KUNGL ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET
N:r 10 1963
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Meddelande
från

Kungl. Orlogsmannasällsk apet

Nr

6/ 1963

Ordinarie sammanträde den 9 aletaber 1963 .
(Utdrag ur protokoll)

1. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde följande ledamöter avgått med döden:
arbetande ledamoten A. E. Tyden,
arbetande ledamoten C. A. Claus,
arbetande ledamoten E. Toren,
arbetande ledamoten S. Lagerberg,
arbetande ledamoten H. Gahn,
arbetande ledamoten H. Bergmark och
arbetande ledamoten G. Hartzell.
Ordföranden lyste frid över deras minne.
2. Från Sällskapets ordförande, hedersledamoten Berthelsson, förelåg skrivelse med avsägelse från ordförandeposten.
Valde Sällskapet till ordförande intill den 15/11 1963 hedersledamoten Bergelin.
3. Valde Sällskapet till v1ce ordförande intill den 15/11 1965
ledamoten Bong.
4. v al des till föredragande i vetenskapsgrenen skeppsbyggeri och
maskinväsende för 1964 ledamoten Liljekvist med ledamoten Schreiber som suppleant.
45
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.. s. Beh~~1dl.ades _fr~gan ang b~löning av artiklar i Tidskrift i Sjövasendet for trden JUh 1962-jum 1963.
Beslöt Sällskapet tilldela
ledamoten J:f· lf_ammar hedrande omnämnande p å högtidsdagen
samt ett penmngpns av 300 kr för artikeln "Människan och maskinen än en gån g",
kommendörkap tenen 2. graden R. Nerpin hedrande omnämnande
på högtidsdagen samt ett penningpris av 300 kr för artikeln "Marin
systemplanerin g" och
civilekonomen P. O. Ekman hedrande omnämnande på högtidsdagen samt ett penningpris av 200 kr för artikeln "Kampen 0 111
Someri".
6. Föredrog ledamoten Ullman utdrag ur sm årsberättelse
skeppsbyggeri och maskinväsende .
Karlskrona den 11 oktober 1963.

U. REINIUS
sekreterare.

Meddelan de
från

Kungl. Orlogsma nnasällsk apet
Nr 7!1963
Ordinarie sammanträde den 6 november 1963.
(Utdrag ur protokoll)

1. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående ordinarie
sammanträde hedersledamote n Harald Åkermark avgått med döden.
Ordföranden lyste frid över hans minne.
2. Invaldes direktör Hilding Nielsen såsom hedersledamot
Sällskapet.
3. Invaldes amiralitetsråde t Folke W edin och överbibliotekar ie
Wilhelm Odelberg såsom korresponderan de ledamöter i Sällskapet.
4. Invaldes till arbetande ledamöter i Sällskapet:
överste N. L. Larsander,
kommendörkap ten l. gr H. G. Petrelius,
kommendörkap ten l. gr P. Å. A. Åkesson,
kommendörkap ten 2. gr S. B. R. Nilsson,
överstelöjtnant B. Björnbom,
kommendörkap ten l. gr S. G. Håkanson,
kommendörkap ten 2. gr S. Fredriksson och
kommendörkap ten 2. gr (int) C. A. W. Edgren.
5. Valdes till föredragande i vetenskapsgren en sjökrigskonst och
sjökrigshistoria för 1964 ledamoten Rheborg med ledamoten Rudberg som suppleant.
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6. Antog Sällskapet till emblem på krage till civil högtidsdräkt
av ledamoten Schoerner utarbetat förslag.
Karlskrona den 7 november 1963.

Grundskolan och IIoftans skolutbildning
Av ledamo ten

ROlAND ENG DAHl

U. REINIUS
s ekreterare.

D et ligger i sakens natur att den i flera avseenden betydande omdaning som nu sker inom det civila skolväsendet också kommer att
påverka utbildningen vid krigsmakten. Såväl införande av grundskolan som väntade reformer beträffande fackskole- och gymnasieutbildningen kommer att innebära delvis nya premisser för den militära utbildningen.
Enär de civila fackskolorna, varom förslag nyligen framlagts, är
målriktade på civila yrkessektorer, torde man böra räkna med att
den framtida rekryteringen till de militära befälsyrken, som inte
kräver genomgång av gymnasium, huvudsakligen kommer att ske
från grundskolan. Under alla förhållanden erfordras en på grundskolan byggd ny utbildningsgån g för rekrytering till flottans befälskårer.
I denna artikel avhandlas utbildningens vid flottan anpassning
till grundskolan. Ehuru huvuddelen av resonemanget anknutits till
nuvarande befälsordning är de grundläggande synpunkterna tillämpliga även på andra befälssystem.
Våren 1965 kommer de första eleverna från grundskolans högstadium ut från den 9-åriga grundskolan. Omkring 1972 skall grundskolan vara genomförd i samtliga kommuner i landet. Den nya skolans närmaste föregångare, den 9-åriga försöksskolan, som sedan
1949 prövats i ett antal kommuner, skall anses likvärdig med grundskolan. Detta innebär att det i rekryteringsun derlaget för flottans
rekrytering av befälselever i praktiken redan finns grundskoleelever
vid sidan av elever från folkskolan och elever med realexamen.
Grundskolans införande innebär att realexamensbegreppet försvinner, medan å andra sidan samtliga befälselever som antas kommer att ha en 9-årig skolgång eller mera bakom sig.
Den nya grundskolans utformning jämte vissa definitioner och
sakuppgifter framgår av tablån på sidan 614.
Den mest markanta skillnaden mellan de olika utbildningsväg arna
i grundskolan föreligger på dess högstadium mellan de "enbokstaviga" linjerna 9g, 9h, 9t. 9m och 9s å ena sidan och de "tvåbokstaviga "
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T ablå över grundskolan
Anteckningar jämte vissa sakuppgifter
Lågstadiet = årskurserna 1-3
Mellanstadiet = årsk urserna 4-6
Högstadiet = årskurserna 7-9
9g

= gymnasiefö rberedande linje

9h
9t
9m
9s

=
=
=
=

human istisk linje
teknisk linje
merkantil linje
social-ekonomisk li nje

9pr
9tp
9ha
9ht

=
=
=
=

allm än praktisk linje
teknisk-praktisk linje
handelslinje
hushållsteknisk lin je

Vissa uppgifter rörande ämneskombinatione r
Linje

Antal vtr
( teor. +
prakt.)

9g

28 + 7

9h
9t
28+7
9m
9s
9pr
9tp
9ha

9ht

l

13 + 22

Anm.

(gymnasieförberedande linje) tyska eller franska 4 vtr
+ engelska 3 vtr
(humanistisk linje) tyska eller franska 4 vtr + en gelska 3 vtr
(teknisk linje) teknisk orientering 4 vtr + engelska
3 vtr
(me rkantil linje) handelskunsk ap 4 vt r + tyska eller
franska 2 vtr + engelska 3 vtr (2 vtr fysik utgår)
(social-ek onomisk linje) familje- och socialkunskap 4
vtr + en gelska 3 vtr
(a llmänpraktisk lin je) yrkesarbete 18 vrr + yrk esteori 4 vtr
(teknisk-praktisk linje) yrkesarbete 17 vtr + yrk esteori 5 vtr
(handelslinje) svensk övningskurs 2 vtr + han delsräkni ng 4 vtr + hande lslära 2 vtr + bokföring 3 vrr
+ allmän varukännedom 2 vtr + ma skinskrivn ing
3 vtr, butiksarbete eller kontorsarbete 6 vtr
(hushållstekn isk lin je) bostad och inred nin g 4 vtr, ekonomi och arbetsorga nisation 2 vtr + kost och matlagning 7 vtr + textilier och sömnad 5 vtr + ba rn avård och familjekunskap 4 v tr.

9pr, 9tp, 9ha och 9ht å den andra. De förstnämnda har 28 veckotimmar (vtr) teoretiska ämnen, färdighets- och orienteringsämnen
samt sju veckotimmar övningsämnen - ämnen, som det heter, för
estetisk-praktisk och fysisk fostran. De tvåbokstaviga linjerna har
endast 13 timmar teoretiska ämnen p er vecka och i stället 22 timmar
s k praktisk yrkesorientering.
Beträffande de enbokstaviga linjerna anger skolöverstyrelsen att
dessas kompetensvärde inbördes blir "ungefär likvärdigt". Härvid
bör emellertid observeras den differentiering i den teoretiska undervisningen som ligger i
dels att 9g är gyronasieförberedan de med krav på tillval av "särskild kurs" i matematik och engelska samt den "större kursen" i
tillvalt språk (tyska eller franska),
dels möjligheterna för elever på övriga linjer att i ett eller flera
av dessa ämnen välja den högre eller lägre nivån och även skifta
nivå från ett år till ett anna t.
Med hänsyn härtill och till att de enbokstaviga linjerna tillsammans avses täcka c:a 65 % av hela årskursens elever, kan man på
goda grunder räkna med, att det med avseende på teoretiska kunskaper kommer att bli en betydande spridning inom denna kategori
beroende p å linje- och ämnesval. Tveklöst är att elever från 9g
ifråga om allmän kunskapsnivå och studietrim kommer att höja sig
över de övriga linjerna.
D et är emellertid svårt att på nuvarande stadium bedöma hur
skarp gränsen kommer att bli till nästa nivå t ex 9h, 9t, 9m och 9s
med (under hela högstadiet) särskild kurs .i matematik och engelska
samt på 9h och 9m, med den större kursen i det tillvald a språket. Det
blir säkert också svårt att med ledning av betyg fr ån grundskola
draga alltför vittgående slutsatser beträffande verklig studiebegåvning hos t e en medelmåttig elev från en enbokstavig linje - utan
några särskilda kurser - jämfört med en elev med höga betyg från
någon av de praktiska linjerna. Urvalet till befälselevsrekryterin gen
kan därför inte - i varje fall inte enbart - grundas på utbildningslinjer under sista skolåret ell er betyg från dessa.
Härtill kommer att vi i flottans befälsorganisation har behov av
praktiskt begåvade individer likväl som studiebegåvade och sådana
med en lämplig kombination av båda. Det är från denna synpunkt
angeläget att på den nya grundskolans basis ge rekryteringsunderla get
full bredd d v s inte utesluta någon linje eller exempelvis begränsa
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urvalet till 9 g för sådana yrkesgrenar, där vi hittills krävt realexamen
för utbildning till underbefäl. Vi bör därför eftersträva att från
grundskolan draga till oss de för respektive befälskårer mest lämpade eleverna och låta urvalet till för vederbörande lämplig utbildnings- och karriärväg ske inom flottans ram vid lämpliga tidpunkter
i utbildningsgången.
Ett sådant utbildningssystem förutsätter en viss för alla inom respektive yrkesavdelning eller yrkesgren gemensam allmänmilitär och
yrkesgrensinriktad grundutbildning - "sjömilitär bottenutbildning"
- under vilken period elevernas förutsättningar för fortsatt utbildning prövas. Längden på denna period kan diskuteras. Praktiska skäl
talar för att den bör sättas lika med första underbefälsutbildningen
(ubefu 1).
Från såväl ekonomiska som pedagogiska synpunkter är det angeläget att utbildningen så tidigt som möjligt målinriktas på de befälsuppgifter, som kommer att åvila flottans befälskategorier. Detta
bör, med de förutsättningar den nya grundskolan ger, kunna ske vid
påbörjande av det högre stadiet i underbefälsutbildningen (ubefu 2).
Från och med detta stadium bör utbildningen sålunda vara differentierad.
För att ange parallellen med den blivande utformningen av det
civila skolväsendet, bör furirskola och yrkeskurs två sammantagna
betecknas som fackskola, årskurs ett.
En lägre fackskalelinje bör vara övervägande yrkespraktiskt inriktad med målsättning att skapa skickligt befäl i lägre grader. Denna
linje är alltså lämpligast för dem som är praktiskt begåvade och i
övrigt har förutsättningar för de uppgifter, som nu tillkommer flottans underbefäl. Utbildningen i (vapen-) tekniska ämnen kräver viss
komplettering i s k underbyggnadsämnen (matematik, fysik m m).
Med hänsyn till allt befäls ställning som befäl över värnpliktiga
med 9-årig grundskola, är det vidare nödvändigt att allmänbildningen även för befäl i lägre grader befästes. Det totala behovet av undervisning i allmänna läroämnen under furirskursen blir dock fö r
denna kategori mindre, än vad som motsvaras av nuvarande på folkskolan byggande kursplaner i dessa ämnen.
Vid sidan av en lägre fackskalelinje bör finnas en linje för sådana
befälselever, som på lämpligt sätt förenar praktisk begåvning med
förutsättningar för fortsatta studier på ungefär nuvarande underofficersskolenivå. Denna linje kan således under första delen av fack-
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skolentbildningen utformas i huvudsak i likhet med vad som nu
gäller motsvarande del av andra underbefälsutbildningen (ubefu 2).
Den avslutande utbildningen på denna linje förutsättes ske vid
fortsatt genomgång av marin fackskola i princip motsvarande marinens tekniska skola och marinens underofficersskola. I samband med
grundskolans införande bortfaller motivet för genomgång av realskolelinjen vid försvarets läroverk, men även andra skäl talar för
att den påbyggnad av allmänna läroämnen, som erfordras på denna
linje, för samtliga yrkesgrenar bör integreras med den tekniska
och yrkesmilitära utbildningen såsom nu sker beträffande maskinoch hantverksavdelningarna.
Vid den anpassning till 9-åriga grundskolan som nu blir aktuell,
bör som principiell målsättning gälla, att utbildning på nyssnämnda
linje skall kunna ske på minst ett år kortare tid än vad som gäller
nuvarande på folkskola byggd utbildningsgång till underofficer.
För elever från grundskolan som under ubefu l visat vilja och
förmåga till mer avancerade studier bör finnas en gymnasieinriktad
linje för övergång till de befälsyrken som kräver genomgång av
gymnasmm.
Utöver att ge fortsatt sjömilitär yrkesutbildning, motsvarande yrkeskurs två m m, bör utbildningen på en sådan linje vara förberedande för kommande studier vid försvarets läroverk respektive tekniskt gymnasium. Denna utbildningsväg torde som regel förutsätta
att eleverna genomgått 9g eller 9h, t, m eller s med särskild kurs i
matematik och engelska. Undervisningen i allmänna läroämnen bör
utformas så, att den ger möjlighet till inträde i det nya gymnasiets
andra ring (årskurs) .
Man får med det här föreslagna utbildningssystemet under ubefu 2
tre målinriktade utbildningslinjer nämligen en lägre fackskolelinje ,
en högre fackskalelinje samt en gymnasieinriktad linje.
Sammanfattningsvis bör följande allmänna riktlinjer gälla för utbildningens vid flottan anpassning till grundskolan.

