, disciplinupplösning, individualisering, fördjupad demo
krati, anarki och en rad liknande slagord torde vara alltför väl
bekant för att här närmare belysas. 

För sjökrigsskolans vidkommande kvarstår - helt oavsett denna 
utveckling - det primära målet: att utbilda ledare för krig. De krav 
som detta mål uppställer påverkas icke av skolreformer och samhälls
utveckling i detta land, utan uteslutande av den presumtive fienden 
- och detta mål kan förvisso icke sättas lägre än vad t e andra 
världskrigets erfarenheter gett vid handen, snarare tvärtom. 

Om nu målet ligger på samma eller högre nivå än tidigare medan 
ingångsvärdena har sänkts till en lägre nivå är den logiska konse
kvensen att mer arbete och andra metoder krävs för att nå målet. 

Mera konkret kan det kanske uttryckas så: ju mer individualistisk, 
frimodig och kritisk den unge mannen är vid inträdet på den mili
tära banan, desto mindre auktoritär och desto mer kvalificerad och 
motivationsskapande måste utbildningen bli. 

Det militära systemet och den militära miljön har alltjämt en 
utomordentlig styrka och ännu har icke några större problem kun
nat inregistreras vid KSS: elevmaterialet är alltjämt en utomordent
lig styrka och ännu har icke några större problem kunnat inregi
streras vid KSS: elevmaterialet är alltjämt mycket formbart. Men 
det skulle vara ett stort misstag att basera utbildningen endast på 
systemets styrka och icke lyhört följa med i utvecklingen. 

Den pedagogiska atmosfären 
Den "pedagogiska explosionen" ar ett vanligt uttryck den all-
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männ a debatten och icke minst i den mycket strid a strömmen av 
litteratur på området. U tan minsta ringaktnin g av de stora insatser 
på det pedagogiska forsk nin gsområdet, som med accelerad styrka 
görs över hela vä rld en kan man ännu vä l hävda den militära peda
gogikens rangplats. Frågan är bara hur länge detta kan bestå. I 
många fa ll har vetenskapli g forsk nin g entydigt klarlagt, att på stabil 
erfarenh etsgrund baserade prin ciper och metoder icke ä r de bästa. 
Detta manar till noggrann uppfö ljning och kritisk prövning. 

Den nya skolan har infört väsentliga nyheter på det pedagogiska 
området och enligt den offentliga debatten har den även bidragit 
till att lösa upp familjebanden: föräldrar är omedvetna om den 
nya pedagogiska grundsynen och oförmögna att utan en ak tn ings
värd egen studiein sats hjä lpa sina barn med hemarbetet. Honnörs
orden i den " nya grundsynen" är sjä lvverksamhet, krit isk källgransk
nin g, va lfritt tyngdpunktsva l, mindre faktaplugg till förmån för or
sakssammanhangen - med andra ord större individuell frihet. Det 
är självklart a tt allt detta ännu icke slagit igenom med full kraft och 
att till ämpningen i:ir i hög grad olika vid olika skolor och kl asser. 
Men tend ensen är obestridlig och entydig. 

Dessa nya underv isningsformer och -metoder ställer avsevärt öka
de krav p å lärai·e och skolledning, v ilket med önskvärd tydlighet 
speglas i fackpressen. 

I a ll t väsentligt är nämnda förh ållanden ti llämpliga också vid 
KSS. 

Di lemmat ä r, att de lärare som KSS förfo gar över, icke själva är 
utbildade efter dessa principer. Det kan bedömas förf ly ta ytterliga
re fy ra- fem år innan de blygsamma frön som såtts vid KSS de 
senaste åren ger skörd i form av officerare/ lärare, som utbildats nå
gorlunda "modernt". 

För att uppnå ett fu llgott restdrar skulle krävas en avancerad vi
dareutbildning av officerare avsedda som lärare.* Då detta är ogör
l igt med hänsyn till det ak tuell a personalläget å terstå r två vägar : 
intensiv lärarhandledning parallellt med pågående undervisn ing 
och större kontinuitet i lärarkommenderinga rna . 

* E n dansk parlamentarisk ut redni ng 1969 har föreslagit att in gen off icer kom
menderas som lärare till sjökr igsskolan med mindre han genom gått en sex må na
ders lärarutbildning och att vissa off icerare ges pedagogisk specia lu tb ildning om 
18 månader. Samn1a tankegångar å terfi nn s i västtysk fackpress. 
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För att ti llgodose dessa v id KSS som mycket angelägna upplevda 
behov, har till CM ingivits ett omorganisationsförslag avseende dels 
omdispon er ing av arbetskraft för att fr igöra kapac itet för ovan 
nämnd handledning, dels tillkomsten av en studiedetalj, som i för
sta hand skulle utgöra ett se rv iceorgan för lärarna och dels slutligen 
en utökning av antalet helridstjänstgörande lärare för att till godose 
kontinuiteten . 

D e principer som man v id KSS försök t till ämpa de senaste å ren 
kan redovisas i följande teser. 

In gentin g av vad som kan läsas ur bok skall berättas från kate
dern. 

I möjligaste mån fullständi g och deta ljerad presentation av äm
nets (kursens) krav med litteratu ranvisn in gar, frågeformulär 
mm. 
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Ständig återkoppling från elever till lärare genom frågor, dis 
kussioner, seminarier m m. 

Elevernas medansvar och aktiva medverkan i utbildningen ge 
nom elevledda lektioner och arbeten förberedda enskilt, i pa 
eller gruppvis. 

Utvärdering av utbildningsresultatet med en kombination a 
absolut och relativ betygsättning: ett i möjligaste mån klart de 
finierat kriterium för godkänd och därutöver relativ betygsför· 
delning med 7 som riktpunkt för medelvärde. 

Ovillkorligt godkännande i alla ämnen, eventuellt med efterten
tamen enligt särskilda normer. 

Period- eller stickprovsvis enkätundersökning av elevernas attl 
tyd tillutbildningen (A TU-skalan) och erfarenheter. 

Frihet för läraren att befria elev från närvaro vid lektion fö r 
egna studier. 

Kurschefens uttalade ansvar för uppföljning av undervisning i 
alla ämnen och ingripande eller anmälan vid störningar eller 
snedbelastning. 

Alla lärares medansvar i fostran och daning av eleverna främst 
genom eget föredöme eller diskussioner även vid sidan av ämnet. 

Lärarens och kurschefens situation 

Av det ovan sagda framgår, att den ambitiöse (militäre) läraren 
- och någon annan kan icke ifrågasättas - vid tillträde till KSS 
(i regel samma dag som undervisningen skall börja) befinner sig i en 
brydsam $ituation. Genom utvecklingens och skolledningens tryck 
ställs på honom krav, som hans tidigare erfarenheter och utbildnin g 
icke underbyggt i tillräcklig grad. Förutom att han genom ihärdiga 
självstudier måste förkovra sig i sitt ämne vad beträffar dess inne
håll och disponering, måste han tillägna sig former och metoder fö r 
undervisningen; som han icke känner igen från sin egen utbildning. 
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Kurschefen har det närmaste ansvaret för kadetternas fostran 
och utveckling till ledare, förutom att han är lärare i några läro
ämnen. Han är dessutom ansvarig för samordning av hela kursom
fånget särskilt med hänsyn till kravet på en jämn be~astnin.~ av ele
verna i samband med enskilda och grupparbetsuppg1fter. A ven om 
kadettern as medansvar är säkerställt genom kurskadetten ("kursens 
förtroendeman") är den person liga kontakten med var;e elev av 
stor och till synes ökand e betydelse. . 
En på in st ruktioner och erfarenheter grundad teoretisk modell ~v 
kurschefens arbetstidsuttag under tv å vårmånader 1969 ledde nll 
arbetstid per vecka om över 65 timmar. Det är uppenbart att flera 
i och för sig önskvärda och angelägna uppgifter under sådana om
ständigheter måste stå tillbaka. A ven i detta fall är botemedlet ett 
större antal heltidstjänstgörande huvudlärare, som kan ~v lasta kurs
cheferna en stor del av förberedelsearbetet för undervisn ingens ge
nomförande och även överta vissa avsnitt i kursplanerna, som ford
rar större sakkun skap än vad som kan krävas av varje kurschef: 

Kurschefer och andra heltidstjänstgörande lärare kompenseras 1 
viss mån med ett lärararvode. Detta är dock maximerat för en $ex
månadersperi.od. Taket har emel lertid under de senaste åren undan
tagslöst nåtts redan efter tre a fyra månaders tjänstgöring omräknat 
till uttag av lärartimmar. Kompensationen är sålunda icke relevant 
vid KSS. 

Aven timlärarna har ett arvode, f n 24: 95 per undervisningstim-
me. Tas hänsyn till att varje lektionstimme kräver minst en tim1~es 
förberedelser och efterarbete, vilket när det gäller sammansättn111g 
och rättande av kunskapsprov i och för sig är helt otillräckligt, 
framstår att även detta arvode är närmast av symbolisk natur. 

Att under sådana omständigheter verksamheten vid KSS ändå kan 
sägas uppvisa ett godtagbart resulta.t är att tillskriva de~1 ambition, 
entusiasm och hängivenhet för uppgiften som undantagslost v1sas av 
i utbildningen engagerade lärare . 

