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Denna årsberättelse behandlar svenska flottans personal och ut-
bildning ur generall synpunkt. Den uppdelas på: 

personalfunktionen i den förbandsproducerande verksamheten, 
personalutvecklingen samt 
utbildningstendenser. 
Under verksamhetsåret har flera väsentliga ekonomiska förmå

ner för stampersonalen genomförts eller beslutats, t ex förhöjda 
sjötillägg, arbetstidsreglering och lönelyft. Då verkningarna av des
sa ännu ej kan överblickas behandlas de ej närmare här. 

Personalfunktionen. 

Inom ramen för den militära målsättning och organisation, som 
fastställs av statsmakterna, bestämmer överbefälhavaren vilka för
band som skall uppsättas inom de olika försvarsgrenarna. Försvars
grenschefernas främsta uppgift är att "producera" dessa förband, 
d v s att organisera, utrusta, utbilda och vidmakthålla dem. Det 
yttersta målet för denna s k förbandsproducerande verksamhet är 
att operationsdugliga förband snabbt skall kunna mobiliseras vid 
krig eller krigsfara. 

Förbandens storlek och komplicitet har ingen betydelse inför 
de allmänna kraven på hög mobiliseringsberedskap. På ett över
vägande tekniskt vapenslag som flottan ställs därför stora krav, 
genom att komplicerad materiel samt personal, som skall kunna 
handha och utnyttja denna materiel, ständigt måste finnas i mo
biliseringsberedskap. Mot denna bakgrund måste t ex beslutet att 
rusta kryssaren Göta Lejon ses. Materielen för en så stor och komp
licerade stridsenhet som en kryssare kan effektivt hållas i hög ma
terielberedskap i "malpåse". Aven personalen måste dock vidmakt
hålla sina färdigheter i att handha denna materiel och ges tillfälle 
at t öva med den i dess rätta miljö till sjöss, om denna övning inte 
kan ske på andra likvärdiga fartyg. 
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"Marinplan 60" och överbefälhavarens syn på krigsmaktens fort
satta utveckling i "OB/62" innebär en icke obetydlig strukturför
ändring av flottan under 1960- och början av 1970-talet. N ya 
fartygstyper och ny vapenmateriel växer fram, vilket skapar nya 
grunder för det taktiska uppträdandet och påverkar besättning
arnas sammansättning och utbildning. De nya fartygstyperna ger 
ökad betydelse åt flottans landorganisation och ställer större k rav 
på landbunden service. Denna utveckling medför nya förutsätt
ningar för de närmaste årens planering av personalproduktionen. 

Den förbandsproducerande verksamheten kan - om man så 
vill - uppdelas på tre funktioner: 

Personalfunktionen 
= vilka som skall slåss 

Materielfunktionen 
= med vad de skall slåss 

Taktikfunktionen 
= hur de skall slåss 

Dessa tre funktioner står i ett intimt inbördes förhållande t ill 
varandra. Alla är de av avgörande betydelse för förbandens strids
duglighet. Då ett nytt förband skall projekteras måste därför de 
tre funktionerna utvecklas parallellt och med realistiskt hänsyns
tagande till deras särart och inbördes beroende. Om en funktion 
åsidosättes eller en annan utvecklas för snabbt eller extremt, blir 
helheten - d v s förbandet - lidande och stridseffekten inte den 
avsedda. 

Samspelet materiel - taktik ägnas omfattande forskning och 
"spelas igenom" som ett led i projekteringen av nya förband. D es
sa båda funktioner utvecklas med god parallellitet. 

Samspelet materiel - personal sker dock inte med samma på
tagliga parallellitet. Materielutvecklingen har hittills styrt perso
nalutvecklingen. Detta har varit både lämpligt och möjligt genom 
att flottan disponerat tillräckligt med tekniskt kunnig stamper
sonal, samt genom individernas och utbildningens förmåga att an
passa sig efter den tekniska utvecklingen. 

Utvecklingen av flottans stamkadrar - för vilken närmare re
dogöres senare - visar dock sådana negativa tendenser, att mate
rielfunktionen i fortsättningen sannolikt inte kan vara lika sty
rande som hittills. De av främst lönepolitiska skäl begränsade möj-
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ligheterna att anställa och behålla kvalificerad stampersonal har 
börjat påverka och kommer sannolikt att i än högre grad påver
ka materielutvecklingen mot större standardisering. Detta inne
bär en viss fördröjning vid införandet av ny högklassig materiel. 
Aven om denna utveckling ur teknisk synpunkt är beklaglig, in
nebär den dock en större garanti för att anskaffad materiel kan 
underhållas och utnyttjas i krig. Genom en sådan standardisering 
får personalfunktionen också möjlighet att även på bredden h in
na ifatt materielutvecklingen, särskilt inom de eldledningstekniska 
och teletekniska områdena. 

I samspelet människa - materiel strävar man efter att vid kon
struktionen av moderna maskinerier och vapensystem begränsa den 
mänskliga insatsen till de länkar i systemet, i vilka människan är 
överlägsen maskinen. Detta gäller särskilt de funktioner, där omdö
met är avgörande. Denna utveckling innebär som regel enklare 
handgrepp och mindre bemanning, men i gengäld blir kraven 
större på taktisk ledning och teknisk service. 

Vid projektering av ny materiel bör man därför samtidigt ställa 
erforderliga kvalifikationskrav på den personal, som skall sköta 
och utnyttja denna materiel, då den sätts i tjänst. Man måste sedan 
studera, vilka personalkategorier som i krig är mest lämpade för 
olika funktioner vid drift och service, och undersöka möjligheter
na att anskaffa och utbilda denna personal. Visar det sig därvid, 
att man ställt för stora fordringar på disponibel personal, måste 
en an passnmg göras. 

Med ledning av sådana samstudier av materielfunktionens och 
personalfunktionens inbördes beroende kan den senare ges de rätta 
proportionerna när det gäller olika personalkategorier, inklusive 
värnpliktiga. Utbildningen kan också härigenom inriktas mot ett 
med materielprojekteringen gemensamt mål. 

Under verksamhetsåret 1962 har detta samspel börjat utvecklas 
från såväl tekniskt håll som från personalhålL Det måste dock 
i framtiden få fastare former, främst genom att ett centralt organ 
för personalplanering definieras inom marinledningen, och att et t 
sådant organ tidigare än vad som nu är fallet får tillfälle följa 
projekteringen av ny materiel. 

Vad slutligen samspelet taktik - personal beträffar berör detta 
främst officerare och vissa underofficerare. Det är uppenbart att 
taktiken, på samma sätt som materielen, ej får göras mer komp-
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licerad än att de taktiska bestämmelserna i praktiken kan omsät
tas av personalen. Så är inte heller fallet. Snarast har under 1962 
taktiken anpassats till de materiella resurserna och förenklats. Till
komsten av taktikövningsanläggningen "MIMER" vid Berga Ör
logsskolor torde i hög grad komma att bidraga till ett i bokstav
lig mening gott samspel mellan individerna och den taktiska Ut
vecklingen. 

Person al utvecklingen. 

Fram till andra världskriget var flottans bemanning grundad på 
stampersonal. De värnpliktiga utbildades enbart för att sköta enk
lare andrahandsbefattningar. 

Den högkonjunktur som följde efter andra världskriget tillsa n 
mans med krigströtthet medförde, att stampersonalen, främst i 
de yngre årgångarna, lämnade flottan för civil verksamhet. Sam
tidigt omsattes krigserfarenheterna i modern och tekniskt kom
plicerad materiel, vilket hade till följd, att den utbildade sta.n
personalen inte räckte till för alla nya kvalificerade befattningar 
ombord och i landorganisationen. Flottan tvingades härigenom 
att även värnpliktsvägen utbilda befäl och underbefäl. Fanflyk
ten efter andra världskriget medförde också att underlaget för re
krytering av underofficerare och äldre underbefäl minskade. 

Allt eftersom stamkadrarna minskat har de ersatts med värnplik
tiga av motsvarande kategorier i ett för varje år stegrat tempo 

Inom främst de tekniska yrkesgrenarna har flottan nu kommit 
i ett läge, där stampersonalen inte längre anses räcka till för att, 
vid bibehållna fredsrustningar, både utbilda ny personal vid sko
lorna i land och upprätthålla för stammen avsedda kvalificerade 
befattningar ombord och i förvaltningsorganisationen. 

Trots stor intensitet i såväl yttre som inre rekrytering samt 
omfattande "nedvärderingar" av traditionellt stambemannade be
fattningar ombord, har läget blivit så kritiskt, att chefen fö r 
marinen i januari 1962 såg sig nödsakad att personligen uppvakta 
chefen för försvarsdepartementet och orientera om personalut
vecklingen vid marinen och i samband därmed lämna förslag t ill 
åtgärder från statsmakternas sida. 

CM sade sig därvid ha vidtagit alla de motåtgärder, som ligger 
inom ramen för en försvarsgrenschefs resurser. Han önskade stars-
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makternas bistånd för bättre löne- och befordringsförhållanden 
för stampersonalen, samt ökade möjligheter att som ersättare för 
förtidsavgången stampersonal anställa civil personal på tjänstgö
ringsmånader och i arvodesbefattningar. 

CM und erströk i detta sammanhang att läget inom krigsorga
nisationen f n inte är kritiskt. Anledningen härtill är bl a att ma
rinen ytterligare några år disponerar en stor mängd nyligen för
tidsavgången personal. 

Officerskåren. 

V:akanserna inom sjöofficerskåren ger sig främst till känna inom 
löjtnants- och fänriksgraderna, där vakansläget är c:a 25 Ofo (om
kring 50 reella vakanser av 200 beställningar). Marinstaben räknar 
med att ett årligt tillskott av 30 fänrikar skall täcka befintliga 
vakanser och beräknade avgångar under den närmaste tioårsperio
den. Detta innebär nära nog en fördubbling av de senaste årens 
fänriksutfalL 

Stor kraft har därför ägnats officersrekryteringen såväl ordina
rie väg från studenteaxmen som "långa vägen" och från Sjövärns
kårens officerslinje. Utvecklingen är gynnsam, som framgår av 
diagram l, och några direkta farhågor för officerskårens framtida 
rekrytering föreligger inte om den uppåtgående tendensen - efter 
den markanta nedgången i samband med 1958 års försvarsbeslut -
blir 'bestående. 

Underofficerare och underbefäl. 

Åldersfördelningen inom flottans underofficers- och underbe
fälskårer (hbm och l. hbm) visar en för framtiden betänklig för
delning som framgår av "pyramiden" i diagram 2. 

Båda kårerna företer en topp vid omkring 40-årsåldern och en 
avsmalning mot baserna. Ansvällningen kommer under den när
maste femtonårsperioden att röra sig uppåt för att sedan försvin
na genom pensioneringar. 

För att inom 15 år fylla nu gällande stater för underofficerare 
föreligger ett årligt rekryteringsbehov av c:a 75 underofficerare. 
För underbefäl är motsvarande siffra omkring 30. Mot bakgrund 
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Diagram 2 

Åldersfördelning inom Flottans underofficers
och underbefälskårer den 1/11962. 

Underofficerare Högbåtsmän 

l 
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av att det årliga furirsunderlaget normalt utgör 60-80 furi rer, 
som förutom dessa båda kårer även skall rekrytera officers- och 
mariningenjörskårerna i ökad omfattning, är utvecklingen mycket 
allvarlig. Rekryteringsläget har dock under senare år förbätt r ats 
något. 

Inom flottan måste med anledning härav vidtas åtgärder för att 
möta såväl en föråldring som en minskning av främst underofh
cerskåren. Vid en förändring av konjunkturerna kan dessa för hål
landen bli temporära. De utgör dock ett faktum under de när
maste 15 åren, om ny personal inte direkt införs från sidan. 

