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Ordinarie sammanträde den 1 april 1959. 

( Ctclrag ur protokoll'l 

l. Va lel es t i Il förecl ragan el e i vetenskapsgrenen nav igation och si ö

fart för år l 9!)9 ledamoten J-/ ,,d/und med ledamoten Lundbcr[J som 

suppleant. 

2. Valdes ti ll medlemmar i Sä ll skapels beredningsutskott ledamö · 

terna Cagnc/1, Stcnlwla och C. Engdahf ·i nu nämnd ordning. 

3. Vald es enhälligt ti ll utländsk heders ledamot i S~illskapet atm

ra len Arlcigh A. Burhc, Förenta Staternas marineheL 

±. Föredrog revisorn, ledamoten C. Engdalil. räkenskaperna för 

år 1958. I anslutning härti ll bevi ljade Säll skapet ansvarsfrihet för 

räkenskapsförarna för resp Kungl. Öt·logsmannasällskapet, Tid~ki·iit 

i Sjöväsendet och K ung l. Örlogsmann asä ll skapets bib liotek. 

5. O rienterade ord föran den om läget beträffande det X orciiska 

Symposiet Över användning av matematikmaskiner den 1±- 15 maj 

1959, som ano rdnas av Matematikmaskinnämnelen och K ungl. ör

logsmannasä Il s kapet. 

6. Föredrog ledamoten S"cliocmcr sitt inträdesan fö rande ang "Alt 

fö rslag till robotbeväpning av kryssarna" . 

. 7. Föredrog ledamoten C. Engclab l utdrag ur ledamoten l laglunds 

arsberättelse för 1958 i vetenskapsgrenen persona l och utbi ldning ang 
''D tbildningcn vid kustartill eri et'' . 

Karlshona elen 30 ap ri l 19S9. 

L. RUDLI NG. 
Sekretera r·e. 
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Marinplan 1960 
Utdrag ur till Konungen ställd överlämningsskrivelse. 

I unclcrclånig skriv else den 28 februari 1958 anmälde jag mö jli<> .. 
beten att framlägga materielplaner för marinen i sådan tid att de 
kuncle prövas av 1960 års riksdag. I bilagel utredn ing frambggs des
sa materielplaner j ~imte redogörelse för h~ir:.~v fö ranl edda organisa
tOJ·iska föd.ndringar. 

.-lrbctcls omfattning. 

P lanen har utformats 1 fem kapitel: 
l. Grundsyn. 
2. Materielplaner för ticlen 1960/ 63. 
3. Inriktning av materielanskaffning m m för tiden 1963/67. 
-t O rganisatoriska förändr ingar. 
G. Budgetplan. 

Arbetet har bedrivits enligt de anvisningar rörande långsiktspla
nering inom krigsmakten som överbefälh avaren utfärdade våren 19;!8. 

Beräkningen av medelsbehoven under fartygsbyggnadsanslaget har 
skett med utgångspunkt att kompensation erhåll s under bu dgetåret 
1958/ 59 för de avbeställningskostnader för jagare m fl fartyg. som 
förfa lli t respektive förfaller under tiden 1958/ 60 . Dessa utgö r 108 
mkr. Därest kompensation dä rutö ver erhåll s fö 1· resterande de l av 
beställningskostnaderna - 33.5 mkr - enligt de · vägar som 1958 
å rs B-riksdag anvisat, skull e medelsbehoven uneler de första ~ ren 
av marinplanen i motsvarande grad kunna minskas utan att ck cko
nm11iska f Öru tsä ttn ingarna f ör p l a n ens genom f ö rand e r u b bas. 

De redovisad e kostnaderna avser driftbudgeten. Beträffanek ka
pita lbudgeten åberopas 1955 års försvarsberedn ings utlåtande samt 
det uttalande, som i överensstämmelse härmed gjordes av departe
mentschefen i Kungl Maj :ts proposition 1958:110 (s id 102) . Investe
ringsanslagen - såv~il i vad a v ser marinens delfond som marinens 
delar av befästningars delfond - bör i anslutning härtill avv i(gas 
med h~insyn ti ll materielanslagen på driftbudgeten. För att genomföra 
marinplan en är det nödvändigt att uppnå och vidmakthålla halans 

~ 

8B\ 

Ers;,t tn i ngs anskaffn ing av 
Ov erva tt ens fa rtyg 

Er s tlttn i r,es an s kaff ni ne av 
ubb t ar 

Mar ir.plon -6 0 
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~: r sattn i nt;sanskaffr l T.g , f orband av 
ny t .) p , ex. ku s tr o bot t>a t t c r ie r och 
ku s t j ilt; u rko ::l J..c.nier. 

S rs a ttr in~,: sansk11f fr. i ng a'' l<:.t ta 
ba tter i er. 

Ge nre r.:; or:t fur : " !..O'!"rA/. OC I! n ; :;T ;.. :l~ 1 LJ. ~·: I ~ l :·:T 

~ Eraiittnlngaanaka!fning av h e l ikoptrar 

mellan driftbudget och kapitalbudget. E nelast härigenom skapa s förut
saaningar för en rationell fredsorganisation och för att de strids
medel, som anskaffas enligt planen , skall kunna utnytt jas effektivt. 
Mot bakgrund av dessa faktorer torde marinens beh~v av medel 
under kapitalbudgeten få i vanlig ordning anmälas årsv is. 