Det syns angeläget att överse arvoderingssystemet och därjämte 
söka skapa en karriär för "utbildningsofficerare". 

skolledningen gör vad dess resurser medger för att underlätta lä
rarnas inträde i den nya situation en. Det " lärarbrev", som de se
naste åren tillställts varje lärare har omvandlats till en tyvärr allt
mer växande "Anvisn in g", som i sin tur tenderar att bli en hand
bok. Icke minst betygsättnin gsnorm er och -metoder kräver en detal-
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jerad vägledning. Före vi nterläså rets början ordnas dessutom en 
!ärarsamling, då skollednin gen under en dag söker meddela sina in 
tentioner och ge den information, ledning och stöttnin g som är p å
ka llad. Trots att dessa lärarsamlingar ordersätts blir emellert id upp
slutnin gen enligt de senaste årens erfarenheter endast omkring 70 °/u 
främst beroende på KFO-perioden, sedvanliga personalbyten och 
hård arbetsbc:lastning på ordin arie tjänstgöringsplatser. 

Slutord 

KSS försöker alltjämt leva upp till sina bästa traditioner med an
passnin g till utvecklingen, som förefall er att ha tagit ett språng un
der 1960-talet. 

KSS personal arbetar på en hög ambitionsnivå med entusiasm och 
hängivenhet men skulle gä rn a s~ , att utbildn ingssektorn kunde göras 
mera attrakti v. De önskemål, som man i första hand skull e vilja se 
realiserade kan sammanfattas i två huvudord: samordning och 
leontinuitet . 
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G NORDANFORS 

Historik 

Flottans vapenofficers
utbildning 

År 1950 startade Flottans vapenofficersskola (VOS). Nästa år fi
rar skolans tjugoårsjubileum. Skolchef var CBOS och under honom 
verkade fyra utbildningsledare för respektive vapentj änster (arti lle
ri, torped, min och ubåt). 

Elevantalet var ca tjugo, samtl iga stamofficerare. Den teoretiska 
utbildn ingen ägde rum under fjärde och första kvartalet varefter 
följde praktisk utbildning under somm arhalvåret på kustflottan. Ut
bildnings ledarna bedrev då utbildningen ombord som äldste instruk
tionsofficerare (A.IO). En av utbildningsledarna å tergick till BOS 
ca en månad innan VOS började på hös ten för planläggning av kom
mande kur.ser. 

År 1958 ändrades utbildningen till tiden så att den teoretiska de
len förlades till sommarhalvåret. Utbildningsledarna följde inte läng
re eleverna ombord utan den praktiska och delvis teoretiska utbild
ningen gick helt i kustflottans regi. 

Elevantalet utökades successivt med reserv- och värnpliktiga offi
cerare. 

De följande åren medförde bl a att skolan fick egen chef under 
CBOS (1961), vapentjänsterna utökades med ubåtsjakt (1962) samt 
att en omlagd officersutbildning medförde nio månaders vapenoffi
cerskurs för stamofficerare (1968). 

I dagsläget består den fasta lärarkadern av, förutom skolchef, en 
adjutant och sju förste lärare (vapentjänster, sambandstjänst, strids
ledning.stjänst ). 

Praktiskt taget alla förste lärare har tillika tjänst på BOS tjänste
grensskolor och övningsanläggningar samt tjänstgör även som spel
ledare i Mimer. Utöver den fasta lärarkadern ianspråktas månatli
gen sextiotalet instruktörer och lärare från BOS samt staber, för
valtningar och civi la myndigheter i .stockholmsområdet. 

Elevantalet per år uppgår till ca fyrahundra fördelade på ca fyr
tio kurser. Förutom stam-, reserv- och vpl-officerare återfinns bland 
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eleverna marinintendenter, manmngenjörer, marinläkare och ka

detter. 
Den viktigaste delen av utbildningsomfånget utgörs emellertid a\ 

vapenofficersutbildningen av stam- och reservofficerare, dvs vapen 
officerskurser för sjöofficerare (VOK) och vapenofficerskurser fö1 
officerare i flottans reserv (VOKR). Vapenofficerskursernas förlägg

ning till tiden framgår av nedanstående tablå. 

Jan feb mars a pril maJ JUnt juli a ug sepr okr nov dec 

VOK J 
AOK 

JOK 
MOK 

l TOK 
U bOK 

AOKR 
1--------------------1 

1 
_________ 

1 
JOKR (frg + hkp) 

1 
_________ 

1
MOKR 

1 
_________________ 

1 
M r bO KR 

l--------'----l TbOKR 
~-------~ UbOKR 

Vapenofficerskurser för sjöofficerare (VOK) 

VOKR A 

Oversyn av utbildningen till och som sjöofficer vidtogs våre1 
1966 mot bakgrunden av VU-60. Resultatet av översynen som lig· 
ger till huvudsaklig grund för utbildningen idag, innebär bl a e1 
följdriktig uppbyggnad av utbildningen från aspirantantagnin ge1 
t o m utgången av VOS. 

Utbildningsbestämmelser återfinns för vapenofficersskolans de 
i en undervisningsstadga (UVOS) och ämnesplaner (A VOS). 

Den utökade tiden på VOS, från sex till nio månader utnyttj a ' 
delvis för praktiska övningar till sjöss så att de grundläggande skol 
skjutningarna är avverkade när eleven lämnar VOS och embarkera 

på kustflottan. 
Utbildningen på nio månader (april--december) tillämpades för 

sta gången förra året. Först nästa år kommer de elever som frå1 
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början (aspirantantagningen) helt fö ljt den nya utbildningsgången. 
Målsättningen för vapenofficerskursen är att ge teoretiska kun

skaper för kompetens som tjänstegrenschef inom egen vapentjänst 
samt inom .stridslednings- och sambandstjänsterna. Undervisning sker 
dessutom i sidoordnade vapentjänster för att ge allmän vapenkän
nedom, teleteknik, förvaltningstjänst, sjötaktik med bastjänst, 
skyddstjänst, str idssjukvårdstjänst och underrättelsetjänst m m. Ett 
antal studiebesök ingår också i utbildningen. 

Vapentjänstutbildningen utgör ca SO Ofo av utbildningstiden. Ov
riga ämnen delar resterande SO 0/o i stort sett med lika timantal. 

Omfattningen av utbildningen i vapentjänst, stridsledningstjänst 
och sambandstjänst framgår av må lsättnin gen och behöver därför 
knappast grundligare presentation. Det kan däremot vara av in
tresse att närmare se på några av de övriga ämnena. 

S j ö t a k t i k e n inriktas i huvudsak mot de uppgifter som mö
ter den unge officeren ombord som VO eller ManO samt som tjän
stegren.schef. Vapentaktiken läses i resp vapentjänst. I ämnet ingå
ende bastjänst belyser basorganisation, bastaktik och underhålls
tjänsten inom bas. Mot slutet av utbildningsperioden bedrivs under
visningen i form av lärarledda grupparbeten och spel för att sam
mankoppla fartygs-, förbands- och vapentaktiken. 

S k y d d .s t j ä n s t e n behandlar till stor del ABC-krigföring och 
skyddet däremot med utvärderin g och taktiskt utnyttjande av radi
akprognoser. 

S t a b s t j ä n s t e n syftar bl a till att öva eleven att avfatta 
enklare tjänsteskrivelser och rapporter samt ge den expeditionella 
handläggningen avpassad för tj änsten ombord. Krigsstabstjänst, folk
rätt, rättsvård, personaltjänst samt beredskaps- och mobiliserings
tjänst ingår även i ämnet. 

S t r i d s s j u k v å r d s t j ä n s t e n bedrivs huvudsakligen på 
försvarets sjukvårdsstyrelse och innebär orientering om prognostice
ring samt praktiska åtgärder vid olika sjukdomsfall och skador. 
stridssjukvårdstaktik omfattande verksamheten inom basområden 

övas i form av spel. Kvällstid disponeras för tjänstgöring på olika 
sjukhus' olycksfallsavdelningar. 

U n d e r r ä t t e l s e t j ä n .s t e n omfattar. organisation, mål, 
metoder och verksamhet på lägre regional nivå samt orienterar om 

utländska mariner i oss omgivande farvatten . Den anknyter till 
praktiska frågestä lln ingar aktuella för sjötjänsten. Undervisningens 
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syfte är att ge en allmän uppfattning om underrättelsetjänstens be
tydelse. 

S t u d i e b e s ö k görs i anslutning till undervisningen i flertal et 
ämnen. Förutom besök på närliggande staber, förband och förvalt
ningar utgör Bofors och Motala angelägna objekt. Under en veckas 
tid genomför VOK dessutom en resa i mellersta och södra delarna 
av landet där flygförband, operationsbaser, lagorganisationer, förråd 
av olika slag, radiostation, MKB-organ, teknisk förvaltning, bevak
ningsområde, tullverkets sambandscentraler, civilt varv m m presen
teras och studeras. 

O v n i n g a r n a t i l l s j ö s s följer av CM fastställda övnings
tabeller där skjutningarnas (motsv) art och omfång är angivna. To
talt för varje vapentjänst omfattar övningarna åtta dagar förlagda 
i huvudsak till fjärde kvartalet. Fördelen att överflytta ett teoretise
rande i klassrummet till verk ligheten ombord och att därefter åter i 
klassrummet kunna begrunda resultaten är stor. 

Vapenofficerskurser för officerare reserv, linje A (VOKR A) 

Utbildningen på vapenofficersskolan av reservofficerare linje A 
(sjökaptener) är under omläggning. Tidigare år utbildades denn a 
kategori under ca fyra veckor på två linjer, dels en linje omfattande 
huvudsakligen skyddstjänst och dels en linje inriktad på sambands
och stridsledningstjänst. Elever tillhörande den förstnämnda linjen 
fortsatte på isbrytare medan övriga tjänstgjorde i sambands- och 
stridsledningstjänst i land. 

Den kommande utbildningen, som på VOS omfattar åtta vecko r 
och startar till hösten, innebär ett betydligt vidgat användningsom
råde för reservofficer linje A. 

