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Synpunkter på utbildningen till och som 
sjöofficer. 

Förord. 

Författarna till de i della nr av tidskriften publice
rade artiklarna vilja gemensamt framhålla 

att de framlagda synpunkterna måste hetraktas som 
diskussionsinlägg och icke såsom preciserade och »full
träffsäkra» förslag. 

att detaljerade undersökningar av kursplaner m m 
icke kunnat utföras samt 

att de framlagda förslagen - i den mån de kunna 
vinna beaktande - givetvis måste genomföras successivt. 

Det ligger ju i sakens natur att en högre utbildnings
anstalt ej kan erhålla sin slutgiltiga utformning förrän 
d e lägre omlagts. Man får därför använda lämpliga över
gångsformer under ett antal år tills det nya utbildnings
systemet vunnit erforderlig stadga. 

Författarna skulle också anse sig rikt belönade, om 
de genom att framkalla motförslag, kritik och diskussions
inlägg kunnat bidraga till att väcka intresse för officers
utbildningen, som ju har en mycket stor betydelse för 
vapnets fortsatta utveckling. 

Stockholm i september 1949. 

N. E. öDMA~. Å. LINDEMALM. J. LAGERCRANTZ. 

S. CARLESO~. R. ENGDAHL. 

'l'ids!.Ti/t i S.iö1 iiseJt r/r>/ . 31 
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Sjöofficersutbildningen 1 stöpsleven. 

Av kaptenen R.. EngdahJ. 

Inledning. 

Bakgrunden till att sjöofficersutbildningen nu på all
var konunit i stöpsleven torde kunna sägas vara 

dels allt nytt i tekniskt avseende som under de se
naste åren tillförts och alltjämt tillföres flottan, vilket 
medfört alltmer svällande kursplaner förutom att special
kurser och särskilda kurser av olika slag ökat i omfatt
ning, 

dels det redan skönjbara inflytandet på tjänsten i sin 
helhet och därmed även på utbildningsfrågorna av öve r
gången till en lätt flotta med utomordentligt höga krav 
på samverkan mellan vapnen i förening med ökad tonvik t 
på fartyg och materiel för ubåtsjakt contra en - relativ ! 
sett --:- minskad ubåtskomposant i sjöförsvaret, 

dels slutligen behovet av att undersöka vilket infly
tande på utbildningsfrågorna tillkomsten av nya vap~n 
kan väntas medföra. 

Dc senaste årens utveckling ifråga om sjöofficersut
bildningen kan knappast betecknas såsom tillfredsstäl
lande. Detta sammanhänger i viss utsträckning med nö d
vändigheten av att så snabbt som möjligt fylla befintliga 
luckor i utbildningen ifråga om verkan och utnyttjande R\ 

nytillkomna vapen och tekniska hjälpmedel. Den vi1-
sentliga kritiken riktar sig emellertid mol den hetero
geilitct, som är utmärkande för den ntwaranck vapcn
ulhildningcn, varigenom vissa vapentjänster blivit me r 
»gynnade» än andra i det att uforumingen av kur:;
planerna väsentligen blivit heroende av om eleverna 
sjö- eller landkommenderats och kunnat frigöras från an 
nan tjänst. Det synes även oformligt alt samlidigl pa-
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gåen de officerskurser studera samma ämnesavsnitt på 
skilda håll. En centralisering i här berörda avseenden 
skulle säkert bjuda betydande fördelar. En ytterlicrare 
oläg:nhct utgöres av dc ur kommenderingssynpunkt s~år
m anovrerade specialkurserna, som för mt111ga belägga stör
r~. delen av ~idel~ mellan vapenutbildningen och sjökrigs
hogsl~olan. Slutllgcn efterlyses en klarare målsäLtning föl· 
de oh ka kurserna och en mera påtaglig följsamhet i ut
bildningsgångcn inom den obligatoriska officcrsulbild
ningen. 

~n annan synpunkt, som i detta sannmmhang förtjä
nar framhållas, är önskemålet att officeren i större ut
sträck ning än hittills efter genomgångna kurser kommen
deras i sådan.a befattningar och under så lång tid i följd 
att han verkhgcn får tillfälle att i praktiken omsälta och 
vidare ulvedda under den skolmässiga utbildninaen för
värvade grundläggande kunskaper och färdighcl~r. 

Om här anförda synpunkter torde flertalet sjöoffi
cerare i huvudsak vara eniga . Frågan är endast: I-IUH 
skall ovan aktualiserade utbildningsproblem lösas för alt 
det eftersträvad e målet skall nås? 

I marinstahen utarbetades i våras en promemoria rö
ra~Hle sjöoffice~·suthildningens anordnande mellan sj ö
kngsskolan (KSS) och sjökrigshögskohm (KSHS). 1\'Iot 
bakgrunden av bl a denna P. M. sammanträffade ett 15-
tal kam ra ter i olika ål d mr ]J å sjöofficersmässen i Stock
holm ~~ en 14 juni i år för aU diskutera officersutbildningen 
och darmed sammanhängande problem. 

Efter en livlig och mycket givande diskussion enade.; 
de närvarande om, att problemet måste vidgas till aU 
o~nfatta en granskning av frågan om utbildningen både 
tzll och som officer i h el a dess vidd och alt följ ande all
männa riktlinjer borde läggas till grund för sjöofficers
utbildningen, nämligen 

att utbildningen vid KSS Lör r~icka för pt·aklisk tjäm;t 
utan ytterligare pttbyggnad under dc första tYå åren snm 
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officer och att man i anslutning härtill borde utreda i vad 
1nån nuvarande utbildning vid KSS är i b ehov av om-
läggning, 

att de första två a tre tjänsteåren efter KSS böra 
vara kursfria för att bereda den unge officeren möjlighel 
att mogna under aktiv yrkesutövning, 

att en påbyggnad av officerens kunskaper och färd ig
heter erfordras 3:c a 4:e tjänsteå ret för att få fram tjäns tc
grenschefer och liknande, 

att denna utbildning i huvudsak bör molsvara nuva
rande vapenkurscr, särskilda kurser och i viss utsträck
ning även specialkurser, 

all denna utbildning hör omfalta 
dels en mera allmänt betonad sjömilitär del, lika fö1 

alla, inbegripande dc avsnitt av tjänsten, smn m t1ste b e
härskas eller vara kända" av varje sjöofficer oberoende 
av vapen- eller specialtj änst, 

dels någon form av vapen- och/eller specialutbildning 
t ill vil.ken differentiering bör ske i stort sett efter nuva
varande principer, 

att denna utbildning hör bedrivas vid :;ärskilcl sko /u 
(stridsskola) och ej på stridsbemannade fartyg m ed sam
tidigt förrättande av annan tjänst samt att det hör utre
das hur denna utbildning i princip nu i detalj hör läggas 
upp. 

Vidare enades man om 
att KSHS allmänna och högre kurser böra modifie ras 

dels för atl tillfredsställande anslutning till den ovan be
handlade utbildningen som officer skall erhållas, dels 
för att medgiva en avkortning och modC;rnisering av dc 
högre kurserna som ur fl era synpunkter måste anses ön<;k
värd samt slutligen 

att frågan om obligatoriska kurser för r egemen tsoffi
cerare borde utredas. 
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Några allmänna synpunkter på lllbildningen lill och som 
oflicer. 

Karakteristiskt för sjöofficerens utbildning är elen 
dubbla målsättningen: 

1) förmågan att föra fram fartyg, 
2) förmågan att rätt utnyllja av fartygen burna va

pen och tekniska hjälpmedel. 
Jämsides härmed - eller om man s~1 Yill s:'\ som trcdj e 

m en därför icke mindre viktig punkl - måste man ställa 
förmågan att kunna leda och utbilda flottans personal av 
olika k a Legoricr. 

Huvudansvaret för fartygens framförande i så viii krig 
som fred samt för ledningen av flatlans operationer un
der krig vilar på sjöofficerskåren och denna måste där
för genom sin utbildning systematiskt fo stras för dessa 
uppgifter. Detta innebär såväl karaktärsdaning och bi
bringande av omfattande sjömilitära kunskaper, som sam
lande av in- och utländska erfarenheter på sjökrigs
konstens område. 

Hessa förhållanden n'ledföra att officerens utbildning 
egentligen aldrig slutar, då det för tjänsteutövningen ford
ras att hans yrkeskunskaper och färdigheter ständigt ak
tualiseras och förnyas - ett drag i officcrsutbildningen, 
som i viss mån skiljer denna från annan utbildning. För 
att denna ständigt pågående vidareutbildning ej skall 
komma att vila på lösan sand erfordras en grundlig stom
me på bred has, på vilken sedan dc erforderliga tillbygg
naderna kunna göras och mot bakgrunden av vilken en 
fortgående mognad i praktisk tjänst kan ske. 

Denna princip har man sedan gammalt tagit sikte på 
vid utbildningen till officer, vilken sålunda varken kan 
eller bör avse framställning av en fäl·dig produkt, som 
genast är skickad att lösa alla de uppgifter, som kunna 
tillkomma en subalternofficer. l\Iognad vinn es först un
der praktisk yrkesutö vning och med hänsyn härtill synes 
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del endast vara Lill fördel för officerens utbildning och 
Ycrksamhet på lång sikt alt han så tidigt som~ möjligt 
kommer ut i an~varig ställning. överhuvud taget hör 
utbildningen både till och som officer karakteriseras :1.v 
en väl ;vvägd växelverkan mellan skolutbildning och 
praktisk lj änstgöring för alt det skall bli InöjUgt att upp
nå den yrkesskicklighet, som erfordras på olika chefs
poster. 

Det svnes sålunda oriktigt alt ställa fordringarna pi1 
de yngsta· officerarna alltför högt, särskilt i fråga om de
taljkunskaper på olika områden, utan i st~llet aeceptct:a 
den begränsning i sekundära ting, som bhr en natm·hg 
följd av koncentrationen till de primära U_PP?ificn:a -~ 
en synpunkt, som torde förtjäna beaktande 1 d1skusswncn 
om fänrikens utbildning och ställning. 

Då det visat sig vid diskussionen rörande officcrsut
bildningcn, att olika betydelser inlagts i uttrycken vapen
utbildning respektive specialutbildning synes det lämp
ligt aH dröja något vid definitionen av dessa ultryck. 
Enligt nu gällande officersulbildningsrcglement~ (Ol!R / 
19"16) avses med »vapenutbildning» den för vaqe officer 
föreskrivna obligatoriska utbildningen till någon av va
pentjänsterna artilleri-~ min-, torped- eller ubåtst.i_äns:. 
Denna utbildning omfattar dels vapenämnen. (arhllen, 
min- etc) jämte praktisl(a övningar för vapenljänsten 
ifråga, dels vissa »allmänna» ämnen såso_m r~dar och 
stridslednina, förbindelsetjänst och förvaltmngslara m m. 
l\Ied »specialutbildning» avses utbildning för specialtjio~nst, 
till vilken kompaniofficerare kunna konnneEderas, utovcr 
och i huvudsak oberoende av erh~lllen (avsedd) vapen
utbildnip_a. Dessa specialtjänster äro emellertid av vi tt 
skilda sl~~. i det att en del avse särskilda mobiliserings
kommenderingar t ex flygtjänst och torpedbåtstjänst eller 
äro begränsade till vissa drabbningsbefattningar ombord, 
såsom c forbinddseofficcr. ubåtsjaktofficer m fl, med an 
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andra avse tjänster av mer eller mindre fredsmässig k a
raktär såsom gymnastiktjänst och segelfartygstjänst 

Med hänsyn till de olika alternativ, som kunna Länkas 
i fråga om uppläggning och samordnande av olika vapen
och specialkurser, synas följande definitioner av begrep
pen vara ändamålsenliga. 

l. Med vapenutbildning förstås sådan obligatorisk 
teoretisk och praktisk utbildning, som direkt ansluter sig 
till en viss vapentjänst, för exempelvis artilleritjänsten 
ämnena artillerimateriel, ballistik och eldledning, artille
riövningar och artilleriskjutningar. 