St d' u ter, som undcrb·yqyer planerna. 

Materielplanerna unelerbyggs av om fat tande studier rörande såväl 
~)trategiska och operativa som taktiska förhållanden. Undersökningar, 
l a operationsanalyti ska beräkninga r, har ~iven utförts för att skapa 
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unelerlag för etl beclömancle av de olika vapnens och vapenkolllhin
tionernas lönsamhet i sjöoperativ verksamhet. Det utreclningsn:su][ ,\

som hi tt ill s kunnat Li. rcli gst.~illa s, har redo visats i 1959 års u ppb~t. 
av el en j;imförancle värde ring av vapen system mot sjömål - Sj ii 111 ~1 ~'~ 
utreclnillg-en - som p g el en 31/ 1 J 9:19 inlämnat t i Il Överhefälha \ ar~ 1 . 

Målsättningen för detta a rbete har en ligt de givna direktiven lr~i 111 ~ t 
varit att skapa unelerlag för mannen s materielplaner för treårsperio

den 1960/ 63. 

B edÖ11111 in .r;su11d crlagc ts föriindrin ga r. 

Såväl i proposit ion 110 t.ill 19:18 ttrs riksdag som i statsverkspro

positionen , bilaga G, ti ll J9 G9 års riksdag uttalas att. marinen s kost

nadsnivå från hudgetå ret 1960/ 61 bör besLimm as seelan sL il lnino 
" tagits ti ll dc materielplaner som nu framläggs. 

Innan marinplanen blir förem;H för närmare gran skning bi)r föl

jande v~iscntliga synpun kter beaktas i fråga om det bedömningsun
derlag. som nu står .till buds jiimiört med det, på vilket 1!J .)S års 

principbeslut grundades . 
V id försva rsdiskuss ionen 19o)7 var ett av hu vudmotiven i lir av ~ 

vägningen mellan försvarsgrenarna , och särski lt ma rinens n:duce

ring, att ett kommande krig skulle få ett häftigt inledningsskede och 
bli kort. I elen internationella försvarselebatten och i offentl iga ut

talanden a v ledande personer i båda stormaktsblocken kan seelan nit
got år tillbaka konstateras en omsviingning i uppfattningen om san
nolika krigshandlingars in ledning och fö rlopp . A ll tmer fra mhå lls. 

att de för båda sidor katastrofala fö ljderna av en viitevapenduell 
gör, a tt sannolikh eten för andra krigfö ringsform er träder all tmer i 

förgrund en, främst krig förda med konventionella vapen med ell er 
utan stöd av taktiska atomvapen. Som en följd hä rav hävelas nu all

mänt, att kommande krig troligen blir av läng re varaktighet. 
Den största kr igsrisken för Sverige ansågs J 957 bestå i, att vårt 

land sku ll e dras in i ett allmänt krig. Denna uppfattning var en följd 

av att det korta, totala kriget då bedömdes mest sannolikt. M c el elen 
ändrad e synen på krigets karakbr har också fö ljt en omvii rdering 

härvidlag. K rigs ri skerna bedöms numera i ökande g rad sammanhiing:t 
med ri skerna för beg r~in sa cle krig. Begränsningen kan avse så \•iil 

krigsmål och krigföringsformer som geografi sk utbredning. Ett be-

341 

F ARTYGSBYGGN ADSAX SLAG ET 

ERSÄTTNINGSBYGGNAD AV 

37% 71% 

i63% 

gr~nsat krig, som kan komma att beröra exempelvis östers jöområclet, 
maste nu beclomas som mera sannolikt iin för några i't r sedan. 

1957 års bedömand e byggde vidare på, att det svenska försvaret 
mot slutet av el en då aktuell a per iod en skul le disponera atomladcl

nmgar. Enär ännu icke beslut fat.tat s i atomvape1~frågan, har ticl
p;mkten för ett införlivande i det svenska försvaret av atomvapen 

sa forskjUtl ts, att utformningen av vår t försvar uneler aktu ell tids
penod !eke kan grundas på innehavet av sådana vapen. 

ke~u_;d l gänglifa !)eclömt~ing~sgru~cle r sk il jer si?- således i fl era styc
bö- h ~tn de, pct v Jll~ a J9u8 ars .forsvarsbeslu t tattacles . Vårt försvar 

11
_
1 1 ton sekvens harmed mer an vad nu iir fallet gö1·as sk ickat att 

1
;ota O~ I k a fo rmer av f ientlig aggress ion, således även det relativt 
angvanga, begränsade kriget. Diirför krävs ett bättre balanserat för-
svar d.. · -
rets' a ~- _mannen 1coke får som en svag länk unelergräva totalförsva-

styl ka och uthaliigh et . 