Föråldringen av underofficerskåren utgör en förlamande faktor 
genom att möjligheterna till sjökommendering av denna personal 
successivt minskar. Dessutom har den en negativ inverkan på in
dividerna, emedan de får en känsla av att tjänstgöringsförhållar·
dena inte förändras genom åren - de får tjänstgöra i samma be
fattningar. Möjligheterna att nå förvaltarbeställningar minskas ock
också genom hårdnad konkurrens inom de aktuella årskurserna. 

Den oundvikliga minskningen av antalet underofficerare och un
derbefäl måste, även om den blir temporär, starkt påverka freds
utbildningen under de närmaste åren. staminstruktörerna anses 
inte räcka både för flottans skolverksamhet i land och för utbild
ningsverksamheten ombord vid bibehållen organisation. 

Det blir nödvändigt att successivt göra ytterligare omfördelning 
av tillgänglig personal till de mest angelägna verksamhetsområde
na. En sådan omfördelning bör dock ske på längre sikt och vara 
ett steg på vägen mot personalfunktionens anpassning till 1970-
talets flotta. Sannolikt innebär den en förskjutning av instruktörs
och servicepersonal mot landorganisationen med ökat utnyttjande 
av värnpliktig driftspersonal ombord som följd. 

En radikal omfördelning av personalen ligger utanför chefens 
för marinen befogenheter. CM har därför hos Konungen begärt 
att marinens befälsfråga görs till föremål för statlig utredning i 
likhet med vad som skett för armen. Begränsad tillgång på spe
cialister har dock förhindrat att en sådan utredning påbörjats. 
Den har dock ställts i utsikt under 1963. I avvaktan på en allmän 
utredning måste därför de mest akuta bristerna, på i första hand 
te~nisk personal, avhjälpas inom flottans nuvarande ram. 
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värnpliktiga. 

En minskning av fredsrustningarna skulle allvarligt äventyra 
flottans möjligheter att utbilda sig för ålagda uppgifter i krigsor
ganisationen och upprätthålla stampersonalens praktiska utbild
ning och insatsberedskapen i fred. A:nsträngningarna inriktas där
för också på att bibehålla minst antalet för närvarande rustade 
fartyg och landorgan genom en fortlöpande utvidgning av utbild
ningen av kvalificerade värnpliktiga. 

För att denna utveckling skall bli möjlig även i fortsättningen 
erfordras dock, att såväl skolutbildningen i land som kustflottans 
utbildningsrytm och årliga målsättning, anpassas till den med nöd
vändighet lugnare stegringsföljd i utbildningen som en ökad värn
pliktsbemanning innebär. Detta medför i sin tur att stampersona
lens utbildning ombord måste förlängas, om utbildningsmålen för 
dessa ej skall behöva sänkas. Allt tätare införs därför också i diskus
sionerna önskemål om minst tvåårskommenderingar ombord för 
sjöofficerare och som en följd därav uppdelning av officerarna i en 
"torr" och en "våt" lista. 

De värnpliktigas utbildning vid flottan och inom försvaret i sin 
helhet, är under statlig utredning genom 1960 års värnpliktsut
redning. Resultatet av denna utredning torde komma att bli av 
stor betydelse för flottan genom att värnpliktskomponenten där 
sannolikt får ökad betydelse. 

Tillgången på värnpliktiga under de närmaste decennierna har 
under 1962 redovisats i en särskild utredning om "Totalförsvarets 
personalfrågor". Antalet värnpliktiga, som årligen erfordras vid 
flottan, är av storleksordningen 3.500. Detta antal bedöms kunna 
disponeras genom lämplig omfördelning av åldersklasserna inför 
1970-talets minskade årskullar. I detta sammanhang är det dock 
viktigt att den segslitna frågan om de sjömanshusinskrivnas värn
pliktsförhållanden och handelsflottans bemanning i. krig löses, då 
sådana värnpliktiga utgör en stor del av flottans årskvot. 

Dtbildningstendenser. 

Mot bakgrund av de nya förutsättningar för marinens förbands
producerande verksamhet, som förebådats i "OB/62", sammankal
lade chefen för marinstaben i mars 1962 flottans högre utbild
ningschefer m fl till en utbildningskonferens på Ehrendahl i Sö-
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dermanland. Det grundläggande temat för denna konferens var 
avvägningen mellan utbildning i land och ombord samt fredsut
bildningens samband med "produktionen" av krigsbesättningar t ill 
fartygen och personal för flottans landorganisation i krig. Diskus
sionerna var principiella och några beslut fattades ej. 

Avvägning mellan utbildning i land och ombord. 

Det utbildningssystem, som tillämpas vid flottan, utformades 
till sina grunddrag i början av 1950-talet i samband med den ut
bildningsomläggning, som då ägde rum efter tillkomsten av 1948 års 
värnpliktslag. I samband härmed övergavs det s k kvartalssyste
met och övergång skedde till nuvarande system med varandra över
lappande bemanningsgrupper. Avsikten var att kustflottan skulle 
utgöra en bemanningsgrupp och lokalstyrkorna den andra. Var
dera bemanningsgruppen skulle byta samma personalkategori en
dast en gång om året. 

Under 1957 modifierades systemet, främst som en följd av änd
rade anställningsförhållanden för det yngre stamunderbefälet. Se
dan lokalstyrkorna underställts CKF i fredstid, indelades fartygen 
i stället i bemanningsgrupp A och B. Principen var därvid att 
större fartyg tilldelades grupp A och de mindre grupp B. Yt ter
ligare en bemanningsgrupp (C) för flottans landorgan och delårs
rustade fartyg är under utveckling. 

Strävan har hela tiden varit att slå vakt om kontinuerliga far
tygsrustningar och därmed årsrytmen ombord. Antalet besättnings
byten har man försökt begränsa till vad som varit möjligt med 
hänsyn till värnpliktstidens längd och första anställningstiden för 
den yngre stampersonalen. En förutsättning för systemet var att 
tjänstgöringstiden för huvuddelen av flottans värnpliktiga togs ut 
i en följd. Trots den unika särställning, som flottans värnpliktiga 
härigenom fick i 1948 års värnpliktslag har man inte helt lyckats 
renodla helårsbemanningen av fartyg, vilket ytterst beror på att 
de värnpliktigas tjänstgöringstid ändå inte räcker för såväl grund
läggande utbildning vid skolor i land som ett helt års praktisk ut
bildning ombord. 

Avvägningen av utbildningen i land och ombord har därför varit 
en ständig tvistefråga, där fartygen med full rätt hävdat helårs
bemanningen, medan skolorna däremot ej velat släppa ifrån sig 
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ofullständigt utbildad personal. Tendensen pekar dock mot avkor
tad utbildning i land till förmån för tjänst ombord, vilket är möj
ligt genom tillkomsten av stabilare utbildningsformer för den läg
re personalen på fartygen. 

Ur instruktörssynpunkt finns det dock ett gränsvärde, där kurs
vis samlaCl utbildning vid övningsanläggingar i land är mer ratio
nell än den med nödvändighet mer uppdelade utbildningen om
bord. Detta gränsvärde är av största betydelse vid bedömande av 
staminstruktörernas bästa utnyttjande. Allteftersom antalet stam
personal minskar ombord, ställs också större krav på kunskaper och 
självverksamhet hos de värnpliktiga, då de embarkerar. 

En lösning, som därvid framskymtat är att staminstruktörerna 
en t id följer eleverna ombord för att sedan återgå till skolorna 
och där utbilda nästa elevomgång från grunden. Detta förfarande 
är i första hand tillämpligt vid utbildning av kvalificerade värn
pliktiga, som i sin tur så småningom skall fylla en underbefäls
eller underofficersbefattning ombord. 

Utbildning för krigsorganisationen . 

Fredsrustningarnas omfattning vid flottan styrs av flera fakto
rer, av vilka beredskapskrav, tillräckligt antal utbildningsplattfor
mar för stampersonalen samt lämpligt sammansatta typförband är 
de väsentligaste. Fredsrustningarna av fartyg kommer härigenom 
inte att stå i proportionellt förhållande till krigsorganisationens 
storlek vid en jämförelse mellan olika fartygstyper. Vissa fartygs
typer är av olika skäl överrepresenterade, andra underrepresen
terade i förhållande till det totala antalet. Genom att vissa far
tygstyper är överrepresenterade, t ex för kadettutbildning, isbryt
ning och sjömätning, uppstår en överproduktion av vissa värn
pliktiga i sjötjänst, som senare skulle behöva omskolas för krigs
placering i flottans landorganisation. 

På de fartygstyper, som är underrepresenterade, måste persona
len stå krigsplacerad längre tid än som kan anses vara lämpligt ge
nom att nyutbildad personal tillförs i långsam takt. Denna perso
nal skulle behöva underhållande utbildning i form av repetitions
övningar. 

Denna vid flottan nödvändiga obalans mellan fredsrustningar 
och personalproduktion har föranlett chefen för marinen föreslå 
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den sittande 1960 års värnpliktsutredning, att repetitionsövning
ar införs för huvuddelen av flottans värnpliktiga - dock icke för 

c\em som avses fullgöra sin värnplikt på första linjens i fred hel

årsrustade stridsfartyg. 
För att successivt och på försök snarast kunna påbörja repeti

t:onsutbildning av flottans värnpliktiga, gjorde chefen för mari

nen sommaren 1962 en framställning till Konungen att få hem

förlova ett begränsat antal värnpliktiga efter frivilligt åtagande 

med upp till 90 dagars återstående tjäns tgöringsskyldighet. Fram

ställningen remitterades till 1960 års värnpliktsutredning, som i 
princip samtyckte till CM:s framställan men avstyrkte, då den inte 

kunde finna juridiskt stöd i värnpliktslagen för åtgärden. Konung

en avslog också framställningen, vilket är beklagligt med hänsyn 

till att en övergång till mer allmänna repetitionsövningar vid flot

tan kommer att innebära en omfattande omläggning av utbild

ningssystemet, för vilken praktiska försök bör ligga till grund. 

Utbildningsreformer 1962. 

Under verksamhetsåret 1962 har betydande modifieringar be

slutats eller genomförts i utbildningen av olika personalkategorier, 
såväl stam som värnpliktiga. 

O fficersutbildningen. 

Genom att flottans sammansättning tenderar att utvecklas mot 

ett ökat antal mindre, men tekniskt mycket kvalificerade enheter, 

kommer antalet befattningar ombord för icke vapenutbildade of
ficerare att minska. Denna utveckling har medfört, att vapenof

ficersutbildningen undan för undan kommit att inläggas tidigare i 

utbildningsgången, för att även de yngsta officerarna skall vara mo

biliseringsbara som tjänstegrenschefer ombord. Fr o m 1963 kom

mer vapenofficersskolan (VOS) att påbörjas redan under fö rsta 

fänriksåret. Den praktiska tjänstgöringen mellan KSS och VOS 

blir härigenom endast sex månader, vilket i praktiken innebär att 

officerens grundutbildning blir femårig. 
Den ovan angivna tekniska utvecklingen ombord, de ökade k rav 

som flottans krigsorganisation i land ställer, och ett ackumulerat 
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behov av en allmän översyn och modernisering av kursplanerna un
der kadettutbildningen utgjorde motiv för CM att under 1962 till

sätta en särskild arbetsgrupp för översyn av utbildningen till och 
som sjöofficer före genomgången av militärhögskolan. 

Arbetsgruppens förslag till den grundläggande sjöofficersutbild

ningen, som i praktiken redan börjat tillämpas, framgår av dia
gram 3. 

Den grundläggande 

sjöofficersutbildningen 

enligt Ag/SOU 1962 

(Allmän utbildnings
gång under de första 
S åren med förekom
mande utbildnings
kurser markerade t. 
vänster om linjen.) 