2. Med allmän sjömilitär utbildning avses sådan ut
bildning - också obligatorisk - som varje yngre sjöoffi
cer bör erhålla oberoende av vapentjänst och som om
fattar de ämnen, vilka ej äro specifika för någon vapen
tjänst. (Kan eventuellt innesluta dc delar av vapcnäm
nena, som äro gemensamma för alla vapenkurser). 

3. Med specialutbildning avses specialisering utöver 
vapenutbildningen och den allmänna sjömilitära utbild
ningen, i princip efter nuvarande grunder i OUR. 

Betydelsen av växelverkan mellan utbildningen vid 
skolor och den praktiska tjänsten har tidigare antytts. 

Siwlutbildningen avser ju främst att meddela ökade 
kunskaper och färdigheter men även att vidga blicken och 
skola omdömet, så att officeren på bästa sätt skall kunna 
tillgodogöra sig den praktiska tjänstens erfaTenheter. Hu
ruvida sådan utbildning bör vara förlagd ombord eller i 
land bör huvudsakligen bero på vad utbildningen eller 
delar av densamma avser, men som. allmän princip torde 
böra uppställas att allt som kan också bör studeras i land, 
emedan den lugnare landförläggningen i hög grad under
lättar elevernas självverksamhet förutom~ att den ger lä
rarna ökat oberoende vid undervisningens planläggning 
och genomförande. 

Den omedelbara litbildningen för en viss befattning 
sker dock som regel häst genom praktisk tjänstgöring 



4-±-! 

ombord i närmast lägre befattning eller såsom biträde a t 

befattningshavaren ifråga. Jämsides hänned erfordras 

helt naturligt självstudier under fartygschefens direkta 

eller indirck la ledning. G j orda iakttagelser lyda emel

lertid på, att denna mycket viktiga sida av utbildnin g'-'ll 

ombord numera ej medhinnes emedan dc yngre officcrar·· 

na i alltför stor utsträckning insättas på olika uppdrag i 

den rutinmässiga fartygstjänsten, som borde kunna skii

tas av t ex underofficerare, allt till förfång för nöclYö.ndJ

ga förberedelser och självstudier inom. det för officeren 

vik tigas te verksamhetsområdet: stridstjänsten . 

Om enighet skulle råda beträffande flertalet av ovan 

framförda synpunkter, äro meningarna med säkerhet dr

lade om när vapenutbildningen och den »allmänna sj ii

militära utbildningen» bör läggas. Många anse,. att den 

allmänna utbildningen bör genomgås l :a eller 2 :a fän

riksåret, medan andra (däribland förf.) anse, att de första 

två åren som officer böra vara kursfria. Motivet härför 

är inte endast, som tidigare framhållits, att officeren skall 

få tillfälle att mogna och därigenom bättre kunna tillgo

dogörn sig den fortsatta utbildningen, utan även de psy

kologiska skäl som tala emot, att den unge officeren ome

delbart eller kort efter utnämningen åter sättes på skol

bänken, då detta knappast kan verka inspirerande och i 

varje fall icke motsvarar det liv han tänkt sig såsom sj ö

officer. Då vidare vapenutbildningen under alla förhå l

landen bör föregås av åtminstone ett års praktisk tjänst

göring ombord och det med hänsyn till studieresultatet 

torde vara fördelaktigast att låta den allmänna sjömi li

tära utbildningen och vapenutbildningen följa direkt pn 

varandra, synas ytterligare skäl tala för att dessa kurser 

påbörjas först 3:e eller 4:e tjänsteåret. En jämförelse 

med armens truppslagsofficersskola (genomgås 4 :e tjänste

året) kan härvid bjuda på mycket av intresse, 

Ifråga om specialtjänsterna synas dessa böra hegr~1 n

sas i största möjliga utsträckning, vilket delvis kan ske 
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genom att vidga den allmänna utbildningen och i större 

utsträckning bygga på »självspecialisering». I varje fall 

böra specialkurser före genomgången av KSHS i görli

gaste mån undvikas och i stället sparas till efter dcJ;sam

ma och då i första hand reserveras för de officerare. som 
icke kvalificerat sig för högre kurs. . 

Om man utgår ifrån att KSHS allmänna kurs, såsom 

f n är fallet, förlägges till 7:e tjänsteåret, att I\SHS högre 

kurser omfatta i genomsnitt l 1h år samt att en reaements

officerskurs genomgås mellan 20:e och 25:e tjä~stcårct, 
skulle den principiella uppläggningen av sjöofficersutbild

ningen komma att gestalla sig som framgår av nedan
stå ende tablå. 

För a lt emellertid få frågorna om utbildningen som 

officer mera allsidigt belysta erfordras parallellt med d c 

ovan mera allmänt skisserade önskemålen en granskning 

av vissa speciella problem som på olika sätt kunna få storl 

inflytande på sjöofficersutbildningens uppläggning i de

talj. Dessa synas vara följ ande. 

l. Vilket mobiliseringsbehov av slamofficerare förc

ligger inom olika vap~n- och specialtjänster? 

Frågan aktualiseras främst av det inflytande pö. för

delningen till olika vapentjänster som tillkomsten av dc 

planerade ubåtsjaktfartygen och de stora torpedbålarna 

kan väntas medföra. Men även bortsett från dessa st~i.llcL" 

sig mången kritisk mot att f n omkring 25 % av slamoffi

cerarna utbildas för mintjänst, då ju minsvepningstjänsten 

närmast är att betrakta såsom ett arbete (sjömansarbete) 

och sålunda bör ligga väl till för våra reservofficerare, 

och den rena mintjänsten enrlast fordrar besältande av ett 

relativt begränsat antal nyckelposter. Helt annorlunda 

gestalta sig förhållandena inom de övriga vapentjänster

na, där kravet på högt uppdriven stridsteknik medför 

fordr ingar på dagsaktuella sjömilitära kunskaper och fär
digheter av sina utövare. 
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2. \'ilket är frerlsbehoYet av specialutbildade instruk
tionsofficerare ? 

Fredshehovet av inslruktörer är en av de faldorer 
som bidragit till det nuvarande stora antalet specialknresr 
och »särskilda» kurser för yngre officerare. Ovan antydd 
centralisering av utbildning i gemensamma ämnen med
för omedelbart en besparing av antalet lärare. Dessutom 
synes m a n böra sporra dc yngre officerarna till ökad själv
specialisering, lämpligen genom. att införa lärararYode 
även för heltidsanställda instruktörer vid officerskurseL 
-vilket icke är fallet f n vid t ex vapenkurserna. 

3. Vad måste officeren kunna i olika grader och be
fattningar? 

De senaste årens utveckling inom officersutbildningen 
har onekligen karakteriserats av ökat inträngande i ma
tericldetaljer. Vilka orsakerna till denna utveckling än 
må vara, är det uppenbart att denna fråga intimt samrnan
hänger med avvägningen av officerens och underoffice
rens tjänste- och ansvarsområden. Det blir därför nöd
vändigt att bl a mot bakgrunden av det nya sjötjänstreg
lementet klarlägga, i vilken utsträckning sjöofficeren mås
te behärska delen (detaljen) och ej endast kunna svara 
för delens inpassande i det hela. 

4. Vilka möjligheter finnas f n och inom överskåd
lig framtid att tillgodose ovan framförda krav och syn
punkter på sjöofficersutbildningen ? 

Denna fråga är först och sist beroende av tillgängliga 
»u thildningsplattformar» ombor d och iland å ena sidan 
och möjligheterna att frigöra lärare och elever från an
nan tjänst å den andra. F n föreligga inga större problem 
i dessa avseenden för KSS och KSHS m en så mycl(et me
mera för däremellan liggande delar av officersutbild
ningen. Genom de övningsanläggningar, som äro plane
rade och under byggnad vid Berga, komma emellertid 
helt nya möjligheter att ed1ållas till landförlåggning av 
många tidskrävande, förberedande övningar av grundläg-
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e_:ande natur, vilka tidigare måst bedrivas ombord. Om 
antalet rustade fartyg icke behöver minskas under de i 
nuvarande, reduceras problemet i huvudsak till en r en 
personalfråga. På grund av det stora antalet vakanser 
i löjtnantsbeställningarna (19c19 c :a 50) har denna hittills 
dock varit den Jnest brännande frågan. Emellertid räk
nar man med att inom några år ha fyllt en stor del av 
vakanserna. 

Olika samverkande omständigheter tyda sålunda p å 
att inom eH a två år relativt gynnsamma yttre förutsätt
ningar komma att finnas för en rationell omläggning av 
sjöofficerarnas utbildning under perioden mellan KSS och 
KSHS. Det synes då både lämpligt och möjligt att cen
tralisera åtminstone huvuddelen av denna utbildning till 
en »stridsskola» i CM:s regi-- förslagsvis på Berga - -med 
samma organisatoriska ställning som KSS och KSHS ocb 
med erforderlig tillgån g på såväl rörliga som fasta ut
bildningspla ttformar. 

Synpunkter på utbildningen till stamofficer 
vid flottan. 

A v kaptenen j. Lagercrantz. 

Genom mo 221/±4 fastställda »Föreskrifter för utbild
ningen vid sjökrigsskolan» anges målet för denna utbild
ning vara att helt eller delvis bibringa marinens offic:crs
aspiranter och kadetter de kunskaper och färdigheter, som 
erfordras för att hestrida sådana befattningar, som till
komma lägsta officersgraden, ävensom de grundläggJude 
kunskaper, som erfordras för vidareutbildning som offieer. 

I anslutning till detta utbildningsmål skall utbild
ningen vid sjökrigsskolan, säger marinordern, »inriktas 
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på att hos eleverna främja utvecklingen av de egenskaper, 
som äro nödvändiga för ett rält fullgörande av det bli
vande kallet, såsom ansvarskänsla, plikttrohet och initia
tivkraft, uthållighet och disciplinär uppfatt11ing, sinnes
närvaro och omdöJnesförmåga» . 

Vilka kunskaper och färdigheter erfordras då för att 
bestrida sådana befattningar som tillkmnma lägsta offi
ccrsgraden, vad skall den nyexaminerade fänriken kunna 
prestera, vad kan rnan fordra av lwnmn? 

Det första kravet måste vara att lum fyller dc all
männa lordringar man ställer på en medlen'l i sjöofficers
k åren. 

Internationellt sett innehar sjöofficersyrket en aktad 
ställning. På sjöofficeren ställer man därför av tl'adiiion 
stora krav på allmänkunskap, helevenhet och vidsyn, han 
skall vara »gentleman», han skall ha »bildning>>. Ofla i 
fred men än oftare under krigsförhållanden ställes sjö
officeren dessutom inför problem, som bl a fordra inter
nationell umgängeskonst. Den svenske sjöofficeren hör 
fylla dessa allmänna fordringar. Till detta kommer den 
svenska sjöofficerskårens naturliga önskan att dess I'H'U

lemmar inneha sådana allmänna kvalifikationer, som för
läna ldn·en såväl en aktad ställning i samhället som en 
på naturliga grunder byggd ledarställning bland flotb-ms 
övriga personalkategorier. 

En annan fordran är att fänriken skall kunna navi
gera och manövrera örlogsfartyg. Man bör inte fordra 
att han skall behärska konsten att navigera under myckcl 
svåra förhållanden, men han skall kunna grunderna för 
delta och ha förmåga att tillämpa metadenJa för terrester 
och astronomisk navigering samt alla fo r merna för na
vigering med elektrotekniska hjälpmedel. Man kan hel
ler inte kräva att han skall b ehärska konsten att manöv
r era stora farlyg under svåra förhållanden men även här 
mftste man fordra att han kan grunderna. 
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Fänriken skall kunna leda och fostra flottans sjömä n. 
Därför måste han själv vara sjöman med allt vad dclb 
innebär av sjömanskap, behärskande av lJåtljänst och 
örlogsmässighet, farlygskännedom, rcglemcnlskunskapcr 
samt kunskaper och färdigheter i förbindelsetjänst m 111. 