I anslutning till det nu anförda :-tnser jag att 1958 å rs rikselags all-
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manna ut talande. att marinen borde ~illgocloses ni'tgot bättre iin Ya(\ 

ursprungl1gcn avsetts , bor beaktas t tu ll utst racl;nmg och til lat;1s t· 

sig uttryck i elt rimligare t illgodoseenclc av marinens nu överh iin .c:·and~ 
mate1·i elbehov. Det kan knappast ha varit rikselagen s mening. all prak
t iskt taget all ersättningsbyggnad av t o m mindre str id senh eter och 
båtar skull e inställ as uneler elen iö rsta ticlspcr iocl. son'l heriirs av 
denna mar inp lan. D etta skull e b li fa ll et om marin en s mal criebnslan· 
ci få r elen i planen ang ivn a sto rl eksordningen. I detta sammanhan~ . . ~ 

m tt siirsk ilt iramh;tlla s cl c begriinsad c mö jligh ete r som nu il lnstt1r 
a lt genom ytterligare organ isa t ionsförändringar och rationali serings
åtgärder åsta dkomma viisentliga bespar ingar . lnom mari nen h ;1.r niilll
l igen und er cle senaste åren genomgripande åtgä rder vidtagits i ~\·ttc 
att göra o rganisationen så än dam ~tl senl ig och billig som möj ligt. 

Det marina ntvcc!?lin gsjwoyranunct. 

Vidareutvecklingen av ett försvarssystem måste med hän syn tili 
livslängden hos bef int li g mater iel och t ill beredskapskravet sh· som 
en relativt l<"tngsam p rocess. D c nu framlagda mater ielplanc m :t iii r 
flottan och kustart ill eriet omsp iinne1· således endast elen försl;t delen 
av del u tveckl ingsprogram, som i nu b gct f ramstår som önsl,\';irt. 

Dc faktorer. som främst påverkar ett långs ikt igt program. ;ir till
komsten av taktiska Lirn laclclningar. robotu tvcckli ngen. un der va ltcns
striclsmc:dlcns ökade möj lighetn samt u tveckli ngen och förhä ll ringen 
av st rids k ra ftcr och l ran sportmcclcl. bmpacle för kust in vasiun och 
- infiltra tion. ·Intimt fö rknippad m ed c\e ilesta av dessa fakt orn :ir 
- som hjii lpmeelcl e ll er motmedel - utveckli ngen av elen l l ktck-
niska m;ttcrielen. 

Förstörelsemedlens ökade eflckl, vapnens ök<tcle riickvidck r och 
den fr amtida sjöstrielens troliga utveckling mol cll fler tal ko rta 
s tridsmoment inom c:tl större omri'telc.: medför ökade krav på spani ngs
medlens räckv idd och störfasthct. St riel sleclningens förmåga att ~n alllit 
och nogo-ran nt ~ttcro-c det aktuella bo et inom strid som ritclet iftr ;·,j;ad ,M ·M M 

betydelsc. ~u skön jhar u tveckling ger goda möjligheter att mi)ta des-
sa k rav. Genom bmpliga teknisk;t anordni ngar, kan i de vikt ;astc 
omr?tclena r;ickviclderna mot m~tl ptt ytan redan uneler elen tid nP· 

rinplanen om fatt;~ r ökas med c :a ;JO r;; . l\Iot m;tl uneler vattm l kan 
motsvarande utveckli ng iörv:intas. ;-Jy;t överföringsmetoder ko,nn1er 
alt med erforderlig snahhhet och noggr<tnnbet kunna i stridsledni ngs-
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c;ntraler presentera bgct inom stora om råden. J-iärigcnom ökar ock
sa l väsentlig g ra<l möjligheterna atl inom ett havsområde centralt 
leda all ve rksamhet och på bmpligaste sätt samorda de olika v;tpHns 
och vapen systemens in satser. 

1 
.D e marina vapnen anp;tssas fortlöpande efter clc mål, dc skall he 

~alll pa .. Den snahhsk j u tancle. eldu lhåll iga automatkanonen kommer ;e tt 
, ~Vikt tga uppgitter mot det stora antal smärre mål. som framtidens 
vJostricl sa:: :;ol ik t kommer att uppvisa. De styrbara torpc:dcrn;1 ut-
ecklas . l. -- . l . . ' mot c 11 terenl1 e r~v e typer av ohka storleksordn ing för skilda 
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m~tl. såsom ubåta r , land stigningsfarkoster och större fart yg. :\ J i no. 

kommer att få. ökad betydelse i oss omgivande farvatten. 
1 

Robotar mot sjöm{tl och luftmål framtas i lättare och tyngre Yer. 

s1oner. Den lätta roboten mot s j öm å l installeras även p:L sm{t fa rt y 

och görs inom kustartill eriet rörlig ; den tyngre uppställ s i lan d ( ku~t~ 

rohotbattcri ) och omborcl p{L fartyg av landskapsjagares sto rl ek. Den 

t1tta mbotcn mot luftmål har främst uppg ifter i stric\senlw tc 111as 

egenskydel och e rs~ittcr i viss utsträckning nuvarand e n~irl uttvä rn. 