Diagram 3 

VOK 

v os 

L 

9 mån ombord 

S mån vid BOS 

6 mån praktisk sjötjänst 

l B4sjö l 
SKH 

S mån ombord 

6 mån vid KSS 

lB3sjöl 
S mån specialkurser ombord och iland 

[@] 6 mån vid KSS 

l 82sjö l 
l 81 sjö l 

3 mån vid KSS + 2 mån ombord 

mån vid KOS + 4 mån på långresefartyg 

[]sjö J 

A sjö 
B 1 sjö 
SKL 
SKH 

3 mån vid KSS + l mån på segelfartyg 

Asp.kurs sjöoff.linjen 
1 :a befälskurs d:o 
Lägre kurs v. Sjökrigssk. 
Högre kurs v. d:o 

VOS 
VOK 
F 
L 

Vapenofficersskola 
\1 apcnofficerskurs ombord 
Antagning till fänrik 
Utnämning till Löjtnant 
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Utbildningen under aspirant- och kadettiden indelades i ett an
tal ämnesgrupper eller fakulteter med ett klart utsagt mål för var
je ämnesgrupp enligt tabellen nedan. 

Amnesgrupp (fakultet) l U tbildningsmJl 

Ledarskap l Fostran till militär ledare. 

Fartygs framförande l Kompeten s att föra örlogsfartyg. 

Vapen- och vapenbärare Kännedom om organisation och utnyttjande av 
flottan s vapensystem. 
Kompetens för fö ljande befattningar 

Ombord: 
off-befattningar vid lätt artillerisystem; 
SigO (utom på jagare och ubåtar); 
i såsom flaggkadett innehavd befattning. 

r land: 
SigO och SlO t nom bevaknin gsområde. 

-------------····· · ·· ----- -- l --------- -- ------·············-- --- --------------··-

Grundteknik Underlag för teknisk utbildning vid KSS och 
fortsatt utbildnin g (VOS m m). 

Militär organisation och J Underlag för tjänstgöring i o f f i cersbef a ttnin g ar 
förvaltnin g före MHS. 

----- ----------------- ····-· -- ···- ------------------ -

Orienteri ngsämnen O rientering om and ra fö;:svarsgrena r;; (v :1 pem!.1 ~:;; 
taktisb uppträd ande o ch org:t ni s:uio:1. 
Komplettering av språkk Li ns\ap ~ r. 

Sammanfattningsvis innebär den n ya grund u ::bild n: ncc:1: 

en förstärkning av utbildning i ledarskap, 

·-

en rationellare utbildning i fartygs framförande genom ök d 
praktisk utbildning i skärgårdsnavigering, 

en modernisering av den tekniska utbildningen genom öka :l ut
bildning i grundteknik - främst omfattande systemkomponenter. 

Förslaget innebär en utökning av den till Sjökrigsskolan för
lagda utbildningen med ett kvartal. Detta anses vara möjligt utan 
men för den praktiska sjöutbildningen genom omdisponering av 
utbildningen ombord. 

Vapenofficersutbildningen under VOS och VOK syftar till ut
bildning av t jänstegrenschefer. Den traditionella linjeindelningen 
i artilleri, torped, ubåt och min har under 1962 utökats med en 
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ny linje för ubåtsjakttjänst. Utbildningen i sambands- och stridsled
ningstjänst är i stort sett gemensam för samtliga linjer. 

Under tiden mellan vapenofficersskolan och militärhögskolan 
kompletteras officerernas utbildning genom specialkurser och un
derhålls vid behov genom repetitions- och mobiliseringskurseL 

Ingenjörsutbildningen. 

Genom riksdagsbeslut i maj 1962 omsattes delar av den s k "kår
utredningens" förslag. Härigenom avskaffades specialingenjörer 
med teknisk högskoleutbildning som civilmilitär kår och avses er
sättas med civila tjänstemän i förvaltningarna. skeppsbyggnads
ingenjörerna finns dock kvar. Samtidigt infördes en ny utbildnings
linje för mariningenjörer med examen från högre tekniska läro
verk. Denna ingenjörskategori - mariningenjörer linje G (Ming 
G) - avses främst för befattningar i sjötjänst inom maskin-, elekt
ro-, tele- och vapentjänsterna, i varvs- och skoltjänst samt i för
valtningstjänst. Behovet är beräknat till 100, varav c:a 40 nu be
sätts av till mariningenjörer utbildade f d underofficerare (Ming 
L). 

Rekryteringen till Ming G avses ske dels bland lämpliga stam
furirer med realexamenskompetens, som kommenderas genomgå 
civil teknisk gymnasieutbildning, dels värnpliktsvägen genom att 
färdigutbildade gymnasieingenjörer i samband med värnpliktsut
bildningen erbjuds söka fast anställning. 

U ndero fficersutbildnin gen. 

Utbildningen till stamunderofficer, som omfattar tre läsår som 
furi r, har modifierats med verkan från den 15 maj 1962. 

Modifieringen har i första hand varit avsedd att anpassa kurs
planerna till den tekniska utvecklingen. Den innebär även en av
kortning av utbildningstiden med ett kvartal genom att den tidi
gare avslutande yrkeskurs 3 förlagts till sommaren före underof
fice rsskolan (MUOS). Härigenom kan underofficersexamen avläg
gas i samband med MUOS avslutande senast den 31 mars och de 
nyexaminerade underofficerarna kommenderas i praktisk tjänst 
under sommaren. 

Utbildning bedrivs enligt diagram 4. 
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Diagram 4 

DIAGRAM ÖVER UTBILDNINGEN TILL UNDEROFFICER VID FLOTTAN (STAM) 

~--Period!-----~ (c-- Period Il -----;. 

15/5 15/10 1!i/5 
Däcksavdelningen { • 

15/10 
Ekonomiavd utom sjvL 1-===~:t:iE-IIIL==::JIIIf:CJmll.'11;r:.V\:lk.]:3~.::'>~/·•:J!•mJij 

Sjukvdrdare \ + + + + + sjuksköterskeskola + + + r,;:.·y~-: ~ ~,, • 
v6 15/7 

Eld, momn, ubmomn}t::===l•I·T~elksW'jiT~~IIIIIIII~::Yl. ~l3LS;aiJ.t:t~Jik:L~)~;III!leilk~s::!!T]il111111111~k~3~b ··17J·tiJI~ 

H~'!_!~~r:c";~t!~t;' 'tt====i·ml·k~sj1jJ11111111111111~~-Y.b]~;[f~o'li.aiirjb,lr~J[I: m.~ks:fM~\1~~-v]:·~·-:I~'j,~-;IT'<r)· II!Z·IIJ~Uo-
exom&n 

Fortfarande gäller, att yrkesgrenarna eldare, motormän och 
ubåtsmotormän utbildas till teoretisk kompetens i likhet med SJ ·
ingenjörer. För däcksunderofficerarna har den civila navigatoriska 
behörigheten sänkts till att motsvara den vid sjöbefälsskolorna ett
åriga utbildningen till styrman. För de senare har i stället kurs
omfånget i grundteknik utökats. 

Underbefälsutbildningen . 

Den 1957 beslutade modifieringen av underbefälsutbildningen 
var helt genomförd först 1962 genom att de sista skolreglementena 
i denna serie då trycktes. Detta förhållande visar den tröghet, som 
vidlåder en utbildningsomläggning. Kurser och kursplaner måste 
successivt förändras genom att elever vid omläggningen redan finns 
i utbildningsgången. 

En ny omläggning är dock redan aktuell som en följd av en 
eventuell ny värnpliktslag. Förändrad värnpliktsutbildning inne
bär nämligen även en förändring av stamunderbefälets utbildnings
gång genom att utbildningen för dessa båda kategorier med h än
syn till fartygstjänsten är intimt hopkopplad. Mycket pekar mot, 
att vid en förnyad omläggning ytterligare ett steg kommer att tas 
mot en fullständig hopkoppling av de värnpliktigas och det yngre 
stamunderbefälets utbildning. 
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Värnpliktsu tbildningen. 

Inom värnpliktsutbildningen har intresset under 1962 fokuserats 
på utbild_ningen av värnpliktiga uttagna i specialtjänst för tekniska 
underofficers- och underbefälsbefattningar. 

Omfattande försöksutbildning har bedrivits med såväl värnplik
tiga civilingenjörer som gymnasieingenjörer och sjöingenjörer för 
att utröna möjligheterna att ytterligare kunna utnyttja dessa värn
pliktskategorier i såväl fredsflottan som för krigsplacering. Försö
ken har normalt slagit väl ut vad gäller normala driftsförhållan
den, men de visar även svårigheten att ombord utföra större un
derhållsarbeten under ledning av denna personal. 

För flottans landorganisation har utbildning bedrivits med en 
fö rsta åldersklass av underofficersuttagna värnpliktiga basbevak
ningsstyrmän för att tillgodose behovet av befäl i basbevaknings
kompanierna. Denna värnpliktskategori erhåller f n sin praktiska 
befälsutbildning som instruktörer i samband med övriga värnplik 
tigas rekrytutbildning, främst i närförsvarstjänst. 



356 

Undervisningsfilmen i blickpunkten 
Av kommendörkapten PEDRO AHLMARK 

Engelska och amerikans~a militära ~yndigheter. har ne~.lagt ett 
stort arbete på att söka fa en klar bild av hur filmen bast sk-tll 
kunna utnyttjas vid utbildningen av den militära personalen. Spe
ciellt har i USA stora utredningar och testning av personal utförts 
av Department of the Navy, Office of Naval Research, för att söka 
få fram de audiovisuella hjälpmedlens värde i undervisningen. På 
basis av dessa utredningar har här nedan angetts vissa synpunk te r 
på undervisningsfilmen och bildbandet som kanske kan vara av in
tresse. Efter en snart tjugoårig verksamhet inom "filmfacket" har 
man fått vara med om den oerhörda frammarschen som de audi -
visuella hjälpmedlen gjort under denna tid. Det är ett. glädjande 
tecken att dessa hjälpmedel vinner allt större terräng. F1lmens be
tydelse har även insetts utanför försvaret och bå~e industrier ~ch 
civila undervisningsanstalter använder numera filmen och b lld
bandet i sin utbildning i en omfattning, som man knappast trodde 
skulle komma så snabbt. 

Trots detta produceras även i dessa dagar undervisningsfilm er, 
som på intet sätt gör skäl för namnet och med tanke ~ärpå sy n.es 
det kanske vara på sin plats att ge några synpunker pa undervts-

ningsfilmen. . .. 
När man planlägger en film, måste man ha fullständ1gt klart t or 

sig det ämne som skall behandlas. Det är nödvändigt att man vet 
hur detta ämne skall behandlas för att bästa möjliga resultat skall 
kunna ernås. Dessutom måste man känna till den personal som skall 
undervisas och vilka övriga hjälpmedel som står till buds i under
visningen. Detta är med andra ord förutsättningarna för att man 
rätt skall kunna utnyttja filmen. På basis av en värdering av de~s a 
faktorer är det möjligt att planera producerandet av en fullt n ll
fredsställande undervisningsfilm, ämnad att bli förstådd av det 
klientel för vilka den är avsedd, och förmedlad till detta klientel 
på ett ;ätt, som ger full rättvisa åt filmen som undervisningsme-
dium. 
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En film kan vara tekniskt sett korrekt, men illa producerad, eller 
den kan ur pedagogisk synpunkt vara välgjord med hänsyn till de 
mer intelligenta i ett auditorium, men icke för personer med lägre 
skolunderbyggnad. Filmen kan vara ypperlig pedagogiskt sett, men 
tekniskt sett svag eller tvärtom. I vissa fall kan god pedagogik 
plus gott tekniskt o utförande s~olieras genom då~ig produkti_on_. I 
många fall har manga meter film kastats bort pa en hel sene m
spelningar tack vare dåligt förberedelsearbete. Den som leder film
upptagningen, måste ha fullt klart för sig vad som skall tas. 

När man talar om undervisnings- eller instruktionsfilm, menas 
film som inbegriper en mångfald ämnen och olika intressen. Van
ligtvis menar man film av rent teknisk art eller en film med ett 
visst allmänt innehåll rörande ett speciellt ämne. Det kan t. ex. 
vara en film, som framställts för identifiering av fartyg eller flyg
plan, en film beskrivande en robot varvid de flesta bilderna är 
tecknade, eller också kan det vara en film, som är mer populärt 
lagd - en orienterande film. 