Fänriken skall kunna strida med silt fartyg. Del la
ter mycket och måslc helt naturligt nyanseras beroende 
av vad slag,; fartyg fänriken tjänstgör på. Den fordran 
måste man dock hålla på att han skall vara så orienterad 
om sjökrigels taktik, vapen och teh:niska hjälpmedel sam t 
dessas utnylljande, att han- efter alltid erforderlig intrim
ning - kan föra ett mindre fartyg i strid och på större far
tyg bekläda vissa betydelsefulla stridsbcfaltningar. H:m 
måste kunna skjuta med artilleri av upp t o m medelsvåra 
kalibrar. Han skall därför kunna tjänstgöra som eldle
dare och divisionsbefälhavare vid medelsvårt artilleri och 
luftvärnsartilleri. Man kan däremot inte kräva att han 
utan särskild utbildning skall kunna utnyttja torpedvap
net från något av dess bärare eller tjänstgöra som chef 
på fartyg för min- eller minsvepningsuppdrag. lian skall 
fl_ andra sidan ha sådan grundläggande utbildning om 
stridstjänsten på ell örlogsfartyg att han efter intrimning 
kan sältas i hefatlningar - förutom vid artilleriet - sh
som förbindelseofficer och fingeringsofficer och på mind
re fartyg dessutom som stridsledningsofficer (motsvaran
de), och skyddsofficer. 

I fartygstjänsten skall man av fänriken kunna fordra 
kunskap och färdighet som vakthavande officer beträffan
dc den inre tjänsten, som divisionsofficer för manskapet 
samt såsom instruktionsofficer i - huvudsakligen - sjö
mansuthildning. Fordringarna härvidlag sammanfalla i 
huvudsak med dem som äro erforderliga för fänriken -
sJomannen. Här nu1 endast underst rykas kravet på fän
rikens färdighet i befiilsutövning. Han skall ha auktori
let Dctla fordrar - förutom nö<lvi_i_ndiga kunskaper för 
befattningen i fråga - kiinnedom om unelerlydande per-
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sonal och dess tjänstgörings- och utbildningsförhållandcn, 
samt förmåga att föra bej'äl. - Ledaregenskaper äro ofta 
medfödda. I utbildningen till sjöofficer kunna sådana 
dock icke tillmätJ.s utslagsgivande betydelse för kadettens 
lämplighet att bli officer. Mot en sådan uppfattning står 
nämJigen alla andra krav som en sjöofficer måste fylla 
och som endast i lyckliga fall kompletteras med den med
född a intuitiva förmågan att leda andra. Kadetten måste 
därför utbildas i att föra befäl. Fordran på fänriken 
måste sedan bli att han kan det. 

Författaren har biltills huvudsakligen berört fordrino--
t> 

arna på fänriken vid hans tjänstgöring ombord. Ehuru-
väl fänrikens arbete iland stundom kan kräva speciella 
kunskaper och färdigheter som instruktionsofficer m m 
torde det dock icke vara befogat att hos den landkommen
derade fänriken fordra större kvalifikationer än den sjö
kommenderade innehar. 

Nu är frågan: Fylla våra dagars fänrikar alla dessa 
fordringar? På detta kunna de chcfc1· svara som haft 
dem under sitt befäl ombord och iland. Författaren har 
av protokoll m m från sammanträden bland kamrater 
inom sjöofficerskåren bibra:~ts den uppfattningen, att den 
inställningen som regel är rådande, att fänriken av idag 
i stort sett motsvarar ovan skisserade krav på hans all~ 
männa kvalifikationer och att sålunda utbildningen på 
KSS är ändamålsenlig. Nu finnes å andra sidan dc som 
inte tycka så. En chef på ett modernl fartyg med radar 
och aselic vill kanske hos fänriken återfinna getlignm·e 
kunskaper om dessa saker; en chef för en utbildnings
anstalt iland måhända tycker sig av fänriken kunna ford
r a mognare befälsföring; en i KSS utbildningsförhållanden 
mindre initicrad ifrågasälter kanske lämpligheten av att 
kadetterna få läsa annat i sjökrigskonst än andra värld·>
kriget eller i navigation mindre moderna naviucringsn1e-::. ~ 

toder än sådana med elektrotekniska hjälpmedel, och 
mången sjöofficer kanske är förvånad över att så mycken 
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tid under kadetternas utbildning på KSS avses för t ex 
handvapentjänst. Allt detta är myck~t naturligt. Y~ r· 
och en ser på problemet från sin synvmkel och har sm 
ambition. En avvägning ntellan intressena måste därfö r 
ske. Detta gör CM genom av honom. på marinorder fast 
ställda »Föreskrifter för utbildningen vid sjökrigsskolan» 
(FUS), gällande för olika utbildningskategorier. Innan 
dessa fastställas få de olika intressenterna (t ex flottans 
vapeninspektörer) ytlra sig. »FUS» modernis~~·as v_i~l 
behov; sista upplagan är från 1948. Med dessa foresknf 
ter som grundval utfärdar sedan chefen för sjökrigssko
lan sina »Anvisningar» för u tbildningen. Detta system 
möjliggör ständig modernisering av kursplaner och Ull

dervisningsmetoder. 
I an~lutnina härtill finner författaren lämpligt att 

citera utdrag u; en artikel av dåvarande che.~en_ för: . sj~
krigsskolan i TiS 4/46: »- - - - - Det ar JU tamh
gen klart att man, när ny materiel tillkomn;er oc!1 nya 
metoder för krigföring därigenom skapas, maste ga gan
ska hårt fram med Geddesyxan bland ämnen och kurs
planer, om man skall inhämta det för den bliv~n.de off.~
ceren viktigaste på samma tid som förr. Samhdrgt stra
var man naturligtvis att med moderna undervisningsme
toder och materiel undedätta studiearbetet. När man 
förr kunde kosta på sig att i vapenämnena tränga tämli
aen djupt in i de rent teoretiska grunderna, tvingas man 
~u att koncentrera sig på sådant, som. är oundgängligen 
nödvändigt för den unge officerens sjömilitära allmän
bildning eller för hans första tjänstgöring eller som. s_kall 
bilda en orundval för hans vidareutbildning som officer. 
Delta har~ för sjökadetten fört med sig att man i torped
lära och minlära endast läser det, som kan anses höra 
till allmänbildningen, i fullt medvetande om att många 
luckor uppstå som kunna täppas till först då vederhöran
de genomgår specialutbildning i dessa ä~nnen. Man har 
däremol icke minskat tiden för artillen och den prak-
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tisk a artilleritjänsten därför, att varje officer kan bli satt 
att leda artilleriskj utning utan att först genomgå special
u tbildning, men man har grundligt omstuvat kursplaner
na till förmån för det, som har direkt praktisk använd
ning. I sjökrigskonst skmmnar man endast äldre tiders 
sjökrigshistoria men söker tränga djupare in i sista kri
gens sjökrigshändelser, dessas inverkan på kriget i sin 
helhet och på sjökrigskonstens utveckling. I navigation 
hava alla de moderna hjälpmedlen nödvändiggjort en 
omläggning av undervisningen, en omläggning, som även 
betingas av minskning av timantalet för att tillgodose 
andra ämnen. Att betydelsen av ämnet navigation och 
dess praktiska tillämpning ej därför underskattas i sjö
krigssiwlan kan försäkras. Genom utmärkt undervis
ningsmateriel och rationellare kursplaner har man fak
tiskt kunnat hålla den teoretiska standarden uppe trots 
den nämnda minskningen i undervisningstid. 

Svårare torde emellertid, åtminstone för SJO- och in
tendenturofficerare, vara att inse behovet av 8 tim. hand
vapentjänst pr vecka (numera 7 tim. - förf. anm.). Det 
är väl ej meningen, säger man sig, att dessa kadetter skola 
u tbildas till infanterister. Jag kan ej neka till, att jag 
före tilllrädet av chefsskapet för skolan hyste en liknande 
åsikt. Men jag har ändrat den numera, sedan jag sett 
hur handvapentjänsten gjort de inför trupp mången gång 
blyga och tafatta ynglingarna till befäl, som uppträtt 
lugnt och säkert och som gjort det därför, att de visste 
vad det var frågan om. Det väsentligaste med utbild
ningen i handvapentjänst anser jag alltså vara, att den 
fostrar karlar, som kunna föra befäl, som ej tappa hu
möret, när truppen börjar knorra inför trötthet och miss
mod utan driva sin vilja igenom med fasthet och lugn, 
och som själva ej rygga tillbaka för ansträngningar och 
små trapatser. Men jag anser att handvapentjänsten har 
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betydelse även i så måtto att den utbildar eleverna all 
kunna utföra sådana uppdrag som i det moderna kriget 
kunna anförtros åt sjöfolk. Jag tror, att alla de officera
re, som på senare år i högre eller lägre befattningar lett 
utbildningen i handvapentjänst vid sjökrigsskolan elle 1' 

som följt några längre övningar i denna utbildningsgrcn , 
hava samma uppfattning som jag i denna fråga. Min fö r
hoppning är också att dc elever, som lämna skolan m ed 
en annan åsikt om handvapentjänsten, vid mognare al
der skola komma till bättre insikt, åtminstone om dess 
betydelse i stort, även om_ åsiklerna kunna vara delade' 
med avseende å vissa detaljer. 

r\ågra nya ämnen har på senare år iuförts. Blan d. 
dessa intager »Allmän befälsutbildning» utan tvekan dc i 
främsta rummet och förekommer på alla skolans utbild
ningslinjer. På stamlinjerna innehåller lägre kursens 
program en repetition och utvidgning av läroverkens kurs 
i samhällslära såsom en förberedelse för den undervi s
ning, som unga officerare avses meddela dc värnpliktiga, 
samt allmänna synpunkter på befälsulövning, befälhava
rens uppgifter, utbildningens planläggning, organisation 
och genomförande samt allmänna grunder för instruk
tionstjänst I högre kursen går man in på psykologiska 
och pedagogiska principer för befälsföring, disciplinär 
fostran, utbildningsmetodik, personalvård, rekrytering oc !J 
personalutväljning samt principer för rationell arbetsled
ning. Under en del av höstterminen och hela vårtermi
nen få eleverna hålla provlektioner och föredrag med 
diskussion i för den blivande officeren akluella ämnen. 
Härvid följer man gängse regler för mötesteknik för all 
vänja eleverna vid dylile För reservkurserna gäller i 
stort sett samma program med i vissa delar mindre om
fattning betingad av det mindre timantalet. »Allmän be
fälsutbildning» har visat sig kunna i hög grad fånga ele
vernas intresse. Provlektionerna men framför allt för c-
dragen lvinga till eftertanke och nyttig åsik.tsbrylning och 
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giva rikliga tillfällen för befälet att bilda sig eu uppfatt
ning om elevernas mognad och självsläl1(liga omdöme». 

I ämnel elektroteknik ingår undervisning om bl a 
r adar- och hydrofonmaterieL Radars ulnyltjandc behand
las i artilleri, navigation och sjökrigskonst, användning 
av hydrofon i ämnet torpedlära och ubåtsjakt. 

I luftkrigskonst få eleverna en inblick i flygvapnets 
materielfrågor samt denna försvarsgrens uppgifter och 
verksamhet sedda mot hakgrund av det moderna kriget. 

På motsvarande sält följer man i samtliga ämnen 
nwdcrna lin j er. 

Är då allt bra som det är? Den frågan kan b esvaras 
jakande om man tar hänsyn till utbildningstidens utnytl
jandc och den fartygsmateriel som hittills har tilldelats 
sj ökrigsskoleavdelningen. Möjligheterna att åstadkomma 
än hältre resultat skulle väl närmast bestå i fö rlängning 
av utbildningstiden på KSS och i att förse SjA med fartyg 
m ed m.oderna vapen och tekniska hjälpmedel. Den sist
nämnda möjligheten har på senare år beaktats, sedan kust
flottan och de speciella siwiförbanden fått silt, och man 
får hoppas alt så skall bliva fallet även i fortsättningen. 
En utökning av tiden mellan student- och officersexamen 
skulle emellertid säkert inverka mycket m enligt på re
kryteringen till KSS. 