Den tyngre roboten med lång räckvidd mot luftmål erfordras i 1111 _ 

läget friim st för skyeld av 'sjöfart mot robotb~irancle f lygplan. "Ct

vccld ingcn bedöms iivcn kunna leda ti ll ett behov av sjöburna luit

viirnsrohotutrustningar för att möta luftburna företag mot mål in 0111 

landet. 
Vapen för bekämpning av sjömål såsom torpeder. minor, robotar, 

bomber och ev vissa grövre art ille riprojekti ler kan anpassa s fiir att 

bära atomladclningar. Dessa vapen får härigenom v~isentligl högre 

effekt. 
Gtvecklingen a v vapnen måste intimt sammanknytas m e el uh eck

lingcn bos deras b~irare (p lattformar). Ti llkomsten a v kärnladd ni ngar 

påverkar direkt utformningen av flertalet vapenbärare. För över vat

tensfartygen 1·esultcrar detta i en accentuerad st rävan att n i'1 ökad 

uthålligbet genom ökat antal vapenbärare. Av e)(onom iska skäl måste 

clii rför fa r tygens storlek minskas så. mycket, som vapenutvecklingen 

och kravet på sjödug lighet m edger. U båtar berörs endast i ringa grad 

a v k~im vapenhotet. Möjligheter föreligger därför att i takt m ~:cl ut

vecklingen inom undervattenstekn i k en öv erföra vissa uppgi ftc r fr~111 

större övervattensfartyg till ubåta r. 

För vapenplattformar iland innebiir kiimvapcnhotet ökade krav 

på utspridning, skydd och rörlighet. Mycket kvalificerade fiirband 

( kustrobolbatteri er ) uppdelas på ett flertal små enheter som grupperas 

inom en stor yta och förses med rese r ver i form av rörliga eller 

flytlbara enheter. 

Det svenska marina försvarssystemet m~tste kunna utnyttj a de mö.i 

li o-hcter till dj. up försvar till SJ. öss som S veriges creooTafiska Jäcre med· 
~ 

' . . b b ' b 

ger och kunna verka inom h ela dc land et omgivande vattenomrttdena

Då havet aldrig kan ockuperas, kan inte ens en mycket övcrEigsel1 
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MARINPLAN -60: TORPEDRAT 

fi ende h ind ra att vå ra 1·esurser utnyttjas om det svenska systemet ar 

vabba lanse ~·-at och sammansa~t samt utnytt jas med ski cklighet. 

_ en maJ m, _som_ enhgt har f ram lagda mater ielplane r successivt 

kol~mer a tt vaxa t ~:a ~11 och va rs nä rmaste utveckling preciseras i 

ma1mplanen, karakta n se ras f rämst a v 

att Överva ttensfartygens slagk raft förd elas på m indre enh eter 

att bo u atam as effektivi tet och uppgiftsområden ökar 

u att _k ra ven på riickv idd, skydd, sp ridning och rö rlighet hos land

Ppsta ll da vapen tillgodoses 

att heli kop t ra1· 1. o" ] at t l l l "l l 
( c an a oc 1 mec o -:a c e uppgift er till förs or-

ganisationen . 

iVIarinc l '] l ·oll · l" . 1 .. · · 
11J' . n ll !C 1<1 e1 c a 1 m cc a ven 1 sm reducerade om fattnino· för-

aga t!l l a . - l l "' , 
att .. npassmng e tter ce ( rav ett framt ida krig bedöms komrna 

sta lla antmg· d tt ] .. · 
kä rnv ' en c a u t -:am pas med konventionell a vapen eller 

a pen. 

27 



3-!6 

Behov och clwnomislw möjligh eter. 

. I S jömålsutreclningen har ojag reclovis~t behoven av oli ka f<i rl,an c[ 

m~m ma1:1n en. E:1cl ast dc tva av overbetalhavar_en stallcia h uv:tdupp. 

o·1tterna tor mann en ha r da rvtcl beakta ts, namltgen mvastOn storsva 
b . c r 
och skydel av importsjöfart. V id de kvant itativa bedömanden a har så. 

lunda sä rsk ild hän syn icke kunnat tas till övriga av öv erbef ~il h a varcn 

givna uppg i fte r för marin en. Förbandens kval i t et , som betingas av 

de krav huvuduppg ifterna ställ er , gör dem dock lämpade för nii 11111 _ 

da övriga uppgi ft er i elen mån de icke tas i anspråk för hu vu dupp. 

g if te rna. Trots å terh å ll sam heten vid bedömningen av de k van titativa 

behov, som redovi sa ts i S jömålsutreclningen , skulle fö r en mar in av 

där angiven om fattning krävas ett å rligt belopp, som avsevärt över

st iger det som föreslås i dessa planer. Den högre summan kan icke 

rymmas inom el en i försvarsbes lutet g ivn a totala ramen utan att vä. 

sentliga rubbningar sker i a rmens och f lygvapnets r edan beslutade 

eller förutsedda m ateriel anskaffning. 

~~ir jag dä rför nu framlägger materi elplaner på en betydligt lägre 

ekonomisk n ivå än elen som enligt min mening skull e erfordras, är 

detta betingat av strävan att icke rubba 1958 års fö rsvarshesluts 

princip som inriktn ing unde r de dä refte r fö lj ande 3- 4 å ren. I'et 

m åste dock stå kl a rt att ti llräckliga marina r esurser härigenom icke 

kommer att fi nn as fö r att på ett fullgott sätt lösa de uppgift er, som 

nu åv ilar marinen. Till de inskränkningar i uppgifterna , som nöd

vändiggörs av elen krympta ram en, återkommer jag i marinplanens 

grundsyn . 
Det är av största betydelse att den nu f ramlagda ma rinp lanen blir 

fö remål för överväganden och fö rslag i så god tid att de kan fö re

läggas riksdagen för godkännande våren 1960, varefte r mari np lanen 

kan utgöra underlag för mar in ens inriktning uneler ticlen 1960/67. 