1. Flottans befälselever skall kunna rekryteras från samtliga av
grundskolans utbildningslinjer.
2. Inga yrkesgrenar skall vara förbehållna vissa linjer på grundskolan. Antagning till yrkesgren skall utöver betyg från grundskolan
grundas på läm plighets(anlags) prövning.
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3. Det på grundskolan vilande utbildningssystemet skall medge
rekrytering till samtliga befälskårer.
4. Urval till olika utbildnings(karriär)vägar bör ske efter viss tids
grundläggande, yrkesgrensvis gemensam utbildning samt prövning
inom flottans ram under och efter ubefu 1 eller motsvarande.
5. Detta urval bör ske enligt det nya skolväsendets bärande ide:
eleverna skall länkas in på den utbildningsväg för vilken de har bäst
förutsättningar.
~

6. Utbildningen bör fr o m påbörjad marin fackskaleutbil dning
vara målinriktad på de kommande befälsuppgifterna. Detta p åverkar särskilt utformningen av under denna period inlagd undervisning i allmänna läroämnen.
7. De tre första anställningsåren förutsättes- liksomnu-bilda
en sammanhängande utbildningsperiod. Den avslutande utbildningen
bör för därav berörda befälskategorier kunna ske på ungefär ett år
kortare tid än enligt nuvarande, huvudsakligen på folkskola byggda
utbildningsgång.
8. Den som önskar övergå från en karriär till en annan skall kunna göra detta genom att i erforderlig utsträckning genomgå för den
nya karriären föreskriven utbildning.
9. Föreslagen anpassning av flottans skolutbildning till grundsko-·
lan f ramgår a v tablån på sidan 619.
10. Därest en ny befälsordning för marinen (flottan) kommer att
utformas på ett annat sätt än den nuvarande kan detta medföra, att
antalet linjer under fackskolans första årskurs ändras analogt härmed. Struktuella förändringar i befälssystemet torde dock i fö rsta
hand komma att påverka utformningen av den fortsatta fackskoleutbildningen. Erforderlig anpassning till ett sådant läge blir väsentligen en funktion av den fördelning av arbetsuppgifter och därav
följande utbildningsbehov, som kommer att gälla i en sådan befälsordning.
Såsom inledningsvis anförts finns redan nu i de årsklasser, ur vilka
flottans befälselevsrekrytering sker, elever med grundskolekompetens. Av under 1963 antagna befälselever (april-, juli- och oktoberrekrytering) uppgick andelen med 9-årig skolutbildning (eller mera)
till omkring 60 %. 1965 kommer av hela rekryteringsunderlaget mer
än 50 % från grundskolan vartill kommer elever med realexamen.
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Oaktat att det kommer att taga ytterligare omkring sju år innan
grundskolan införts i samtliga kommuner i landet, föreligger beslut
om att de till grundskolan anslutande nya gymnasierna och fackskolorna skall börja införas mera allmänt fr o m höstterminen 1965.
Fackskolor enligt skolberedningens förslag har redan försöksvis inrättats.
Det kan mot denna bakgrund diskuteras vid vilken tidpunkt en
mera allmän anpassning till grundskolan bör påbörjas att genomföras i flottans på befälselevsystemet grundade utbildningsgång.
Den förhållandevis långa tidrymd under vilken rekrytering måste
ske från olika skolformer, kommer givetvis att försvåra den ensning
av kunskapsnivån som i varje militärt utbildningssystem måste eftersträvas.
Från såväl pedagogiska som psykologiska synpunkter bör man inte
vänta för länge med denna anpassning. Under alla förhållanden
kommer rekry teringsunderlaget att vara heterogent ända fram till
1972/73. D å något skäl till eftersläpning i förhållande till de nya
civila skolformerna - främst fackskolan - icke torde kunna fö rebringas, synes sommaren 1965 utgöra den lämpliga tidpunkten för
en p åbörjad anpassning av flottans, på grundskolan vilande utbild
ningsgång. Detta innebär att tilltänkt utformning av de olika linjerna på den föreslagna fackskolans årskurs l skulle tillämpas fr o m
läsåret 1966/67, före vilken tidpunkt den framtida utformningen av
flottans befälsordning torde vara beslutad eller i varje fall kunna
överblickas. De första eleverna på den högre fackskalelinjen kommer
i den här skisserade utbildningsgången att kunna utexamineras 1971
eller 1972.
För att skaffa erforderliga erfarenheter för här angiven anpassning till nya skolväsendet bör viss försöksutbildning dessförinnan
komma till stånd.
Chefen för marinen har nyligen beslutat att sådan försöksutb ildning skall påbörjas 1964.

621

United States Naval Academy,
Annapolis, Maryland
Av kommendörkapten JAN KOCKEN

Den amerikanska sjökrigsskolan grundades 1845 av den dåvarande Secretary of the Navy G. Bancroft. Siwlans utbildningsmål är
formulerat sålunda
"to develop midshipmen morally, menrally and physically, and
to imbu e them the highest ideals of duty, honor and loyalty in order
to provide graduates who are dedicated to a career of naval service
and have potential for the future development in mind and character
to assume the highest responsibilities of command, citizenship and
government" .
År 1845 omfattade skolan 80 kadetter och 7 instruktörer, i dag
utbildas 3.900 kadetter (midshipmen) av cirka 500 lärare, varav 275
är officerare och 240 är civila. 800 officerare utexamineras varje år
och sedan skolans tillkomst har över 30.000 officerare passerat
Anna polis.

Organisation och allmänt om utbildning
För att antas som sjökadett måste den sökande uppfylla följande
villkor.
l) Han måste vara amerikansk medborgare. Vid inträde skall han
vara mellan 17-22 år samt ogift.
Kadett får inte gifta sig under utbildning till officer.
2) Han måste kunna erhålla en elevplats.
Tillträde till skolan vinnes efter principer som delvis är ovanliga
fö r svenska förhållanden . Varje senator och representant i kongressen får anmäla ett antal kandidater och har rätt att hålla fem kadetter samtidigt vid skolan. Huvuddelen av kadetterna rekryteras denna väg. Vidare tilldelas flottan och marinkåren ett antal platser för
långvägare. Reservofficerare utbildade vid särskilda skolor beredes
också tillträde till ett mindre antal platser. slutligen kan nämnas
att söner till krigshjältar m fl kan vinna tillträde.
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På detta sätt anses officerskåren få en allsidig sammansättning
såväl regionalt som socialt.
De sökandes antal har de senaste åren varit cirka 6.000 per år.
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3) Han måste ha vissa preciserade skolkunskaper eller genomgå
särskild prövning.
Inträdeskraven är relativt låga jämfört med svenska förhållanden
bl a med hänsyn till att skolväsendet icke är enhetligt i USA.

4) Han måste besitta vissa fysiska kvalifikationer .
Utbildningen till officer är 4-årig och leder till den akadem iska
graden "Bachelor of Science". Den akademiska utbildningen omfattar
till 50 % "science and engineering" (matematik, kemi, fysik, elektro- och teleteknik samt mekanik, hållfasthetslära , termodynamik
och strömningslära )
till 20 % "social sciences and humanities" (engelsk historia och
·
språk)
till 25 % "naval science" (befälsutbildnin g, vapenlära, navigation,
taktik m m)
till 5 % fysisk fostran.
Utbildningen är uppdelad på fakulteter. Varje fakultet leds av en
captain, som kvalificerat sig för befattningen genom akademiska
studier. Utbildningens organisation framgår av bild 1.
Kalenderåret indelas vid Annapolis i tre terminer, höst-, vår- och
sommartermin, den sistnämnda förlagd utanför skolan ombord och/
eller iland. Varje termin omfattar 17 läsveckor och inrymmer en
tentamensveck a i slutet av varje termin. Varje vecka innehåller
7 per dag, lördag 4 ). Därtill kommer
högst 32 lektionstimmar (6
4 timmar. Vinterdagligen idrott två timmar och överläsning 3
halvårens akademiska undervisning är studieorganiser ad som en helhet utan direkt samband eller anknytning till sommartermine rna, vilkas innehåll varierar något år från år.
Sommartermin en 1963 hade följande innehåll.