Man måste emellertid göra klart för sig, att fänriken 
icke i alla avseenden är färdigutbildad. Fänriksliden höt· 
i första hand utnyttjas för praktisk tjänstgöring ombord 
och iland för att giva den unge officeren rntin. Den er
ford erliga kompletterande utbildningen hör lämpligen 
komma under de första löjlnantsårcn. 
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Synpunkter på utbildningen mellan Sjökrigs= 
skolan och Sjökrigshögskolan. 

Av kaptenen Å. Lindemalm . 

Under den i en tidigare artikel i d etla nr av tidskrif
ten relaterade diskussionen gjorde sig förf. till tolk för 
den å sikten att de nuvarande vapentjänsterna i princip 
borde samm anslå s. D-et kan synas som om en sådan in
ställning vore felaktig i vår tid, då den högt utvecklade 
tekniken k anske som n aturlig följd borde medföra en 
ökad specialisering även inom flottans officerskår. 

Många motiv kunna emellertid anföras för en mera 
a llsidig sjömiliHir utbildning på elt tidigt stadium i offi
cerens liv. 

De viktigaste äro: 
a) , Den svenska flottan tenderar att bli en lätt flott a . 

För att en sådan skall kunna bli taktiskt ofj'ensiudugliq, 
vilket är en nödvändig förutsättning även för d en strate
giska defensiven, fo rdras en intim saniVerkan m ellan va
penbärarna på, över och under y tan. Detta i sin tur krä
ver av alla officemre grund liga kunskaper i de olika sam
verkande förban dens taklik och operaliva ulnytt.fande. 

b) Den snabba tekniska utvecklingen och den högt 
utvecklade tekniken gör att flottans reservofficerare icke 
- på grund av för kor l u tbildningslid - »hinna med» i 
utvecklingen. Alla n yckelposter måste diir{ör vid krigs
utbrott besältas med stamofficerare, vilka under fred äro 
de enda, ~;om ku nna ges en tillråddigt gl'llndlig sjömiliHi•· 
allmänbildning. (Et t kommande krig måste också föras 
m ed j' ull km/t redan från bör}a11. Det är då t veksa111 l, 
om vi ha rå d atl beröva handelsflottan stora dela r a Y 

dess befälspersonaL Sannolikt få vi därför inriida oss 
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på att fylla en växande del av vårt reservofficersbehov 
m ed officerare från sjövärnskåren eller rekryterade via 
»linj e B», d v s reservofficerare med studentexamen). 

c) D en mest kritiska perioden torde för vår del 
komma att in träffa omedelbart före och under perioden 
närmast efter elt krigsutbrott, under mobiliseringsskedeL 
Det är då b etydelsefullt, att man har »rått man på rätt 
plats», och det är större möjligheter att nå detta mål, om 
k ommenderingsbasen är bred d v s om så många stam
ofj'icerare som möfligt redan på ett tidigt stadiwn i karriä
ren äro allsidigt användbara. 

d) Slutligen blir det n1.cd största sannolikhet omöj
ligt att utbilda alla officerare till specialister på alla om
råden. Den allt mer invecklade materielen lägger hinder 
i vägen härför. 

Det torde därför vara bättre att under dc första åren 
eftersträva en mera allmänt lagd sjömilitär utbildning och 
lå ta specialiseringen i olika vapentjän~ter ske mera succes
sivt än som nu är fallet. Med vårt nuvarande system för 
utbildning i vapentj äns t uppdelas officerarna redan på 
ett tidigt stadium (efter 3-5 års tjänst) i ett antal från 
varandra ganska isolerade tjänstegrenar med en trång 
kommenderingsbas som följd. Tillspetsat uttryckt skulle 
förf :s å sik er kunna uttryckas så att man till en bör j an bör 
»skruva på locken p å apparaterna» för att först så smö.
nh1gom lätta på dem. 

Det torde av det hittills sagda ha framgått , att d en 
inledningsvis framförda åsikten om sammanslagning av 
vapentjänsterna icke får fattas allt för bokstavligt. D:et 
måste alltjämt komma att finnas »specialister», som ju 
äro nödvändiga för vapnens vidare tekniska utveckling. 
Den eftersträvade vidgade allmänna (taktiska och opera
tiva) utbildningen skulle då också medverka till att »spe
cialisterna» icke tappa bort bakgrunden, strid ens krav på 
m aterielen, hur trång d eras speciella sektor än m å bli. 
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Hur skall nu dellamål - all lidigl göra officeren all
~idigt användba1· - kunna nås? 

Ett sätt vore att öka utbildningen vid KSS. Den me
toden är dock knappast användbar, såvida icl"e de övriga 
försvarsgrenarna slå in på en liknande väg, En så radik e~l 
omläggning av utbildningen inom KSS, att det efterst rö
vade m å let nås, utan att öka utbildningstiden torde ä ven 
vara omöjlig. 

D en enda återstående utvägen synes då vara atl in
lägga denna utbildning under de första officersåren d v s 
före KSHS, som. knappast kan genom.gås tidigare än vad 
nu sker. Officeren måsle nämligen före KSHS dels h a 
f å lt en stor portion p,raktisk erfarenhet och dels ieke 
ha blivit allt för gammaL 

I en våren 19,19 inom MS upprättad PM har till dis
kussion upptagits en allmän utbildningsgång, som sch e
matiskt sett skulle omfatta: 

Under andra fänriksåret en allmän utbildning för
slagsvis benämnd »Y O-kurs» i förbindelsetj~inst, radar
och stridsledningstjänst, hydrofon- och ubåtsjaktljänst 
m m. Utbildningen, som preliminärt föreslagits omfalta 
en lid av 6 månader, skulle genomgås av samtliga office
rare som en förberedelse till den 

under tredje tjänsteåret infallande vapentjänstutbild
ningen (artilleri-, torped-, ubåts- och minkurserna) sam t 
den 

till J'jiirde tjänsteåret förlagda eventuella utbildningen 
i olika specialtjänster (tb, dyknrledare, isbrytare o s v). 

Två år borde därefler vara kursfria före KSHS, som 
skulle påbörjas under sjunde tjänsteåret. Därjämte för
ordades en sammanslagning av torped- och minofficersu l
hildningen. 
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Utbildningsgungen framgår av nedanstående lablå. 

l f !O 1/ Jl 1/ 12 l : l 

KSS 
'V 

l 

]. fiinrik såret. 

2. få.nriksåret. 

"VO-kurs" 

Fig l. 

1/a 1/4 lf:-, 

l ' 

l ' 
IS 

"' A 

===============·--------------
3 . tjänsteåret . 

Vapenkurs 1) 

==================sena..-••• .. ._._.__.. 
4. tjänsteåret. 

Specialkurser~) 
en 

5. tjå.nsteåret. 

6. tjå.nsteåret. 

Teckenförklaring: 61Ji!.SIIIIi IIJI!IIIII'IIIIM sjökommendering. ==== landkommendering. 

Anm. l) av varierande längd för olika vapentjänster. 
2) på lämpliga tider under året. 

'V 
KSiiS 

Onekligen skulle en dylik lösning innebära vissa 
framsteg i den önskade r iktningen, men fortfarande kvar
stå vissa bestämda olägenheter. De följande äro de 
vik tigas te: 

a) A v de viktiga fänriksåren, då den grundläggande 
fostran skall mogna, bortgår 1/2 år. 

b) Specialutbildningen kvarstår fortfarande på ett 
tidigt stadium. 
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c) Utbildningen är splittrad över tre tjänsteår till 
men för den praktiska tjänsten. (Ä ven om den i fortsä tt
ningen föreslagna utbildningen icke kan minskas till tiden 
i förhållande till det ovan relaterade förslaget så bör i 
varje fall eftersträvas att koncentrera utbildningen före 
KSHS så att större kontinuitet i kommenderingarna b li r 
möjlig.) 

För att reducera de påtalade olägenheterna böra där
för fänriksåren vara kursfria och en »kurs vid stridsskola» 
(KS), inläggas under tre d j e tjänsteåret och under erfor
derlig del av fjärde tjänsteåret. Utbildningen vid strids
skolan skall i första hand vara gem~ensam, »allmän sj ö
militär kurs», för att avslutas med en viss »specialisering» 
under stridsskolans senare skede motsvarande våra n u
varande vapenkurser, vilka alltså ingå i KS. 

Utbildningens gång kan schematiskt åskådliggöras 
med nedanstående diagram. 

Fig 2. 

Stridsskola. 

1
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') se nedan. 

Teckenförklaring: --- gemensam utbildning . 
---- vapenkurs. 
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Det kan ev bli nödvändigt att inlägga vapenkurserna 
på annan tid under stridsskolan. Faktorer, son1 påverka 
vapenkurserna, då eleverna måste ha tillgång till utbild
ningsplattformar, äro ju bl a rustningsläget och utbild
ningen av de förband, i vilka dessa plattfonnar ingå. Man 
kan därför ev tänka sig att stridsskolan erhåller följand e 
utformning. 

Fig 3. 

Stridsskola. 

l / 2 113 1/4 l l 5 1/6 1/7 l / , s 1/ 9 
1 1 
/l o 

l l l l l l 

AOK 

TOK 1-MOK 

3. tjänsteåret. 

....... : .. 1 ....... 

U bOK l 
4. tjänsteåret. 

AOK 1) 
~--

-~~bOK l) 

1
) se nedan. 

Mycket stor vikt bör läggas vid utbildningen i taktik. 
I detta ämne böra eleverna bibringas god kunskap on1 de 
olika fartygsslagens taktik samt en orientering om prin
ciperna för f:jöstridskrafternas operativa utnyttjande. öv
rig helt gemensam utbildning bör vara förbindelsetjänst, 
radar- och stridsledningstj än st, hydrofon- och ubåt sj a k t
tjänst, spränglära, reglementen, förvaltningslära m m, 

Granskar man sedan det i ovannämnda PM redovisa
tie timantalet för de rena vapenämnena i de nuvarande 
förberedande vapenkurserna (FAOK, FTOK etc), så fram
går detta av nedanstående tabell, 
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Tabell 1. 

~l l l l 
-

FAOK FTOK FMOK FUbOK e 

Ballistik m. m. ...... ... . . .... 50 - - -

Art. övn:r ............. .... .... ]JO - - - l 
Art. mat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Art. 32 Art. 25 Art. 30 

l Fartkännedom m. m. ...... - 12 50 170 
Torpedlära ..................... - 45 30 40 

Sveplära ..... ... .... .... .. ..... ·i - lO 30 -
Minlära ... .. . .. . .............. - 20 35 12 

Summa timmar l 260 l 11 9 l 170 l 252 

Det faller omedelbart i ögonen, hur (skenbart) strängt 
specialiscn:.d den nuvarande artilleristen blir redan på 
detta ticliga stadium. 

Om vi tillsvidare beträffande utbildningen i torped
lära, Wf-plära och minlära förutsätta att KSS ger de 
grundläggande kunskaperna om. n1.alerielens konstruktion, 
vård och handhavande, så torde man vara berättigad att 
påstå att den teoretiska utbildningen i dessa ämnen vid 
slridsskolan i stora delar kan göras gemensam för alla. 
Utbildningen bör huvudsakligen inriktas på materielens 
möjligheter och begränsningar, dess handhavande och 
klargöring m m samt därav föranledda krav på persona
len ombord. »Mutler-bricka-sprinb>-undcrvisning bör ej 
förekomma. Det är klart, att vissa delar av ämnena bö
ra reserveras för de i stridsskolan ingående vapenkurser
na. Materielens taktiska utnyttjande kan ev. ingå i äm
net taktik. 