S tockholm som ovan 

unde;d lni~ -~~ 

/ ) 
l -
l 
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Arsberättelse personal och utbildning 

Av led amot~ n SVEN HAGLUND. 

Utbildn ingen vid kustartilleriet 

[!licdnin ,c; . 

"Kusta rt ill eriets personal ska ll fostras för krigets varv. Målet 

iör a ll u tbi ldning· vid ku startilleriet iir att å stadkomma sådan anda, 

sådan disc ip lin och sådan yrkesskick lighet, at t enskilda och för band 

i krig kunn a lösa sina uppgifter unel er de svåraste förhå ll and en". 

Så inled es g~ill ancle " S kolreglemente för kusta rt illeriet", fastst;il!t 

1951. De ctterade meningarna å terspeg la em ell ertid den striivan, som 

iincla seelan kusta r till eri ets t ill bli velse karakter iserat utbi lclninoen inom 

kustarti ll eri et, även om denna utbildn ing genom å ren föret:r månoa 

genomgripand e föränd r ingar med stegv is anpassning efter såväl :t

vecklingen inom taktik ens och teknikens område som för~indri n o-arna 
i vad avser kustart ill eri ets uppg ifter, utrustning och organi satio~1 . 

V1cl utb il clnmgens p lanläggning och organi serande i sto r t möta 

många avvägnings- och anpassningsp roblem. Härv id lag inverka ett 

il_ertal fak to rer, såsom t ex hingelen av cle värnpliktigas första tjänst

~on_ng och pnnc1pen fö1 · anorclnanclet av de v~implik t igas repetitions

ovnmgar , stamkadern s storlek i förhå ll ande ti ll såv~1 1 elen år li ua värn

pli ktskontingentens storlek som ti11 kri gsorganisationens tota l: perso

nal?ehov, kravet a tt st ri dsdug liga förband och ej enelast enskil ria 

mdivider skola kunna mobiliseras, önskemålet att 1·ecl an i freclsorgan i

satwnen chsponera fö rband som möjliggöra snabbt intagande av ]Je

redskap, anta let fredstruppförband ( regementen . kårer) och dessas 

utbJ iclnJngskapac itet ( instrukti onspe1·sonal ut bi !dn ino-sanorclning·a1· f -1-- . ' b ' 
01 aggnmgsutrymmen m m ) sam t storl eken av ku sta rtill eriets öv-

nmgsa l· 1 . .. l .Il . . . 
ns ag oc 1 to r ut J l c n m gen ertorderliga anslag· i övriot . Sam-

l11anfattn ingsvis ä r det t illgången till t ic! , personal ~ch pen;ar, som 

bhr avgörande för v ilka vägar som kunna vä ljas och vi lken avväg

~~ng mellan olika krav och ön skemål som kan eller måste göras för 

~ n1an skall nå ett resul tat, som ligger elen inledningsv is ang ivna 
llla lsattn · o .. . .. l. 

mgen sa nara som mOJ wt. 
E .. .. . "' 

nar aven tid och persona l kostar pengar, blir hela problemet 
Ytterst f o f .. 

en raga om orsvarsanslagens storlek och hur sto r del av 
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dessa ans lag, som kommer kustartilleriet till del. Därvid uppsta r \ t. 

terligare en avvägningsfråga. nämligen hur stor del av de l(Jt;t] J 

anslagen som bör disponeras för förnyelse och unde rhåll av försvars. 
anstalter och materielutrustning och hur stor del som bör av se-; i (i 1 

utb ildningsorganisationen och övninga ma. 

Utbildnin gen v id truppförbaNdeN. 

Vid vårt nuvarande kustartilleris ti ll bliv else var kravet på kust
fästningarnas sbndiga krigsberedskap markant. D etta krav, som åter 
speglades i regementenas utbildningsorganisation, kunde ocks;ot till
godoses i icke ringa grad genom att kustartilleriet fick en i fi) rldti 
lande till krigsorganisationen relativt stm stamkader och genom att 
dc värnpliktigas första tjänstgöring var förhållandevis lång. Sålunda 
var proport ionen mellan stammanskap och v~irnplikt iga ungefil r l : _l 
i fredsorgan isationen (l: 6 i krigsorganisationen ) samt de värnp lik
tigas första tjänstgöring enligt 1901 års v~irnp likts lag 2G8 dagar och 
enligt 1914 å rs lag 323 dagar. Uneler å ren 1915- 1925 uppdelades 
de värnpliktiga i två utbildningsomgångar. som överlappade varandra. 
Detta tillsammans med försvarsanstalternas dåtida koncentration inom 
ett mycket begränsat geograf iskt otm-åcle kring personalens irccls
fö rläggningsplatser gav möjlighet t ill en p iketo rganisation, v: lkcn 
praktiskt taget året runt snabbt kunde intaga str idsberedskap med 
de viktigaste batterierna, minsp~irrningarna och bevakningsenhctc rna . 