a

a

l. årskursen: rekrytskola och komplettering av bl a matematik
(trigonometri).
2. årskursen: 37 dagars sjötjänst på Atlantic Fleet, 35 dagars semester, 18 dagars utbildning i "Amphibious training".
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3. årskursen : 15 dagars "Amphibious training", 23 dagars orienterande flygutbildning, 11 dagars robot- och ubåtsorientering (Cape
Canaveral och Key West), 6 dagars varvsorientering 1 Philadelfia
samt 30 dagars semester. Ett mindre antal kadetter tjänstgör som in struktörer för l. årskursen.
4. årskursen (sista sommarterminen). 7 veckors t;anstgonng ombord på hangarfartyg, kryssare, jagare. Vidare får ett antal kadetter
tjänstgöra i främmande allierade flottor och följer då den ordinarie.
utbildningen för värdlandets kadetter. Sista sommarterminen avslutas med 6 veckors ledighet för studier i utlandet, delvis efter eget val
Kadetterna avslutar sjötjänstgöringen och påbörjar utlandsvistelsen
nar till exempel fartyget besöker landet 1 fråga. Hemresa får ske
med flyg på statens bekostnad.
Den sammanlagda sjötjänstgöringen (anm l) under utbildning
till sjöofficer är endast 37 dagar under andra året och 49 dagar under fjärde året.
Vinterterminerna karaktäriseras av att de två första vinterhalvåren nästan helt ägnas åt kompletterande utbildning i allmänna läroämnen upp till en nivå svarande mot svensk teknisk studentexamen
samt sjömilitär fostran, omfattande sjömansutbildning, närförsvarstjänst och fysisk fostran. De två efterföljande vinterhalvåren omfattar vidareutbildning inom resp fakulteter.
Kursplanernas innehåll och omfattning - se bild 2 - var föremål för en genomgripande revidering 1958. Tidigare innehöll kursplanerna konventionell beskrivande undervisning av sjökrigsmateriel
med tyngdpunkten lagd på skeppsteknisk materiel, medan i dag får
den amerikanske sjökadetten lära s1g att analysera olika tekniska
och taktiska problem med hjälp av moderna hjälpmedel som vindtunnlar, reaktorer, skeppsprovningsbassänger och datamaskiner.
Det förekommer icke någon beskrivande undervisning av i bru k
varande vapenmaterieL
Vi frågar oss varför man valt denna för oss något ovanliga väg
att utbilda sjöofficerare, som när de ar utexaminerade icke är utbildade för befattningar ombord. Skolchefen Rear admiral Charles
Kirkpatric framhöll vid CM:s besök på Annapolis våren 1963 att
man bara är säker på en sak när det gäller utbildning av sjöofficerare
i USA, nämligen att den moderna flottan, teknikens utveckling oc h
Anm. 1. Den grundläggande navigationsutbildningen sker med båtar och min svel?are vid skol ~:! under vinterterminerna.
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kan bedriva forskning, vartill skolan har anslag. De militära lärarna
har som regel någon akademisk tilläggsexamen (master's eller doctor's
degree). Utmärkande är att under senare år allt skickligare officerare
skickats att leda utbildningen. Sommarhalvåret användes av lärarna
att organisera vinterhalvåret, utbilda nya lärare, skriva kompendier
och provlektioner m m.
Director of Naval Science Division samordnar och leder undervisningen för följande "departments":
1) Command Department, där grunderna för befälsutbildning,
navigation och taktik inläres.
Befälsutbildningen omfattar liksom i vår sjökrigsskola en grundkurs i psykologi samt "Case Studies". Undervisningen ledes av officerare från marinkåren. Navigation, som även omfattar stridsledning, har till innehåll och omfattning ungefär samma uppläggning
som i Sverige. Taktikämnet har däremot lagts upp efter nya tankegångar. I samband med studier och spel av olika typer av sjökrigsföretag får kadetterna lära sig beräkna och analysera fram träffsannolikhet och verkan av vapeninsatsen.

Chefen för marinen inspekterar honnörsstyrka i samband med besök
på US Naval Academy, Annapolis.
Bild 3.

det totala krigets komplicitet endast kan mötas med ökad skolning
på bred front såväl i unga år som under den fortsatta karriären.
Den praktiska tjänsten ombord bedömdes kunna inläras praktiskt
och på tjänstegrensskolor iland.
De olika fakulteterna och deras ledare

The Secretary of Academic Board ar skolans utbildningsadministratör och schemaläggare.
Några bekymmer med lärarkrafter har inte skolan, varken militära eller civila, eftersom skolan har ett utomordentligt anseende i
landet. Officerarna har som regel två eller tre årsplaceringar vid
skolan. Särskilda kurschefer finns inte. De civila lärarna är av hög
klass och stannar ofta till pensionsåldern vid skolan, där de också

2) Weapons Department. Kurserna karaktäriseras av att huvudparten av utbildningen omfattar explosivämnen, servoteknik, analoga
och digitala räknekomponenter samt eldledningssystem.
Vapenutbildningen läggs i stort sett upp så, att man i en logisk
föl jd studerar mål, stridsdelar, spaningsorgan, projektil-, robot-, satellitbanor, eldlednings- och målangivningsinstrument samt utskjutningsanordningar.
"Director of Division Science and Engineering" samordnar och
leder undervisningen för följande "departments".
1) Mathematics department. Kadetterna behöver ej deltaga i kursavsnitt de inlärt tidigare. Alla kurser i matematik är de samma som
i civila colleges (även läroböckerna). Genom detta system kan en
elev redan under Annapolistiden genom överkurs taga ytterligare
akademiska betyg i matematik. Detta system att taga överkurs är
systematiskt ordnat under hela utbildningsgången på huvudsakligen
två sätt. Dels kan varje elev i de civila läroämnena inom vissa gränser och efter prov falla in i undervisningen efter egen kompetens och
sålunda lära sig mera än den obligatoriska grundkursen, dels finns
ett stort antal s k "elective courses" - tillvalsämnen som kadetterna
kan studera efter håg och fallenhet. Schemat är så ordnat, att varje
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kadett kan välja högst två tillvalskur ser. Dessa ger honom ej bättre
placering och betyg i kadettkurs en men antecknas i slutbetyge t till
ledning för kommend erande myndighe t och kan tillgodorä knas sorn
delbetyg vid en fortsatt akademisk utbildning inom den militära
karriärens ram, vilket är möjligt och vanligt i amerikans ka flottan.
2) Science departmen t. Här inläres sammanfa ttningsvis fartygs
och robotars framdrivn ing och skrovutfor mning. Som slutprov får
eleverna i äldsta årskursen konstruera en fregatt och ett flygplan i
vad avser skrov och framdrivn ingsmaski neri - ett s k "System
Analysis Case Problem". Man har tillgång till laboratori er för materielprovn ing, vindtunne l, fartygspro vningsban a, motor- och maskinhall, en reaktor samt datamaski ner för beräkning sarbeten.
"Director of Division Social Sciences and Humanitie s" har ansvaret för
1) English history and governme nt departmen t och
2) Foreign langnages departmen t
Historieun dervisning en omfattar förutom traditione ll historieläsning, USA:s utrikespol itik och nationalek onomi.
Språkunde rvisningen har till mål, att varje kadett skall lära et t
språk samt språkland ets kultur, seder och bruk m m. Språkund ervisningen utövas förutom av akademisk a lärare av ett antal sjöofficerare från olika språkområ den (franska, tyska, spanska, italienska,
portugisis ka sjöofficera re tjänstgöra nde vid skolan). Skolan har tillgång till ett imponeran de språklabo ratorium.

Rutin vid skolan
Den amerikans ke sjökadette ns dag är strängt inrutad och uppvisar
ett från oss något avvikande schema. Arbetsdag en börjar kl 061 5
med utpurrning och kl 0645 äger dagens första inspektion rum. Efter
frukost har kadetten 15 min på sig att städa sitt rum. Förmidda gen
ägnas åt fyra föreläsnin gar eller övningar, varefter uppställni ng äger
rum och hela skolan marschera r till lunchmålt iden som äts gemensamt i skolans matsal. Se bild 4. Kl 1300 fortsätter undervisn ingen
med ytterligare två lektionstim mar. Därefter ägnas cirka två timmar åt olika idrotter som det är obligatori skt att deltaga i. Kl. 1830
intas middag, varefter kvällen ägnas åt överläsnin g, även denna
obligatoris k. Kl 2215 tar kadetten sin koj.

Kadetterna marscherar dagligen tilllunch medan skolans m~<sikkår spelar.
Bild 4.
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De yngsta kadetterna måste alltid marschera vid förflyttnin gar
och intaga sina måltider under tystnad. Permission beviljas endast
lördagar och söndagar under terminen inom ett begränsat område i
Annapolis omgivningar. En kadett får ej förtära alkohol inom skolan eller i staden Annapolis.
Kadetterna har lön men måste betala vissa utbildningskostnader.

Tjänstgöring efter Naval Academy
Efter officersexamen uttas officerarna till övervattenstjänst, fl ygtjänst och ubåtstjänst. De två senare tjänsterna innebär direkt kommendering till ny skola. slutligen uttas också officerare till marinkåren, där de antas som underlöjtnanter och får fortsatt utbildning.

slutord
Den amerikanska sjökrigsskolan förenar gammal fin örlogstradition med moderna undervisningsmetoder och modern studieteknik .
Den yttre disciplinen är hård men ändå uppför sig kadetterna naturligt och talar öppet med befäl och lärare.
säkerligen motsvarar de den höga målsättning som är formulerat
i skolans utbildningsmåL
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Varför just en moforkanonbåt?
En replik till kn Per lnsulander
("M otorkanonb&ten -

ett tema med variationer"; TiS, maj 1963)
Av kapten LARS HANSSON

Pigeschen, ny fr/in landet: "H ör nu h errn, vasåga
å säj mäj, var finns dä nån bagare?"
Bobban ( kärleksfullt): "Va fö ska dä j11st va en
bagare?"

(Albert Engström)

I en särdeles intressant artikel i majnumret av denna tidskrift,
"Motorkanonb!l.ten - ett tema med variationer", ger kapten Per
lusulander några synpunkter på utformningen av "vår svenska
mkb". Han skisserar där två i sina huvuddrag helt skilda typer, dels
en hårt skärgårdsbunden "motormonitor", dels en mkb/rbmb med
"lika bra eller bättre sjöduglighet" än mtb.
För den förstnämnda typen anges begränsade uppgifter i skärgårdskriget: bekämpning av landstigningsfarkoster och mkb samt
understöd åt samverkande markstridskrafter. För den senare däremot
syns ingen uppgift för stor: direkt samverkan med mtb och med
större stridsuthållighet än dessa; lämplig för strid med lätta stridsfartyg och landstigningsfarkoster samt - robotbestyckad - också
med jagare och fregatter; kanske - "något förstorad" - även en
ubåtsjagare och till sist ett "ganska litet" steg till att bli underrättelse- och styrorgan för kustrobotbatteri.
I sanning en utomordentlig cigarr!
Ett fartyg med sådana uppgifter och egenskaper är väl endast
till namnet en mkb, till gagnet däremot mera lik en mindre jagare.
Ett realiserande av ett sådant projekt ter sig f n tämligen verklighetsfrämmande.
D et intressanta här är därför motormonitoren i skärgårdskriget.
Enligt lasulander anskaffas en ny fartygstyp för att man därmed
Önskar lösa uppgifter, som redan existerande typer inte lämpar sig
för, nämligen i detta fall uppgiften "att i skärgårdsterräng och angränsande trånga vatten bekämpa överskeppningsföretag". De då
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aktuella målen skulle kunna utgöras av såväl sjö- som markstridskrafter. Bakom detta ligger uppenbarligen den i Marinplan 60 utstakade vägen mot en lättare flotta med sina uppgifter koncentrerade till invasionsförsvaret.
Skärgård och trånga vatten är operationsområden som en sjöstyrkechef torde ställa sig milt sagt reserverad inför. Stridsfartygens
verkansmöjligheter är där hårt beskurna p g a det begränsade manöverutrymmet och de talrika, ständigt skiftande maskerna. Det skydd
skärgården bjuder kan också komma att visa sig bedrägligt, då de
trånga farvattnen inskränker möjligheterna att i samband med strid
utnyttja ev fartöverskott och större manöverförmåga. Det är kanske
helt enkelt så, att endast en (av ekonomiska skäl) framtvingad inskränkning i övervattensfartygens sjöduglighet har kunnat över huvud väcka tanken att strida med örlogsfartyg i våra skärgårdar?
Fartygens möjligheter att lämna eldunderstöd åt samverkande
markstridskrafter borde kanske inte diskuteras i detta sammanhang.
Man kan bara konstatera, att någon effektiv direkt eller indirekt
eld mot fältmässigt uppträdande mål på land inte kan - och aldrig
har kunnat - avges från våra stridsfartyg, trots att problemet har
ägnats avsevärd uppmärksamhet.
M å ste vi då helt släppa den angelägna uppgiften "att i skärgårdsterräng och angränsande trånga vatten bekämpa överskeppningsföretag"?
N a turligtvis in te!
Det är just i sådana farvatten som ett överskeppningsföretag blir
särskilt sårbart. Trånga leder framtvingar en för fienden ogynnsam
kanalisering av överskeppningen och begränsar hans handlingsfrihet
vid val av anmarschvägar och landstigningsområden. Samtidigt
minskar väsentligt fiendens möjligheter att med aldrig så överlägsna
övervattensstridskrafter skydda landstigningsechelongerna.
Detta är enkla och väl kända sanningar.
Lika klart och omvittnat är också, att det är i våra skärgårdar
som kustartilleristridskrafterna kan utveckla den största effekten.
Begränsningen hos det fasta kustartilleriet, när det gäller att komma
till slags, att uppsöka fienden, kompenseras alltmer. På grundval av
ett allt fylligare och säkrare underrättelseunderlag kan lättrörliga
kastridskrafter i tid grupperas till hotade områden. Rörliga artillerioch robotbatterier samt kustjägarförband ingår redan i krigsorganisationen. Inom några år uppsätts rörliga spärrförband, där även
minkomponenten kunnat ges taktisk rörlighet med bibehållande av

mineringarnas kontrollerbarhet. Och kostnaden för ett rörligt spärrkompani, "skräddarsytt" för strid i skärgård, torde komma att obetydligt överstiger halva kostnaden för en mkb, samtidigt som spärrförb andet kommer att representera en mångdubbelt större eldkraft
med ett vidare användningsområde.
M ärkligt nog (?) har operationsanalytiska studier eller spelresultat,
som kan läggas till grund för en jämförande värdering av dessa olika
marina vapensystem, ännu inte kunnat redovisas. Man kan väl endast förutsätta att så kommer att ske före en ev fartygsanskaffning .
Mot denna bakgrund ter sig Insulanders strävan att med sin "mkb
/rbmb" ge sig ut på nya och vidare vatten mindre omotiverad. Genom att motorkanonbåten tilldelas uppgifter som f n åvilar jagare
minskas skenbart vikten av de stora begränsningar som vidlåder
en renodlad skärgårds-mkb. Men därmed kommer man också bort
47
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från den ursprungliga målsättningen, nämligen a tt åstadkomma en
rörlig, slagkraftig eldenhet i skärgårdskrige t. För den skisserade
"komp akta jagaren" finns inget utrymme vare sig i våra skärgårdar
eller i Marinpl an 60.
Och nog kan väl de för mkb-projektet ev anslagna medlen komma
till bättre användning i andra marina vapensystem, även inom Flottans anslagsram, eller hur?
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Ta kliska övningsan läggninge n Mimer
Av kommendörkapten DAG SANDSTROM