Producerandet av en viss undervisningsfilm innefattar givetvis 
problem, som inte finns hos andra filmer. Personer, som är syn
nerligen lämpade för att producera en film av ett visst slag, kan helt 
misslyckas med en annan filmtyp. I en undervisningsfilm skall man 
alltid försöka få in ett psykologiskt eller inspirerande förspel, som 
visar betydelsen av det som skall inläras. En man, som t. ex. skall 
undervisas i utrikestjänsten ombord, blir på detta vis imponerad 
av huru viktig denna hans tjänst är. 

Hur skall man då nå eleverna med filmen? 
Hjärnan har tre "kanaler" genom vilka alla kunskapsmeddelan

den måste gå - synen, hörseln och känseln. Iniärandet kan upp
delas i tre faser: 

l. Ett sammandrag av de viktigaste fakta. 
2. Förklaring av detaljerna och fixerandet av dessa i minnet. 
3. Inpräntning genom praktisk erfarenhet. 

Vid en första anblick synes dessa tre faser naturligtvis ansluta 
sig till de tre "kanalerna". Oversikt med hjälp av synen, detaljför
klaring genom det talade ordet och praktisk erfarenhet genom 
klänseln. Fastän detta är i stort sett sant - i så måtto att varje 
"kanal" hör samman med en av de olika faserna - så finns det 
andra faktorer att ta hänsyn till: 
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a. Maximal effekt uppnås genom att göra bruk av alla tre "ka
nalerna" vid undervisningen. 

b. "Synminnet" är beständigare än "hörselminnet". 
c. Minnet, d. v .s. förmågan att mottaga intryck, kvarhålla dem 

och återuppväcka dem, behöver odlas och stimuleras. 
Det har därför konstaterats att i praktiken måste man göra bru · 

av var och en av de tre "kanalerna" i varje fas, men i olika grad. 
Under flera år har omfattande experiment gjorts i England och 

i USA för att bestämma effektiviteten av visuell undervisning jäm
fört med de gamla metoderna med naturlig undervisning. Fas tän 
dessa experiment inte är avgörande har de visat att visuell under
visning är överlägsen i fråga om att ge en översikt, att en kombi
nation av hörsel- och synintryck är mest effektiv i fråga om att in
lära detaljer och att den visuella metoden är klart överlägsen då 
det gäller att inpränta saker i minnet. Det finns alltså goda skäl för 
införande av mer visuell undervisning. 

Film, vare sig ljud- eller stumfilm, är det ojämförligt mest effek 
tiva medlet att meddela översiktskunskap om ett ämne. Det h :1 r 
enastående fördelar framför andra undervisningsformer: 

l ) Den flyttar yttervärlden in i klassrummet . 
2) Den kan visa olika delars förhållande till varandra. 
3) Den kan visa de behandlade delarnas invecklade rörelser. 
4) Den skapar verklighetstrohet och för eleverna i kontakt med 

själva ämnet. 
5) Den kan ge överblick över ett stort område på kort tid. 
6) Med dess hjälp kan uppmärksamheten koncentreras på oC-h 

vissa punkter framhävas . 
7) Den kan använda sig av realistiska illustrerade exempel. 
8) Den kan ge högkvalificerad undervisning åt ett stort audi

torium. 

Med dessa egenskaper är filmen i stånd att belysa ett stort om
råde på kort tid och den kan ge en överblick, som går långt utöver 
räckvidden hos andra undervisningsmetoder. Filmens primära funk
tion är att förbereda detaljbehandlingen av ämnet. 

Vad finns det då för nackdelar och olägenheter hos filmen? 
l) Filmbilden passerar i allmänhet för fort för att fastna i minnet. 
2) Det behövs en projektionsapparat, filmduk och en särskild 

lokal. 
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3) Filmen arbetar i mörkret utan att man har tillgång ti ll pulpet 
och anteckningsblock. Denna olägenhet har dock i viss grad elimi
nerats genom bättre film och speciella filmdukar. 

4) Den tillåter ej uppehåll för frågor. 
5) Den saknar lärarens pådrivande förmåga. 
6) Den är osmidig i så måtto, att medan den kan ta hänsyn till 

snabbt eller långsamt arbetande intellekt, kan den inte anpassa s1g 
för båda samtidigt. 

7) Den är osmidig, ty den kan inte alltid anpassas till en viss 
undervisningsplan. 

Av detta framgår att filmen har sin begränsning genom sin has
tighet och sin brist på personlig påverkningsförmåga. För att över
vinna dessa brister måste särskilda åtgärder vidtagas vid v isandet 
av film. 

D et är av vikt för läraren att ha klart för sig att genomsnitts
människan inte kan uppehålla en spänd uppmärksamhet längre än 
10-15 minuter och att därför en god undervisningsfilm icke bör 
vara längre än högst 15 minuter. Ar ämnet alltför vidlyftigt för 
att kunna inrymmas inom denna tid, bör filmen lämpligen upp
delas i segment (filmrullar) om cirka l O minuter. De flesta instruk
tionsfilmer är av denna orsak gjorda efter en segmentsprincip och 
det gäller för läraren att noga överväga hur många rullar han bör 
använda vid varje tillfälle. Att visa flera filmer efter varandra utan 
kommentarer bara för att fylla ut tiden är inte endast förkastligt, 
det är brottsligt. 

Läraren skall alltid förbinda sig själv med filmen genom att vara 
närvarande vid visningen. 

För att erhålla fullgott resultat vid användandet av film i under
visningen är det nödvändigt att läraren själv ser filmen innan han 
visar den för eleverna. Följande grupper av frågor kan vara läraren 
till god hjälp när han ser filmen i förberedande syfte. 

1) Ar filmen användbar? Anknyter den till kursplanens syften? 
Ar de upplysningar filmen ger rätta och aktuella? 

2) Ar nu eller senare bästa tidpunkten att v isa filmen? Ar fil
rnen tillgänglig v id en senare tidpunkt? Om den inte är tillgänglig 
då, vilka ändringar i kursplanen är nödvändiga för att eleverna 
redan nu skall kunna dra nytta av den? Kontrollera i god tid att 
filmen verkligen finns tillgänglig den dag den behövs. 
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3) Behöver några delar av filmen särskilda förklaringar eller kom
mentarer för att förtydliga eller understryka deras betydelse? Finns 
det några betydelselösa avsnitt? Det gäller kunna besvara en fr åg

vis elev. 
4) Behöver eleverna eller kanske bara några elever förvarnas om 

··att speciellt noga titta på vissa avsnitt av filmen, som kan khra 
upp en svår1ghet eller är av särskilt intresse just för dem. 

5) Hur lång tid åtgår för att köra filmen inberäknat kommen
tarer. Åtgår så lång tid att filmen måste köras omedelbart efter en 
kort inledande kommentar, eller köras i två omgångar? Ar den så 
kort att någonting ytterligare måste förberedas för att fylla ut den 
anslagna tiden? 

Kom ihåg att tiden är värdefull och att en dålig film skadar mer 

än den hjälper. 
Visa inte film enbart för att det sagts ti ll om en film. Var modig 

nog att inte visa den alls om den inte motsvarar förväntningarna. 
Det goda resultate t av en filmvisning ökas i hög grad om ele

verna meddelas och får förbereda sig till den. Kommer filmen ofö r
berett ökar den farliga tendensen till avslappning som uppstår då 
det enbart gäller att "gå på bio". Om eleverna däremot emotser en 
film, känner till ämnet och är beredda att draga nytta av den, är 
chansen att de verkligen skalllära sig något, betydligt större. 

Återblick på en film, dels omedelbart, dels efter några dagar ökar 
dess värde som ett medel i undervisningen. 

Innan man visar filmer behandlande detaljer, måste uppmärk
samheten fästas på den speciella del av ämnet, som skall detaljbe
handlas i filmen. Det är mycket viktigt att auditoriet har en klar 
uppfattning av filmens uppgift i förhållande till andra delar av 
ämnet. 

Diskussionen efter en detaljfilm måste vara noggrann. De flesta 
tekniska filmer är uppbyggda efter det systemet att man indelat 
ämnet i grupper av sammanhörande funktioner. Varje grupp skall 
innehålla en logisk gång framåt genom ämnets labyrinter. Läraren 
skall kunna särskilja varje grupp och då han leder diskussionen fö
ra sin klass steg för steg genom varje grupp i tur och ordning. 

Då han ställer slutfrågorna, bör han komma ihåg att det är de
taljer, som behandlats i filmen och avpassa frågor därefter. 

Eftersom krångliga detaljer ofta är svåra att uppfatta i en snabbt 
försvinnande filmbild är det ännu viktigare än annars att en de-
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raljfilm visas mer an en gång. Inpräntandet av detaljer beror på 
hur det framförs. 

För att uppfylla denna funktion - studerandet av detaljer 
har bildbandet fogats tilllistan över visuella hjälpmedel för under
visningen. 

Bildbandet består av en serie bilder klippta ur en film eller av 
speciella bilder, diagram, teckningar och andra stöd för minnet. 
Avsikten är att det skall visas efter en film så att de viktigaste sa
kerna i denna kan gås igenom en efter en med ändamål att in
pränta fakta i minnet. 

Vid framställandet av bildband måste man gå efter ett visst 
schema. 

Ett antal huvudpunkter ur filmen ifråga har utvalts och illustre
rats med fotografier eller diagram. Till var och en av bilderna hör 
en slående text i samband med det som illustreras av bilden. Dess
utom bör det finnas illustrationer till fakta och associerade ideer 
med åtföljande text. Huvudpunkterna framhävs genom under
strykning och sammanhörande fakta förbinds därmed genom ide
associationer. På detta sätt övas minnet genom skapandet av in
tryck av huvudpunkterna i fi lmen och bisakerna fogas automatiskt 
samman med dem så att de oviktigare detaljerna kommer att upp
livas i medvetandet samtidigt med de viktigaste avsnitten i filmen. 

Till att börja med bör det påpekas att bildbandet ger en lärare 
ledning och hjälp och besparar honom mycket arbete. 

Bildbandet visas bäst i ett klassrum, om så är möjligt på en liten duk. 
Klasserna bör därför begränsas till en storlek, som tillåter alla ele
verna att få en god överblick över alla detaljer av det som visas på 
duken. Läraren - som måste ha en fullständig kunskap om bild
bandet i fråga - ger en utförlig inledningsöversikt för att på
minna om huvudpunkterna i filmen, som klassen redan sett. Bild
bandsprojektorn görs i ordning. För varje bild, som visas, skall lä
raren högt uppläsa den åtföljande texten. På detta sätt är både ele
vernas ögon och öron i verksamhet. Om så behövs bör läraren 
framhäva textens innehåll med egna ord för att undanröja varje 
missförstånd. Sedan skall han inbjuda till frågor och kommentarer, 
och behandla dessa innan han går vidare till nästa bild. När en un
derstruken text kommer, bör läraren påvisa detta för sin klass för 
a:t väcka särskild uppmärksamhet. Om så är möjligt bör han säga 
ttll eleverna att anteckna denna text. På så sätt kommer klassen 
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att ha korta minnesanteckningar om huvudpunkterna och kan vid 
ett senare tillfälle uppväcka sina minneskunskaper med anteckning
arnas hjälp. 

För varje liten serie bilder som visats och som illustrerar en hu. 
vudpunkt (understruken text) och dess sammanhörande bilder bör 
läraren påvisa hur de hänga samman och om så är nödvändigt åter 
visa en del bilder för att förtydliga sin mening. På detta sätt ska
pas djupa intryck och huvudpunkterna förbinds med dithörande 
bilder så att senare hela serier återupplivas i medvetandet. 

Den typ, av bildband, som är avsedd att redogöra för det vik
tigaste i en film är i själva verket en synopsis av undervisnings
filmen. Det finns emellertid en annan typ av bildband, som an
vändes separat och inte hör samman med någon film. Denna fr i
stående bildbandstyp är vanligen avsedd för en lektion och varje 
bildband är gjort så att det kan användas ensamt. 