Utbildningen av ku starti lleriets manskap. såväl det fast ansd lda 
som det v~irnpliktiga, bedrevs uneler en lång fö lj d av år i stort sett 
helt inom kompani ets ram. Var j e kompani för sig var en sj älvsbucltg 
utbildningsenhet samtidigt som det var en adm inistrat iv enh et, so\11 
bl a sva t·ade för rekryteringen av kompaniets stammanskap. Kom
paniindelningen i fred motsvarade elen ständiga indelningen på krigs
fot såtillvida, att t ex ett artillerikompanis personal vid mobilisenng 
skulle bemanna samtlig~ b~tter ier inom en viss del av fästn ingens 
område utan hänsyn till pjästyper och kaliber m m. I V axholrns 
fästn ing bemannades i början på seklet omkring 40 batterier av 
fem arti llerikompanier vid KA l. Motsvarande gällde i Karlskrona 
fästn ing. Krigsplacering av manskapet gjordes vid kompaniet . 5°
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därvid förutom sin slampersonal eli sponerade de värnp li kt iga. som 
tbi lclats vid kompaniet. V isserligen tillhörde batterierna och deras 

~1ateriel resp Listning under clet att kompanierna tillhörde resp re
~emente eller kår, men materielen var utlämnad ti ll tyguppböt-dsmän 
~id vederbörligt kompan i, varför viss Överensshlmmelse mellan fre-d s
organisation och krigsorganisation erhölls även i matericlh iinsecncle. 
I princip gä lld e samma förhå llanden för minkompanierna. 

Vid regem ente voro kompanierna sammanförda till batal _i oner. 
Som exempel kan anges KA l fredsindelning fr o m 1911 : 

f_ batalfan (om två arti ll erikomp, ett minkomp och ett 
yrk eskomp ) för bemanning främst a v försvarsan lägg
ningarna vid V axholm ssunclen , 

If. botalian (om två a rtill erikomp, ett minkomp och ett 
yrkeskomp ) för bemanning av försva rsanbggningama vid 
Oxdjupet samt 

Il!. balalfan (om två artillerikomp ) för bemanning av 
fasta och bästanspända batterier v id fästningens land
front. 

Härutöver fa nn s vid KA l ytterliga re ett arti llerikomp, 
detacherat ti ll Fårösunds hstning. 

Cnder regementsövninga rna en månad varj e höst, då en årsk1as ~ 

v~irnpliktiga fullg jord e repetitionsövning, tillämpades krigsorganisa
tion i elen utsträckning personaltillgången medgav. 

Ett undantag från regeln att kompaniet stö rre delen av året ut 
gjorde utbildningsenh eten var att på varj e regemente då båda min
kompanierna, i shincliga indelningen fö rdelade till olika bataljoner, 
under somrnarhalvåret t ill b lligt bildade en m in cringsslwla för ut
bildning av såväl beEil som meniga. I övrigt förekom i administrativt 
hänseende inget "skolsystem". Benämningarna stamrekrytsko la, 
korpralsskola, unelerofficersskola o s v användes men betecknade spe
Cte lla kurser inom elen 1·cglcmcntcrade utbildningsgången för fast 
anställt manskap. Dessa kurser voro i regel anordnade kompanivis 
l11ecl undantag för vissa kUl·ser , som uneler vinterhalvåret anordnades 
bataljons- eller regementsvis. 

De sålunda skisserade principerna för utb ildningens anordnande 
ku~cle ti ll ämpas till mitten av :20-ta let, då bl a t illkomsten av nya 
svara batterier och luftvämsbatteri er föran ledde en iindrin1< ;tv kom-
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panii nclc lningen . så a tt a r t ill er ikompan ie rna indelades i kom panin 1-.. 
or 

utbildnin g vid medelsvå r t och hit t s jöfrontsa rt iller i vid svån . . 
, . . ~Ju .. 

f rontsart iller i sam t vidluftv;irnsart illeri. l'vlecl genomförandet av 10·)(• 
- ) 

å rs iörsva rso rgan isa tion upp hörde utb il dn ingen v ie! lant f rontarti ll eri -

et , vars kom panier fö rsvunna ur bi lel en fö r at t senare å terkllll Hn· 

som rör liga sjö frontskompan ier. d 

Kompaniindeln ingen en ligt geogra fi ska grund er. motsva rande kust 

fästninga rnas områdes indeln ing . hade således hör jat vika för tn in

delning, som tog h ~in syn t ill att mera different ierad och komplicerad 

m ater iel krävde ökad specia lise ring vid art illeriutb il dningen . l \c·t r~if 

fa ncl e in delningen i m inkompani er ansågs ingen änd ri ng behöva ske. 

K usta rti ll er iregementenas inde ln ing i tre ba taljoner bibehöil s. va r. 

v ie! två av bata ljonerna per regem ~:n t e, a ll tjämt samm ansatta av ar 

t ill er i- och m inkompan ier , sva ra ck fö r u tbi ldn ingen v id va r si tt ll u

vucl inlopp i resp fäs tn ing , un el er det a t t tredj e bata lj onen svara1k 

fö r utb il dningen av sådana speciell a kompanier som rör li g t s jöf ronts

a r t ill eri kompani och luftv~irnskompan i ( indelningen av K A 1 och 

KA 2 vi sade h i1rvid lag olikhete r ) . 