Oktobernumre t av denna tidskrift innehöll en presentation av
Mimer. I detta nummer kommer erfarenheter av det första övningsårets spel att behandlas. Vissa personal- och organisationspr oblem
komm er att beröras i en kommande artikel.
Erfarenheter fr ån spelverksamhet en

De spel som genomförts i Mimer under det gångna året har varit
av mycket varierande karaktär och omfattning. I stort sett kan
dock de genomförda övningarna uppdelas på följande huvudtyper:
Grundläggande sjötaktiska spel
Ovningar med rustade fartygs- och helikopterförb and
Kustartilleri- och samverkansspe l
Militärhögskol ans spel
Ovriga övningar
Grundläggande sjötaktiska spel

En ingående kunskap om föresk rifterna som reglerar den formella
taktiken och förm åga att tillämpa dessa bestämmelser utgör en av
grunderna för all övrig taktikutbildnin g för flottans personal. Tidigare har endast två moment stått till buds när det gällt undervisning
i formell taktik, nämligen
- studier med hjälp av modeller på "taktiskt bord (golv)" och
- evolutionsövni ngar på fartyg under gång.
I och med tillkomsten av Mimer kan ett nytt moment införas i
denna utbildn ing. Anläggningen har nämligen visat sig vara ett ypperligt instrument för drillövningar i formell taktik.
M etodik en vi d utb ildning
i f ormell taktik

land

Följande system har tillämpats på vissa officerskurser. Vardera
av de två huvudavsnitten "Formeringar" respektive "Grupperingar "
inledes med en kort diskussion baserad på utnyttjande av modeller
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på taktiskt bord. Eleverna skall dessförinnan hu vudsakligen genom
självstudier ha tillägnat sig kännedom om föreskrifterna och själva
med hjälp av modeller ha penetererat förfaringssättet vid evolutioner. Den av läraren ledda disku ssionen är i första hand avsedd som
kontroll att eleverna fattat innebörden av olika föreskrifter.
Tyngdpunkten lägges på tillämpningsövninga r i Mimer i form av
evolutionsövningar.
Uppläggning av evo lutionsövnin g i Mime r
D et bästa utbytet erhålles om eleverna fördel as med två man i
varje hytt, chef och roderförman. Skälet härtill är, att chefen skall
övas att omsätta sina beslut i entydiga order om kurs och fart och
icke själv stå och vrida på inställningsrattaL Hytterna ges manöveregenskaper som motsvarar den fartygstyp eleverna skall utbildas för.
Varje chef manövrerar sitt fartyg med ledning av en ve rklighetstrogen bäringsstabiliserad PPI -bild.
Hytterna fördelas till förb and som vardera skall ha en lärare som
spelledare tillika förbandschef. Maximalt fyra fartyg bör ingå i varje
förband för att spelledaren skall hinna detaljkontrollera varje chef.
I ett och samma spel kan upp till fyra förband övas samtidigt, och
det blir trots detta gott om manöverutrymme i det 100 x 100 km
stora sp elområdet.
Varje förband disponerar en uk-kanal, på vilken fö rbandschefen ger sina order och denna kanal används även av de olika fartygen för meddelanden som motsvarar den optiska evolutionssignalcnngen.
I regel börj ar övningen med att fartygen ligger till ankars innan
för en elektroniskt alstrad öbarriär, varigenom avgång, utlöpande
och samling även kan övas. Med hänsyn till skalan på PPI:erna bör
normalavståndet inom förbanden icke understiga 200 m.
Möjligheter till kontroll av eleverna
Varje förbandschef (lärare) har från sin plats i spelledningen god
överblick över eget förband på sin PPI, där han bl a kan kopiera
de olika fartygens PPI-bilder. Bäringar och avstånd kan kontrolleras
ingående. Kurs- och fartändringar indikeras omedelbart. signaleringen mellan fartygen följs på högtalare. Lärarna har därigenom hela

Fartygschefen har med ledning av radarskärmens bild gett order om ny k urs
som här inställes på hyttens manöversta tiv.

tiden möjlighet att övervaka v arj e åtgärd, som den enskilde fartygschefen vidtar. Under spelets gång kan lärarna dessutom på snabbtelefon utfråga fa rtygscheferna i tur och ordning utan medhörning
från övriga spelande, varigenom en god uppfattning om varje elevs
kunskaper erhålles.
Om tecken till förvirring skulle uppstå vid en evolution, kan spelet stoppas och situationen klarläggas utan tidspress.
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Resultat av utförda övningar
Mimer har hittills utnyttjats för evolutionsövningar avseende flottans taktik, med stam- och reservofficerselever vid Flottans Vapenofficersskola, med elever vid motortorpedbåtskur ser för underofficerare samt med sjökadetter ur högre årskursen och SVK-aspirante r
från Sjökrigsskolan. Dessutom har anläggningen använts för övning
med värnpliktiga sjökaptener i samband med utbildning i konvojtjänst.
För att lära eleverna tänka och handla logiskt har ett metodikschema intagits i Mimers spelhandbok.
Antalet felmanövrar under spelen har nedgått avsevärt sedan eleverna fått detta stöd. Det skulle därför vara lämpligt att intaga ett
sådant metodikschema som bilaga i den del av de taktiska föreskrifterna som behandlar den formella taktiken.
Erfarenheterna har visat att det går att uppnå god praktisk färdighet i formell taktik i enkla förband efter cirka tio timmars spel
i Mimer. Häri inräknas den tid som åtgår för att öva upp elevernas
förmåga att läsa en relativ PPI-bild och att handha materielen i
hytterna. Ytterligare ett spelpass om cirka fyra timmar är tillräckligt
för att nå motsvarande förmåga att tillämpa bestämmelserna fö r
sammansatta förband.
Övningar med rustade fartygs- och helikopterförband

Mimer har under det gångna övningsåret - huvudsakligen fjärde
och andra kvartalen - utnyttjats av flertalet rustade fartygs- och
helikopterförband. Förbandschefernas avsikt var att bibringa nytillträdda chefer en enhetlig syn på de taktiska problemen och att samtrimm a chefer och "ledningsteam" såsom en förberedelse för kommande övningar till sjöss. Dessutom har Mimer använts för att belysa problem som kan uppkomma vid neutralitetsvakt.
Uppläggning av Mim e rövning a r
med rustade förband
Som grund för ett rustat förbands spel i Mimer användes en order
som uppgöres av vederbörande förbandschef. Om ett spel utföres
såsom förberedelse till en kommande övning till sjöss, programmeras
anläggningen enligt ordern för den verkliga övningen.
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Vid rent taktiska spel representeras i regel varje deltagande enh ·~ t
- fartyg eller helikopter - av en hytt. Det har emellertid visat s1g
lämpligt att under vapentaktiska spel koppla ihop två hytter. N är
det gäller fartyg har man då det taktiska plottet i den ena och vapenplottet i den andra hytten. En Vertol-helikopter uppdelas på e11
flyghytt och en fartygshytt, varvid den förra motsvarar förarplatsen och den senare hydrofonhytten i helikoptern.
Fientliga förband eller mål kan antingen köras av spelledningen
eller också engageras personal, som får bemanna egna hytter och
uppträda såsom det taktiska läget utvecklar sig.
Det är mycket viktigt att spelledningen är sammansatt på ett sådant sätt att de övande får all den information som erfordras för att
spelet skall bli realistiskt. Spelledare med erforderlig rutin finns nu
tillgängliga bland lärarna på de olika skolorna på BbS. I vissa övningar har även kustflottans flaggadjutanter deltagit.

Personal som kan övas under spe l i Mimer
För att chefer under spel skall få avsedd övning i beslutfattning,
ordergivning m m måste de arbeta på ett realistiskt sätt och följa ktligen ha med sig den personal som normalt utnyttjas för lägesprcsentation, signalering och manöver. Följande personal kan vara i
aktion när en jagare övar i Mimer:
stridsledningsofficeren och hans plottare tar fram den taktiska
bilden med ledning av realistiska radarinformationer. För att fa rtygschefen ostört skall ha tillgång till hyttens PPI har rapportering
från PPI till plott i allmänhet uteslutits, vilket är möjligt enär en
kopia av PPI-bilden kan erhållas på plottingbordet (s k RadarAttachment). Ytlägesrapporteringen inom förbandet sker däremot
på fullt verklighetstroget sätt.
Manöverofficeren framför fartyget med ledning av en naturtrogen
radarbild.
signalofficeren leder signaltjänsten och skriver ut de meddelanden
som skall sändas på kortvåg (Jfr föregående artikel sid 539 and ra
stycket). signaleringen på föreskrivna uk-frekvenser sker helt verklighetstroget av ordinarie radiotelefonister. Signaler och meddelanden, som normalt sändas optiskt, expedieras per telefon av en signalmatros.
Tjänstegrenscheferna för artilleri, torped samt ubåtsjakt deltager

i den mån övningen gäller deras verksamhetsområden och markerar
insats av respektive vapensystem.
Som exempel kan nämnas att i flera spel har jagaren Hallands
hytt varit bemannad med sexton man, flottiljchef och adjutant inräknade. Det går sålunda att samtrimma huvudparten av det lag,
som ingår i ledningsfunktionen på varje fartyg.
Vid övning av hydrofonhelikopter med besättningen uppdelad på
två hytter blir förfarandet mycket realistiskt. Spanaren, som på sin
PPI har en bild som representerar begränsad optisk sikt, samarbetar
på normalt sätt med sina egna förare på telefon samt med andra
helikoptrar och fartyg på uk. Förarna manövrerar och navigerar
samt håller läget utåt under kontroll med hjälp av en PPI-bild, som
motsvarar den optiska sikten. Hydrofonisten får god övning i det
principiella förfarandet vid sökning och kontakthållning.
Hela besättningen på en hydrofonhelikopter kan sålunda samtrimmas i Mimer.
Spell edning
Ledning av spelet, övervakning av de övande och stridsmålning
innebär inga problem, förutsatt att antalet ledare är tillräckligt och
att varje ledare tilldelas begränsade uppgifter.
Ubåtsjaktspel kräver den proportionellt största bemanningen i
spelledningen enär de övandes beslutfattning - i första hand på
ubåt men även på jaktfartyg och helikopter - till stor del bygger
på informationer från passiv hydrofon, vilka icke automatiskt kan
distribueras till hytterna. Därför ankommer det på spelledningen att
se till att de övande får erforderlig information via snabbtelefon.
Avdämning av vapeninsats har som ovan nämnts icke kunnat ske
helt tillfredsställande (jfr föregående artikel sid 53 8 andra stycket).
Spelledarna antecknar under spelets gång allt som kan vara av
värde att taga upp under kritiken.
.Aven om ordergivningen på uk inspelas på band har det visat sig
lämpligt att ha en protokollförare på varje frekvens. Genom att
sammanställa dessa protokoll kan man snabbt få fram en stomme,
på vilken genomgång och kritik av övningen kan grundas.
G enomgång och kritik
Som underlag för genomgång av en Mimerövning användes
översiktsplottet, som visar en totalbild av hela övningsförloppet;
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filmen, på vilken hela spelet återges i en serie situationsbilder

~ardera omfattande femton sekunders speltid, och där såväi
ttdpunkten när bilden togs, som de övandes vapeninsatser finns
registrerade;
sambandsprotokollet, som redovisar ordergivningen på uk·
spelledarnas anteckningar.
'
Efter rekapitulation av utgångsläget och förbandschefens avsikter
leder förste spelledaren genomgången. Filmen spelas upp i snabbt
tempo men stoppas dels vid de tidpunkter, då det av sambandsprotokollet. framgår att viktigare order eller rapporter avgivits, dels när
vapenmsats skett. Dessutom är det varje spelledare eller speldeltagare obetaget att begära stopp när helst en situation behöver kommenteras eller diskuteras.
Den exakta registreringen gör att kritiken kan byggas på fakta.