De positiva sidorna hos bildbandet kan sammanfattas sålunda: 

1) En klass kan föras steg för steg genom ett ämne. 
2) En paus kan göras för frågor närhelst det behövs. 
3) Bilderna och diagrammen är gjorda för att fastna i minnet. 
4) Bildbandet är gjort efter en plan byggd på sammanhörande 

ideer. 
5) Läraren får ledning och hjälp. 
6) Det inbesparar arbetet att göra stora väggdiagram. 
7) Bildbandet är lätt att tillverka och konsrnaden relativt ringa. 
8) Bildband möjliggör god undervisning på avlägset belägna 

platser. 
9) Bildbandsprojektorn är lätt att sköta och kan användas i ett 

upplyst rum. 

Visning av film kan numera ske praktiskt taget överallt och fi l -
undervisning är mer eller mindre allmän. Bristerna i filmundervis
ningen beror inte så mycket på avsaknad av möjlighet att visa film 
som på att filmen inte visas tillräckligt många gånger. En enhet 
har vanligen endast en projektor och denna kan blott användas på 
en plats. Klasserna måste organiseras så att var och en av dem kan 
få använda projektorn i tur och ordning. Denna inskränkning kan 
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bli ett besvärligt hinder för en kontinuerligt arbetande undervis
ningsorganisation, när t. ex. en klass skall samlas för tio minuters 
filmund ervisning och sedan samlas på nytt i ett annat klassrum 
lång därifrån. Det finns ingen annan lösning på detta problem än 
anskaffande av flera projektorer. 

Med det föregående i minnet, som visar filmens stora värde i un
dervisningen, kan man hoppas att de som handhar undervisningen 
kommer att insätta filmen på dess givna plats i organisationen så 
att den används rätt och effektivt. 

I detta sammanhang bör kanske även några ord nämnas om film
framställning. Med detta menas inte den tekniska framställningen 
utan problem som uppstår, då ämnen skall väljas och manuskript 
skrivas, som tydligt visar producenten vad det är som skall illust
reras. Begäran om nya filmer eller bildband bör komma från den 
som skall använda dem. Endast de, som har praktisk erfarenhet av 
undervisning, kan till fullo uppskatta vilka hjälpmedel som behövs. 
För att filmundervisningen skall bli effektiv, måste den på ett na
turligt sätt passas in i läroplanen och därför är omsorgsfull plane
ring av filmerna mycket viktig. 

Framställningen av en god film beror på gott samarbete mellan: 

1. En teknisk expert, som besitter grundlig kunskap om ämnet, 
avsikten med filmundervisningen och dess plats i kursplanen. Han 
bidrager också med fakta om eleverna och påvisar hur ämnet bör 
uppdelas i lämpliga underavdelningar. Han är likaså ansvarig för 
bestämmandet av filmens omfattning. 

2. Undervisningsexperten bidrager med kunskaper om filmens 
möjligheter, som undervisningsmedeL Han ger råd om filmens 
"ram" och föreslår framställningsmetoder för olika saker. 

3. Filmtillverkaren bidrager med kunskaper om den tekniska 
framställningen av filmen . I samarbete med de båda andra exper
terna gör han upp en inspelningsplan. 

Slutligen skriver man manuskriptet efter vilket producenten 
skall arbeta och övervaka tillverkningen för att kontrollera att de 
principer, som uppställts i planen, noggrant följs. 

Dessa tre oumbärliga experters arbete hör nära samman och de
ras hjälp är av nöden under hela tillverkningsproceduren. Det är 
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av största betydelse att den tekniske såväl som undervisningsexper
tens tjänster är tillgängliga i full utsträckning. I annat fall korn
mer filmens kvalitet att lida skada. 

Bland uppgifter för nya filmer bör ingå: 

1. En översiktlig förklaring av behovet och klassificering av 
typen. 

2. Andamålet med filmen och för vilka den är avsedd. 
3. En tablå som visar hur den nya filmen skall passas in i den 

övriga undervisningen. 
4. En förteckning på d~ fakta m. m. som skall behandlas i fil rnen 

och förslag till uppdelning av dessa på rullar, som var och en bil
dar en enhet. 

Följer man ovanstående huvudregler beträffande framställandet 
av fi lm, finns alla förutsättningar för att man skall få fram en pr -
dukt, som fyller de fordringar man från början satte upp som m ål. 
En fullt hundraprocentig film torde väl knappast ha framställ ts, 
men en god sak är om man kan komma åtminstone i närheten av 
talet l 00. 
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Spiggen på femte året 

Av löjtnant JAN SUNDLOF 

Det har under ett antal år funnits en dvärgubåt i kustflottan. 
}lon väcker inte längre uppseende som under den första tiden, och 
hon fö rekommer heller inte längre under sensationsrubriker i pres
sen. Snarare har Spiggen numera blivit accepterad som en vanlig 
syn i Hårsfjärdsområdet, och ingen reagerar längre när han ser 
henne. Men fortfarande frågar sig många vilket ändamål hon tjä
nar, vad hon har åstadkommit under dessa år och varför det bara 
finns en. Tiden torde vara inne att framlägga vunna erfarenheter, 
samt att i det sammanhanget även fästa uppmärksamheten på de 
rankar och önskemål som väckts hos den personal som handhaft 
henne. 

Avsikten med dvärgvapen av denna typ har i alla länder där 
det utnyttjats varit, att inom ett relativt begränsat område, in
sätta det för attack mot ett i allmänhet bestämt mål, varvid detta 
kunnat åsamkas stor skada vid en jämförelsevis liten insats av va
pen och personal. Principen härvidlag ligger bl. a. i det faktum 
att det alltid är lättare att träffa ju närmare målet man kan kom
ma. Speciellt gäller detta om förflyttningen dessutom sker omärk
ligt, och motståndaren av den anledningen är oförberedd. Ned
bringar man sedan avståndet till ett minimum, är risken för bom 
mycket liten varav följer, att endast det skott som träffar behö
ver medföras, och endast en liten personalstyrka erfordras för att 
bära fram vapnet. En dvärgubåts uppträdande vidrör denna ideal
bild, dess mål är många och dess beväpning är mångsidig och skif
tande. 

Till sin natur är dvärgubåten ett offensivt vapen. Vid tillfällen 
då stora fordringar måste ställas på tysthet och smidighet, för att 
överaskningsmomentet skall kunna uppnås, har den en stor upp
gift att fylla . Tack vare sin ringa storlek är den mycket svår att 
upptäcka av såväl optiska som teletekniska hjälpmedel, och den 
har därför möjlighet att ta sig fram där intet annat fartyg kan gå. 
Dvärgubåten utnyttjas på grundval härav för att transportera tak
tiska vapen mot fienden, och får liksom karaktären av maski
nell sabotör. Arbetssättet är helt beroende på förutsättningarna 
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från gång till gång, och några strikta regler för uppträdandet ], a11 
icke fastställas. Huvudsaken är att försiktighet i intim samverka11 
med fräckhet iakttages för att möjliggöra ett omärkligt närmande 
till målet. De övervägande offensiva egenskaperna utesluter emel
lertid inte dess användbarhet i en defensivt arbetande försvarsorga
nisation. Vid invasionsförsvar kan den t. ex. visa sig effektiv när 
det gäller att bevaka inlopp, lokalisera och ta sig igenom minfä lt 
samt utföra spaning. 

Från början byggdes dvärgubåtar och liknande enheter t. ex:. 
bemannade torpeder, i allmänhet för vissa bestämda uppgifter. 
Så var fallet vid italienarnas försök under VK 2 att komma åt fa r
tyg i Gibraltar och Alexandria och likaså vid japanernas anfall 
mot Pearl Harbour. Sedermera skedde dock en utveckling, som så 
småningom gav till resultat ett dvärgvapen användbart mot de 
mest skiftande mål. Sålunda har det visat sig effektivt mot fa r tyg, 
till sjöss såväl som förtöjda eller till ankars, hamnanläggningar 
med kajer, dockor, bevakningsorgan och förråd samt försvarsan
läggningar i land. 

För uppgifternas lösande har olika typer av vapen och andra 
hjälpmedel kommit till användning. Den gemensamma nämnaren 
för vapnen är sprängladdningen, medan skalen haft olika utform
ning. Det mest extrema exemplet på dvärgvapen har varit den ja
panska s. k. självmordstorpeden (Kaiten), där vapen och vapen
Bärare är ett. Torpeden har för övrigt varit det i särklass mest 
använda vapnet inom detta område. Den tyska bemannade tor
peden typ "Neger" bestod t. ex. av två torpeder monterade på 
varandra, varvid den övres stridskon utbyttes mot utrymme r ·r 
en "pilot". Försedd med enkla anordningar kunde denne dels man
övrera sin farkost (på upp till 10 meters djup) till lämpligt skjut
läge, dels rikta och avfyra den undre torpeden mot målet. Såväl 
italienare som sedermera engelsmän utnyttjade torpeder för t r ans
port av dykare och sprängladdningar. Dykarna (2 st) manövrera
de själva den med ubåt jämförbara torpeden sittande gränsle över 
densamma och avslutade anfallet genom att lösgöra den förliga de
len (innehållande ca 250 kg sprängmedel), tidsinställa laddningen 
och fastgöra den i målets undervattenskropp. Vidare utgjorde tor
peder (såväl våta som i tub) bestyckning på de allra flesta dvärg
ubåtstyperna, av vilka dock en del alternativt kunde förses med 
minor. Betecknande nog är, att de enda dvärgubåtar som inte h afr 
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öjlighet att medföra torpeder är de engelska, däribland även 
~~iggen. Engelsmännen gav inte sina ubåtar av denna kategori sam-

1a uppgifter som t . ex. tyskarna, vilkas båtar nästan uteslutande 
~pererad~ mot rörliga mål, utan efters~rävade "jak~ p.å sittan~e 
fågel". Pa grund härav behövde vapnet mget framdnvmngsmaskt
neri, men kunde i gengäld göras så mycket kraftigare. Således för
sågs båtarna med två stora sprängladdningar (vardera på 2 ton) 
monterade utanpå tryckskrovet och med anordningar som möj
liggjorde både tidsinställning och fällning inifrån båten. I samband 
med bestyckning av dessa undervattensstridsmedel kan man inte 
bortse från det mångsidigaste vapnet nämligen attackdykaren. Han 
kan i själva verket betraktas både som vapen och vapenbärare. Va
pen genom sin egenskap av sabotör, som med ofta mycket enkla 
medel (kniv, tång, skiftnyckel), ibland inga alls, kan sätta små men 
effektiva "käppar i fiendens hjul". Vapenbärare genom sin för
måga att omärkligt medföra t. ex. tidsinställbara sugminor, mate
riel för aptering av sprängladdningar, handgranater och eldhand
vapen för insatser såväl under vattnet som på land. 

Spiggen inköptes under motiveringen att utröna huruvida den 
svenska marinen kunde effektiviseras genom utnyttjande av ett 
sådant vapen, samt även att öva motverkan mot en fiende, som 
insätter dvärgubåtar. Uppgifterna, som främst förelagts på grund
val härav, har dock med åren blivit betydligt mer omfattande än 
vad man från början kunde föreställa sig. 

Den primära uppgiften har varit attackverksamhet mot såväl 
fartyg som hamn- och landanläggningar. Härvid har man kunnat 
få en bild av dels inom vilka områden dvärgubåtar kan komma 
till användning och vilka resultat som kan förväntas, dels också 
hur försvaret mot sådana skall utformas för att verkligen vara ef
fektivt. A v skilda anledningar har dessa övningar inte kunnat be
drivas kontinuerligt under övningsåret, utan tillfällena har åter
kommit med ofta mycket stora mellanrum i tiden. Detta har va
rit till skada för erfarenheterna, som på så sätt alltför länge en
bart så att säga fått vila i pappersform. I kombination med den 
återhållande faktor som säkerhetsbestämmelserna utgör, har detta 
bidragit till att Spiggen inte kunnat ges full rättvisa vid bedöm
ning av operationsresultat. Men ändå har hon visat, att hon kan 
Vara en mycket farlig fiende, till stor del beroende på hennes för
måga att hålla sig dold. D enna gör henne nämligen kapabel att 
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slå mot målet under det kanske fördelaktigaste n1omentet, n a·· rn-
ligen när motståndaren inte misstänker något. 