Målsättningen för utbildningen, som är gemensam, är att ge teo-
retiska kunskaper för krigsplacering på/som 

stamträngfartyg och hjälpminfartyg 
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tjänstgörande officer i sjötransportavdelning vid milostab 
tjänstgörande officer på sambands- och sjötransportavdelning 
vid örlogsbasstab 
sjötransportdivision vid basbataljon 
inom marinens kustbevakningsorganisation i sjötrafikkontroll
tjänst och hamnofficersbefattning. 

Pågående detaljplanering av utbildningen på VOS innefattar äm
nena bastjänst, mintjänst, sambandstjänst, stabstjänst och stridsled
ningstjänst. 

Utbildningsmål, timplaner m m skall återfinnas i VOS undervis
ningsstadga samt detaljerade anvisningar för utbildningen i ämnes
planer, AVOS:Fl res A. 

Vapenofficerskurser för officerare reserv, linje B (VOKR B) 

I samband med den översyn av utbildningen till och som SJO

officer som ägde rum 1966 skisserades även en ändrad utbildnings
gång för utbildning till och som reservofficer linje B (studenter 
motsv). För vapenofficersskolans del innebär den ändrade utbild
ningsgången inga större förändringar annat än att samtliga kurser 
utbildas under första kvartalet (tidigare halverades kurserna till 
fjärde och första kvartalet). 

Utöver förutvarande artillerikurs, torpedbåtskurs, minkurs, ubåts
jaktkurs och ubåtskurs har tillkommit en mtbkurs samt har till 
ubåtsjaktkursen kopplats helikopterkurs. Vapenofficerskurserna för 
reservlinje B blir alltså sex till antalet. 

Den första utbildningsomgången enligt de ändrade planerna ägde 
rum första kvartalet 1969. 

Målsättningen för utbildningen är att ge teoretisk kompetens för 
krigsplacering som 

eldledare vid lätt artilleri 
observationsofficer på jagare 
artilleriofficer/stridsledningsofficer på tb typ Spica 
2. officer på tb typ Plejad 
FC mtb 
2. officer på kustminsvepare 
FC tillika rotechef på hjälpminsvepare 
helikopterspanare 
2. ubåtsjaktofficer samt strids ledningsofficer och signalofficer 
på fregatt 
stridsledningsofficer på ubåt typ Draken och Sjöormen. 

A v ovanstående framgår att utbildningen är specialinriktad. 
Utöver specialutbildning inom egen vapentjänst orienteras samt

liga om sidoordnade vapentjänster samt utbildas i sambandstjänst, 
sjötaktik med bastjänst, skyddstjänst, stabstjänst, stridslednings
tjänst, underrättelsetjänst m m. 
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Uppdelningen av utbildningstiden på olika ämnen motsvarar i 
stort procentsatserna för VOK. 

Omfattning av de olika ämnena påminner om VOK men de är 
innehållsmässigt uttunnade och dessutom är kunskapsgraden lägre. 

Liksom för övriga vapenofficerskurser återfinns mbildningsmål, 
timplaner m m i VOS undervisningsstadga samt detaljerade anvis
ningar för utbildningen i ämnesplaner, A.VOS i FL res B. 

Arbetsmetodik m m 

Planering och schemaläggning av olika kurser utgör ett pussel
läggande som blir intensivare ju längre tid kurserna omspänner. 

Styrande för kursplaneringen är en konsekvent uppbyggnad av 
kursen med olika av varandra beroende ämnen inkuggade i varan
dra på under utbildningstiden rätt plats. För att nå därhän är i 
ämnesplanerna varje lektion och övning numrerad. Planeringen till
går så att, för exvis VOK, utbildningen logiskt byggs upp under en 
niomånadersperiod med hjälp av ämnesplanernas nummersystem. 
Detta resulterar i ett schema som måste vara klart innan kursens 
början. En mycket viktig del i planeringen utgör övningarna till 
sjöss. Där börjar förplaneringen redan vid jultid för det kommande 
årets fjärde kvartal. För utbildningens pedagogiska utformning är 
väl sörjt genom BOS övningsanläggningar, övningar till sjöss samt 
.spel och grupparbeten av olika slag. 

Katederundervisning förekommer endast då så oundgängligen är 
nödvändigt. 

[r farenheter 

Erfarenheterna från den omlagda officersutbildningen är goda. 
Särskilt bör understry kas kustflottans insats i samband med öv

nmgarna till sjöss, som gett mycket gott utbyte för stamofficers
eleverna. 
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R SKEDELIUS 

Aterblick 

Utbildning av mannens 

officerare vid Militärhögskolan 

Den 30 oktober förra året firade den högre militära utbildningen 
i vårt land 150 år. Tidsmässig utgångspunkt för jubileet utgjorde 
tillkomsten år 1818 av det högre artilleriläroverket på Marieberg. 

Under detta läroverks första år bestod eleverna huvudsakligen av 
artilleri- och fortifikationsofficerare. År 1832 blev emellertid läro
verket ä ven tillgängligt för sjöofficerare. Under åren 1832-1898 
genomgick sålunda 31 officerare ur flottan Marieberg varjämte 4 
sjöofficerare var elever vid den år 1878 inrättade krigshögskolan 
(KHS). 

Enär de resurser som fanns tillgängliga vid Marieberg och KHS 
visade .sig vara väl knappa inför det ökade k ra vet på högre utbild
ning för sjöofficerare blev behovet av en särskild högskola för sjö
officerare alltmer kännbart. Efter åtskilligt utredningsarbete beslöt 
riksdagen år 1897 att en särskild högskola för sjöofficerare skulle 
inrättas från och med nästföljande år. Den 1 oktober 1898 .startade 
också sjökrigshögskolan (KSHS) sina första kurser, inhysta i en för
hyrd lägenhet i Stockholm. 

Officerare ur det då nyuppsatta kustartilleriet ingick från år 1902 
som elever vid KSHS. Från och med 1908 blev allmän kurs obliga
torisk för varje officer ur marinen på aktiv stat. Som jämförelse kan 
nämnas att vid flygvapnet blev allmän kurs obligatorisk år 1942 
och vid armen år 1964. 

Under de 63 år som KSHS verkade varierade utbildningen i om
fattning och innehåll. Det skulle föra för långt att närmare redo
göra för dessa variationer. Här nämns endast att under högskolans 
sista år bedrevs undervisningen utöver på en halvårig allmän kurs 
på ettåriga högre kurser uppdelade på en stabslinje och en teknisk 
linje. 

Parallellt med KSHS verkade även KHS (från 1878) och FKHS 
(från 1939). Vid de tre högskolorna bedrevs utbildningen i huvud
sak försvarsgrensvis även om efterhand de andra försvarsgrenarnas 
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verksamhet tillmättes ökad betydelse. Behovet av en nännare sam
ordning mellan högskolorna gjorde sig dock alltmer märkbart. 

Åtskilliga utredningar under 40- och 50-talet förordade samun
dervisning mellan de tre högskolorna i olika ämnen. Sådan samun
dervisning kom även till stånd om än i begränsad omfattning. Det 
var först under 50-talet som utredningsverksamheten ledde fram till 
konkreta förs lag om de tre högskolornas sammanslagning till en ge
mensam högskola. Beslut fattades a v riksdagen år 1960 och 1961 och 
den l oktober 1961 började militärhögskolan (MHS) sin verksam
het. Samtidigt ·nedlades de tre försvarsgrensvisa högskolorna. 
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Organisation 

Verksamheten i stort vid MHS regleras genom av Kungl Maj :t ut
färdad instruktion. MHS lyder direkt under överbefälhavaren dock 
att försvarsgrenschef äger beträffande försvarsgrenen s linje ange 
allmänna riktlinjer för den del av undervisningen som är försvars
grensinriktad samt inspektera denna verksamhet. 

Undervisningen regleras genom av överbefä lh avaren fastställd 
undervisningsstadga och den inre tjänsten genom av CMHS fast
ställda tjänstgöringsföreskrifter. För varje kurs uppgöres kursplaner 
som i detalj reglerar undervisningen till omfattning, tid, lärare m m. 
Kursplanerna fastställs a v överbefälhavaren. 

MHS är organiserad på tre försvarsgrensvisa utbildningslinjer 
samt en stabsavdelning och en militärhistorisk avdelnin g. 

Av organisationstablån framgår att marinlinjen omfattar allmän
na kurser (MAK) och högre kurser, de senare uppdelade på en stabs
kurs (MSK) och en teknisk kurs (MTK). 

Marinlinjens allmänna kurser 

De allmänna kurserna vid MHS utgör den högs ta obligatoriska 
utbildningsnivån inom krigsmakten. Kurserna skall ge utbildning 
och kompetens för tjänstgöring i kaptensbefattningar i krigs- och 
fredsorganisationen. 

Sålunda anges i undervisningsstadgan följande målsättning för 
MAKS. 

Kursen sy ftar till 
att ge formell kompetens för krigsplacering som fartygschef på 
fregatt, torpedbåt och ubåt 
förbandschef vid motortorpedbåtsdivision och min röjningsflottilj 
tjänstegrenschef på jagare 

att ge formell kompetens för fredsplacering ombord enligt ovan 
samt i land som 
sektionschef vid örlogsbasstab 
detaljchef vid centrala och högre regionala staber och förv alt
mngar 

att ge kompetens för kommendering till högre kurser. 
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För MARK anges följande målsättning. 
Kursen syftar till 

att ge formell kompetens för krigsplacering som 
bataljonschefs ställföreträdare vid spärrbataljon 
batterichef vid tungt fast och rörligt batteri 
chef för minutläggni ngsdivision 
avdelningschef i kustartilleribrigadstab 

att ge formell kompetens för fredsplanering som 
chef för utbildningsbatteri 
sektionschef vid kustartilleriförsvarsstab 
detaljchef vid centrala högre regionala staber och förvaltningar 

att ge kompetens för kommendering till högre kurser. 