Ljudbanden med den inspelade uk-trafiken kan lånas ut till signalofficeren på övande förband, som sedan har möjlighet att detaljkontrollera varje radiotelefonist. Denna utmärkta möjlighet att förbättra signaldisciplinen har dock endast utnyttjats vid ett tillfälle.

Kustartilleri- och samverkansspel
Mimer är från början avpassad för att även medge spel med marinens landorganisation och därför innehåller spelorganisationen tre
landstridsledningscentraler varjämte fartygs- och flyghytterna kan
ges fasta lägen och data för att kunna representera radarstationer,
robot- eller kanonbatterier m m.
Up p l ä g g n i n g a v K A- o c h s a m v e r k a n s s p e l

Resultat av utförda övningar
Enligt vad de övande förbandscheferna och deras underlydande
själva framhållit har spelen i Mimer varit mycket givande, främ st
beroende på att följderna av fattade beslut så tydligt kommer fram
såväl under spelet som vid genomgången. Spelen har lett till att divergerande uppfattningar har kunnat ensas, att ordermetodiken vunnit i fasthet och att viss följsamhet inom förbanden har kunnat ernås .redan. innan övningarna till sjöss i förband påbörjats .
. T~ll f?l;d av att de förbandsvisa övningarna i torped- och artillensk;utmng förberetts genom spel i Mimer, har det varit möjligt att
slopa vissa av de anfallsövningar ("blindlöpningar"), som tidigare
normalt föregått flertalet av dessa skjutningar. Detta har medfört
att det begränsade antalet gångtimmar för fartygen har kunnat utnyttjas mera effektivt.
.. För ohe~ikoptrarna,. som i~ke har någon annan övningsanläggning
for ubats;akt, har Mtmer vtsat sig särskilt värdefull genom möjligheterna till såväl drill av den enskilda besättningen som samövning
mellan helikoptrar.
Den s;örsta. fördelen när det gäller ubåtsjakt ligger dock i att p ersona~. fra? heh~optrar och fartyg vid samövningar i Mimer får träffas for dtskusswn av problemen samtidigt som taktiken kan nötas in
under realistiska spel. Härigenom har övningarna till sjöss givit avsevärt bättre utbyte.

För att Mimer skall kunna iordningställas så, att de övande cheferna får en med verkligheten överensstämmande utrustning att arbeta med, erfordras - förutom uppgifter om spelområde och deltagande förband - även detaljerade anvisningar om behov av förbindelser av olika slag och vilka plott som skall finnas i de olika
rummen.
D et har visat sig lämpligt att representanter för övningsledningen
besöker Mimer i början av planläggningen. Dessa representanter bör
ha ingående kännedom om utrustningen på de olika kommandoplatser etc som skall kopieras i Mimer. Besöket bör ske c:a en månad före
spelet enär det tar avsevärd tid att tillverka plott m m. Avsikten är
att så småningom utrusta Mimer med en fullständig uppsättning kopior a v alla plott som finns i aktuella stridsledningscentraler och då
kommer mindre tid att åtgå för anläggningens iordningställande.
D en klargjorda anläggningen disponeras dagen före spelet av övningsledningen, så att dess personal kan sätta sig in i sina uppgifter
som spelledare. För övningsledningens del kan sålunda förberedelserna i Mimer för ett icke tidigare utfört spel begränsas till två dagar.
För att personal i chefsbefattning skall få avsedd övning, måste
7apportering och plotting löpa friktionsfritt. I de fall övande chefer
tcke disponerar egen ordinarie stridsledningspersonal måste särskild
uppmärksamhet ägnas åt bemanningen av de olika rummen. När så
ö_nskas kan spelbiträden (stridslednings- och signaltjänstlottor) ställas
tlll förfogande genom C Mimers försorg.
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Ovande personal bör före spelstart ha möjlighet att under ett par
timmar göra sig förtrogen med materielen, prova förbindelser m m.
På grund härav och med hänsyn till de omfattande förberedelserna
erhålles det bästa utbytet om Mimer utnyttjas för övning av en och
samma organisation under en följd av dagar. Härunder kan spelmoment av olika karaktär inläggas.

U t b y t e t a v g e n o m f ö r d a K Aoch samverkansspel
Det första spelet av denna typ genomfördes våren 1963 av KA 5
i syfte att utröna Mimers lämplighet för samtrimning av cheferna
inom ett repetitionsövningsförband. De gjorda erfarenheterna ledde
till att det bataljonsförband ur MKN, som stod i tur för repetitionsövning i samband med höstens krigsövning, fick genomföra en tvådagarsövning i Mimer. I denna deltog det stam-, reserv- och värnpliktiga befäl som är placerat på taktiska nyckelbefattningar inom
bataljonen d v s - förutom bataljonschefen - batterichefer samt
chefer på radarstationer m m, medan stridsledningspersonalen i övrigt uttagits bland stampersonal och lottor.
I spelet deltog även chefer på de fartyg ur flottan som skulle deltaga i krigsövningen och dessutom var ett av rummen uppkopplat
som bevakningscentral och bemannat med personal från bevakningschefens stab.
Spelledningen var uttagen ur CMKN stab.
Under Mimerövningen fick bataljonschefen tillfällen att med sina
närmaste underlydande gå igenom olika taktiska situationer och ge
direktiv till det mindre vana reserv- och värnpliktiga befälet hur
stridsledningsarbetet bör bedrivas för att bataljonen skulle kunna
fungera som en effektiv enhet.
Vidare behandlades ett flertal samverkansproblem och det var
härvid av särskilt värde att representanterna från kustartilleri och
flotta fick tillfälle att träffas och reda ut begreppen. Deltagarnas
omdöme var att övningen gett ett mycket gott utbyte.
Annu bättre utbyte av sådana spel bör kunna erhållas om icke
blott befälet utan även all biträdespersonal (plottare etc) tages ur
det repetitionsövande förbandet.
Kustartilleriets skjutskola utförde på försök ett spel i Mimer under
våren 1963. Anläggningen uppkopplades för att motsvara en brigad

645
ari en bataljon endast representerades av bataljonschefens stridsmedan den andra bataljonen innehöll alla. viktigare
underenheter. Syftet var bl a att öva fyra elever i en batalJonsc~efs
kurs. Bemanningen i övrigt utgjordes av tjugo man ur KA och tjugo
lottor, varjämte två sjöofficerare deltog som förbandschefer på
fartyg.
.
Underrättelseunderlaget för de övande cheferna blev delv1s ofullständigt till följd av bristande rutin hos såväl spelledare som stridsledningspersonal, varigenom övningsutbytet icke blev .vad eleve.rna
väntat. CKAS slutomdöme var dock, att om mera rutmerad stndsledningspersonal står till förfogande, kan Mimer med gott utbyte användas för utbildning av chefskurser.
Det gångna årets kustartillerispel i Mimer har sålunda resulterat
i ett lämpligt förfarande vid övning av repetitionsförband, men en
annan metodik erfordras om övningar med chefskurser skall ge
önskat resultat. En lösning beträffande den sistnämnda speltypen är
att göra de övande oberoende av bristande rutin hos personal som
bemannar lägre förband. Detta kan ske, genom att från spelledningen ge en rapportering, som resulterar i ett underrättelseunderlag av
samma kvalitet, som en vältränad stridsledningsorganisation kan
åstadkomma. Härigenom kan personal för bemanning av de olika
hytterna minskas. Samtidigt ställes dock större krav på aktivitet
från spelledningen.

~edningscentral

Militärhögskolans spel
Under vinterhalvåret utnyttjades Mimer för en serie om fjorton
övningar av olika typer, från renodlade taktikspel i jagarflottilj till
spel av operativ karaktär avseende samverkan mellan flottan och
kustartilleriet. När det gäller utbildningen vid militärhögskolan måste man hålla i minnet, att ett spel för elevernas del omfattar planläggningsarbete, föredragningar och diskussioner som huvudsakligen
äger rum på skolan, medan det i allmänhet endast är ett begränsat
avsnitt som spelas i Mimer.
Uppl äggning av militärhögskolans
Mim erövningar
Till grund för det spelavsnitt som skall genomföras i Mimer utnyttjas de planer som uppgjorts av elever i egenskap av chefer för
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A- respektive B-sidan. I anslutning till föredragningarna på skolan
sker vissa speldrag i syfte att erhålla ett läge som kan tagas som utgångspunkt för ett spel under normal tidspress. Elevernas slutgiltiga
dispositioner föredragas i Mimer omedelbart före spelets början, vilket ofta leder till att anläggningen delvis får omprogrammeras. Eftersom anläggningen uppbyggts med tanke på detta, kan ändringar i
programmeringen ske snabbt och med ringa risk för felkopplingar.
Vid dessa spel är önskemålet att så många elever som möjligt skall
tjänstgöra i chefsbefattningar. Utöver eleverna kan emellertid endast kvinnliga spelbiträden (lottor) avses för bemanning av de olika
hytterna och dessa biträden har icke möjlighet att fungera lika effektivt som den stridslednings- och sambandspersonal som chef normalt
disponerar. För att elever i chefsbefattningar icke skall bli bundna
av rutinsysslor, måste vissa elever utnyttjas som t ex stridsledningsoch signalofficerare. Underbemanning av hytterna har till följd att
vissa problem inte kan belysas, även om anläggningen har de tekniska resurserna. Det är därför mindre lämpligt att bedriva spel i Mimer
med ett litet antal elever.
Under högskolans spel besätter dess lärare samtliga spelledarplatser och dessutom följer vissa lärare elevernas arbete i de olika
rummen.

Utbytet av olika speltyper
Vid rent taktiska spel, där spelområdet är begränsat, är i regel
samtliga elever engagerade hela tiden och utbytet blir över lag mycket gott.
Operativa spel omfattar i regel större områden och insats av olika
förband sker i enlighet med beslut som fattas av de elever som
tjänstgör som högsta chefer på respektive sida. Eftersom eleverna
genom spelet göras medvetna om konsekvenserna av fattade beslu t,
undviker spelledarna att i alltför hög grad styra händelseförloppet.
Det händer därför att vissa elever inte kommer i aktion, varigenom utbytet för deras del begränsas till vad som framkommer
under den gemensamma genomgången efter spelet.
Att den t a k t i s k a övningsanläggningen trots detta användes för operativa spel beror p å att den är det bästa medlet för att
belysa utnyttjandet av olika vapensystem i operativa sammanhang

samt för att man där kan öva samverkan dels inom mannen dels
mellan marin och flyg.
Från militärhögskolan har sammanfattningsvis framhållits, att utnyttj andet av Mimer medför tidsvinst och möjlighet att levandegöra
taktiken och taktiska problem på ett sätt som inte tidigare varit
möjligt.

Övriga övningar
Aven om Mimer i första hand är avsedd för övning av chefer och
"ledningsteam" får man inte bortse från, att anläggningens mycket
goda resurser kan utnyttjas för renodlade plottingspel och sambandsövningar.
Sålunda anordnades en rapporterings- och plottingövning med ett
åttiotal värnpliktiga befäl och meniga, som inkallats till repetitionstj änstgöring i samband med 1963 års kricrsövning vid MKV där de
o
'
skulle bemanna olika organ inom kustbevakningen. Mimer uppkopplades därvid som en kopia av det aktuella övningsområdet, varvid
här nämnd personal fick bemanna hytter som motsvarade de enheter
där de skulle tjänstgöra under övningen. Sedan krigsövningen på
västkusten slutförts, har deltagarna i Mimerspelet meddelat, att detta
var en mycket god grund för arbetet i respektive befattningar.
I den mån Mimer inte är upptagen av viktigare spel, kan anläggningen på motsvarande sätt utnyttjas för övningar med både värnpliktiga och lottor som genomgår kurser i stridsledningstjänst.