Granskar man sedan artilleriämnena, så uppvisa dessa 
helt förklarligt mycket stora skillnader. Komma våra 
ubåtar alt i en framtid sakna artilleri så borde logiskt 
sett artilleriet även kunna utgå för ubåtsofficerare. Det 
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måste emellertid vara felaktigt att icke utbilda alla offi
cerare, så alt de kunna tjänstgöra i åtminstone enklare 
artillcribcfaltningar. Ä ven här bör en relativt blygsam 
påbyggnad på KSS kunskaper vara tillrä:l~lig för __ all ntt 
det eftersträvade målel. Liksom i dc hcbgare namnda 
ämnena bör del därför vara möjligt a tl göra deia r av äm
uet artilleri gemensamma för alla med studier av speciella 
artillerisliska förhållanden reserYcradc för va pen kurserna. 
Det blir dock sannolikt nödvändigt att för dem, som se
nare avse huvudsakligen ägna sig åt artilleriet, ge en 
ganska god ulbildning i artilleriels grundläggande äJ~_men, 
ballistik m m. Troligen måste därför AOK utstrackas 
längre än TOK och 1\'IOK. (Cbåtstjänslen, som även i en 
framtid kommer att ställa speciella krav på personalen, 
kan på samma sätt medföra att UbOK också måste bli 
längre än TOK och MOK). Jfr anm. 1) vid f.ig 2 och 3. 

Ämnet j'arlygskännedom, som nu studeras 1 lre av va
pcnkurserna förtjänar sin särskilda behandling. 

Erfarenheterna från andra världskriget tala ett myc
ket tYdligt språk om skyddstjänstens stora betydelse. Man
skap-els stora massa, de vpl, kanuuer med vår korta ut
bildningst id icke att kunna bibringas en tillfredsställm~~e 
utbildning i skyddstjänst. Så mycket viktigare är det dar
för, att officer a re och underofficerare erhålla en mycket 
god utbildning däri. Det blir på dessa kategoriers om
döme, kunskaper och Hirdigheter, som det i.ill stor del 
konnncr atl bero, om ett svårt skadat fartyg i krig kan 
räddas eller ej. 

En förutsättning för goda kunskaper och hi.rdighcter 
i skyddstjänst är en god fartygskännedom. 

Den allmänna gången av utbildningen i detta ämne 
bör vara, att KSS skall ge den grundläggande teorien jäm
te a1lmänna kunskaper om de olika fartygstypernas kon
struktion. I övrigt måsle vi fordra av alla officerare (och 
underofficerare) att de känna till det fartyg, där dc tjänst
göra. Det blir icke möjligt att nå delta mål genom »korv-
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stoppningsmetoden» utan vi m å ste tillgripa självstudier 

m ed utbildningskontroll. Förf. vill därför föreslå, att var

je officer (och underofficer) oberoende av tjänstegrad in

om en viss tidrymd efter tillträdande av kommendering 

ombord skall undergå prov i ämnet fartyg5känneclom. 

Det erforderliga kunskapsmåttet kan fastställas av Cl\I. 

Genom en sådan omläggning av detta ämne skulle m an 

kunna ytierligare reducera korvstoppningen inom vapen

kurserna till fördel för en samordning av undervisningen 

vid KS och till fördel för skyddstjänsten. 

I detta sammanhang bör framhållas behovet av u t

bildning i skyeldstjänst såväl vid KSS som vid stridsskolan . 

Befälsutbildning med hjälp av skyeldstjänst vid KSS bör 

kunna bli väl så effektiv som »avancerad» infanter i
exercis. 

Detta ytterst summariska resonemang synes tyda på, 

att möjligheter förefinnas att åstadkomma en stridsskola. 

där utbildningen till mycket stora delar kan ordnas ge

mensamt. De i stridsskolan ingående vapenkurserna kun 
na i föusta hand bli praktiska kurser. 

Ticlen för stridsskolan bör kunna hållas inom l a l % 
år, varunder eleverna icke förrätta annan tjänst. 

Den föreslagna stridsskolans mål torde enklast fram

gå av de kompetensfordringar för olika befattningar på 
fartyg, som förf. sökt bedöma i tabell 2. 

A v tabellen framgår att kommenderingsbasen gjorts 

mycket bred samt att - vilket icke är oviktigt i fredstid 

- möjligheter skapats föcr officerare tillhörande olika 

vapentjänster att erhålla befäl redan vid unga år. 

I tabellen har icke upptagits den s. k. »vapenledaren». 

Skall en sådan befattning tillkomma på vå ra lätta kryssa

re bör man väl av honom fordra KSHS (S) med artilleri 

som vapentjänst. En lösning kanske kan vara att, som 

här föreslagits, höja kompetenskravet på ManO till KSHS. 

Det är tydligt att ett införande av stridsskolan kom

mer att påverka utbildningen vid KSHS och då särskilt 
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utbildningen i dess allmänna kurs. Undervisningen i för
bindclsclä ra och dc egentliga vapen~imnena, artilleri, toi ·
ped- och minlära, kan sannolikt inskränkas till genomgång 
av nyheler, som. tillkommil efter genomgången KS. 

De egentliga vapenämnena höra delvis studeras ge
mensamt av alla elever och delvis separat av officerare 
tillhörande samma vapentjänst. Härvid kan man öka 
specialiseringen och hämta in något, som ev. måste stry
kas ur de nuvarande vapenkurserna om KS införes i de n 
ungefärliga form, som här skisserals. 

Den mest fördelaktiga återverkan, som KS får p n 
KSHS allmänna kurs, blir emellerlid att undervisningen 
i taktik kan läggas på ett högre plan, till stor fördel såväl 
för de officerare, som icke komma att vidareutbildas i 
KSHS högre kurser, som för dem, som vidareutbildas i dc 
högre tekniska kurserna, enligt de fö r slag som framföra :-; 
i annan nrtil..:cl i delta nummer. 

Synpunkter på vapenutbildningen. 

Av kaptenen R.. Engdahl. 

Xuvarandc OUH föreskriver att varje kompaniofficer 
skall, såvida chefen för marinen ej annorlunda bestäm
mer, fördel.as till och före inträde i sjökrigshögskolan er
hålla utbildning i endera av vapentjänsterna artilleri-, 
min-, torped- eller ubålstjänst. Denna utbildning sker i 
princip dels vid en huvudsakligen teoretisk kurs t ex »för
beredande officerskurs för artilleriskola» (FAOK), d els 
Yid en praktisk kurs t ex »officerskurs vid lorpedskola;) 
(TOK). I del utbildningssystem, som skisserals i tidigare 
artiklar i delta nr av tichkriften, ha de allmanna delarn a 
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brutits loss ur vapenkurserna och överförts till >>den all
männa sjömilitära utbildningen», varigenom till vapen
kurserna restera endast dc teoretiska och praktiska av
snitt, som direkt ansluta sig till vapentjänsten ifråga. (Jfr 
på sid. 4.43 skisserade definitioner). 

I artikeln »Sjöofficersutbildningen i stöpsleven» har 
fö rf. framfört som sin mening, att en närmare granskning 
av det faktiska mobiliseringsbehovet av stanwfficerare 
inom respektive vapentjänst ur mer än en synpunld vore 
påkallad. I samband med en sådan utredning synes det 
vara lägligt att även kritiskt granska dc nuvarande va
pentjänsternas antal och karaktär, id:e minst med hän
syn till önskemålet att skapa en bredare kommenderings
bas, vilket skulle kunna ske bl a genom sammanslagning 
av två eller flera av de nuvarande vapentjänsterna. 

Vid en yllig granskning av problemet har förf. kanunit 
till följande slutsatser. 

Ubåtstjänsten är i hög grad speciell och fordrar så
väl omfattande utbildning som n1.ångårig och systematiskt 
upplagd praktisk tjänstgöring på ubåt. En sammanslag

ning med annan vapentjänst synes därför varken himplig 
eller möjlig. A andra sidan synes »specialiseringen» in
om denna vapentjänst ha drivits väl långt till förfång för 
ubåtsofficerarnas verksamhet inom andra områden av 
tjänsten . 

Ifråga om mintjänsten har den åsikten framföds i 
diskussionen att det relativt begränsade verksamhetsom
rådet för denna tjänstegren icke motiverar dess ställning 
såsom särskild vapentjänst. I stället föreslås att min- od1 

torpedtjänsterna sammanslås till en gemensam vapen
tjänst. Motivet härför har angivits vara dels överensstäm
melsen mellan kursplanerna i OUR för de förberedande 
min- och torpedkurscrna, dels likhelerna ifråga om far
tygsljänst, manöver m m på jagare och minsvepare. 

:Mot detta torde man kunna invända dels all likbe
tema ifråga om kursplanerna äro mera skenbara än verk-
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liga och huvudsakligen betingade av att dessa planer ut
arbetats med hänsyn till att eleverna i båda dessa kurser 
avsågos förläggas till samma slag av fartyg (jagare) _ 
en förutsättning som icke längre gäller - dels d-:;n p tl
tagliga väsenskillnaden mellan den defensiva, arbetsbe
tonade tjänsten på minsvepare å ena sidan och den offen
sivt betonade artilleri- och torped tjänsten på jagare å den 
andra. De antydda likheterna mellan min- och torpedtjäns
terna synas sålunda vara av alltför fredsmässig karaktä r 
för att kunna läggas till grund för en samman&lagning av 
dessa vapentjänster. 

Med hänsyn till mintjänstens ovan antydda scirar t 
och för att man skall erhålla officerare, som i fredsti d 
kunna föra minväsendet framåt samt slutligen och icLe 
minst för alt kunna täcka fredsbehovet av instruktions
officerare för minutbildningen, synes det vara nödvän
digt att bibehålla mintjänsten som en särskild vapentjänst 
även för stamofficerare. Däremot torde det relativa anta
let till minljänst fördelade stamofficerare kunna minskas. 

Då 'således både ubåts- och mintjänsterna i princip 
synas böra kvarstå oförändrade bland vapentjänsterna, 
återstår att granska möjligheterna för en sammanslao·nin o ~ . b ~ 

av artilleri- och torpedtjänsterna. 
F n är »speciali seringen» inom de egna vapentjänster

nas områden mest påtaglig beträffande utbildningen fö r 
artilleriljänst, möjligen med undantag för ubåtsutbild
ningen. I F AOK :s kursplaner ingår sålunda ingen utbild
ning i ubåts- eller minljänst och ifråga om torpedtjänst 
endast någon torpedtaktile Detta sammanhänger med 
att de blivande artilleristerna icke utbildas för tjänst på 
något visst fartyg eller typ .av fartyg utan meddelas en 
sådan all-round-utbildning inom artilleritjänsten att dc 
snabbt skob kunna sä lta sig in i vilken artilleribefattning 
som helst. Denna breda bas i utbildningen medo-iver icke 
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tid för studier av andra vapentjänster föruton1. att d en 
ställer mycket stora krav på såväl lärare som elever. Med 
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hänsyn till d en utomordentligt kraftiga tekniska utveck
ling som artilleriet undergålt de senaste åren föreligger 
emellertid risk för att en utbildning efter dessa principer 
blir väl »journalistisk.». Det torde därför kunna disku
teras, om det icke vore lämpligare att begränsa utbild
ningen till 3.U huvudsakligen omfatta t ex en landskaps
j agares hela artilleri och eldledning. Utbildningen skulle 
då kunna bli så mycket grundligare och säkerligen räcka 
såsom stonune för självutbildning i artilleribefat tningar 
på större farlyg, där vägledning alltid kan erMllas av 
äldre artilleriofficerare. 

En annan sida av artilleristernas utbildning är att 
elen, till skillnad från de andra vapenkurserna, icke syftar 
till förande av fartyg. Till följd härav ha sjöofficerare 
med »A» i rullan (utom det fåtal som erhålla tb-tjänst) 
myck et begränsade utsikter att få befäl som fartygs- eller 
förb andschefer - möjligen bortsett från kortare kom
menderingar som FC på j agar e och minsvepare, vilka 
dock mera giva intryck av »avluftning» än av förberedel
se för striden. 