Vid marinlinjen har under de två senaste åren även anordnats all
män kurs för före detta marinintendenter - numera officerare i 
försvarets intendenturkår. Kursen (MAKI) har syftat till vidgad 
kompetens främst inom ämnena strategi, taktik med stabstjänst samt 
företagslära. Kursen är a v tillfällig natur intill dess statsmakterila 
tagit ställning till för försvaret gemensam förva ltningstjänstutbild
mng. 

A v målsättningarna torde framgå att undervisningen vid MAK 
- liksom vid de allmänna kurserna på övriga linjer - i huvudsak 
är försvarsgrensinriktad. C:a 20 °/o av lektionstiden utnyttjas dock 
för information om övriga delar a v krigsmakten och om totalför
svaret i dess helhet. Huvudämnena är strategi, taktik och teknik. 
Därutöver läses matematik, engelska och administration. 

Strategi (c:a 90 timmar) inrymmer bl a stormakternas, Nordeuro
pas, våra närmaste grannländers samt Sveriges strategiska förhål
landen, vårt totala försvars uppgifter, organisation och ledning, ut
rikes- och militärpolitiska orienteringar samt någon militärhistoria. 
K ven fo lkrätt inryms i ämnet. 

Med hänsyn till de två ämnenas taktik och krigsstabstjänst nära 
anknytning till varandra har dessa numera sammanförts och givits 
benämningen taktik med krigsstabstjänst. Amnet är tidsmässigt det 
största ( c:a 290 timmar) och inrymmer utöver sjötaktik och kustar
tilleritaktik med därtill hörande krigsstabstjänst även .sambands
tjänst och underhållstjänst. Armetaktik och flygtaktik bedrivs ännu 
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så länge som separata ämnen även om de utbildningsmässigt är nära 
samordnade med övrig taktikundervisning. 

Kmnet teknik (c:a 70 timmar) syftar bl a till att ge vidgad kun
skap om marinens vapensystem och övrig teknisk materiel för att 
öka förmågan att bedöma teknikens inverkan på taktiken och om
vänt. Här eftersträvas även att söka höja elevens kunskap om tek
niken i övriga tjänstegrenar än hans egen, i syfte att vidga den all
männa insikten om marinens tekniska resurser. Utöver artilleri-, 
torped- och minteknik omfattar ämnet tillämpad te le- och regler
teknik samt ABC-stridsmedel. 

Kmnet matematik intar en .särställning. C:a fem kvartal innan 
den allmänna kursen börjar tillställs de blivande eleverna en kor
respondenskurs i matematik och rekommenderas samtidigt att studera 
kursen i sådan takt att den är genomförd vid tillträdet till MHS. 
Under första veckan vid MAK anordnas ett obligatoriskt kunskaps
prov och under kursens gång ytterligare två prov. Elev äger tillgodo
räkna sig det bästa resultatet från något av dessa tre prov. Mellan 
proven .sker stödundervisning (c:a 50 timmar) för dem som så önskar. 
För kommendering till högre kurs erfordras godkänt betyg i mate
matik. 

Aven undervisning i engelska (c:a 40 timmar) intar en viss sär
ställning. Prov anordnas vid kursens början och elev som i detta 
prov visar synnerligen goda kunskaper befrias från deltagande i den 
fortsatta obligatoriska undervisningen i engelska. Ovriga elever fort
sätter undervisningen som avslutas med ett kombinerat läs-, gram
matik-, hör- och konversationsprov. Moderna utbildningsformer 
kommer att kunna tillämpas fr o m nästa höst genom tillkomsten av 
det vid MHS nyinrättade språklaboratoriet. 

Under ämnesrubriken administration (c:a 60 timmar) har .sam
manförts en del smärre ämnen som tidigare varit mer eller mindre 
fristående. Administration omfattar sålunda fredsstabstjänst, perso
naltjänst, psykologi, fredsorganisation, mobilisering, administrativ 
ADB samt förvaltningstjänst med ekonomisk ledning. 

Undervisningen är i huvudsak densamma för sjöofficerare och för 
kustartilleriofficerare. Merparten av undervisningen sker samtidigt 
och i samma lektionssal. De större ski ljaktigheterna återfinns under 
ämnet taktik där tyngdpunkten i undervisningen för sjöofficerare 
är lagd på sjötaktik och för kustartilleriofficerare på kustartilleri
taktik . 
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Marinlinjens högre kurser 

Undervisningen syftar ti~l utbildning för chefsbefattningar; fö r 

s~~bskur:en framst 1 kvalificerade stabs- och lärarbefattningar och 
for tekmska kursen främst i kvalificerade befattningar där goda va
pentekniska kunskaper erfordras. 

.M~.~ ~hefsbefattningar :vses i detta sammanhang chefer i krig för 

rr~m.rOJnmgsavdelmng, ubatsf!ottilj, fregatt-, ubåts- och torpedbåts

divlsiOner, fartygschefer på jagare, bataljonschefer samt chefer för 
förband motsvarande bataljon. 

Med .kvalificerade stabsbef~ttningar avses avdelnings- och detalj

chefer 1 centrala staber, sektiOn~- och avdelningschefer i regionala 

stab~r: st~bs- och sektiOnschefer 1 lokala staber, flaggadjutanter och 

f!.ottdJa~JUtanter. Såsom kva lificerade lärarbefattningar räknas hä r 

la rare. v1d FHS och MHS, l. lärare vid KSS, chef för VOS samt ]ä
rare v1d KAS. 

0ed kva lificerade tekniska befattningar avses sektions- och de

talJ.chefer 1 centrala förvaltningar, avdelnings- och sektionschefer j 

regwnala och lokala förva ltn ingar samt befattningar som lärare 
enligt ovan. 

Den :eknis~.a kursens elever skall därjämte bibringas sådana hm
skaper l stabsamnen att de kan tjänstgöra i vissa kvalificerade stabs

befattning.a r. Dit :äknas i detta sammanhang främ st avdelnings

och de~aljche.fer vtd planenngs-, vapen- och materielavdelningar, 

b~fattmngar 1 pl~nenngsorgan Inom centrala och regionala förvalt

nmgar osann sektions- och avdelningschefer inom regionala stabers 
underhallsdeL 

För att .. nå oh~: i komprimerad form redovisade målsättningar dis
poneras for sava] stabskurs som för teknisk kurs en effektiv utbild
nmgsttd av c:a 18 månader. 

.. För stabskurs~ns del är tyngdpunkten naturligt nog lagd på främst 

amnen~ st~ateg~ o~h ta~~tik med krigsstabstjänst. Utöver sjö- och 
kustartillentaktik ar l amnesgruppen taktik inordnat även arme

o~h fl~gtakt.tk samt sambands- och underhållstjänst. Mer än 2/3 av 

~1spombe.J tid utnyttjas för dessa huvudämnen. Aven de tekniska 

amnena agnas uppmärksamhet. Sålunda behandlas bl a samman
hanget teknik-taktik. 

För den tekniska kursen är på morsvarande sätt tyngdpunkten 

lagd på de tekniska ämnena. Sålunda upptar de två huvudämnena 

grundläggande teknisk och tillämpad teknik mer än hälften av ti-
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den. Därvid är inte inräknat tiden för matematik, operationsanalys 

med systemplanering och andra ämnen med teknisk inriktning. 

Sammantaget upptar de tekniska ämnena mer än 2/3 av utbildnings

tiden . 
Kursplanen för tekniska kursen inrymmer därutöver betydande 

avsnitt i mer stabsinriktade ämnen. Sålunda upptar strategi och 

taktik med krigsstabstjänst huvuddelen av återstående tid. Detta 

är nödvändigt för att målsättningen skall kunna infrias beträffande 

elevernas framtida användbarhet i vissa kva lificerade stabsbefatt

nmgar. 
Denna översiktliga redogörelse inrymmer icke detaljer om de olika 

ämnesområdenas omfattning. Sålunda framgår icke av det sagda 

högskolans ständiga .strävan och skyldighet att följa med i utveck

lingen såvä l inom totalförsvaret i dess helhet som inom krigsmakten. 

I förbigående skal l dock nämnas några av de senast tillkomna del

avsnitten där kunskap är en förutsättning för att officeren skall 

kunna verka i stab.s- och tekniska samman hang. 
Hela planläggningsmetodiken för VU 60 behandlas. A ven repeti

tionsutbildningens genomförande och efterarbetet med utvärdering 

av erfarenheter ana lyseras och diskuteras. Utöver att eleverna sjä lva 

medverkar under KFO förhöjs värdet av dessa studier på MHS av 

att berörda staber sänder representante r till genomgångarna vid 

MHS och medverkar i diskussionerna. 
Den nya prgorambudgeteringen och det nya ekonomisystemtän

kandet är inte längre någonting som enbart behöver behärskas av 

specialister. Varje officer måste ha insikter härom, i flera fall goda 

insikter. I detta fa ll har MHS hållit sig väl framme redan från och 

med det inledande skedet. Att detta givit resultat märks bl a av att 

eleverna i skilda ämnen under diskussionerna i ökad utsträckning 

för in kostnadsmedvetna synpunkter i debatten. 
Exempel på ytterligare sådana nya delämnen där MHS legat vä l 

framme är teknisk och administrativ ADB. 
Slut!igen bör nämnas de enski lda utredningar och specialstudier 

som eleverna vid de högre kurserna genomför. 