I brist på möjlighet att i fredstid fingera annan vapeninsats, har 
Spiggens vapen i de allra flesta fall utgjorts av attackdykare. Här
vid har ubåten visat sig synnerligen lämplig som transportmedel 
vid dessas förflyttning till målområdet. Vare sig målet utgjorts 
av fartyg och andra föremål i vattnet eller anläggningar på land 
har Spiggen effekt ivt besparat attackdykaren det både kraftödand~ 
och i många fall svårdöljbara närmandet till målet. Han får h jälp 
med den annars besvärliga navigeringen, han behöver inte h a be
kymmer med att gömma sin kanot, och han kan utvilad och utan 
att jäkta förflytta sig den sista och oftast svåraste sträckan fram 
till sitt mål. Genom möjligheten till utslussning kan dykaren sk ilja 
sig från och återvända till ubåten helt osynligt. Spiggen tjänar även 
attackdykaren genom sin egenskap av plattform att arbeta fr ån, 
Hon kan med hjälp av sina s. k. antennstöd anbringas under ett 
fientligt fartyg, varefter dykaren "går ut" och arbetar med sin 
laddning stående på däck. I ubåtens formskrov förvaras den mate
riel han behöver. Efter utfört uppdrag återvänder han till ubåten, 
d:k han får vila och värme istället för att kanske utmattad och 
frusen vara tvungen att själv sörja för återförflyttningen, med de 
risker för upptäckt som hans sinnestillstånd då innebär. 

Samövningar med Spiggen har givit personalen på såväl över
vattensfartyg som bevakningsorgan av olika typer tillfällen att 
träna sig för skydd mot en mycket speciell, men för den skull inte 
mindre tänkbar fiende. Speciell därigenom att dett a vapen arbetar 
efter metoder som är ovanliga, d . v . s. ställer andra krav på t . ex. 
bevakning än de normala. Den snabba utveckling inom indikerings
området som för närvarande pågår, måste innebära att man paral
lellt även utvecklar förmågan att uppträda tyst och smygande. En 
dvärgubåt har denna förmåga, kanske i så hög grad att medlen på 
indikeringssidan ligger ett gott stycke efter. Kanske de aldrig h in
ner ikapp? Debatten behandlar tyvärr inte ofta dvärgvapen, möj
ligen beroende på att alltför många ännu inte hunnit drabbas av 
dem, men som princip kan väl fastslås att finns det ett vapen så 
måste det också finnas något som effektivt kan motverka det. D en
na motverkan måste övas och övas ofta för att hållbara metoder 
för den skall kunna utvecklas. 

369 

Förutom under stridsmässiga övningsmoment, har Spiggen löst 
ett fler tal uppgifter under betydligt lugnare förhållanden, före
trädesvis inom utbildningsområdet. Som exempel kan nämnas hur 
hon bidragit till att effektivisera utbildning och träning av över
vattenshydrofonister genom sin egenskap av målfartyg med möj
lighet att utföra målgång utan krav på större manöverutrymme. 
Sålunda har annars obrukbar tid, under stillaliggande i bas, kunnat 
utnyttjas för att hålla personal och materiel i trim. Med tanke på 
de numera så många "liggedagarna" för kustflottans fartyg, kan 
man utan överdrift säga, att Spiggen utgjort en verksam faktor i 
kampen mot den brist ande rutin hos personalen och den tröghet 
hos materielen, som blir resultatet av de långa tidsintervallen mel
lan övningspassen. Dessutom har de stora ubåtarna kunnat sparas 
för andra uppgifter, då ju deras övningsscheman varit synnerligen 
späckade. Stora medel ur övningsanslagen torde också ha sparats 
in genom att helikoptrarna vid sina hydrofon- och radarövningar 
ej alltid behövt de stora ubåtarna och följaktligen även sluppit ifrån 
många av de långa anflygningarna till övningsområdet. Detta har 
tack vare Spiggen kunnat förläggas i omedelbar anslutning till 
basen. 

En mycket väsentlig sak har Spiggen gemensamt med vanliga 
ubåtar. Det är att hon i sin egenskap av ubåt är konstruerad enligt 
samma princip som alla andra sådana stridsfartyg. Detta har ut
nyttjats vid utbildning av ubåtspersonal, då främst officerselever. 
Man använder sig härvid av den stora fördel som materielens in
struktiva placering utgör. Från en plats ombord kan vederbörande 
elev lätt få en inblick i hur all den materiel fungerar, som erford
ras för uppträdande i uläge. De lärdomar som meddelas tar eleven 
med sig till stor ubåt, där han inte har samma möjligheter att få en 
överskådlig helhetsbild av den relativt komplicerade dykmaterielen. 
Under djupstyrnings- och maskinmanövreringar får han också er
farenheter av en ubåts egenskaper, vilket annars skulle ta mycket 
längre tid under tjänstgöring i en mängd olika befattningar. På 
Spiggen sköter nämligen en man detaljer, som på stor ubåt kräver 
~nsatser av upp till tio man, och vilka dessutom är utplacerade i 
hela fartyget. Det torde alltså inte råda någon tvekan om, att den 
som lärt sig behärska t. ex. djupstyrarens åligganden på Spiggen, 
han kan också sägas ha fått den rätta känslan för en ubåts hand
havande - ett av de viktigaste målen i ubåtselevens utbildning. 
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Under hela övningsåret tjänstgör Spiggen som plattform för at
tackdykarutbildningen. I attackdykarförbandet bildar Spiggen kå r
nan, kring vilken all verksamhet kretsar. Hon u tgör även den sam
manbindningslänk som knyter attackdykaren till den gren inom flo t
tan, vilken han med rätta tillhör, nämligen ubåtsvapnet. Det h ar 
visat sig fördelaktigt, att han under sin utbildning varit sjöko111_ 
menderad på ubåt, då han därigenom blivit förtrogen med de spe
ciella förhållanden som råder bland den personal, med vilken han 
närmast kommer att samarbeta. Ur personalsynpunkt hänger Sp1g
gen och attackdykaren mycket intimt samman. För samtli ga be
fattningar ombord krävs nämligen genomgången attackdykaru t
bildning, vilket innebär att vem som helst i besättningen när som 
helst kan beordras utföra ett attackuppdrag. Attackdykareleven 
har alltså fördelen av att under utbildningens gång kunna studera 
och ta exempel av sina äldre kamraters beteenden. Samtidigt h ar 
utbildningsledaren alltid tillgång till lättåtkomligt instruktörsma
terial i form av färdigutbildade d y k are med oftast flerårig erfaren
het av attackdykarverksamhet. Kursens personal rekryteras ti ll 
stor del bland värnpliktiga. Utbildningen är hård och många äm
nen står på schemat, bl. a. viss materielkännedom på Spiggen, dvärg
ubåtstaktik samt in- och utslussningsövningar. Tack vare Spiggen 
får eleven dessutom både utbildning och uppgifter i en så vik tig 
militär verksamhet som t. ex. vakttjänst. slutligen ger sjökomm en
deringen attackdykareleven en inblick i tjänst och rutin ombord 
på ett fartyg i kustflottan. Väsentligt med tanke på att han ju " L il
syvende og sist" ändå är sjöman. 

Kring Spiggen har organiserats ett dykarlag, för övrigt det en
da inom MKO, som med kort varsel är arbetsdugligt under hela 
året. Attackdykaren som först och främst är syrgasdykare, u tbil
das parallellt även till en skicklig lätt luftdykare. På förbandet 
finns alltid ett antal dykare till förfogande för "lätta" dykeriarbe
ten på ned till 40 meters djup. Sedan utrustningen moderniserats 
och förbättrats, och den lätta dykaren delvis därigenom kunnat 
överta många av de uppgifter som tidigare förelagts endast tung
dykaren, har uppdragens antal ständigt växt. Den ökade efterfrå
gan på dykare kan även förklaras av att det alltmer blivit klart 
för fartygschefer, arbetsledare m. fl., att både tid och pengar kan 
sparas genom att en dykare får gå ned och undersöka en eventuell 
skada. Ofta kan han utföra reparationen, och därmed bidraga till 
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tt en onödig indockning undvikes. I varje fall kan han ge veder
~örande en uppfattning om hur det ser ut, varefter problemet di
rekt kan angripas från rätt håll. "Spiggdykarna" har utfört otaliga 
dykeriarbeten, och någon lista över dessa skall inte redovisas här. 
Som typiska exempel kan dock nämnas: Lokalisering och koppling 
eller upphämtning av torpeder, minor, ankaren m. fl. föremål, loss
ragning av wires i propellrar, reparationer av bottenventiler, kabel
slang- och bojarbeten samt undervattenssprängningar. Eftersom 
förbande t ständigt är så att säga "på dykande fot", har personalen 
utnyttjats vid prov med ny materiel, varvid erfarenheter och för
slag till förbättringar framkommit, samt vid vetenskapliga psyko
logiska och fysiologiska försök. Vid de flera gånger årligen åter
kommande övningarna med blivande dykare och ubåtspersonal i 
övningstanken Karlskrona, har svårigheterna att skaffa instruktö
rer varit kännbara. Det problemet har Spiggen verksamt bidragit 
med hjälp till att lösa, genom att ställa erfaren personal till tank
ledarens förfogande. 

slutligen kan nämnas hur Spiggen visat framfötterna inom ett 
något speciellt men mycket väsentligt område, nämligen den ma
rina propagandans. Såväl vid pressvisningar som under uppvisning
ar för allmänheten har spiggpersonalen med enkla och för åskådar
ren lättöverskådliga övningar bidragit till att befrämja marin "good 
will". Detta har kunnat ske även på platser, som andra fartyg inte 
haft möjlighet att besöka, och där marinen av den anledningen 
annars ej kunnat representeras. 

Annu några år kommer Spiggen att vara operationsduglig, men 
så småningom faller hon för åldersstrecket utan att, som det nu 
ser ut, någon efterträdare övertar hennes uppgifter. Det kommer 
att innebära förlusten av ett i krig effektivt vapen och ett i freds
tid synnerligen användbart medel för framförallt övnings- och ut
bildningsverksamhetens främjande. Vidare kommer det att inne
bära omflyttningar av personal. I det första fallet kommer problem 
att uppstå, medan det andra fallet av lätt förklarliga skäl inte kom
mer att medföra några större svårigheter. Hittills har, sedan Spig
gen kom till Sverige, ombord tjänstgjort sammanlagt 7 officerare, 
5 underofficerare och 8 underbefäl, i samtliga fall stampersonal 
På grund av vakanser på underbefälssidan har i två fall värnplik
tig personal utnyttjats. Utom besättningslistan har med anledning 
av förbandets omfattande basorganisation dessutom ingått 3 värn-
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pliktiga momn 3 t ill förfogande, vilka i princip utbytts en gång 
varje år. Förutom beträffande de sistnämnda gäller för samtlig per
sonal, att uttagning har skett på frivillighetens grund och attack
dykarutbildning varit obligatorisk för tjänst ombord. 