Sammanfattning av erfarenheterna från spelverksamheten
Det första årets övningar i Mimer har lett fram till en lämplig
metodik, när det gäller taktiska och vapentaktiska spel, samverkansspel samt stridslednings- och sambandsövningar. Dessa slag av övningar ger gott utbyte för förband ur såväl flottan och kustartilleriet som marinens helikopterorganisation.
D äremot måste metodiken vid spel av operativ karaktär utvecklas.
Oavsett speltyp är det betydelsefullt
att målsättningen för varje spel är klart definierad, vilket bl a
är nödvändigt för att anläggningens resurser skall kunna utnyttjas så att det avsedda syftet uppnås
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att varje chef, som skall övas, disponerar medhjälpare med sådana kvalifikationer och till sådant antal, att han får möjlighet att agera som chef på ett realistiskt sätt
att spelledningen är sammansatt så att verklighetstrogna underrättelser kan ges åt de spelande samtidigt som dessa hållas
under kontinuerlig kontroll
att såväl övande som spelledning är väl medvetna om målsättningen och noggrant förberedda.

Att vara jagarchef*
Artikeln är hämtad ur United States Naval Institute Proceedings,
aprilnumret 1963. För/attare Commander W. B. Hayler, US Navy.
översatt av kapten B. Sjunnesson .

Fastän jagarvapnet nyligen firat sitt 60-årsjubileum möter den
nytillträdande fartygschefen fortfarande en mängd olösta problem
då han embarkerar sitt fartyg . När dessa väl är lösta kommer det
alltid att finnas nya.
I det följande redovisas några reflexioner jag gjort under två år
som jagarchef. För att börja med det mest uppenbara, kommer en
fartygschef, som tidigare fört befäl på exempelvis en fregatt, att
finna ansvarsförhållanden, som är helt specifika för det nya fartygschefsskapet. I vissa avseenden kommer han att ha mindre ansvar än
förut, i andra oändligt mycket större. Sällan eller aldrig kommer
han att få operera självständigt. Frågorna "hur" och "när" kommer
alltid redan att vara besvarade och det är endast utförandet som
återstår. Ur denna synpunkt kommer hans nya ansvar att vara
mindre. Moderna jagare opererar snabbt, hårt, ständigt - och tillsammans. Varje dag handhar jagarchefen ett högeffektivt fartyg en sorts sjögående sportbil - som nästan alltid uppehåller sig mycket nära andra fartyg under en mängd olika omständigheter. Tillbud - och ibland även tidningsrubriker om kollisioner - gör honom ofta obehagligt påmind om att i detta yrket kan ett misstag ofta
bli ödesdigert. I detta avseende har jagarchefens ansvar ökats enormt
gentemot det han tidigare haft.
De grundläggande problem en vid befälsutövning är måhända desamma för alla fartygstyper, men omständigheterna under vilka de
utövas varierar från fartygstyp till fartygstyp och från den ena
tidpunkten till den andra. En faktor som arbetar mot dagens jagarutbildning är bristen på tid. Man har präglat uttrycket "komprimerad tid". Det är mycket uttrycksfullt. Den dyrbaraste faktorn på
en jagare är tid. Knappheten på tid skapar de svåraste problemen.
Man måste finna tid nog för att ordentligt förbereda de nya offi* Reprinred from Proeecdings by permission; Copyrigh t 1963 by U. S. Naval
Institute.
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cerarna för det större ansvar de måste axla redan inom ett par korta
månader. Man måste finna tid för maskinunderhåll, trots ett späckat övningsprogram. Man måste finna tid för att pressa in de beord
rade vapentävlingarna. Tid måste tas till att genomföra det beordra
de kvartalsprogrammet. När en jagarchef lägger ner mycket intresst
på en speciell sak, måste han ha klart för sig, att tiden kanske går
ifrån honom på något annat område.
Eftersom chefens första uppgift är att få fram en vältrimmad och
effektiv stridsmaskin, är det en logisk start för honom att börja med
de vaktgörande officerarna. Det är VO som - i det långa loppet
-gör eller förstör "gubbens" anseende, räddar hans liv-eller också
bokstavligen knäcker honom.
För omkring tio år sedan då jag var belastad av ungdom och oerfaren het, skrev jag en artikel, vars titel var "Chefen, lägg Dig intl:
i manövern". Nu - fastän jag ibland stött pannan blodig - vill
jag rakryggat vidhålla densamma uppfattning, som då gav titeln
till min artikel. De reflexioner som nu följer får främst ses som en
ytterligare förs cärkning av dessa synpunkter och då sedda mot jagarens speciella bakgrund.
Det berättas om den gamle skepparen, som var en ivrig förespråkare för att lämna VO de allra största maktbefogenheter och ansvar
Han ville inte varskos annat än i yttersta nödfall. En dag till sjöss,
då man seglade i förband, blev han något uppskrämd då . han h? r~c
VO ropa: "Chefen, kom upp. Det här kommer att bh en nkn g
pangsak".
I likhet med Mark Twain's död, torde det här vara fråga om en
lätt överdrift. Men om VO inte har fått övning i losskastning, tillläggning vid kaj, oljning ~ill sjöss både .und~r dager ?~h mörker eller
anslutning i gruppering, sa är han fakttskt mte kvalificerad att vara
VO och borde därför inte ens tillåtas tj änstgöra ombord som vakthavande officer i hamn. Till yttermera visso skall han inte ha gjort
dessa saker bara en enda gång under fartygschefens överinseende.
Han bör ha gjort det ett flertal gå?ger. Men l:ä~ i jagarnas sna?ba
tillvaro måste chefen dessutom allnd komma 1hag att den orutmerade sportbilisten snabbt kan råka in i besvärligheter. Det kan endast skilja ett par sekunder mellan en säker och väl ge~~mfö.rd m~
növer och en obegriplig, osäker, farlig eller rent av odesd1ger s1
tuation.
.
I relativt få situationer bör chefen överta manövern. Naturligtvis
vill han, efter embarkeringen själv pröva på, för att få en känsla för
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hur fartyget uppför sig i olika situationer. Han vill ha manövern
när man angör en främmande eller svårmanövrerad hamn. Han vill
också ha manövern vid verklig fara om VO ej har sådan erfarenhet
att han automatiskt känner chefens önskningar och därför reagerar
till dennes fullständiga belåtenhet. Slutligen bör chefen ha manövern vid förrådskomplettering under hårt väder till sjöss där säkerhetsmarginalerna är små. Teorin bakom detta är, att det är ditt eget
fa rtyg och du kan lika gärna unna dig själv nöjet att förstöra henne!
Till att börja med kommer denna högst påfrestande "håll-undanpolitik" att resultera i ett sämre resultat än det man kunde hoppas
på om chefen gjorde allting själv. Detta är priset han själv och hans
överordnade måste vara villiga att betala för att få fram välövade
vakthavande officerare. Samtidigt köper han en livförsäkring åt
sig själv och sitt fartyg, som han inte kan erhålla på något annat sätt.
Det är t ex mycket försiktigt att vara på bryggan då man skall skifta
eskortgrupperin g - särskilt på natten. Men låt oss anta att det varit
en lång dag och man byter grupperingar ofta på natten - antagligen under förskärmning och fullständig radiotystnad. Nästa morgon
är du mycket stolt över dig själv när du konstaterar att du v arit på
bryggan vid alla åtta omgrupperingarna. Ett ögonblick - vid frukosten får du reda på att det var tio! De två andra gångerna var du
så borta för världen att varken löparen eller den ledige rorgängaren
kunde få liv i dig. Det där får dig kanske att nyktra till. Det bästa
sättet att få vila och ändå vara tillhands, är att ge VO all den erfarenhet han kan få. Dessutom kommer du att få skörda sekundärfru kter som t ex att ha en god gunrumsstämning och en skeppsanda,
som endast växer fram ur en organisation där officerarna kan sitt
jobb och besättningen känner detta på sig.
I detta resonemang skall helt visst inte förglömmas den styrka
som ligger i att ha en välutbildad - och duglig - sekond. Reglementet trycker särskilt på fart ygschefens skyldighet att utbilda sin
sekond. Den kloke chefen gör detta. Dessutom har ofta uttalats från
högsta instans att en utvilad sekond p å bryggan är mer användbar
än en uttröttad chef. Vad det emellertid nu närmast gäller är, att en
olycka kan vara framme någon natt då sekonden ej är p å plats som
"vakthund". Det är i sådana fall, som en pigg och välutbildad VO
utgör en god försäkring.
Flottans unga officerares halvt oansvariga ställning ombord återspeglas tråkigt nog ofta i deras osäkra tillvaro. Härvidlag kan ett på
andra fartygstyper relativt trivialt problem på jagare vara nästan
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olösligt p g a "tidskompressionen". Naturligtvis är tjänstegrenscheferna både välartade och väl uppfostrade i hemmet. Vi har givit dem
instruktionskurser till flottan och vi utnyttja våra skolor till det yttersta. Vi försöker också bygga för deras framtid, men alltför ofta
bara för att i sista stund bli gäckade genom att en lovande officer
blir ryckt till en annan tjänstegren eller förloras till ubåtarna. Trots
allt klarar vi oss ganska bra på tjänstegrenschefsnivån.
En faktor, som ofta förbises, men som kan ha samma betydelse
som uttagningen till tjänstegrenschef, är fördelningen av bisysslor
till yngre officerare. skenbart obetydliga bisysslor bidrar till innehavarens marina fostran, gör livet enklare för chef och sekond och
har en god inverkan på fartyget i sin helhet. En entusiastisk idrottsledare kan t ex ordna en turnering i basketbalL En god aspiranto fficer kan få fram folk som genom självstudier gagnar sig själva, sitt
fartyg och amerikanska flottan. En rättsvårdsofficer kan bespara
sekonden en massa arbete före rättegången ombord. Slutligen kan en
god "mässmamma" hålla hela gunrummet vid gott mod. En bisyssla
skall inte bara slängas till den intet ont anande college-flyktingen
så fort han passerat landgången. Den skalllämnas av på ett ordentligt sätt. Helst skall den förhoppningsfulle få gå som biträdande
ungefär en månad.
Nelson's förhållande till sina fartygschefer var utan tvekan det
bästa historiska exemplet på fullständigt förtroende och lojalitet såväl uppåt som nedåt. Idealet vore om ett sådant förhållande kun de uppstå i alla gunrum. An en gång - detta är särskilt viktigt ombord på jagare. Behovet är störst där. Chefen inbillar sig kanske inte
vara någon Nelson, men han kan inte veta om det i hans gunrum döljer sig en blivande Blackwood, Hardy, de Saumarez eller
Collingwood. Han måste i varje fall ge dem en chans att bli det.
Samma anda som fanns i Nelsons flotta före Trafalgar måste fin nas
- åtminstone delvis - i varje framgångsrikt gunrum. För att fin na
en motsats både i attityd och resultat, kan vi bara studera Villeneuve, vars befälsutövning försvårades av tvivel, misstro och avundsjuka. Ibland kan det hända att en ung officer vid ombordkomsten
saknar förutsättningar för att leva upp till det ständigt ökande ansvar, som han normalt skall axla. När detta inträffar, bör det vara
en gunrumsangelägenhet att hjälpa honom så långt tid och mänskligt
tålamod räcker. Varje glimt av intresse eller talang bör noga k artläggas och odlas. Aven om det inte råkar vara så enkelt, att det
hela är ett fall av "sen blomning" har mannen rätt till fullständigt
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förtro ende och lojalitet från alla. Att han får det kan ibland fordra
chefens personliga uppmärksamhet. Till slut, när alla resurser är
uttömda utan resultat, måste det obönhörligt beslutas, att hans närvaro ombord är en belastning på gunrummet och på hela fartyget,
som inte längre kan tolereras. Då är det tid att studera reglementet
och föranstalta om avpollettering. Nelson's "brödraskap" var alla
verksamma män- andra fick ej stanna kvar.
J ämsides med chefens handledning av sina vakthavande officerare
finns andra skyldigheter, som kan kallas officerens uppfostran och
ledning. A ven om dessa saker bör vila på en formell grun d, måste
det fi nnas en sund och välplanerad - men informell - väg att närma sig dem. Det är t ex väsentligt att ha ett gunrumsb ibliotek med
fac klitteratur, vilken dock ej får vara för svårläst. Böcker som "Collision Course", "Tragedy at Honda", en serie US Naval Institute
Proceedings och goda sjöromaner är alla fyllda med erfarenheter och
ger en god möjlighet att dra nytta av andras misstag. Förutom de
nämnda finns även Personalavdelningens skrifter "Case Instruction
in Collisions and Groundings", som är utmärkta både för individuell
läsning och gruppstudier. Alla är kanske inte intresserade av läsning
men intresset kan väckas. En annan möjlighet att skapa intresse, är
att utbyta officerare och underbefäl med allierade flottor. Om fartyget någon gång har turen att få deltaga i en SEA TO eller N A TO
övning, är detta av stort v ärde. Till ömsesidig nytta gjorde vi så
mellan USS Buck och HMAS Vendetta under övningen "Pony Express" våren 1961. Förutom att vår Fl och UbjO kartlade hur deras
respektive tjänstegrenar fungerade i en annan flotta, inhöstade vi
vissa omedelbara vinster. Efter det att vi förenat oss med samväldesfartygen vid övningens början, försvann vår divisionschef med övriga amerikanska jagare under horisonten. Visserligen talar vi kanske
alla engelska - av olika slag - men accenten och grammatiken varierar. Att ha en australisk radarmatros, som passade vår flottfrekvens, fungerade utomordentligt väl. Resultatet av detta blev, att
vår VO - efter att ha beordrat 25 knop för att "galoppera omkring"
med övriga fartyg ur Drottningens Flotta - hade en god garanti för
att han manövrerade åt rätt håll. Under övningen spelade våra kunskapstvångsmatade vakthavande officerare med ett eller två års
tjänstetid samma spel, som sina samväldeskolleger. Ibland låg de
t o m en aning över, trots att de genomsnittligt endast hade halva
antalet tjänsteår.
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"Ledning" definieras i Webster's ordlista mycket klarläggande son1
"någon som leder". Litet längre fram i texten talas om "ledarskap".
Vi skall här emellertid begränsa oss att tala om det informella programmet, som skall komplettera det formella, men som trots allt
kanske är det viktigaste. Kärnpunkten i detta är, att chefen skall fi nnas tillgänglig i gunrummet, på bryggan och i maskinrummen för
att besvara frågor, ställa frågor och hålla sig underrättad om sakernas tillstånd på fartyget och hos hennes besättning. Gör han inte
detta, går han miste om en mycket värdefull upplevelse och ett tillfälle att förkovra sig själv.
slutligen sträcker sig jagarchefens inflytande långt bortom det år
eller två då man har sitt fartyg till låns. De unga officerarna i hans
gunrum känner antagligen endast en enda äldre officer ordentligt
- och det är honom. Om han sköter sig väl, kommer den officer
som tänker sig bli sjöofficer själv, att få en god start i yrket. En del
av hans kamrater i reserven söker kanske över på stat. Och de som
inte gör detta kommer antagligen att bli Flottans bästa civila vänner.
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Lifterafur
ENSAM GENOM VÄRLDENS STORMBÄLTE
Av Vito Dumas
(Bonniers förlag, Stockholm 1963)