Varje elev skall sålunda självständigt utföra en utredning inom 

något av kursens ämnesområden. Syftet härmed är att utveckla ele

vens förmåga att på egen hand tränga in i ett &mne av omfattande 

art samt att logiskt, sakligt och i god språkform fram lägga resul

tatet. Lärare står ti ll förfogande som vägledare. 
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Specialstudierna sker däremot inom gruppens ram och syftar t i 1 

att utveckla elevernas förm åga att genom grupparbete tränga in i et t 

större ämne. Grupperna sammansätts om möjligt av elever ur oli k 1 

försvarsgrenar. 

K va liteten på dessa utrednin gar och studier är oftast hög. Där f · r 
utnyttjar staber och förvaltningar denna möjlighet att få komplice

rade frågeställningar belysta. Det bör dock betonas att syftet me l 

dessa utredninga r och studi er i först a hand är a v pedagogisk a rt. 

Underv isningsformer 

. H~vudsyftet med MHS tillkomst var främst att skapa en orga -

111Satzonsform som säkerstä llde det a llm änt erkända behovet a 

samordnad1 och integrerad 2 högre undervisning över försvarsgrens 
gränserna. 

För de allmänna kursernas del måste med hänsyn till kursern · ; 

försvarsgrensinriktade karaktär ensningen ske genom att i huvudsal 

samordnad undervisning kommer till stånd. 

MAK har redan tidigare varit den tidsmässigt kortaste av de rr 

försvarsgrensvisa allmänna kurserna. Dänill kommer att årets ku r 

avkortats med två veckor och att nästa års kurs ytterligare ska ll be 

skäras med en vecka. Dessa beskärningar beror på kursens tidsmässi 
ga anpassning till VU 60-rytm. 

MAK är och blir sålunda kortare än övnga allmänna kurser vil 

MHS. Samtidigt stä lls krav på att nya ämnesavsnitt skall tillföra , 

underv!sn!ngen. Till detta bör fogas strävandena vid MHS att gör 

undervismngsformerna mer högskolebetonade även för de allmänn, 

kur.serna. Redan nu bedrivs undervisningen till vissa delar i fo rn 

1 
Med samordnad under visnin g mena s i det ta samm a nh a ng att må lsättnin garn. 

L hu v ud sak li gger på samm a ni v å ino m motsvarande kurser på olika linjer, a t 

under visnin ge n i väsentl iga stycken om fa t ta r samm a avsnitt , att lä ra re v äxla 

mella n linjern a och dä rvid beha ndl a r sa mma av snitt vid fle ra ell er samtli ga ku r 

se r v id MHS. D elavs nitt i und ervisnin gen kan medd elas flera kurse r samtid i ~ 
elle r kursv is beroend e på kursernas e leva ntaL 

~ Med integrerad und erv isnin g a vses här a tt under v isningen ä r densamm a oa vset 

elevernas försv arsg renstillhöri ghet. Un de rv isni ngen sker i rege l för flera kursc 

sa mtidi gt. Gruppa rbete dominera r och grupperna är sa mm a nsatta a v elever ur d 

tre försva rsg renarn a. 
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av applikatoriska exempel utmynnande i gruppv isa förarbeten, fö

redragningar och diskuss ion er. D etta är en givande arbetsform men 

dess vä rre mer tidskrävande än rena fö reläsningar. En utökning av 

denna verksamhet kan så lunda knappast ske i större omfattnin g. 

slutligen bör påpekas att betyda nde delar av inhämtade kunskaper 

vid allmän kurs ligger till grund för den högre utbildningen v id 

MHS. Starka beskärnin gar av MAK kan så lunda få konsekvenser 

för de marina elevern a v id den fo rtsatta utbildnin gen vid MH S. 

Dessa synpunkter har lagts fram, icke för att ifr ågasätta behovet 

av en anpassning till VU- 60 -- en anpassning som är oundgängli

gen nöd vändig - utan för att fästa uppm ärksamheten på att i en 

beskäring av MAK ligger mer problematik än man vid en första an

blick kanske se r. 
På de högre kurse rn a är underv isnin gen såväl samordnad som in

tegrerad. Som exempel på ämne som är helt integrerat kan nämn as 

strategi. Utöver v issa gemensamma föreläsnin gar sker här hu vudde

len av undervisnin gen i applika torisk fo rm . Gruppen och inte indi

viden är merendels den min sta utbildnin gsenheten. Sedan lära re som 

vägledare medverkat i ett eller två av de inledande exemplens 

grupparbete lämn as elevern a i de följ ande exemplen sto r frihet. 

Till grund för de applikatoriska exemplen ligger ämnet stra tegi. 

Inledningsvis behandlas så lunda den intern atione lla strategin om

fattand e bl a ideologi er, befolkningsutvecklin g, militärgeografi och 

resurser av olika slag. Därefte r tas den nordiska strategin upp med 

tyngdpunkt på de sven ska förhåll andena. D essa studier sker i appli

katorisk form och omfattar storanfa ll och kuppanfa lL Elevarbetet 

sker inom gruppens ram och redovisas skriftligt av samtliga grup

per. En av grupperna utväljs för muntli g redov isning varefter följer 

elevkritik och elevdiskuss ion . Exemplen avs lutas med lä rarsynpunk

ter . 

Ett exempel av denna typ kräver 30-40 sch emalagda lektion s

timmar jämte en stor män gd icke schemalagd tid. 
Sedan den .s trategiska grunden lagts vidtar de s k miloexemplen. 

Med ledning av vad som framkommit vid de st rategiska studierna 

utväljs sålunda ett eller fl era milon som studeras mer in gående. 

Aven den lägre regiona la nivån behandlas dä rvid . 

Nästa fas i exempelserien är en eller fl era fä ltövningar inom 

miloexemplets ram varv id i huv udsak samma händelseförlopp som 

tidi gare legat till grund , även nu tillämpas . En sådan övnin g inl eds 
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med orienteringar lämnade a v de regionala och lokala cheferna inom 
totalförsvaret och fortsä tter med rekognoseringar och orderarbete 
i nom krigssta b st j änsten s ram. 

Men serien är inte slut härmed. Vissa av de moment som upp
stått i de tidigare exemplen bryts ut och spelas taktisk t. D etta görs 
för marinl injens del såväl på lärosalar som på Mim er. 

Under hela exempelserien ägnas utöver krigss tabstjänsten även 
samband och underhåll stor kontinuerlig uppmärksamh et. Ofta in
läggs särskilda spelmoment varunder dessa tjänsteområden belyses 
särskilt. När en serie är avs lutad är det dags att börja en ny om 
denna inte redan påbörjats. Sär.skild uppmärksamhet ägnas fördel 
ningen av elever så att dessa vid utbildningens slu t fått pröva på så 
många olika och representativa befa ttningar som möjligt. Exempel
serier av denna typ är y tters t k rävande för såväl lärare som elever. 
Men i utbyte ger de vad MHS åsyfta r - integrerad och allsidig 
utbildning om totalfö rsvaret. 

A ven mer tekniskt betonade ämnesom råden är integrerade eller 
samordnade. Det omfattande ämnet grundläggande teknik är helt 
integrerat och samma är förhållandet med huvuddelen a v ämnet till
lämpad teknik. Dess värre är elevantalet på de olika kurserna så 
stort att undervjsn ingen av pedagogiska skäl måste bedrivas på 
fl era avdelningar. Aven operationsanalys och der växande ämnet 
robotlära är helt integrerade. 

Utöver i här nämnda exempelserier deltar de tekniska kursern a 
även i tekniska tillämpningsövningar. Dessa har formen av labora
tioner vid MHS telelaboratorium och med kompletterande labora
tioner vid FVM:M telelaboratorium och vid KTH vindtunnel (ytter
ballistik och robot). 

De prak tiska tillämpningsövnin garna har även formen av plan
läggning och genomförande av fö rsök inom vapentekn ik en vid de 
försöksansta lter som finn s härför i vårt land. Hitintill s har MTK 
på grund av tidsbri st endas t delvis kunnat delta i dessa övningar. 

Kontakten lärare-elever 

För varje kurs utses en kurschef. Som sådan fungerar en av lärar
na i något av kursens hu vudämnen . 

Kurschefen svarar inför linjechefen för kursens planläggning och 
genomfö rande. Han samordn ar ämnen och ämnesomfång samt sam
undervisning med andra kur.ser. Han fö ljer undervisningen även i 
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andra ämnen än sitt eget och övervaka r arbetsbelastn ingen på ele
verna. Kurschefen studiehandleder och hjälper i övrigt eleverna till 
rätta samt tar emot framställningar och förslag beträffande under
visning och andra förhållanden vid högskolan. 

Organisationsformen med kurschef för varje kurs har visat sig 
vara i hög grad ändamålsenlig. Därmed säkerstä lls stadga och kon
tinuitet i undervisningen och ett dubbelriktat utbyte lärare-elever 
kommer ti ll stånd. 

Vad gäller umgänget mellan lärare och elever torde det kunna 
karak teriseras som informellt. Du eller förnamn är den gängse till
tals fonnen . Utöver det allmänt positiva och självk lara i ett sådant 
förh ållande underlättas undervisningen genom obunden samvaro. D e 
unga officerarna inser att denna umgängesform från lärarnas sida 
bottnar i förtroende och respekt för de yngre. Några som helst nega
tiva tendenser har naturligtvis inte förmärkts - tvärtom. 

Såsom avs lutning på denna uppsats om förhållandena på MHS 
och dess marinlinje skall nämnas något om hur lärarna uppfattar 
eleverna. . 

De senaste åren kännetecknas bl a av att de yngre inom samhället 
på ett mer engagerat och intensivt sätt gett uttryck för sin mening 
i många frågor. När detta börj ade var det vä l många av o.ss som såg 
härpå med en v iss tveksamhet. Efter hand har dock det positiva i 
detta beteende fått en skarpare kontur och merparten av oss betrak
tar numera mycket i de ungas agerande som ett samhällets hälso
tecken. 