Självfallet innebär det stora fördelar för tjänsten, då denna t ill 
my.cket stor del bygger på självständigt arbete, om personalen fr i
villigt ger sig i kast med uppgifterna. På ett litet förband med 
många "järn i elden" krävs dessutom förmåga till egna initiativ 
hos den enskilde, men även ett intimt samarbete grundat på ka _ 
ratskap inom besättningen. Samhörighetskänslan, som kan spåras 
vid vilket förband som helst, övergår nämligen här till kamratskap 
tack vare den gemensamma utbildningen. Den "lätta stil" som 
blir resultatet, behöver icke medföra att avkall görs på den mili
tära disciplinen, men ger bevisligen goda resultat. Trots förbandets 
växande organisation och de allt flera arbetsuppgifterna, har n ågon 
personalförstärkning t. ex. inte erfordrats. Det faktum att eft er 
avslutad attackdykarutbildning ett antal värnpliktiga varje år an
söker att få stanna kvar i tjänst på vakant furirsstat, torde dess
utom tala sitt tydliga språk. 

Eftersom såväl utbildningen som tjänsten är fysiskt krävande, 
uttas endast helt ung personal till besättningen. Fördelen med unga 
män är, att de är besjälade av stor framåtanda, de tror på sin sak 
och, framförallt, de vågar utföra ett svårt uppdrag. De har dess
utom förmågan att kunna öva upp sin fysiska spänst och hålla den 
på en så hög nivå, att de kan klara ut hårda påfrestningar. Samt
liga är helt på det klara med, att den form av krigföring de v or 
på kommer att kosta människoliv, kanske deras egna, men denna 
insikt rubbar icke deras tro på dess effektivitet. Många får kanske 
den uppfattningen, att det här rör sig om unga vettvillingar, som 
utan hänsyn till förluster och med obändig envishet, litande till 
sin fysiska styrka, med huvudet före kastar sig in i elden. Så är 
dock alls inte fallet. Tvärtom får attackdykaren under utbildning
ens gång klart för sig, att ett gott resultat uppnås endast genom 
ett metodiskt tillvägagångssätt, ett tyst och smidigt uppträdande 
samt först sedan en noggrann planläggning av uppdraget skett. 
Den egna initiativförmågan inte bara premieras utan den fram
lockas, eftersom det är ett krav att individen lär sig arbeta själv
ständigt. Denna egenskap samt det faktum att han trots sin r inga 
ålder och låga militära grad ges tillfällen att påtagligt konstatera 
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resultaten av vad han själv åstadkommit, gör att han får en be
tydligt positivare inställning än en jämnårig kam:at, som utgör 
en liten "kugge" i ett större förband. Svensken 1 gemen, sedan 
gammalt van att bestämma över sig själv, är av naturen självsvål
dig och fullgör effektivast åligganden som är förenade med ansvar. 
Därför är rekryteringsunderlaget hos oss för sådan här special
tjänst gott, såväl bland yngre befäl som bland underbefälsuttagna 
värn pliktiga. 

Av attackdykarförbandets personal i befälsställning har samt
liga under längre eller kortare tid fullgjort tjänst i olika befatt
ningar på stor ubåt, varvid de bl. a. lärt sig inse dessas begräns
ning. De stora båtarnas svårigheter att lösa vissa av sina uppgifter, 
har givit upphov till tanken att låta dvärgubåtar utgöra ett komp
lement till dessa i undervattenskrigföringen. I trånga och grunda 
vatten, Ostersjön är i stora delar ett ur ubåtssynpunkt synnerli
gen grunt hav, och i skärgårdsområden stöter en stor ubåt ofta på 
svårigheter vid sina försök till tyst och smidigt uppträdande. Spe
ciellt vid spaningsuppdrag är det ju väsentligt, att utan upptäckt 
kunna komma så nära målet som möjligt, och dessutom minst 
lika viktigt att kunna manövrera bort från platsen omärkligt. När 
vapeninsats eftersträvas blir saken en helt annan, eftersom i all
mänhet reträttmomentet då präglas av helt andra faktorer. Emel
lertid gäller att man i bägge fallen strävar efter att "göra sig så 
liten som möjligt". Dvärgubåten har också, som tidigare framgått, 
förmågan att slå mot mål på land, vilken stor ubåt saknar. Vidare 
är den lätthanterlig även vad gäller skötsel (t. ex. vid översyn: 
sliptagning i stället för indockning), samt dessutom lätt att dölja i 
bas, av vilken den liksom alla andra fartyg är beroende. 

Detta är inte sagt för att förringa den stora ubåtens värde, utan 
för att belysa hur de två kan komplettera varandra, och inom 
vilka områden ett samarbete dem emellan kan komma till stånd. 
Inte heller har det förutsatts att dvärgubåt av typ Spiggen är spe
ciellt lämpad för våra förhållanden. Med sin nuvarande bestyck
ning, undantagandes attackdykaren, är hon hänvisad till blott ett 
fåtal mål. Kanske är det så illa, att den sorts mål hon är avsedd 
att angripa aldrig kommer att uppenbara sig för oss. Det råder 
ju ingen tvekan om, att en ubåts vapen ännu så länge nästan ute
slutande utgörs av torpeder. Inte heller om att mer än ett halv
sekels erfarenheter visat, att detta vapen är det effektivaste vid 
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bekämpande av traditionella ubåtsmåL Torpedbestyckning på 
Spiggen skulle avsevärt öka hennes effektivitet, och göra h enne 
användbar i sammanhang, där hon hittills varit utestängd. Må
hända skulle ubåtens storlek behöva ökas, men kanske inte nöd
vändigtvis. Våta torpeder kan anbringas utanpå skrovet (jfr tyska 
Seehund och Biber), och målsökande sådana skulle kunna göra 
skrymmande eldledningsutrustning överflödig. Sådan apparatur 
kan kanske även vid användning av vanliga torpeder i någon mån 
ersättas av dvärgubåtens tidigare behandlade förmåga att komma 
så mycket närmare målet. De gamla hederliga "mösskärmskot ten" 
har för övrigt ännu inte visat sig behöva riskera att falla i glömska. 
Enkel materiel, rätt använd, kan vara lika effektiv som komplir:e
rad teknisk, vilken dessutom fordrar insats av svårrekryterade och 
svårutbildade specialister. Aktionsradie och uthållighet är själv
fallet begränsade på en ubåt av denna storlek, och torde inte :lV

sevärt kunna förbättras utan att denna ökas. Den konventionella 
batteridriften i uläge skapar problem på alla ubåtar trots snor
keldriften, och speciellt på en dvärgubåt där batteriet är för
hållandevis litet och farten låg. Nu får en dvärgubåt sällan upp
gifter där större krav ställs på aktionsradien, men det är fö rdel
aktigt i varje fall om den är betryggande. En lösning på proble
met utgör t. ex. Spiggens förmåga att kunna tagas under bogsering 
av stor ubåt vid eventuell långförflyttning i uläge. Det är dock 
en ur många synpunkter olämplig lösning, som torde kunna ersät
tas endast av införande av enhetsmaskineri. Vad uthålligheten be
träffar utgör den inget problem tack vare den ringa personalstYr
kan ombord, då personalen dessutom är specialtrimmad, men den 
omorderna materielen för luftrening, matlagning m. m. frambring
ar önskemål om förbättringar även här. 

Onskedrömmen blir en dvärgubåt på 50-60 ton med maskineri 
av enhetstyp som ger den en fart i uläge av 15 knop. Den har två 
våta målsökande torpeder, en god hydrofon (passiv) och i övrigt 
Spiggens egenskaper vad gäller framkomlighet och manöverför
måga m. m. En sådan båt skulle visa sig synnerligen användbar och 
"allroundkunnig", kanske även för t. ex. ubåtsjakt, trots en myc
ket liten insats av personal. 

Ar det här ändå inte en form av "nålstingstaktik"? J o, förvisso 
utgör inte en båt något vapen. Den erfarenheten har Spiggen givit 
under dessa år. Hon har inte kunnat vara överallt och inte har 
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hon alltid varit operationsduglig. Under översynsperioder har inget 
systerfartyg i hennes ställe uppehållit verksamheten, och nog har 
hon "känt sig litet ensam". För att ett effektivt dvärgvapen på 
ubåtssidan skall kunna skapas, fordras ett stort antal enheter. Lika
så måste rekryteringen av speciellt fast anställd personal öka, så 
att ett bestånde vapen skapas, och en mer omväxlande tjänstgö
ring kan beredas personalen. Måste så små enheter bli dyra, om 
de serietillverkas i stor skala, då beställningar kan läggas ut på små
industrier, materielen är liten och enkel samt byggnadstiden kort? 
Materielen är till och med så lätt, att större transportproblem ej 
bör uppträda, och inga fordringar utesluta ens byggandet av vissa 
delar på avlägsna platser även inne i landet. 

I januari 1962 framlade den år 1954 tillsatta utredningen om 
totalförsvarets personalbrist ett betänkande. I detta fastslogs bl. a. 
att det för vårt vidkommande måste vara ett krav, att försvaret ges 
förmågan att sätta sig till motvärn på många ställen samtidigt, föl
aktligen att kunna täcka så stora ytor som möjligt. Detta låter sig 
icke, på grund av begränsade resurser, göra genom insats av stora 
förband, vilka dessutom löper risk att bli utslagna av angriparens 
kärnvapen. A v båda dessa anledningar tvingas vi i stor utsträck
ning utnyttja mindre förband vilket i och för sig inte behöver in
nebära någon nackdel. Den försämrade förmågan att åstadkomma 
anfallstyngd uppvägs nämligen av möjligheten att möta motstån
daren var helst han kommer inom ett stort område. Småförban
den skall kunna föra uppehållande strid i väntan på erforderlig 
kraftsamling, vilken krävs för att insatsen skall få avgörande be
tydelse. Tyngre förband kan således aldrig bli överflödiga och helt 
ersättas av lättare. Den uppehållande striden förutsätter stor rör
lighet och kan föras på många sätt bl. a. bakom fiendens linjer i 
form av sabotageverksamhet. Vad som fordras är starkt utspridda 
små enheter av välutbildade styrkor, där varje enhet har stort 
självständigt stridsvärde. Gerillaförband? J a, steget är inte långt 
till de små enheter som, enligt vad historien visat, vid många till
fällen framgångsrikt försvarat sig mot långt starkare makters krigs
maskinerier. Tillgänglig litteratur i ämnet klargör emellertid att 
gerillakrigföring förutsätter vissa omständigheter. Bl. a. uppslut
ning kring viljan att nå ett bestämt mål, vilket oftast frammanas 
genom en intensiv politisk propaganda. Vårt demokratiska sam
hälle utgör åtminstone i fredstid ett hinder för organiserandet av 
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sådan verksamhet och ett försvar byggt på gerillakrigföring k an 
således icke ersätta t. ex. ett invasionsförsvar. Men ingenting säger 
att detta inte kan kompletteras, redan i det inledande skedet av 
ett krig, av enheter som dessförinnan övats för sådana uppgifter. 
Om denna tanke är riktig, måste det vara rimligt att redan i fr eds
tid satsa på förband, som har förmågan att snabbt ställa om till 
och att kunna bedriva effektiv gerilla. 

När det fria kriget kommer på tal, ser de flesta framför sig av 
skägg och smuts kamouflerade individer, partisaner, ofta ensam
ma eller i mindre grupper, som från sina nästen i busksnår eller 
trädkronor utgör ett lömskt och farligt hot. Ingen föreställe r sig 
annat än, att den här verksamheten kan bedrivas enbart på land. 
Inom landförsvaret anser man sig också kunna övergå till gerilla
krigföring, tack vare att den undervisning som meddelas vid ar
mens och kustartilleriets jägarförband även tar sikte på sådan ver -
samhet. På så sätt är man bättre beredd den dag angriparen tvingar 
ledningen att åtminstone delvis överge tanken på reguljär krigf ·
ring. Vad gör flottan den dagen, och finns det i flottan något för
band, som i fredstid är utbildat så att det snabbt kan övergå till 
det fria kriget? Jo, vi har attackdykarförbandet, och tyvärr finns 
det bara ett sådant! Förutom flera av den sorten, är en åtgärd när 
det gäller att öka detta förbands styrka att införskaffa flera dvärg
ubåtar, en åtgärd som även skulle stärka vårt ubåtsvapen. Härm ed 
skulle skapas ett vapen användbart såväl i invasionsförsvaret som 
i det fria kriget, och som dessutom i fredstid kan lösa många up -
gifter särskilt inom övnings- och utbildningsverksamheten. 