Kravet på r ationa lise rad utbi ldn ing i eldl edn ingstjänst fö ran ledde 

emell ert id att s~i r s ki l cl a cfd fcdninysslw for med ett pa r månaders 

varaktighet an a n inades regementsvis . först enelast fö r stammanskap 

m en eft er ett par .å r ä ven fö r värnp liktiga . 

Undc?' 1930-tafct blev det a v persona lorgan isatori ska , utbil dni ngs

tekni ska och pedagogiska s k ~il nöcl v ~ind ig t att y tterl iga re ra tionalisera 

art iller iutbilclningen . E niir t iden ännu ej va1· mogen fö r en än dring

a v el en sbncliga indeln ingen, va r s ba ta ljoner och kompan i er fö rutolli 

s in a u tbi ldn ingsuppg if ter hade om fa ttan de admini stra tiva uppgif te r. 

t il lgreps utvi igen att under fyra månader å r ligen anordna sko lvi s 

bed ri ven utbildn ing oberoende av bataljonsindelningen . Var je n ·gc

mentc f ick härv id sin sjöfrontsarli11cris lw!a, i s ig innes lutan de den 

r edan t id igare bef intliga eld ledningsskolan . varjämte en 1uftviim sar

f'i11 cris lw 1a, gemensam fö r ku start ill er iet . va rj e å r anordnad es vid 

K A 2. Systemet m ed såväl beLil s- som manskapsutbildning inom ra

m en fö r å rligen anordnade sjöfrontsarti ll eri- . luft vä rnsa rtil ler i- och 

m ine ringsskolor (sedermera signal- och m inskolor ) bi behölls, med cle 

avb rott som fö ranleddes av den för stä rk ta fö rsvarsberedskapen un

der andra viirldsk r iget, ända tills kusta r t il leriförband en 19+-± f ick !1 ) 

stä ndig indelning på fr edsfot . 
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-------
Utbildnin gen s organ isation f r o m oktober 1944 

~in p l 
...--------1 

Ingå r i r e g: t e l För utbildning vi.d ( i ) 

I. l. KA l , KA2 , KA 4 

2. » » » 
l Svå rt och m ede lsvå rt fast s jöfron ts-

3. » » -
f artille r i 

1-

~ Röclig t 

Il· 4. KA2 , KA 4. 

5. - » » s jöfrontsart ille ri 

6. - » -

nr. 7. KAl , KA 2 , K A4 L vk a non a rt ille ri 

8. )) » » 

f L vak a n -
9. 

och lätt sjöfron t sartiller i 
» - ---

-
IV. 11. KA l , KA2, KA 4 S ig n a ltj äns t 

12 . » )) » Mintjänst och m askintjän st 

13. » » » Ekonomitjänst lll lll 

Anm : KA 3 indelat p å fyr a k ompanier . 

K A 4 H » » två » 

T a b ell l. Bataljon s - och k ompa ni ind elning 1944 . 

Även om denna 30-ta lets skolorgani sat ion innebar den rationa lise· 

ring av utbildningen, som va r erforder lig bl a med hänsyn t ill den 

seelan 1921 avkortade tid en för de vi1 rnp li ktigas l. t jänstgö ring (190 

dagar 1921- 1925 och 170 daga r 1926- 1941 ), inneba r det en ob gen

het att å rligen va ra tvungen a tt för st frångå el en ständiga f redsindel

ningen för att seel an efter en stor del av utbildn ingsper ioden åte rgå 

till densamma. 

1942 års förs-varsordnin,r; med fö rde en ökn ing a v kustarti ll eriets 

fredsorgan isa tion. D en s t ~incliga h edsindelningen vi d trupp fö rbanden, 
80

111 på g rund hä rav genomförel es fr o m den 1/ 10 1944, va r frä mst 

betingad ;::, ; u tbi ldnin g-stekn iska fö rh å llanden i det a tt kompanier 

tnec[ lika rtade utbil dningsuppg if te1· samm an förts bataljonsvis . 
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. l indcln_it:gen, som anges i tab :,ll 1, återf_inncr 1~1an så lunda de 
t1cl 1ga re SJOirontsartdlen skolorna sasom batalJon er for utbd clnin o 
fas t r esp rörligt sjöfrontsartilleri ( l. r esp II. bat ) . Luftv~irnsa rti lle;j~ 
skolan har blivit Ili. bat ( lu ftvä rn sbataljon ) vid varje n.:gem~:nte 

ti ll vilken batalj on dock ~iven utbi ldning av lätt s j öfrontsart i ll er~ 

för lagts på grund av dess nära överensstämmelse med utbil cln inge1
1 

vid lvakanartilleri et. S igna l- och minsko lan åte rfinn es som J\'. batl 
En ligt 1948 års fönvarsb eslu t bl ev kustartilleri ets organisatio 1~ 