Något av denna frimodighet återspeglar sig också hos den unge 
officeren. Han är välutbildad inom sin vapentjänst .så vä l teoretiskt 
som praktiskt när han kommer till MHS. Han är en sanningssökare 
som v ill finna klarhet i det som ter sig oklart. Han är sunt kritisk 
men tar gärna även upp den positiva sidan. I diskussionen tar detta 
sanningssökande sig uttryck - för många - i debattvillighet och 
därvid i en strävan att vara stark i sak. En och annan söker i början 
att även vara stark i form men sådana tendenser ebbar merendels 
snart ut. 

Det har väl i a lla tider varit så att de olika å ldersskikten betraktat 
varandra kritiskt. De emellertid som på nära håll under lång tid och 
kurs efter kurs haft tillfälle att se våra yngre officerare i idog verk
samhet vid MHS hyser en odelad beundran för flertalets sä tt att ar
beta, för deras lojalitet och för deras livsstil. 

27 



J-c DANCKWARDT Amerikanska "tankefabriker" 

Man to rde kna ppas t kunna öppna en amerikansk bok 

rörande moderna strategiska och militära problem 

utan att stöta på namnet RA N D, om inte annat åter

f inns de t med säkerhet i någon not eller hänvisning. 

Att d et här rör sig om någon slags fo rskningscentntm 

to rde antagligen fl ertalet läsare ha klart för sig, men 

v ilken ställning och fu nktion RAN D och Liknande in- . 

stitutioner i USA har, torde v ara mindre välkän t här 

i Landet. Denna presenta tion av R A ND och vissa an

dra s k " think-tanks" av överste ]. -C. DANCK
W ARDT bör därfö r v ara av intresse. 

~--------------------------------------J 

RAND - står för Research ANd Development - är en skapel se 
av den amerikånske flyggeneralen Henry (Ha p) Arnold som vid 
mitten av 1940-talet insåg det amerikanska f lygvapnets framtida 
behov a v vetenskaplig rådgivning. Under andra världskriget arbe
tade ett stort antal vetenskapsmän för de amerikanska krigsan
strängningarna men dessa forskare började 1945-1946 att söka sig 

·tillbaka tiH civila gärningar. För att behålla dessa män och deras 
·kapacitet, förstöd Arno ld att han måste kunna erbjuda dem civil a 
arbetsförhållanden och löner. A v dessa skäl bildades .så år 1946 
R'AND som fristående division a v Douglas Aircraft Corporation . 
Till- en början arbetade RAND enbart för flygvapnet. Som exempel 
på ett av de första res-ultaten kan en rapport från 1946 om "World 

'Circling Space Ships" tjäna. Tio år innan ryssarn as första spui:nik 
·sändes upp hade således RAND skisserat projektet. 

Iden med "think-tanks" spred sig snabbt med en koncentration 
till Kalifornien. Den kanske största "tankefabrik en ~ ' är Stanfor 
Research Institute med ca 3.100 anställda och en årsbudget på 57 
miljoner dollar medan RAND, som jämförelse, sysselsätter ca 1.100 
personer och har en å rsbudget på ca 22 miljoner dollar. Andra exem
pel på liknande företag är "The center for Advanced• Study -in the 

Behavioral Science" , "Systems Development Corporation", "General 
Research Corporation", "Pianning Research Corporation", samt 
"Western Behavioral Science Insti tute", för att bara nämna några 
av de största. Flertalet av dessa "tankefabriker" ligger i Kalifornien . 
Skälet härtill synes vara att det vetenskapliga och intellektuella kli
matet, om man får använda ett sådant uttryck, här är gynnsamt. 
University of California, Stanford och Caltech bildar här en bra 
grund. "Tankefabrikerna" tenderar att växa och öka i antal. Detta 
har inte direkt med den amerikanska för.svarsbudgetens storlek att 
göra utan är snarare ett resultat av den ökande komplexiteten av 
det moderna samhället. Dessutom anser många att de amerikanska 
universiteten och andra liknande institutioner ha blivit så stora, så 
byråkratiska och så infångade i "löpande-band produktion" av aka
demiker, att de mera sällan ger möjligheter till tänkande. 

Finansieringen av tankefabrikerna är naturligtvis en viktig fråga . 
Upprättandet har ofta .skett med hjälp av stöd från fonder och 
stiftelser. Fords Foundations verksamhet är ett exempel härpå. Drif
ten betalas emellertid till stor del av federala medel. Tre fjärdedelar 
av allt forsknings- och utvecklingsarbete i USA betalas av regering
en och huvuddelen av dessa medel kommer från militära uppdrag 
och rymdprojekt. RAND betalas t ex helt av statliga medel och då 
fortfarande till stor del fr ån flygvapnet medan sjuttio procent av 
Stanford Research Institutes budget kommer från statliga medel. 

Denna f inansiering är en grund för den kritik som brukar riktas 
mot tankefabrikerna. I och med att man tar emot kundens pengar 
har man också enligt kritikerna accepterat det ändamål som pengar
na är avsedda för. Man är inte längre "fri" i sina studier. Flertalet 
forskare hävdar dock att de inte alls försöker förse kunderna med 
de resultat som de skulle vilja ha. Styrningen genom anslagen till 
olika projekt kommer man dock .självfallet aldrig ifrån. Detta är 
emellertid inte något specifikt amerikanskt problem utan det finner 
man överall t. 

Vad är då den främsta vinsten med tankefabrikerna? Enligt de
ras egna ledare, t ex Henry S Rowen vid RAND, är det den tvär
vetenskapliga granskning som man åstadkommer genom att samla 
forskare från skilda vetenskapliga dicipliner kring ett gemensamt 
problem. Härigenom har man lyckats bryta ned de murar som an
nars ofta finns i forskningssammanhang mellan akademiker . med 
olika inriktnin g. 
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Aven om en stor del av verksamheten i rankefabrikerna fortfaran
de har militär inriktning eller berör olika rymdprojekt inrikras verk
samheten av allt att döma alltmer på allmänna samhällsproblem . 
RAND torde fortfarande främst vara inriktar på systemanalyser 
medan t ex Stanford Research Institute mera sysslar med lokalise
ring.sprojekt och likn ande samhällsproblem. Eftersom tankefabriker
na till stor dellever av de kontakt de kan få och dessa, om man bort
ser från de militära, ofta kommer från affärsvärlden, blir deras verk
samhet till stor delmålstyrd inom sådana områden. 

Kontrakten för RAND spänner emellertid över ett mycket stort 
område. Ibland inriktas stud ierna inom en mycket snäv sektor och 
på ett visst objekt - t ex utformningen av ett visst vapensystem -
medan andra uppdrag kan ha stor spännvidd - t ex inom världs
ekonomins område. Vissa projekt härstammar från RAND:s egna 
forskare som en ligt egen uppfattning har ganska stor friher vid valet 
av forskningsobjekr. Alla projekt vid RAND är dock på ett eller 
annat sätt knutna till USA:s nationella säkerhet. 

Det torde inte råda någon tvekan om att en rapport från RAND 
har stor betydelse vid beslutfattningen i försvarsdepartementet och 
inom regeringen. MeNamara lär ha sagt att flygvapnet fått igen 
sina insatser i RAND tiofaldigt. Som exempel kan nämnas en rap
port signerad Albert Wohlstetter berörande Strategic Air Commands 
bassystem .som uppges ha sparat miljardbelopp. Ett annat ex är ut
vecklingen av titan- lättv iktsmerallen som ersätter rostfritt stål
som även tillskrivs RAND. 

På produktiviteten vid RAND torde ingen kunna klaga. dver 
7.000 publikationer har släppts ut under årens lopp. 

Det område där RAND gjort de största insatserna är utan tvekan 
systemanalyser och kostnadsanalyser. Det var RAND:s ekonomer 
och matematiker som i slutet av 1950-talet visade hur dessa metoder 
kunde utnyttjas av försvarsdepartementet för att göra bättre va l 
mellan olika tävlande vapensystem och program. Resultatet blev, 
som man uttryckte det, "a bigger and more efficient bang for irs 
buck". Genom kostnadsanalyserna har RAND kommit att allt mer 
vidga sitt område utanför flygvapnet. Inslaget av ekonomisk exper
tis har, som en följd av denna ändrade inriktning, ökat under sena-

o 
re ar. 

Ett exempel är RAND:s nuvarande direktör, Henry Rowan, en 
43-årig ekonori1, .som 1961 flyttade över till Pentagon, och senare till 
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"The Bureau of Budget", för att där hjälpa till med införandet av 
den nya budgettekniken men som 1967 återvände till RAND som 
dess verkställande direktör. Mycket tyder på att Rowan kommer 
att inrikta RAND:s forskningar i ökad utsträckning mot områden 
där den militära forskningen kan ge "pay offs". 

Att RAND och dess forskare utsätts för kritik från andra akade
miska kretsar är ganska naturligt. Att samtidigt som man ger råd 
till försvarsdepartementet behålla sin akademiska objektivitet anser 
många vara en omöjlighet. Denna syn härstammar delvis från den 
bild av RAND:s forskare och deras produkter som Herman Kahn 
och hans bok "On Thermonuclear War" skapat. RAND:s nuvaran
de ledning försöker att skaka av sig en sådan etikett och har under 
senare tid fått erkännanden från den akademiska världen just för 
sin förmåga att bryta ned murarna mellan de olika socialvetenskap
liga diciplinerna. En press på forskaren innebär det emellertid an
tagligen i många fall när hans arbeten a v "nationella säkerhetsskäl" 
inte får publiceras. 