Den nuvar:mde utbildningen för torpedtjänst siktar 
till tjänsten på jagare med huvudvikten lagd vid torped
materiel och -taktik förutom navigering och fartygets ma
növer. Med hänsyn till att det moderna jagararlilleriet, 
bl a genom radars inflytande på taktiken, erhållit rent 
offensiva uppgifter, synes den nuvarande utbildningen vid 
torpedkurserna i artillerivapnets tekniska och taktiska ut
nytljande vara väl styvmoderligt behandlad. Det synes 
även anmärkningsvärt att jagarcheferna kunna ha väl så 
lång tjänstgöring bakom sig såsom torpedofficerare, för
bindelseofficerare m m på jagare men icke ha varit kom
menderade som tjänstegrenschefer för den både materiellt 
och personellt sett största tjänstegrenen ombord (på däck). 
Är icke detta en kvarleva från den tid, då j agarartilleriet 
var rent defensivt och torpedtaktiken (under mörker) 
gick ut på aU oupptäckt smyga sig in på fienden? 

Tidsl,Tift i Sjöriiscndet. 33 
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Alla kunna naturligtvis icke lära sig allt, men d et 
förefaller onekligen ur många synpunkter t illtaland e atl 
kunna giva så många officerare som möjligt en gemensa m 
utbildning för handhavande av de fartyg och vapen, m el
lan vilka ett perfekt samarbete fordras under strid. En 
sådan gemensam vapentjänst (Ö) för flertalet av dc off i
ccrare som avses för tjänst på offensiva övervattensfar
tyg skulle kunna skapas genom sammanslagning av a r
tilleri- och torpedtjänsterna. (Beträffande tb-utbildning
ens inplacering hänvisas till en följande artikel av kapL' n 
S. Cadcson). E n sådan sammanslagning kommer natur
ligtvis att draga med sig en ur andra synpunkter ej önsk
värd förlängning av utbildningstiden. Om den »allmänna 
sjömilitära utbildningen>> upplägges såsom kapten Å. Lin
dcmalm skisserat i en föregå ende artikel i el etta nr av 
tidskriften, bedömes den rena vapenutbildningen för resp 
artilleri och torped lwmma att draga en tid av c:a tre 
månader vardera. En sammanslagning skulle sålund a 
medföra en förlängning på tre månader, då någon sänk
ning av utbildningsstandarden uneler inga förhållande n 
kan till å tas. 

Huruvida del ovan anförda förslaget är praktiskL ge
nomförbart blir en senare fråga, men det synes obestrid
ligt att följ a nde fördelar kunna vinnas: 

l. ökade kunskaper om artillerivapnets tekniska och 
taldiska utnyttjande hos de officerare, som skola tjänst
göra på jagare, och som följd härav ökad fönn ~1 ga h ·Js 
cheferna att rätt bedöma artilleriets användbarhet och b e
gränsning i olika fall, samt. större möjlighete r att vid b e
hov kunna finna ersättare för artilleriofficeren. 

2. Bredare kommenderingsbas. Till vapenkursern·,1 
19-18-~19 var fördelningen följande : ubåls ljänsl nö.got m er 
än 23 j!, , övriga något mindre än 2;1 <;'!t vardera. Av årc<" 
fänrikar ha 30 % valt torpcdi:jänst, 27 '/j arlillcri-, 27 '; 
ubåts- och 16 7r mintjänst. Om man för framtiden skul k 
kunna r~ikna med normalfördelningen 15 r;; . för minljän -.;i 
25 j; för ubötsljänst skull e icke mindre än GO 'X av sj ö-
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officerama erhålla den gemensamma utbildningen för 
tjänst på övervattensstridsfartyg. Härigenom skulle man 
i stö rre utsträckning än som nu är möjligt kunna låta n l
bild ningsresullalet och den individuella läggningen bli be
stämmande för efte rföljande kommenderingar. 

3. Större möjligh e ter att erhålla chefsskap efter 
lämplighet och mindre beroende av erhållen utbildning. 

Man kan kanske fråga sig om icke det ovan skissera
de systemet även har några nackdelar. Många anse så
lunda att övervallensstridsfartygsofficerarna komma att 
utveckla sig till någon slags »kuslflolteofficerstyp» och bil
da »Överklassen», medan uh å ts- och framför allt minoffice
r arna komma att utgöra parias. Förf. är emellertid av 
den åsikten a lt denna risk snarare minskas än ökas i för
hållande till nuläget, då chefsskapet på jagare är förbe
hållet en ännu trängre krets. Det har f ö aldrig varit 
tal om att minska min- och ubåtsofficerarnas nuvarande 
möjligheter till befäl eller annan tjäns t på övervaltens
stridsfartygen, snarare tvärt om. Förf. har endast sökt 
en väg alt dels erhålla breddad kommenderingsbas, dels 
- och framför allt - att genom omläggning av vap etl
utbildningen hältre knnna tillgodose de höjda kraven på 
samverkan mellrm artilleri- och torpedvapnen och däri
genom öka v~n· fiollas möjligheter till framgång i slJ'id. 

Synpunkter på specialutbildningens inrym::: 
mande i utbildningsprogrammet. 

Av kaptenen S. Carleson. 

Utbildning för specialtjänst är avsedd för att behovet 
av b efallningshavare med speciell utbildning skali kunna 
tillgodoses ombord och il a nd. OCR Hl~W upptar förc
sk rifter fö r icke mindre än 12 olika specialtj~inster. Ut
bildningens omfång och art är mycket va rierand e och i 
fler a fall icke närmare prec iserad. Specialtjtinsterna åm 
enligt OCH: J)ykcri!jänsl, f ilm- och folografi lj~insl, flyg
tj änst, förbindclsetjänst , gasskyddsljänst, gymnas liktjänst. 
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handvapentjänst, hydrofontjänst, isbrytartjänst, scgelfar
tygstj änst, sj öm ä tningstj än st och torpedbå tstjänst. 

Utöver de nu uppräknade specialtjänsterna ha un
der de senaste åren förekommit särskilda kurser för u t
bildning i radar- och och stridsledningstjänst Utbild
ningen i hydrofontjänst har dessutom utökats att om 
fatta hvdrofon- och ubåtsjakttjänst 

lYic"d hänsyn till de olika specialtjänsternas ändamål 
kan man indela dem i strids1nässiga och fredsmässiga 
specialtj änster. Med stridsmässiga spccialtj änster a vs c c-; 

då sådana, som direkt sikta till, att vederbörande skall 
kunna bestrida viss stridstjänslbefaltning, medan med 
fredsmässiga avses sådana, som äro avsedda för att till
godose kraven på specialutbildade instruktörer för u tbild
ningsändamål eller för tryggande av kontinuiteten ino m 
vissa flottan närstående tjänsteområden. Vissa tjänster 
äro rent »speciella». 

Dc rent stridsbe tonade specialtjänsterna äro flygtjäns t, 
förbindclsetjänst, hydrofon- och ubåtsjakttjänst, radar- och 
stridsledningstjänst samt torpedbåts t j än st. A v dessa avses 
samtliga utom flygtjänst och torpedbåtstjänst att inlem
mas i den allmänt militära utbildningen vid stridsskola 
under det tredje officersåret Dessa tj änster komma p:'l 
så sätt att bliva allmän egendom och förlora därigenom 
karaktären av specialtjänst, åtminstone under åren fram 
till KSHS. Den vidare utvecklingen av dessa t j änstegrc
nar, vilken nu delvis vila r på de yngre, bör i fortsättningen 
handhavas dels av dem, som erhålla högre utbildning vid 
KSHS, dels av dem, som efter den grundHiggande utlJild
ningcn fmuer [ltt någon gren intresserar dem specielll. 

Utbildning för torpedbåtstjänst har l1ittills varil för
behållen huvudsakligen torped- och ubåtsutbildade offi 
cer are samt dessutom »härtill lämpllga till artilleritjäns t 
uttagna officerare». Utbildningen har omf:rttat dels en 
förberedande, huvudsakligen teorel isk knrs, dels en prak
tisk kurs, vanmder eleven som regel samtidigt tjänstgjo rl 
.som fartygschef p~1 torpedbåL 
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Den förberedande kursen h ar omfattat, förutom den 
erforderliga allmänt sjömililära utbildningen i förbindel
setjänst och andra därmed j~imförliga ämnen, till över
vägande del tekniska studier i torpedbåtsmaterielen smnt 
de föreskrifter , som äro speciella för torpedbålstjiinstcn. 
Den praktiska har omfattat såväl teoretisk som praktisk 
utbildning i dc tjänstegrenar, som beröras av rlen prak
tiska torpedbåtstjäns ten. 

Under förutsättning att den i andra artiklar i detta 
nr av tidskriften föreslagna siridsskolan kommer till 
stånd, komma särskild kurser för torpedbålsljänst icke 
att bliva erforderliga i framtiden. Eleverna erhålla vi<l 
stridsskolan den allmänt sjömilitära utbildning, som er
fordras för befäl på små enheter av torpedbåtars storlelc 
De avsnitt av torpedbåtsutbildningen, som icke beröras 
av den föreslagna stridsskoJan, äro övervägande sådana, 
som varje officer skall tillägna sig vid tillträde n v en kom
mendering, på vilket fartyg det vara må. Eventuellt kan 
genom särskild p r övning viss tid efter tillträdandet av 
kommenderingen kontrolleras alt vederbörande inhämtat 
de kunskaper, som erfordras. 

Den taktiska skolning, som är speciell för torpedbå
tar, bör bibringas fartygschefen-eleven av förbandschefen, 
i vars intresse det ligger aU snarast samtrimma silt för
bann. 

Måhända vore det en lämplig stimulans för eleverna 
vid stridsskolan, om kommendering till torpedbåt förbe
hälles dem, som nått de bästa resultaten vid stridsskolan, 
framförallt i den praktiska utbildningen. 

Utbildningen till flygtjänst omfattar f. n. två års sko
lor och praktisk tjänstgöring samt, efter någon tids tjäns t
göring i egen vapentjänst, ett halvt års repetitionsövning. 
Detta utbildningssystem har som regel medfört, alt den 
flygutbildade erhållit sin vapentjänstutbildning efter si
na jämnåriga eller, om han redan erhållit sin vapentjänst
utbildning, han icke f8r tillämpa denna i den utsträckning 
det är önskvärt. 
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Det ~1r sålunda fullt klart att den nuvarande forme n 
för utbildning till flygtj~i.nst avsevärt försvårar probleme n 
för såväl individen som den kommenderande myndighe
ten. l\Icn eftersom floltan behöver personal vid flygvap 
net, som har vana och erfarenhet vid marina förhållan 
den och kraven på utbildning därför svårligen kunna mins
kas, måste denna nackdel tagas. Det hör dock under
sökas huruvida icke utbildningen till flygtjänst skulle 
kunna infogas hältre i flottans utbildningssystem. 

Av de fredsmässiga specialtjänsterna avs~ gymnastik-, 
gasskydds-, handvapens- och segelfartygstjänstema i första 
hand atl tillgodose behoYet av inslmklörer för utbild
n ingsändamftl. 

Behovet av personal med specialutbildning för gas
skyddsi]iinsl synes icke vara särskilt stort. Sålunda fin
nes i flottans rulla ingen kompaniofficer på stat, som iir 
specialutbildad för gasskyddstjänst Denna tjänst hör 
också logiskt hemrna inom skyddstjänsten, varför utbild
ning och utveckling bör åvila den tekniska personal, som 
i första ' hand ombesörjer skyddstjänsten ombord och 
iland. 

Utbildning i segel/'arlygstjämi genomgås som reg2l 
vid sidan av annan tjänstgöring och eleven hthöver icke 
avses speciellt för utbildningen. Denna specialtjänst på
verkar kkc heller nämnvärt tjänsten i övrigt, varför den 
utan hinder för utbildningsmålet kan kvm·stå. 