Varför ger sig människan ut p å en ensamsegling jorden runt och spec iellt i
ökända farvatten , so m sällan befars? Det är onek li gen en fråga man ställer sig
efter att ha läst om strapatserna, som brasilianaren Vito Dumas upp levde under
den första etappen , Buenos Aires-Kapstaden, på sin jordenruntsegling 1942/43 i
"the roaring forties" . Storm avlöste storm. Båda händ erna var i bandage efter
diverse skador. Högra armen inflammerad. Båten, Lehg II, läckte och allting var
fukti gt. Liksom ett påbröd tappade Dumas en 5-kilosburk honun g, som rann ner
i slaget och åstadkom alltings klibbighet. Författaren ger sig efter oändlig möda
injek tioner i armen för att hindra allmän blodförgiftning. Svag, febrig och svårt
deprim erad ökades pinan av den eviga och häftiga rullningen. Båt, kurs och resa
intresserade inte lä ngre. Ett beslut måste fattas. Amputering av armen var det
sista hoppet att bli löst från plågorn:1. och förgiftningen. En barmhärtig medvetslöshet befriade D. från amputering sbeslurct, som troligen varit den säkraste metoden att förkorta livet. Under något eller några dygn seglade Lehg II herrelö s
omkring på Sydat!anten. D . återvann emellertid så småningom krafterna och
kunde återtaga ro d re t.
I sin bok "Ensam genom världens stormbälte" ger författaren ett svar på den
inledningsvis ställda fr ågan. En svensk sjöofficer, som på äldre dagar blivit skeppare på handel sfarty g uttryckte för D . saken så: "Det är ute till havs, som man
verk ligen är sig själv". På ett annat stäl le säger D.: "Lyckliga de so m är starka
no g att bryta sig ur de gamla hjulspåren och undvika en trist levande död eller
en existens som 'zombies'. Men hur många kommer till livets slut utan att någonsin ha levat? Att leva är inte bara att ge sig ut på de oändliga haven, det är också
den enkla vardagstillvaron".
Man kan också förmoda att det sto ra äventyret med okända strapatser lockat
och speciellt i den här resan att bli den förste, som upplevt latituden S 40 ° i hela
dess längd.
Vad vet man; kanske det fortfarande finns i v å rt undermedvetna reminiscenser från en tidigare biologisk tillvaro som vattendjur, som drar oss ut på havet.
Författaren till denna okonstlade och charme rande bok är ursprun gli gen ingen
sjöman, har in gen sjöman bakom sig i sl äktleden eller kände längtan efter havet
vid un ga år. Denna län gtan har kommit på äldre dagar och då desto intensivare.
Avseglingen från Buenos Aires skedde den 27.6.1942 och återkomsten till samma
stad den 7.9.1943. Under denna tid angjo rde Lehg II 7 hamnar, avverkade 20.420
sjömil på 272 dygn. Mellan etapperna, som varierade mellan 110 till 7.400 sjömil
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(Kapstaden- Wellington på Nya Zeeland) tog författaren ordentliga v il opauser
i land. Det förh ållandet att VK II, so m bäst eller rättare vä rst pågick, bidrog
till att Dumas, när nu havet lockade så intensivt, valde far vatten, so m inte berördes av striderna. Konstruktören av Lehg II hade lånat ideer från skandinavisL1
båtar. La Plataflodens gamla va lbåtar hade modifierats till längd och bredd efter
den klassiska dubbelstävade norska båten, som tack vare akterns utformnin g var
ideal isk att segla i öppen vind under hårt väder. Med en längd av 31 fot och en
bredd av 10 fot förde hon ketchri gg.
Sin kärl ek till båten betyga r författaren med att nämna om en hamntj änstcman i Wellington , som inte kunde tro si na ögon när han såg sig om i kaju tan,
hon såg ut precis som om hon just kommit från varvet. Nåväl om det än är en
överdrift visar det att dessa ensamma havsseglare väl förbereder sig, vä ljer ordent liga don, besitter en ovanlig viljestyrka och ett stort mod och då behö ver
bedrifter so m denna inte innebära en onormal risk.
Cla es Edg ren

KAPITÄNLEUTNANT OTTO STEINBRINCK
Die Geschichte des erfolgreichsten U-Boot-Kommandanten
in den Gewässern um England .

Bod o H erzog, Verlag Hermann Riihl, Krefeld 1963, 223 sidor text,

34 sidor bilder.

Författaren, en av Tysklands främsta specialister ifråga om 1900-talets ubåtar
och ubåtshistoria, har bett mig recensera hans ovannämnda sista bok och är det
mig ett sant nöje att få presentera densamrna för svenska ub åtsofficerare och
andra av ubåtshistoria intresserade läsare.
Bodo Herzog är utomlands inom fackkretsar redan känd genom sin år 1959
utkomna bok "Die Deutschen U-Boote 1906-1945", en rik sammanställning av
och ett gott uppslagsverk över tyska ubåtar under de båda världskrigen (J. F.
Lehmans Verlag, Miinchen, 236 sidor, 111 fotografier, pris 23 DM). I sitt hem·
land är han uppskattad som en kunnig och flitig skribent bl a i Marine Ru ndschau, Soldat und Technik, Die Seekiste m. fl. och utomlands har han medverkat
i U S Naval Institute Proceedings.
Historien om Otto Steinbrinck är icke blott en biografi om en duglig ubåtsofficer utan även ett historiskt dokument över de små Flandern-ubåtarnas fa ntastiska och självuppoffrande insatser under det första världskriget. När man här
får följa Steinbrincks bana och sänkningsresultaten som chef på ubåtarna UB 1O,
UB 18, UC 65 och UB 57 sker det samtidigt som man fullständigt insättes i det

politiska och militära spelet om hur ubåtsk ri get, då ett nytt slag av krigföring,
skulle föras. Utdrag ur det tyska amiralstabsverket " Der Krieg zur See" utn yttjar
förf attaren för att ge den riktiga bakgrund en och han har genom egna forskningar i vissa avseenden själv kunnat komplettera detta gedigna sjökrigshistoriska
verk.
En fa ckman som får följa dessa kustubåtars insatser från 1915 till 1918 blir
imponerad av vad som redan vid denna tid kunde åstadkommas av dessa förelöpare till andra värl dskrigets "graue Wölfe". Storlek och andra data för elen
minsta typen (UB I) voro: depl. 127/141 ton, 1-Körting dm om 60 hkr, 1-elmotor
om 120 hkr, fart 7,5 /6,2 knop, 2 torped er, 1 off icer och 13 man.
Den sist utveck lade typen (UB III) blev även uppskattad i Sverige, enär vårt
land år 1916 fick inköpa konstruktionsritningarna till densamma från Weservarvet i Bremen. Bävern, Illern och Uttern byggdes enligt dessa ritningar av Kockums Mek. Verkstad resp. Orlogsva rvet, Karlskrona och de voro för sin rid utmärkta ubåtar, syn nerli gen sjövärdiga i marschläge sa mt händiga och lättmanövrerade i uläge, en glädje och en stolthet för varje ubåtschef. Recensenten minnes
därför väl när vid ett utiandsbesök i Travemiinde i slutet av 20-taler dessa ub åtar
mottoges på kajen av de berömda tyska ubåtscheferna Ernst Hashagen och Ritter
von Georg, hur dessa garvade f d ubåtsmän rördes till tårar då de fingo gå ombord på våra ubåtar, systerfartyg till dem, de själva förde under för sta världskri get.
Förlusterna inom Flandern-flottiljen voro utomordentligt stora, men trots cietta
förbl ev moralen obruten. Av de cirka 120 ubåtar som från Ostende och Zeebriigge
löpte ut för handelskrig i Engelska Kanalen, där de nådde ett sänkningsresultat
av över 2.500 fartyg om 4 miljoner BRT, återvände icke 78. En besökare i den
efter krigsslutet till museum inrättade f d tyska ubåtsofficersmässen i Ostende
kunde nogsamt ana vad som rörde sig i dessa unga ubåtschefers sinnen när han
där läste följande på väggen målade sentens:
Man lebt nur eine kurze Zeit
und ist so Iange rot.

U nder 1964 kommer Bod o Herzog med en ny bok: " U 35 - Das erfolgreichsre
Unterseeboot der Welt! Kapitänleutnant Lothar von Arnauld de la Periere, der
erfolgreichste U-Boot-Kommandant der Welt", med förord av viceamiral U S
Navy (Re t) Charles A. Lockwood, under andra världskriget Commander Submarines Pacific, en man av samma resning som sin ryske motsvarigher och morståndare, storamiralen Karl Dönitz.
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OLERONS ELDPROV
Donald Moore, Bonniers 1963. 247 sid. Pris 23 : 50, inb. 29 50

Den svenska lasttrampe n s/s Oleron är på väg från Liverpool till Halifax i
en
allierad konvoj det ödesdigra krigsåret 1941.
Konvojen anfalls av fientliga örlogsfarty g och skingras men Oleron återvänder
till krigsskåde platsen för att leta efter överlevand e.
Detta ödesdigra beslut fattas av kaptenen ombord, en obetydlig, tråkig ma
n,
som i farans stund växer till storhet; han känner sin plikt och lyder den.
Olerons besättning, en samling hoprafsat slödder, är på gränsen till myteri och
passagerar na hysteriska när till sist en tysk ub åt dyker upp och ger äventyret
en
märklig upplösning .
Författare n Donald Moore har inte tidigare översatts till svenska men är
i
England känd genom en rad berättelser från Fjärran Östern där han vistats
många år.
Olerons Eldprov är en äventyrsbe rättelse utspelad under ett farofyllt dygn
i
Nordatlan ten, en berättelse om starka och svaga män, en sjöroman med
fa st
verk tighetsnära förankring .