"Tankefabrikernas" ställning i det under senaste tiden aktualise
rade "industrimilitära komplexet" och dettas inverkan på ameri
kansk politik och samhällsskick är ett annat intressant ämne. Att 
flertalet "tankefabriker" utgör en etablerad del av detta s k kom
plex torde vara odiskutabelt. Å andra sidan innehåller de ett så stort 
antal forskare och andra intellektuella att det innanför dess murar 
utan tvekan finns ett flertal framstående akademiker som t ex inte 
delar regeringens nuvarande Vietnam-politik. Dessa torde trots verk
samhetens målbundenhet på sätt och vis bilda en motvikt mot mera 
aggressiva krafter. Exempel på uttalanden i denna riktning från 
framstående RAND-forskare finns. I en beskrivning av verksam
heten vid RAND för något år sedan måste dock författaren med 
beklagande konstatera att verksamheten till stor del varit "socially 
useless". Detta var dock ett resultat av samhällets prioriteringar och 
detta kunde man inte lasta RAND:s personal för. 

Denna kritik och RAND:s framgångar på det militära området 
gjorde att många forskare började fråga sig om inte samma metoder 
kunde appliceras på de mycket komplicerade problemen i det civila 
amerikanska samhället. En grupp som kallade~ "Framtidens grupp" 
bildades så småningom och föreslog ledningen för RAND att man 
skulle vidga sitt for.skningsfält. Till en början syns de inte ha mötts 
av någon större entusiasm men efter direktörsbytet för något år se-
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dan, då ekonomen Henry Rowan övertog ledningen, torde de ha fått 
f~_ia_re händer och en ny institution för civil samhällsforskning har 
boqat byggas upp. Hur mycket av en militär besluts- och planerings
process som kan appliceras på det ci vila samhället i en demokrati 
återstår således att se. Huru vida de civila statsdepartementen sedan 
är beredda att betala sin del av RAND:s kostnader är ett annat 
fr ågetecken för RAND:s lednin g. En institution med 100 nya forska 
re beräknas nämligen kosta ca 5 milj dollar om året. 

" Tankefabrikerna" är en företeelse i det amerikan ska samhället 
som är värd all uppmärksamhet. Deras allt mer vidgade verksam
~etsområde~ utanför det militära komplexet, gör dem till viktiga 
Instrument 1 den sociala inovationsprocess som pågår runt om i den 
industrialiserade världen. Tyvärr nå r produkterna från RAND och 

liknande institutioner ganska sällan oss här i Sverige och när så sker 
stannar de i regel inom en mycket snäv krets. Man får bara uttrycka 
den förhoppningen att våra motsvarande ansta lter då och då skall 
kunna tillgodogöra sig en del "pay offs" och " spillover" från dessa 
forskningsgigan ter. 
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·Litteratur m. m. 

DIE AUSBILDUNG DES MARINEOFFIZIERS AUS DER SICHT SEINES 
BERUFSBILDES 

R eferat (fr i öve rsättnin g i utd rag) av a rtik el i Ma rin e Rund schau nr 6, decem

ber 1968. 
Fö rfatta ren ä r f d O berreg ierun gsba urat, f d Ma ri neoberba ura t, Dipl. ing W il

helm H adcler. H a n ä r född 189 7 och ha r haft höga befattnin gar inom örlogs

fartygskonstruk t ion och -byggnad i O KM. I två långa perioder - senast 

1956-1 962 var ha n lä rare i skeppsbygge ri v id Ma rin eschule Miirw ik. 

Efter en kort hi stOrisk åte rblick fas tslå r förf att di sc iplin en tidiga re grund

lad es under a rbete med tackel och t åg på segelfa rtyg. N u måste di sciplin en 

grundl äggas på basis a v teoret iska kunskaper ge nom uppfost ran t ill ansvar, d vs 

individens instä llnin g till sin uppgift och sin plikt - v ilket ä r bet ydli gt svårare. 

Sjöo ffi cerens yrke ha r icke lä ngre t yngdpunkten på "sjö" uta n ha r på grund av 

den komplicerad e tekniken idag blivit det mest an svarsfulla och intressanta yrke 

som en modern män niska ka n välja. Sjömanskap behövs i de yngre gradern a, 

men fr o m kaptensg raden ä r kraven större på vetenskapli gt intellekt och om

få ngs rikt fackve ta nd e jämte dc nöd vändi ga ledarege nska pern a . 

D et betyder att den blivande sjöoffi ceren i börja n av sin utbildnin g måste få 

en brett upplagd och grundli g a llmän utbildnin g. D ennas tyngdpunkt måste li gga 

i den ma tematisk- fys ikaliska sektorn , vilken dock a ldri g ensidi gt bö r dominera . 

Utbildnin gen mås te lämpas ef ter den ge no msnittli ge eleve n, men måste samtidigt 

vara tillräckligt elasti sk för att fr ä mj a begåv nin garn a öve r genomsnittet så a tt de 

kan ve rka på toppen a v sin förm åga. 

Offi ce ren måste va ra så utbild ad a tt ha n a llt id stå r över sin fö relagda uppgift 

och icke endast a nge utvecklin gs riktnin gen genom sin a erfa renheter och a nvisa 

väga r och ge hjä lp - de måste fr amföra llt ha förståe lse och kä nsla fö r de unga, 

deras sök ande och deras önsknin ga r liksom förståelse fö r deras mä nsk lighet . 

Aldri g någonsin få r verklig erfa renh et fö rväx las med t jä nsteå lde r och tjäns te

ställnin g. 
Fö rf va rnar vid a re för a llt fö r st a rk och framföra ll t allt för tidi g specia li se ring, 

så att specia listen fö rlora r kä nsla n för det öve ro rdn ade hela . 

D et står utom a ll t t vive l a t t offi ce rsy rket id ag ä r ett intellek tuellt yrke, för

visso med må nga praktiska in slag. 

För sjöoffi cerens utbildnin g rekomm en dera r förf fö ljande ri ktpunkter: 

l. H ela utbildnin gen mås te frå n fö rsta början icke endast principiell t utan 

också praktiskt va ra inriktat på a tt dagens kadett är mo rgondagens subaltern

officer, sta bsoffi cer och fl aggman . "Wer mehr werden w ill , muss ohne Zwang 
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mehr leisten und zc igen, dass er mehr wert ist als der D urchschnitr." 
2. Kadetterna är i stor utsträckning akademiker. D e skall alltså utbilda s som 

sådana . Sker icke detta , blir mognadsprocesse n som förutsättnin g för yrket oprö
vad och yrket blir undervärderar. 

3. Undervisnin gen måste uppamma och främja fa llenheten oc h entusiasmen 
för yrket utan att detta utå t ell er inåt märks a ll tför påtag ligt. 

4. För kadetterna måste ideligen klargöras a tt de ha r va lt ett yrke (kall ) och 
inte bara ett jobb. 

5. Av erfarenheter från gångna tider (i synnerhet vad beträffar metOdik) är 
endast det av betydelse, som är tidlöst. Mycket av det som på " den gamla goda 
tiden" va r bra och fra mgå ngsrikt är idag med största sannolikhet fö rå ldrat och 
obrukbart. 

6. I sjöoffi cersyrket stå r den praktiska nödvändigheten av sjömanskap, militär 
utbildnin g och ledarskap a llrid jämsides med den ve tenskapliga utbildningen. En
dast dessa fa ck tillsamman s, omsorgsfullt vägda mot varandra, ger möjligh et 
till den slutli ga förm ågan att ta ansvar och att kunna och att vil ja. 

7. D en nyutn ämnde officeren mås te i sjökrigsskolan ha få tt en a llmän marin 
utbildnin g, som han ovi llkorli gt behärskar och kan utny ttja i sin tjän st i dc be
fattningar, som ä r aktuella. Men framförallt måste han ha lärt sig hur att lära, 
dvs hur man samlar och utv ä rderar erfarenb er likaväl som fortsatta kunskaper, så 
att dessa blir han s intellektuella kapital. 

Mot bakgrunden av der anförda är undervisningsmetoderna vid sjökrigsskolan 
den absolut v iktigaste frågan. 

Här vid ba r man hittill s länge sy ndat såtill vida, att man har sa tt likb crsreckcn 
mellan kursplanens rimantal och anta let föredrag, då kunskapsstOffet se r veras. 
Man ba r med and ra ord anse tt att ett fö redrag är liktydi gt med att eleven be
härska r stoffer. 

Tidsbelastnin gen är av stor betydelse. En no rmal ung man mellan 19-23 år 
kan under löpande läså r icke vara receptiv mer än fem till undantagsvis sex rim 
mar per dag. 

Vid den egentliga underv isningen bör föreläsningar och övningsrimmar i regel 
förhå lla sig som två- ett, i undantagsfall som tre-ett, och dessa arbetstimmar är 
full vä rdiga undervisningstimmar, som icke innes luter självstudi er. ' 

Alla läroböcker , handböcker och kompendier måste bli elevernas egendom. 
Undervisningen måste vida re oavsett sin form och ifrågavarande ämne ur

veckla elevens fa llenh et därhän, att han vid sluter av utbildningen har lärt sig 
självständigt inrellekruellr a rbete. A llt mekaniskt arbete såsom övningsräknin g, 
noggrann bev isföring, omständliga ritningar måste inskrän kas till ett minimum . 