Utbildningen i gymnastiktjänsl och handvapentjänst 
är som regel långvarig och krävc·r, all eleven icke fullgör 
annan tjänsl vid sidan av utuildningcn. Della medför, 
a t l eleven under längre tid undandrages den aktiva tjäns
ten. Gymnastiktjänstens krav på spedalutbildad personal 
torde dock kunna tillgodoses antingen genom anlitande 
av civilt utbildade gymnastikdirektörer eller genom spe
cialutbildning av underofficerare, vilka i så fall skulle 
avses uteslutande för fysisk fostran. Handvapentjänstens 
krav på inslr·uktörer med specialutbildning skulle kunn a 
tilJgodost s på liknunde sätt. 
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Ett sådant system fråntager dock officerskåren i stort 
sett allt inflytande inom dessa tjänsteområden, vilkel icke 
i:i r !vekligt. Yissa officerare med speciell håg och fallen
het för fysisk fostran böra därför även i fortsättningen 
u tbildas för gymnastiktjänsl. Utbildningen bör dock i så 
fall förläggas så tidigt som möjligt, helst före stridssko
lan. Officerskårens kunskap i handvapentjänst tillgodo
ses genom den gedigna handvapenutbildningen vid sjö
k rigsskolan. 

Utbildning för isbryiar- respektive sjömätningstjänst 
böt· även i fortsättningen bedrivas på samma sätt som 
tidigare. Dock bör officer icke uttagas till utbildning för 
sådan tjänst före genomgången allmän kurs vid KSHS. 

De »speciella» specialtjänsterna äro dykeritjänst samt 
film- och fotografitjänst Dykerit.fänsten ligger f. n. på 
det tekniska planet och bör som sådan huvudsakligen be
s tridas av teknisk personal. Utvecklingen kanuner dock 
sannolikt att medföra krav på militära »specialdybnc>> 
varför även i fortsättningen dykeritjänst kommer att er
fordras som specialtjänst Denna tjänstegren är till sin 
art närbesläktad med ubåtstjänsten och det hör under
sökas om icke utbildning för dyleartjänst kan inlemmas 
i ubå lsbildningen. 

Film- och j'otogra/'ifjänst fordrar speciell håg och 
fallenhet av den, som skall ägna sig däråt. Denna tjänst 
synes därför lämpligen böra förbehållas sådana officera
re, som hvsa speciellt intresse därför. 

Principen fö.r specialutbildningens inläggande i den 
allmänna utbildningsplanen hör vara, att ingen specialut
bildning bör bibringas innan vederbörande genomgått 
J\SHS allmänna kurs. Ett undantag därifrån utgör gym
nastikutbildningen, vilket undantag belingas av k,ravet på 
»ungdomlig spänst» för att eleven rätt skall kunna följa 
utbildningen. Hågen för gymnastik och andra kroppsöv
ninaar är också större J·u vn~re eleven är, varför bättre 5 . ~ 

l'esultat torde kunna pårii.knas. 
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Ett annat unelanlag från regeln är segelfartygsutbil d
ningen. Som tidigare nämnts inverkar denna icl.;.c på ve
derbörandes ordinarie tjänst, varför den utan men föl' 
utbildningsinålet kan genomgås vid vilken tidpunkt som 
helst. 

Genom att sålunda huvuddelen av specialutbildningen 
förlagts till ticlen efter KSHS allmänna kurs kunna d c, 
som icke kvalificera sig för högre kurs vid KSHS, erhålla 
möjlighet a lt genom specialutbildning kvalificera sig fö t· 
befattningar, där de kunna »bryta sig en bana» och göra 
värdefull insats till tjänstens fromma. 

Ctöver den specialutbildning, som meddelas vid kur
ser, böra officerare uppmuntras alt genom egna studier 
förkovra sig i de delar av tjänsten, som mest iniressen 
dem. Ett visst mått av specialkunnande borde medföra 
särskilt lönetillägg, varigenom intresset för själve rksam
het skulle stimuleras. Kompelensen bör fastställas ge
nom prövning. 

Uttagningen till specialtjänst bör V!lra frivillig. Däri
genom vinnes att endast dc, som äro verkligt intresserade, 
ägna sig åt specialtjänsterna varigenom bättre utbyte er
hålles såväl av flottan som av individen. 

Synpunkter på utbildningen vid Sjökrigshög" 
skolan. 

Av kaptenen Å. Lindemalm . 
Nuvarande utbildning. 

Den nuvarande utbildningen vid KSHS beslår av en 
allmän kurs, som normalt genomgås av samtliga slam
officerare. Denna kurs utgör slutfasen i de flesta offi
cerares obligatoriska utbildning. Den efterföljes för dem, 
som uppnått ett visst s k vägt medelbetyg, av högre kur
ser omfattande en ettårig stabskurs, med praktisk tjäns t
göring under sommarhalvåret och en högre teknisk kurs 
som - utom för artillerister - omfattar ett vinterhalv~1r. 
Artillerikursen är ettårig. Utbi ldningen framgår av n e
danstående schema. 

Nuvamnde utbildning vid KSJJS. 

l / l o l l l l l l2 
l ' 
/ t 

l l l 
7. tjän steåret. 

8. tji'insteåret. 

9. tjå"nsteåret. 

[ l 

. 8 

Fig l. 

± 

l 

TK (Torp. Min. Förb. o Naut) 

~ TK (Art) 
Ä ,,,,.., •• 

l O. tjänsteåret. 

l / 
' 7 

] l 
ö 

l 

W t&-MSM! WMtr41 
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lO 

l 

Teckenfö rklaring: AK allm. kurs. SK stabslmrs. TK teknisk kurs. 

Anm.: ') Praktiska övningar, samövningar med övriga militära h ög
skolor, växeltjimstgöring m m. 

Denna organisation har hösten Hl-19 släppl ul sam
manlagt 3 kullar officerare. Vid omorganisationen av 
undervisningen vid KSHS avsågs att erhålla officerare u l
bildade för såväl egentlig högre stabstjänst som i högre 
förvaltningstjänst och tjänst i tekniska befattningar, vari
genom kommenderingsunderlaget till mer a kvalificerade 
befattningar skulle breddas. Onekligen ger organisatio
nen en mycket god och grundlig utbildning, men dels un
dandrages officeren den praktiska tjänsten unrler lång 
tid, 25 resp 30 månader (inräknas sommarhalvåret m ellan 
AK och SK då ett fåtal officerare tillfälligt äro disponibla 
för en kortare sjötjänstgöring ökas tiden till praktiskt ta
get 2 1/z-3 år, dels är det ur elevernas synpunkt mycket 
tröttande med så lång sammanhängande studietid. 

Det kan också ifrågasättas, om. man genom den nu
varande utbildningen verkligen vinner det eftertrak tade 
målet. För alt inte alllför mycket minska effekten vid 
staber och förvaltningsorgan torde det även i fortsältning
en bli nödv~indigt med en viss kontinuitet i kommende-
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ringarna tili dessa. Detta medför sannolikt, att d-2n unge 
kaptenen (l. äldre löjtnanten) »spårar in» för en länare 

'"" 
tid (-!-5 år) på endera egentlig stabstjänst eller på fö r-
valtningstjänst. Skcr serlan en >.)växling» så risker:u m an 
att han s kunskaper på del nya området antingen glömts 
bod eller blivit omoderna. 

Förslag till ändrad utbildning. 

Det är därför icke omotiverat att föreslå en granskning 
av möjligheterna att ändra den nuvarande organisationen 
med syfte att nedpressa utbildningstiden och med en viss 
differentiering av dc bögre utbildade officerarna i egent
liga stabsofficerare och tekniska specialister. Emellertid 
kräves av en »stabsofficer» att han är orienterad om den 
moderna tekniken och av en »tekniker» , att han har till
räckliga insikter i de operativa problemen. En viss tek
nisk utbildning av de förra och operativ utbildning av d e 
senare är därför önskvärd, varför en återgång till det ti 
digare s.ystemct med renodlade stabs- och tekniska kur
ser icke kan förordas. Man måste söka en användbar 
kompromiss mellan det äldre och det nuvarande systemet. 

I princip bör ett sådant kompromissförslag utgå frå n 
följ ande förutsättningar: 

1) Allmänna kursen bibehålles i stort sett oföränd
rad, dock sker en viss on1läggning av vapenämncna, ar
tilleri, torped-, min- och förbinrlelsclära , varjämte mate
matiken utgår. 

2) Mellan allmänna kursen och högre kursen bör 
förflyta en viss - ej allt för kort - tid för att intrycken 
från allmänna kursen skola mogna. 

3) stabskursen kompletteras med en orienteranek 
teknisk kurs. 

4) De tekniska kurserna kompletteras med en extra 
kurs i n"latematik för att kompensera bortfallet av matc
matiken i allm. kursen och i den nuvarande stabskursen. 

5) De tekniska kurserna kompletteras med oriente
ringar om operativa problem (se nedan). 
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Innan ett försök göres a l l :;ki:;sera möjliga alternativ 
för utbildningens gång, böra vissa allmänna synpunke1· 
anföras på u tbildningen vid KSHS. 

Allmänna kursen m[Jste vara av mycket hög klass. 
Den utgör den sista obligatoriska utbildningen för större 
delen av de aktiva sjöofficerarna. Huvudvikten bör där
för läggas på de för krigsljänslcn viktigaste ämnena, tak
tik, strategi, KA-taktik, lant- och luftkrigskonst o s v. 
Infö res i utbildningen den i en tidigare artikel i detta nr 
(»Synpunkter på utbildningen mellan etc») föreslagGa 
»stridsskolan», tdt kan också utbildningen på den allmän
na kursen läggas på ett högre plan. Om matematiken 
utgår, vilket bör ske, då huvuddelen av stamofficerann, 
som ej erhålla högre kurs, sällan få någon praktisk nytta 
därav, vinnes också tid för en förbättrad och utvidgad 
utbildning i de viktigaste ämnena. Beträffande utbild
ningen i vapenämnena och i förbindelselära hänvisas 
även till ovannämnd artikel. 

Man skulle kunna tänka sig att AK avslutas med en 
kortare praktisk kurs, vars ~indamål skulle vara dels alt 
praktiskt tillämpa den erhållna utbildningen huvudsak
ligen i taktik, dels att erhålla en repetition av (påbyggnad 
på) de vid stridsskolan erhå lina lärdomarna. Kursen bor
de därför även, åtminstone viss tid, förläggas till nämnda 
stridsskola. 

Stabskur:;en, <l v s den egcntlig'a stabskurscn, bör 
omläggas, så att undervisningen bedrives i huvudsak app
likatoriskt. Genom studier -av problem, som granskas ur 
strategisk, taktisk, KA--taktisk, flyg- och lantmilitär, ma
rinorganisatorisk, förbindelseteknisk och stabs L j äm:.tsyn
punkt e!c skulle förberedas sjö-, flyg- och lantkrigsspel, 
vilka sedan utspelas såsom strategiska och taktiska sjö
krigsspel samt motsvarande spel beträffande flyg- och 
lantkrigsoperationer, samverkan med KA-försvar, civil
försvar o s v. Härigenom skulle eleverna få ett säkrare 
grepp om den numera allt viktigare samverkan mellan dc 
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olika delarna av riksförsvaret. Under förutsättning a lt 
1 a 2 operaliva uppgifter ställes för varje oss omgivande 
operalionsområde skulle antalet slörre uppgifler bli 5 a (i. 
Antager man aH varje uppgift fordrar -1 a 5 »speldagar», 
skulle sammanlagda speltiden omfatta c :a 1 månad. (Tek
niska kurserna skulle, för att erhålla den tidigare nämnda 
»operativa orienteringen», följa spelen under speldagarn a 
och närvara vid genomgångarna efter spelen. Se nedan). 
I förbigående hör framhållas alt det nu skisserade syste
met sannolikt konuner att ställa s törre krav på lä1·arn a 
än det nuvarande. Antalet lärare (biträdande lärare och 
repetitörer) måste troligen ökas. Förf. har emellerli1l 
icke på denna punkt kunnat göra någon beräkning av de n 
erforderliga förstärkningen av lärarna. 

Såsom tidigare niimnts böra eleverna i stabskursen 
erhålla en viss teknisk orientering. Kursen, förslagsvis 
benämnd »Teknisk Orienterande Kurs» (TOrK) bör före
gå stabskursen. Syftet med kursen bör vara att bibringa 
eleverna en realistisk uppfattning om telmikens möjlig
heter så'väl på krigskonstens område som inom samhälls
livet i övrigt. Kursen komm.er sannolikt att kräva högt 
kvalificerade föreläsare samt bör kompletteras med om
fattande studiebesök. 