C. H .

NORDENS ÄLDSTA, ÄNNU BEVARADE KRIGSFARTYG
Den planerade restaurerin gen av den hundra åriga danska fregatten Jyllan
d,
som tillagts huvudpart en av äran för segern vid Helgoland den 9 maj 1864,
det
sista sjöslag som Danmark har vunnit, återkallar i minnet Danmarks och
Nordens - äldsta, ännu bevarade krigsfartyg .
År 1859 påträffade s i den till mosse igenvuxna havsviken Nydam vid Sönder-·
borg i Slesvig två krigsfartyg från 3-4 :e å rh. e. Kr. Man började genast
ut gräva dem, men så kom kriget med Preussen och Österrike, och vid freden
i
Wien 1864 måste Danmark avträda de båda hertigdöm ena Slesvig och Holsten,
som nu fick de tyska namnen Schleswig och Holstein . Man hade då hunnit
utgräva den ena båten, och eftersom Nydam nu var tyskt territorium , lade segerherrarna beslag på den. Detta fartyg var byggt av ek. Det andra var av furutr
ä,
och förstördes under kriget av tyska skansgräva re.
Efter den fullständig a restaurerin gen uppställde s ekbåten i Kiel, men flyttad
es
senare till Gottorps slott i Schleswig, jämte de föremål som påträffats i och
omkring den, nämligen vapen (därav 106 järnsvärd och 552 spjutspetsa r), romersk
a
mynt, smycken, husgeråd etc. Dessa föremål har troligen varit stridsbyte
som
offrats åt gudarn a tillsamman s med båtarna. Spår av master och segel påträffade
s
inte under utgrävning arna, varför båtarna har framdrivit s uteslutand e med
användning av mannakraf t. Ekbåtens 28 åror är till formen alldeles lika de
nu
brukliga, och 12 fot (3,6 meter) långa.

Nydam -baaden paa Gottorp Slot.
D en klinkbyggd a ekbåten, so m i världens alla encyklope dier har namnet
Nydamsbå ten, är 23 meter lång och så lika byggd åt bägge stävarna, att
man
knappt kan avgöra vad som är för och akter. Dess form påminner alltså om
den
beskrivnin g på svionernas skepp, som den romerske historieskr ivaren Tacitus
(55-120 e. Kr.) gav: Svionernas skepp voro däruti olika romarnas, att båda
stammarna voro lika, så att de alltid, åt vilket hål l de än roddes, hade en
stam
att landa med; och de förde icke segel.
En anmärknin gsvärd stor likh et finns mellan Nydamsbå ten och den skeppstyp
som ännu i dag begagnas vid Nordnorge s kuster. Denna s. k. nordlandsb åt
är
lång, smal och spetsig å båda ändar, och dess årtullar är alldeles lika Nydamsbåtens men denna är dock län gre och smalare än nordlandsb åten.
Fur~båten, som påträffade s långsides med ckbåten, ski lde sig genom en viktig
egendomli ghet fr ån denna, vilken den i övrigt liknade såväl till form och sto:lek
som byggnadss ätt. Den 53 fot (15,7 meter) långa bottenplan kan slutade näm~1~en
vid vardera ändan i en starkt framskj utande spets, som legat under vattenlinJe
n
och troligen varit järnbeslage n. Den har alltså bildat ett slags "bagge", varmed
man kunde borra de fientliga skeppen i sank. Flera av de å de nordiska hällristningarna avbildade fartygen från bronsålder n visar en fr å n stäven utskjutand
e
sp ets, som har en icke ringa likhet med furubåtens " bag ge".
Nils Hewe
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tunnlar, verkstäder, pirar och torrdockor. Omkring 75 procent av kostnaderna
betalas av Nato. Den nya kadettskolan är lokaliserad till samma trakt.
US Naval Institute Proeecdings september 1963

Notiser från nar och fjärran
Sammanställda vid Marinens Pressdetalj

Sovjetunionen

H andelsflottan

Danmark

Fregatter

Den fregatt, som byggs i Helsingör kommer att förses med ett kombinerat
diesel- och gasturbinmaskineri. Gasturbinerna är konstrnerade i Sverige av StalLaval AB.
Marine News oktober 1963

USA :s informationsbyrå meddelade 13 juni att Sovjetunionen "inte låter glansen från rymdförsöken förmörka betydelsen av oceanerna". - "Det våta kriget
är en realitet", säger Rear Admiral John S. Mc Cain Jr, "det är ett krig vi inte
få r förlora". Amiralen påpekade den enorma uppbyggnad som pågår i Sovjet.
I dag beräknas Ryssland ha 900 handelsfartyg, vilket antal skall fördubblas till
1965 och beräknas tre- eller fyrdubblas till 1970.

Patrullbdtar

US Naval Institute Proeecdings september 1963

Den snabbgående patrullbåten Soridderen SJOSattes 2/8 1963 vid Vosper Ltd,
Porchester. Hon kommer att förses med tre gasturbinmotorer av samma typ som
svenska flottans T 121 skall få. Farten beräknas till minst 50 knop.
Marine News oktober 1963

Storbrita nnien

H angarfartyg
H MS Ocean ha anlänt till Faslane för nedskrotning.

Marine News ok to ber 1963

Fra nkri ke

Atomvapen

I början av oktober blev Frankrike världens fjärde nation utrustad me d
atomvapen.
Franska flygvapnet har nu troligen sex överljudsplan, kapabla att bära en
kärnladdning på 40 kiloton. Flygplanens antal beräknas stiga till 50.
I framtiden planerar Frankrike att bygga atomdrivna ubåtar utrustade med
robotar motsvarande Polarisroboten. Dessa båtar beräknas vara klara 1970 eller
senare.
US News and World Report 21 oktober 1963

Minsvepare

Kustminsveparen Burnaston rapporteras bli överförd till Indien.
Marine News oktober 1963
U bd tar
T renchant och Tudor skall skrotas.

Marine News oktober 1963

Hangarfartyg

Sv erig e

Helikopterhangarfartyget La Resolue har genomfört en lyckad provserie med
den nya helikoptertypen Super-Frelon, som kan ta upp till 30 passagerare och
vilken nyligen slog världsrekord i hastighet för helikoptrar.
The Navy oktober 1963
No rge

Baser

Haakonsvern, den nya basen i trakten av Bergen, invigdes den 7 juni av Kung
Olav. Haakonsvern, som nu är marin huvudbas, började byggas 1955. I händelse
av krig är den tänkt som bas för Natos sjöstridskrafter. Inom basen finns ubåts-

H andelsflottan

Karlskronavarvet AB har i dagarna i konkurrens med in- och utländska varv
f ått en beställning på ett tankmotorfartyg på 1.060 ton dw. Beställare är Rederi
AB Ragne, Västervik.
Fartyget blir ett av de första som det trehundraåriga varvet någonsin byggt
för civil beställare.
Bland intressanta konstruktionsdetaljer förtjänar nämnas att fartyget har ovanligt hög automatisering av allt maskineri, vilket innebär att all manöver inklusive
start och stopp kan ske från kommandobryggan.
Karlskronavarvet AB oktober 1963
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USA
Baser

Förenta staterna har fått fem års förlängning på kontrakten om tre flyg- och
en marinbas i Spanien. Overläggningarna innebär i övrigt:
a) USA fortsätter att ge Spanien militär och ekonomisk hjälp. (På 10 år har
Spanien fått mer än 200 miljoner dollar och får nu ytterligare 100 miljoner
dollar.)
b) En gemensam försvarskommine för USA och Spanien bildas i Madrid.
US News and World Report 7 oktober 1963
Fregatter

USA:s fjärde atOmdrivna övervattensfartyg kölsträcktes nyligen i New York.
Fartyget blir en 9.000-tOns fregatt driven av två reaktorer. Hon kommer att
likna fregatten Bainbridge. Beväpningen blir två dubbelställ för luftvärnsrobota r,
två dubbla 75 mm kanoner samt ubåtsjaktrobotar och -tOrpeder. Fregatten beräknas vara färdigbyggd före slutet av år 1965.
The Navy 1963
Den första av en ny typ fregatter på 3.400 ton har sjösatts i Seattle, Washin gton den 19 juni 1963. Hennes namn är DEG-1 Brooke. Beväpningen kommer att
bestå av Tartar-robot, Asroc och konventionella kanoner. DASH-helikoptern
kan medföras ombord. Ytterligare två av sa mma typ kommer att byggas inom
den närmaste tiden. DEG :s skall samoperera med ubåtsjaktubåtar, företa ruti npatruller och bevaka konvojer.
Our Navy septem ber 1963

Motorkanonbåtar

Ytterligare två motarkanonbåtar av PGM-klassen har beställts för bud getåret
1963-64. Totalt är nu antalet fyra.
US Naval Institute Proeecdings september 1963
satelliter

US Navy anser att det behövs satelliter för att kunna hålla den ryska ubåtsflottan under uppsikt. Inför senaten har det begärts ytterligare l ,5 billioner dollar för att fons;itta utvecklingsarbetet inom detta område under budgetåret
1963-64.
US Naval Institute Proeecdings sep tember 1963
U bJtar

Den 29 /7 1963 skrevs kontrakt för byggandet av sex atOmdrivna, robotbeväpnade ubåtar. Alla tillhör " Lafa yette"-klasse n.
Marine News oktober 1963
Namn p å nya ubåta r:
SSBN-642 Kamehameha
SSBN-643 George Baneraft
SSBN-6 44 L ewis and Clark
SSBN-645 James K Polk
SSN -646 Grayling
Marine News oktober 1963

Vä st- Tyskland

Robotfregatter

Fregatter

DLG-18 Warden tags
tjänst 3 augusti 1963. Worden, som är på 7.000 ton,
är den tredje av den förbättrade Coonty-klassen beväpnad med Terrier-ställ såv äl
förut so m akterut, dessutom ha r hon ASROC och konventionella kanoner. Hel ikopter kan landa på henne.
Our Navy september 1963

Det är nu känt att fregatten Emden blev svårt skadad under sina första provturer i november 1962. Hon har nu tillbringat de nio sista månaderna på byggnad svarvet i Hamburg och på örlogsvarvet i Wilhe lmshafen för undersök nin gar
och reparationer. Undersökningen hade till resultat att även de andra fartygen
av samma klass - Köln, Augsburg, Kalsmhe och Litbeck - måste genomgå en
ombygg nad . Llibeck färdigställde s i juli 1963.

Ett systerfartyg till Worden, DLG-26 Belknap sjösattes 20 juli 1963 i Bath,
Maine. Hon skiljer sig från föregående fartyg i klassen genom att aktra Terrierstället ersa tts med konventionella kanoner.
Our Navy september 1963
Jagare

DD-631 Erben överfördes till Sydkoreas flotta under maj 1963. Hon fick där
namnet Chung Mu.
Marine News oktober 1963

Marine News oktober 1963
Passagerarfartyg

Passagerarfartyget m/s "Wappen von Hamburg" har utru stats med en stabiliseringsanläggning som konstruerats och tillverkats av Siemens-Schuckertwerke i
samarbete med det bekanta Blohm & Voss-varvet i Hamburg.
De båda fenorna, som sitter ungefär mitt på babords- och styrbordssidorna
kan vridas och inställas automatiskt i olik a vinkel för att stabilisera fartygets
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rörelser och motverka sjögång. Fartyget, som van ligen trafikerar sträckan H arnburg-Helgoland, kan på dylika resor ta upp till 1.700 passagerare. stabiliseringsfenorna ger en komfortabel och behaglig färd även vid sjögång.
Marinens Pressdetalj oktober 1963

Ubåtar
Ubåtarna U 1 och U 2 som togs ur tjänst 22/6 resp 15/8 1963 måste för ses med
nya skrov.
Marine News oktober 1963