Efter en utläggning om sroffets stora och ständigt växa nde omfång, begrän sad 
rid till förfogande och p ersonalsvårigheter fas tslår fö r f art den enda lösningen 
på p rob lemet är art und ervisnin gen är så intensiv som det överhuvudtaget är 
möjligt genom handplockade, särskilt f ramstående lärare och genom in i minsta 
detalj effektiv ise rade och fullkomnade und ervisningsmcroder. 
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Förf fastslår att lärart jänsten vi d sjökrigssko lan på hans tid inte hade särskilt 
oott anseende och fruktar arr så a lltjämt är förh å llandet. Han finner det med der 
~idi ga re anförda bev isat , att så icke längre få r va ra förh å llandet med hänsyn till 
dc mycket höga anspråk beträffande kunnande i fråga om fackkunskaper, be
träffande metodik och framföra llt beträffande personli ghet, som ställs på lärar 

Jd\.ren . 
Med utgångspunk t härifrå n anför han följ ande sy npunk ter på lä ra rna. 
1. Lä ra rna måste vä ljas p ~ a sin fack liga kun skap och s1n a lära regenskaper, 

som n1 ås te vara över genomsnittet. 
2. En kommendering som Lira re bör vara fyra möj li ge n fem år fö r a rr så vä l 

ele ver som lä rare ska ll få full behå llnin g. 
3. Lä raren måste presentera sitt ämn e så att ele verna från förs ta ögonblieker 

är övertygade om att ämn et icke bara är uppsatt i ämn esplan en utan att der är 
nödvändigt för deras y rke. Overryge lse och entusiasm är alltså nödvändiga. 

4. Dessa höga krav kan inre uppnås om lä ra ren är så belastad med för må nga 
veckorimmar a tt han icke kan uppfylla dem utan tv in gas att " lägga på en gram 
mofonskiva". 

5. Läraren måste ha tid att grundligt förbereda dc sem inarieöv nin gar och ar-
betstimmar (grupparbeten), som tidigare nämnts. 

Läraren mås te dessutom aktivt delta v id pl anering och utvecklin g av såväl 
skolan s organi sation som sitt ämne. Skriftliga PM i dessa frågor är icke tillräck
liga. 

Vida re måste läraren ba tid för att fortlöpande läsa fack littera tur för att kunna 
förb li aktuell. Därjämte måste han ges möjligbet att delta i konferenser och kon 
gresser för att öka sitt vetande. 

6. För att dessa villkor skall kunna uppfy llas måste i dc fl esta avsnitten eller 
ämnena assistenter finna s, som antingen kan vara "på läggskalvar" eller under
officerare, med uppgift att avlasta lära ren från a lla kri gs- och hjä lpsyss lor och i 
nödfall ersätta honom. 

7. En kommenderin g som lä rare borde a ldr ig und erstiga fyra å r. Utan till
räck lig överlappning går första å ret å r för egen inlärning. 

Personalav delnin gen måste inse att lärartjänst in te är något nödhjälpsarbete. 
Det är vidare helt oberätti gat att påstå, arr lära rtjänst skulle fj ä rma läraren från 
ve rkligheten . 

Om inte lära rbanan kan göras ti ll en särskild tjänstegren så måste dock alla 
åtgärder vidras för att den skall H anseende och att indiv iden har fördel av att 
vara lärare. 

Förf rekommenderar å ldern 33-35 år som lämp li g för lä rarna. U nder inga 
omständigheter bör beller blan d de civi la r ex en nybakad civil ingenjör ansrällas 
som lärare. 

Avslutningsvis konstaterar fö rf, arr det är mycket svå rt att opti malt lösa frågan 
om ändamålsenlig utbildning till detta alltmer invecklade yrke, som stä ller höga 
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ansp d( k p:l utö va ren·. Krave n p :l ledaTSkap och p!l. lednin gs funktion en blir al l 

större. 

M a n kan ä nnu inte sätta m :'i let till a tt varje sjöoffi ce r ä ven sk a ll ha a kad emisf 

utbildning. S!i mycket nöd vändigare är det .. att han utbild as s!i full vä rdi a t at 

han i sin- fack blir jämnbördig med en genomsnittsaka demiker. " ' 

Förf sluta r nwd konstaterandet, att en sjöofficers utbildnin g aldrig f!l.r ell e1 

kan va ra a vs lutad. 

c s .s 

"VARA FRITIDSHAMNAR" 

Boken "V!l. ra fritid shamnar" utgiven av Raben & Sjögren har samman stä ll t> 

av Bernt Duhs och Tom Selander t ill samman s med et t stort antal medverkande 

runt kusten fdt n Lule:l i norr t ill Strömstad i väster. Beräknat pris ä r 30 kron ot 

och d en tord e kunn a komm a ut und er slutet a v maj må nad. I inlednin gen säg> 

att ma n har v elar gö ra en rikstäckand e handbok med full ständi oa hamnbeskri v

nin gar jämte uppgifte r om angörin g, fornödenheter och sevärdl~eter som är a ' 

vtkt för båtäga ren . M a n önskar att boken skall bli ett ' lättläst och översk!l.dli gt 

uppslagsve rk. 

Det är ganska själ vk la rt att man vid en genomg!l. ng av hela d en svenska kusten 

från Haparanda till Strömstad inte ka n få med varje lämplig småb!l.i:s ha mn. M a n 

kan dock utan vida re sä~a att ma n i boken hi ttar en stor mängd trev liga och bra 

hamn a r. G~nomgåend e har ma n ock s!l. lyckats vä l med d e må nga deta ljskisse r 

s~m gJOrts . ov er hamnar. Vad man kans ke skull e önska är att varje sm!l. bå tsham n 

fatt Sin skiss .. H amnbeskri vnin ga rna omfattar hä n visn in g till sjökort och bå tsport

korr samt po~lttonen. Därtill kommer seda n ha mnförh !l. llan dena med uppgifter om 

t ex sky dd for vissa v tndar , om land förtöjn in g ä r möjli g, om lämpli ga till äggs

platse r .och pl a tser man bör und v ika för förröjning samt djupet. I en del fal l 

f111n s sa rski ld a a ngörin gsbes kri vnin gar , ibland med specialskissc r. I a ndra fal l 

hänvi sas läsare n till dc special er som finns i sjökorten eller b!l. t sportskorten. Ett 

ext ra plus 1 ha mnbeskrivnin garna är uppgifter om va r man kan få t ex vatten 

brän sle och förnöde nh ete r. 1 vissa fall anges dess utom sevä rdh eter i närh eten. ' 

Var och en som. ha r seglat i våra skärg!l. rd a r ä r med veten om dc sv!l. ri ghcter 

d~t kan va ra a tt hma " rätt ha mn för rätt tillfä lle". D ä rför kan man med glädje 

halsa denna bok, son: redan 1 Sin första uppl aga utgör ett värdefullt kompl emen t 

tdl and ra sege lbeskn vnlllgar. D essutom s!l. komm er säkert n1a0 11 ga a o o 
o .. . " ' , v va ra s ma-

batsaga re att t dl förl ager sä nd a in komplette ra nde uppgifter . för att <>Öra boken 

än full ständi ga re i framtid en. " 

När det gä ller en handbok av uppslagskaraktär, som " Vå ra fritid sha mnar" så 

kan man stä ll a v issa bestämda krav på . lä tthanterlighet och lättläs th et. I en k~m 
mand e upplaga skulle man v ilja se bättre översiktsbi lder på d e o lik a :kursavmi t-
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ren . D e nuvara nde översiktsbi ldern a över ol ika kuststräckor, Norr la ndskusten, 

Sörmlandskusten, Blekingekusten o s v ha r nu inlagda siffermarkerin ga r för små 

båtshamnarna vi lket är bra, men sjä l va utförandet är ofta a ll tför komprimerat, 

för att det skall vara lätt och behändi gt för den sjöfara nde att snabbt översä tta 

uppgifter till sjökor tet . O ve rsiktsbilderna bör ges raster, som markerar skillnaden 

mellan hav och land. Inlednin gsv is a nges att man för varje kustsnitt utmärkt 

dc hamnar som ligger inom sk yd dsom rå de med en as ter isk (*). Det är riktigt, det 

har ma n gjort p:l den hamn förtecknin g som finns intill själva översiktsbilden. 

Många tittar endast p å övers ik tsbi lden och a ldrig i sjä lva förtecknin ge n över 

namn när de söker en hamn. Vid beskri vnin gen ö ve r små bårsha mn en så sak nas 

också asterisken. Bri sren k a n sy nas obety dlig, men då a llt fl er upptäcke r vilket 

värde utländska vänner sc'ittcr p å en skärgårdstur är det onödigt att turen grum

las a v a dministrati vt krå nge l genom arr vä lja o lä mpli g ha mn. 

Populära sm:'\ bå tshamnar är vå ra små kuststäde r. D är hän visa r boken ofta til l 

sjökorrens spec ialer . Der är in te allrid tillfyll est då man önskar uppgifter om 

lämpliga platser för små bå ta r a tt förtöja , var man kan tanka, få förnöd enheter, 

finna en telefon, plats för elkop pling ell e r tel efoninkoppling. 

Om man tittar p:l bo!,en "om helhet, så finn er man att den trots smä rre skön

hetsfel i sin första upplaga, kom mer att vara ti ll stor nytta för a lla sm:lbå rsäga

re. Den ge r säkert också impulser till utf lykter till ny a områden, d!i ma n nu med 

boken s hjälp lätt kan hitta en lä mpli g hamn i då li gt väder e ller i förväg bestäm

ma turens län gd till en trivsam narrhamn . 

Till slut kan man endast hoppas att den bårsportand e a llm änheten rätt tar till 

vara d e enkla - men vikti ga - färdrå d bo ken ger o m sjöräddnin g, miljövård 

m m. D !i först blir bå tturen vad den bör vara - tri vsam av kopplin g i en fri sk 

och ofta orörd natur. 
Lull 
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KARLSKRONAFABRIKEN 

AXEL ABRAHAMSONs 

Boktryckeri AB - Karlskrona 

trycker i BOKTRYCK och OFFSET 

BöCKER - TlDSKRlFTER- REKLAM 

ARK- och DATABLANKETTER 