Har vi råd att undvara ett vapen som är så mångsidigt, så lätt
skött, så lättdolt, så lättrekryterat, så föga personalkrävande och 
så billigt, när det trots sin storlek kan visa sig vara effektivt? 

utterotur 

SAGAN OM ENHETEN 
z. K. Brzezinski, Der Sowjetblock, Einheit und Konflikt 

("The Soviet Bloc- Unity and Conflict"), 

Kiepenheuer & Wirsch 1962. 
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Brzezinskis bok belyser från alla sidor frågan, hur förhållandet ursprungligen 
mellan de olika till östblocket hörande staterna och Sovjetunionen och hur 

va~ varför det ändrat sig under de följ ande 15 åren fram till 1960. D etta gör 
~:t lättare att förstå de ryska ledarnas huvudmål och utrikespolitiska åsikter, 
vilka vanligen genom den kommunistiska - och icke-kommunistiska ! - pro-

gandan till den grad höljes i dimma och förvränges, att det är svårt att 
ri~na sanningen . På så sätt - och det tycker jag är den största behållningen av 
det grundligt genomtänkta och systematiskt bearbetade materialoet - . lämnar 
författaren ett värdefullt bidrag till den mycket debatterade fragan, 1 v ilken 
utsträckning ideologien på ve rkar so vjetledarnas aktuella politiska handlande och 
hur de utnyttjar ideologien som maktinstrument. D et rör sig här inte bara om 
teoretiskt intressanta sidor a v den sovjetiska marxismen utan om praktiska prob
lem, som är ytterst aktuella. D e ryska ledarna kan inte längre som Stalin göra 
vad de vill, de är i större utsträckning än man i väster tror beroende av par
tiets åsikter, vilket betyder, att dc måste räkna med ideologiska synpunkter eller 
åtminstone låtsas som om de räknade med dem . Man behöver bara tänka på den 
- urspru ngligen rent ideologiska - frågan om krig eller fredlig samlevnad 
med västern. 

När man studerar boken, stöter man gång efter annan på de ständigt före
kommande och akuta spänningarna inom det kommunistiska blocket, v ilka å 
ena sidan är en följd av satelliternas beroende av Moskva, å andra sidan av 
nödvändigheten att bringa politiken i takt med ideologien . Vi får inte glömma 
att förhållandet mellan Moskva och Warszawa är helt annorlunda än t. ex. mel
lan Moskva och O stberlin, förhållandet mellan Budapest och Bukarest annor
lunda än mellan Budapest och Prag. U tifrån gör - eller rättare sagt gjo rde -
Östblocket ofta ett intryck av att vara den av Stalin pri sade monoliten, men i 
själva verket kan man inte tala om någon enhet, endast om enighet mellan le
darna i en enda fråga: den kommunist iska vä rlden måste på något sätt besegra 
den s. k. kaptalistiska världen . Medan avvikande meningar och regeringarna ~ 
speciella önskemål i den fria världen diskuteras, bekämpas eller understödes l 

fullt dagsljus, hör man aldrig talas om något liknande i satellitst.a terna, u:om 
möjligen någon gång, när det rör sig om en fråga av ytte rsta vikt, som mte 
gh att hemlighålla, som i dag t. ex . fallen Kina och Albanien . 
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Trots all utåt proklamerad enhet och trots ryssarnas ledarställning, som dock 
allt häftigare bestrides av Kina och dess anhängare, eller rättare sagt av den 
opposition, som är latent övera ll t i östblocket, finns det inom det kommunistiska 
blocket en gruppbildning,som då och då växlar. En tid ansågs Polen och Jugo
slavien vara " revis ionist iska". Osttyskland, Tjeckoslovakien och Bulgarien rea
gerade mycket häftigare mot denna revisionism" än Ungern och Rumänien och 
liknade i det avseendet Kina. Ungern angrep visse rligen med skärpa Jug0 s]a.. 
vien, men förhöll sig återhållsamt visavi Polen. Rumänerna, som hade ett gott 
fö rhållande till Tito, undvek att fördöma de jugoslaviska "avvikelserna" och 
kritiserade inte heller polackerna i samma utsträckning som de andra. I dag 
sk iner åter nådens sol över Tito, men absolut inte över Albanien, och Gomul ka 
betraktas som en vän till Chrusjtjov. Men huru länge? Att Ulbricht och Go
mulka inte precis älskar varandra är välbekant; det är endast på Kreml s en
trägna begäran som de utåt hål ler masken . 

Såsom R. R Bowie, chefen för "Center for International Affairs", fram hJl ler 
i bokens inledning, är spänningarna inom östblocket viktiga, eftersom man ofta 
hör sägas, att det är "realistiskt" att erkänna det sovjetiska herraväldet over 
denna del av världen som definitivt och oföränderligt. Brzezinskis arbete '1sar, 
att man knappast kan förutse hur situationen kommer att utveckla sig, men att 
det voro oklokt att tro att den inte går att rubba. 

Vad västern behöver för att vara beredd på alla möjligheter är ständigt öb de 
kunskaper och en på dem baserad politik. Inte minst kunskaper om det inbördes 
förhållandet mellan östblockers stater, vilka alla mer eller mindre mot fon ens 
vilja har råkat under kommunismens direkta eller indirekta herravälde, från 
Estland till Albanien. 

Oskar Angehs 
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Notiser från nar och fjärran 

Sammanställda på Marinens Pressdetalj 

Canada 

Ubåtar . 

3 ubåtar av brittiska O-klassen skall byggas i England. 

Marine Rundschau apri l r 96 3. 

Danmark 
Fregat ter. 

Rolf K rake skall inom en nära framtid återlämnas t ill England. 

Marine News maj 1963. 

Motortorpedbåtar. 

Tranen sjönk utanför Stavanger 27/3 1963 efter en kollision med ett norskt 
fi skefartyg, T rygg, vi lket klövs och sjönk. Två besättningsmän på Trygg fick 
sätta livet ti ll. 

Marine News maj 1963. 

Indien 
Ubåtar. 

Indien planerar inköpa en eller två ubåtar samt två ell er tre fregatter, åtmin
stone de senare byggda på engelska eller svenska varv. 

Marine News maj 1963. 

Japan 
Varv. 

Mitsubishi-varvet har ti llkännagivit planer på konst ruktion av två torrdockor 
för fartyg på upp till r 50 ooo ton. 
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]ämförelsetabell. 
Kina 

Enligt engelska källor är styrkeförhållandet mellan Nationali stkina och K
0 111

_ 

munistkina enligt nedan stående ta bell 

Personal 

Marininfanteri 

Jagare 

Ubå tar 

Patrullbåta r 

Motortorpedbåtar 

Motorkanonbåta r 

Minsvepare 

Landstignin gsfartyg 

Diverse hjälpfartyg 

Nationalistkina Kommunistkina 

35 000 

27 000 

Nat iona listkina 

J O 

I9 
Gr 

78 

53 000 
28 000 

4 
24 (r7W, 4S, 3MV-kbss 

vartill kommer 4W-kbss 

ej färdigbyggda) 

Kommunistkina 

24 
ca 150 
ca 6o 

38 

59 
ca 400 

Marine Rundschau april r 96 3. 

Bevakningsb!ltar. 
Malaya 

Tio bevakningsbåtar sammanlagt har nu beställts från engelska varv. T yp

fartyget SR. KEDAH är på roo ton och gör omkring 27 knop. Beväpni n"rn 

består av två enkel-4o:or av Bofors kon struktion. 

Marine News maj 1963 . 

Sjöstyrkor. 
N a to 

Av presskommentarer tycks det fram gå a tt det är Västtyskland ~om fö ,·e

slagit den styrka på 25 övervattensfartyg, vilka borde ingå i en särski ld NATO

styrka. Aven besättningarna föreslås bland as från ol ika nationer. USA och Vä;r 

tysk land skall beta la en tredjedel var av kostnaderna medan Storbritannien sr~ r 

för 5 a lO 
0/o och resten bekostas av övriga nationer inom NATO. Hur U SA :s 

marinledning skall reagera är ännu en omtvistad fråga. 
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Pakistan 

Ubåtar . 

En ubåt skall levereras från USA. 

Marine News maJ 1963 . 

Portugal 

fregatter . 

o ] "f D. Fernando som använts som skolfartyg för-Den r 20 ar gam a t ra regatten 

stördes av eld J/4 1963. 
Marine News maj 1963. 

Jagare typ Kynda. 

Sovjet 

}agare. 

Den nya sovjetiska jagaren Kynda är p å ca 4000 ton, !43 m lång och Io5 m 

bred. Hennes beväpning består av medeldistansrobotar med en kaltber pa ca 

två m (två kvadruppelställ med magasin i överbyggnaden i närheten av robot

ställen Dessa är vridbara i sidan.) Dessutom har hon ett dubbel ställ med luft

värnsr~botar av Terrier-typ samt 4-8,5 cm kanoner i dubbeltorn akter. På gång

borden finns torpedställ för ubåtsja~ttorped;r och P.å b~cken ~.r.o.ligen :.nord

ningar för antiubåtskastpjäs av typ L1mbo. Pa akterdack fmns moJhghet for he

likopter att landa. 
Marine Rundschau april 1963. 
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M arkeffekt farkoster. 

· Tass har meddelat att den första inom Sovjet byggda markeffektfarkosten nu 
är färdig. Raduga har byggts på Gorkiyvarvet vid Volga. Den framdri vs av 
två flygmotorer, kan ta fem passagerare och gör en fart på 120 km/tim. 

US Proeecdings april l l63. 

Storbritannien 
Bas. 

Rosyth har utsetts som kommande bas för de projekterade "Polaris" -be> 'i p
n ad e ubåtarna. Varvet beräknas få klara av vrssa arbeten ombord på båtarna 
från 1965. 

Marine News maj rc63. 

Jagare . 

H MS Aisne och Cocunna har byggts om till radarspanings jagare. 

Marine News maJ r o6 3. 

H MS Cavendish har efter ombyggnad inga torpedtuber och ett enkellavetoge 
med Bofors 40 mm akan har ersatt dubbellavettaget på aktra överbyggnader'. 

Marine News maj r n63. 

M insvepare . 

H M S Orestes har sålts för nedskrotning. 

Marine News maj r )6 J. 

Ubåtar. 

HMS Dreadnought tios kunna uppnå en fart under vattnet av omkring 30 
knop. 

Marine News maj 196 3. 

U båtsdepå fartyg. 

H M S M aidstone har moderniserats för att användas som depåfartyg för dc 
kommande fyra atomubåtarna. 

US Proeecdings april 1963. 

USA 
Atomdrift. 

Amerikanska försvarsdepartementet har uppmanat US Navy att ytterliga re 
bearbeta frågan om framtidens örlogsfartyg skall vara atomdrivna. Försvarsmi
niitem Mc-Namara har därigenom uppskjutit beslut i frågan. 

US News and World Report 20 maj 196 3· 
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Västtyskland 

pepåfartyg. . . . . 
Tendern Werra SJOSattes vid Lindenau-Werft 1 Krel-Fnednchsort 26/3 1963. 

Werra är den sista i ett byggnadsprogram som omfattar 
g fartyg för torpedbåtseskadrar 

2 fartyg för ubåtseskadrar 

3 fartyg för snabba minsvepare .. . 
Depåfartygen är på 2200 ton, 95 m långa, fart över 20 knop. Bevapmng 2-10 

crn kanoner samt fyra 40 mm luftvärnskanoner. 

Leinen Los maJ 1963 . 

skolfartyg. 
skolfartyget Deutschlands (4800 ton, 22 knop) beväpning består av 

4-10 cm kanoner 
6-40 mm automatkanoner 
torpedtuber 
antiubåt:;vapen 

Deutschland har gjort sina provturer och togs tjänst i ap ril 1963. 

Marine News maJ 196 3. 
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