De högre tekniska kurserna, som skola producera 
flottans tekniska specialister, skola dels utökas med en 
operativ orientering, som erhålles genom att eleverna föl
ja spelen i SK, dels kompletteras med den i detta förslag 
från AK och SK utbrutna undervisningen i matematik . 
Förf. har icke n ärmare kunnat granska den på grund 
härav erforderliga förlängningen av de tekniska kursern a. 
Viktigt är emellertid att flottans högre tekniska kurser 
vad belrälfar produkternas kvalilet kLLnna jiimsliillas med 
övriga försvarsgrenar. Någon deklassering av flottans 
tekniker kan alltså icke godtagas. 

Tänkbara system för utbildning kunna med hänsyn 
till det ovan anförda ulformas på följande säll: 
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För officerare, som vidareatbildus j'ör stabsljiiml. 

Fig 2. 

(Alt I. Summa : 1lfz år + asptj.) 

1
/1o 

l 

l ' l t t 
J / 
i 12 

7. tjänsteåret. 

E 
8. tjå"nsteåret 

TOrK 1
) 

' l 
J / 
i i 

AK 

IIIE""NiMi 

9. tjänsteåret. 

Asptj. v. Fl 

! l 
l 3 , .( 

SK 

1 1 
l b 

1 1 
if) ,, 1 1 

18 

Å\ 
KSHS 
slut. 

Anm .: 1
) Genom inläggning av TOrK måste sannolikt den värdefulla 

praktiska tjänstgöringen under sommarhalvåret aYkol'tas . 
Detta kan emellertid kompenseras därigenom att eleverna 
bli tillgängliga för kommendering redan 1/10 och då ganom 
asp.-tjänstgöring kunna under t ex 6 månauer förrätta prak
tisk tjänst inom olika staber vid flottan. 

") Växeltjänstgöring vid kustartilleriet, armen och flygvapnet 
bl a i form ay samövningar med övriga mil. högskolor. 

") Semester. 

Det är tänkbart, att den i anm. 1 ) ovan påtalade olä
genheten skulle kunna undvikas genom att förlägga TOrK 
till tiden 1/ 8- 1/10. I så fall skulle man även kunna efter 
AK inlägga de tidigare nämnda tillämpningsövningarna 
och repetitionskul·sen vid SIC 

Utbildningsgången skulle i så fall bli följ ande. 
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Fig 3. 

(Alt Il. Summa: 2 i\ r.) 

J/Jo '/u 1 / J / 
l l 2 l l 4 lfn l j G 

j/ l f l 12 ' l / 7 8 , 9 l.J 

l l l l l 
7, tjil"nsteåret. 

AK -- AK 1
) TOrK 

8. tjå'nsteårel. 

SK SK 2) SK 2) - 3) 

An m.: ') praktiska tillämpningsövningar och repetitionskurs vid strids· 
skola. 

") praktiska övningar, växeltjänstgöring m m. 
") semester. 

För off'icerare, som viclclreLLlbz'lclcl.'' i ·zz L l · l , z P mzs c t}änst 
(specialister). 

Fig 4. 

(Alt I. Summa: 2 a 2 % ftr .) 

l/ 
l 12 

7. tjiinsteåret. 

'IM# 4 I!!BIIRIIIIII 
8. tjå'nsteåref. 

FTK 1
) TK 

n mr 
9. tjiinsfeåret. 

TK 3) 

•M*SMfiM&Mwwgw Gllfll-

I J , G 

l 

1/, 

' ' 
l/ 

l s 
l 
' 9 

I l 
I I o 

Anm.: ' ) FTK = förberedande teknisk kurs hu;-udsakligen avsedel art 

~ompensera bortfal let av matematiken i AK och SK. Läng· 

nen av en elylik kurs har icke exakt beräknats, men kan 
uppskattas till 4 a fl manader. 
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'J TK har ökats med 2 månader för att kompensera dels del

tagandet vid SK spel (c:a l månad) O(;h dels ytterligarB 

kompensation för matematik. 

") TK för artillerister måste sannolikt ökas med ytterligar e 

c: a 6 månader. Jfr. vad tidigare sagts beträffande kom

petens. 

") Semester. 
") Obs. att detta alt bör sammankopplas med alt I för SK 

(jfr fig 2). 

Fig 5. 

(Alt II. Summa: l %, a 2 14 år.) 

1
/ 1o 

l 1
/12 

l' l / 2 l l 3 1/ 4 
l ' 1 l 6 lji 1/8 1

/u l l JO , l[ / L 15 

l l l l l l l 

7. tja"nsteåret. 

AK AK 1
) FTK 2 ) -· 8. tjå'nsteåret. 

TK 2
) *) 

TK 3) - • -9. tjå'nsteåret. 

TKÖ) 
Q i -

An m.: 1 J jfr fig 3, anm. l. 

") )) )) 1, )) 

") )) )) 3. 

·•) semester. 

l och 2. 

·') obs. att detta alt. kan sammankopplas med alt II för SK 

(jfr fig ;l.). 

Rent allmänl vill förf. framhålla all han - delvis på 

grund av bristande insikter - - är medvelen om sin be

gränsning, då del gäller att framlägga förslag till ord

nande av flottans högsta tekniska utbildning. 
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l\ om m endering till högre kurs. 

F n LesUinunes urvalet till högre kurserna helt av de 
i AK erhållna betygen, varvid endast betyg i skrivningar 
och föredrag påverka det s k vägda medelbetyget. Onek
ligen favoriserar detta system de »skrivkunnig:1» , och 
fastän nwn av en officer, avsedd att så småningom_ Lc
så tta höga poster, måste kräva logisk skärpa och förmåga 
att tydligt uttrycka sina tankar i ord och skrift, så k an 
genom det nu tillämpade systemet - särskilt vid tider av 
hård konkurrens - en allmänt praldiskt lagd och duglig 
officer med medelmåttig »skrivkunnighet» undandras 
högre utbildning till förfång för sig själv och till men 
för flottan. Man hör därför undersöka om icke sys.temet 
bör ändras, så att den praktiska tjänstgöringen före KSHS 
får ett visst inflytande på urvalet till de högre kurserna. 

Ett tänkbart system vore att CSHS efter AK avgåvc 
förord för vissa enligt hans (och ett lärarkollegimns) upp
fattning lämpliga elever, varefter CM uttoge dem, som bor
de l;::ommenderas. 

l 

Ett annat tänkbart alternativ vore att CM j'öre A K 
början tillställde CSHS ett på tidigare erhållna vitsor d 
grundat siffermässigt tjänstgöringsbetyg, som vid beräk
ning av det vägda medelbetyget skulle ingå med lämpl ig 
(hög) koefficient. 

Andra alternativ kunna givetvis tänkas i nuläget. 
Införes stridsskolan kunna jämväl betygen från den

na tillåtas påverka uttagningen till högre kurs. Det är 
också klart, att en stridsskola möjliggör, att man mera 
exakt än som nu är fallet kan ta hänsyn till vid vapen
tjänstutbildningen uppnådda resultat, vilka tack vare 
stridsskolan kunna göras direkt jämförbara för de olika 
vapentjänsterna. 
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Synpunkter på kurser för äldre officerare. 

Av kommendörkaptenen N. E. Ödman 

I »Reglemente för utbildning av officerare tillhörande 
floHans stam, 19-!6, (OUH) » finnes upptagen »Kurs för 
äldre sjöofficerare», vars ändamål angives vara »att bi
bringa äldre sjöofficerare kännedom om_ utvecklingen in
om sjökrigsväsendet och därtill gränsande områden samt 
ntt bilda unelerlag och väcka intresse för fortsatta själv
studier». Någon sådan kurs har veterligen icke varit an
ordnad under de senaste 15-20 åren utom betr äffande 
speciella nyheter såsom radar och stridsledning samt 
ubåtsjakt. 

Det är givet, att behovet av kurser för äldre sjöoffi
cerare framträder starkast efter ett krig, som ju alltid 
medför förskjutningar i det politiskt-strategiska läget 
samt en språngartad teknisk utveckling med därav be
tingad modernisering av det operativa och taktiska hand
landet. Men utvecklingen får ej stoppa vid senaste krig, 
man måste förbereda sig för nästa. Om detta kom1ne1·, 
är det den, som utvecklat sin krigskonst till något nytt, 
som_ har de största utsikterna till framgång. 

Förvisso söker den intresserade officeren så gott sig 
göra låter följa med i utvecklingen, men mången saknar 
p å grund av bristande tid eller otillräcklig tillgång till stu
diematerial möjligheter att bena ut vad som skett ur det 
som synes h ava skett och att skaffa sig kännedom om 
våra vidare u lvecklingsm.öjl'igheter. Utlandets erfaren
heter måste vidare anpassas för våra förhållanden och 
resurser, varvid olika åsikter göra sig gällande. Det är 
emellertid nödvändigt, att man enas om sintsatserna för 
att det strategiskt-taktiska tänkandet och handlandet i 

'l'idsl.Tij't i S,iöcä.sendct. 34 
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krig skall gå eftel' en enhetlig linje. Delta ~kulle vara 

huvudändamålet med en kurs för äldre sjöofficerare. 

Frågan om viss högre för försvarsgrenarna gcm~nsa !l; 

utbildning för äldre officerare har länge varit aldue tl, 

men hittills har intet beslut fattats. öB har emellerlid 

dc senaste två åren låtit anordna en s k strategisk kurs, 

varunder behandlats politiskt-strategiska och strategiskt

operativa problem, utvecklingen av vapen och annan tek

nisk materiel, nya krigföringsmetoder och stridsmedel, 

ekonomiska problem m . m . Denna kurs är främst avsedd 

för officerare, vilka avses tjänstgör a på för krigföringen 

i stort betydelsefulla poster. En kms för äldre sjöoffi

cerare, av vilka en del kunna beräknas komma alt ge

nomgå öB strategiska 1'-urs (eller annan molsvara~1d e 

kurs, som ev. kanuner att ersätta denna), hör laga s1lde 

på den marina krigskonsten, givetvis anknut~n till f?r

svarsgrenarnas gemensamma problem. Den 1 OUR f n 

upptagna kursplanen kan då skäras ned till att .omfatta 

ämnena strategi, taktik, förbindelselära, KA-takhk, luft

krigskonst, lantkrigskonst (de tre sistnämnda speciellt av

seende samverkan), internationell rätt sam t olika vapen

ämnen i vad avser möjligheter och begränsningar hos den 

i bruk varande materielen. Kursen bör i största utsträck

ning bedrivas i form av spel, applikatoriska exempel och 

elevuppgifte r. 
Till kursen böra i princip kommenderas de regemenl:;

ojficerare, vilka dels avses som förbands- och fartygsche

fer i krig, dels i fred under närmaste tiden cfte1 · kur~cn 

skola sjökommenderas som förbands- och fartygschefer. 

Med hänsyn till den höga tjänsteåldern hos många elever 

måste chefen för sjöofficerskåren, alltså CM, vara leda re 

för kursen. Som lärare kommenderas l'å rens iilom respek

tive områden skickligaste officerare oberoende av tj~inste

ålder. Kursens längd torde kunna begränsas till -l u ;) 
veckor om eleverna icke samtidigt förrätta annan tjänst. 

Cnder nämnda tidrymd, som knappast är löngrc än en 
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sem ester, kan vederbörandes ordinarie ljänst otvivelak
tigt upprätthållas av ställföreträdare. 

Mången anser måhända, att den här skisserade kur

sen skulle bli ett onödigt tillskott till den redan rikt blomst

r ande utbildningsfloran och att ifrågavarande office

rare böra kunna utbilda sig själva. Ett sådant resone

m ang kan ej vara riktigt. Kursen skulle bli ett betydelsc

full t medel att inrikta chefer och blivande chefer på den 

enhetlighet i tanke och handling varförulan en fullödig 

samverkan - nyckeln till framgång - icke är möjlig. 

Den brittiska flottan utgör i detta avseende ett gott före
döme. 