~lll)'O iindrad. Batalj ons- och kompaniindeln ingen J 949 och el en spe
ciell a utbi ldningens förd eln ing anges i tabell 2. I denn a utbi ldn ings
organi sation hade man tagit steget fu ll t ut mot en ext remt kompani
v is · specialisering av utbildningen i primär övningsgren in om varje 
regemente. Den grundläggand e utbildningen av de minsta för l,am!s
enh ete rna (avdelninga1·, troppa r, plutoner ) kunde sålunda sk~.: vid 
dc inom ramen för "specia lbatal joner" permanent organi serad e "spe
cia lskolor", som många av 30-talets trupputbildare vid si na rati ona
liseringsst rävanelen längtat efte r. Konsekvensen h iirav var dock, att 
vid fö rbandsvis utbildning i fredstid, en utbildning som m åsta ~iga 

rum under c :a 4 månader ell er nii ra hälften av ticlen för dc viirn 
p li ktigas 1 . t jänstgör ing, måste man sammansätta vissa förhan d med 
personal från ett flerta l kompanier. el v s gå ifrån el en st~incl iga in
delningen. 1 princip var således denna utbildningsorga ni sation fiir re
gementenas vidkommand e beh ~i ftacl med samma olägenh et som 1!l30-
talets organi sation. Detta va1· en av anledning·ama till införan de av 
ny utbi ldningsorganisation 195fi. varom mera i det följand e. 

D e genomgripande ändri ngar beträffande indelning i utbil dnings
enh eter , som under 40- och 50-talen skett med enelast n åg-ra års mel
lanrum och med snabb anpassnin g- efter förändrade premisser . ha 
möj li g-gjorts bl a g-enom en parti ell centralisering unel er början av 
40-talet av de administrativa funktioner, som ticlig·are vo ro decen tra
liserade ti ll fredsorganisationens kompanier. Personalrecl ov isning, 
krigsplacering och rekrytering m m har sålunda centra li serats till re
gementsstaberna (mots v ) , var j ä m te dc gamla kompan itygupphiirder
nas och kompanirustkamrarnas funkt ioner övertag its av kustartilleri
fö rsva rens regionala för råclsorgani sation. 

Sa mmanfattning: U tbi ldningen vid kustartilleriets truppförband un
der 1900-talets första decenni er ~igd e rum inom en organisat ion . sonl 

a nslöt s ig till kustfästningarnas krigsorgan isation även om den ej 
kunde helt överensstämma med densamma. Fredsorgan isat ion<.: n var 
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~d l Bat l Komp l Speciell utbildning utöver a llmän KA-utbildning 
förban 
~---7----~---------------------------------

KA2 

KA3 

KA4 

!(A_ 4 H 

I . l. Pjäs tjänst v id fast svårt och medelsvårt sjö
frontsarti lleri 

2. Eldledningstjänst vid fast svårt och medelsvårt 
sjöfrontsart i Ile r i 

8. Tjänst v id al,anartilleri och lätt sjöfrontsartilleri 

III. 6. Eldledningstjänst vid lvkanartilleri 

7. Pjäs- och motortjänst vid lvkanartilleri 
VI. 11. Signaltj änst 

I. 

II. 

12. Min- och maskintjänst 

13. Eko!1omi-, musik- och hantverkstjänst 

l. Pjiistjänst vid fast svårt och medelsvårt s jö
frantEartilleri 

2. Eldledningstjänst vid svårt och medelsvårt sjö
frontsartill er i 

8. Tjänst vid a kanart illeri och lätt sjöfrontsartilleri 

'l. Pjästjänst vid rörligt medelsvårt sjöfrontsartil
leri 

5. Motortjänst vid rörligt medelsvårt 
tilleri 

sjöfrontsar-l 

IV. 

I. 

11. 
12. 

Signal tjänst 
Min- och maskintjänst 

13. Ekonomi-, musik - och hantverkstjänst 

3. Tjänst vid fast svårt samt fast och rörligt me
delsvårt sjöfrontsartilleri, akanartilleri och lätt 
sjöfront sartilleri 

14. Signal- , min-, maskin-, ekonomi-, musik- och 
hantverkstjänst 

8. Tjänst vid akanartilleri och lätt sjöfrontsartilleri 

9. Radartjänst (»KA radarsko la ») 

l 

II. 2. Eldledningstjänst vid svårt och medelsvårt sjö
frontsartilleri 

4 . Pjästjänst vid fast och rörligt svårt samt m e
delsvårt s j ö fr ontsartilleri 

5. Motortjänst v id rörligt svårt sjöfrontsarti!Ieri 

IV. 11 . Signaltjänst 
12. M in- och maskintjänst 

13. Ekonomi - och hantverkstjänst 

14. 

Tjänst v id fast medelsvårt sjöfrontsartilleri samt· 
akanartilleri och lätt sjöfrontsartilleri 

Signal-, min-, maskin-, ekonomi- och hantverk- . 

---
tjänst 

----~--~----~--------------------------------~ 
Tabell 2 . Bataljons - och kompaniindelning 1949. 
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sta rk t p~t ve rkacl a v beredskapskravet och a v de admini stra ti va iunk

tion ernas decentral isering . Utbildningens krav måste under 31 l- ta\q 

tillgodoses genom en speciell utbildningso rganisation v id sicl an av den 

bibehå ll na i~lch· e organisationsform en med dess admin istra tiva upp

g ifter. Efter a vveckl ingen av el en fö rstiirkta försvarsberedskapen fick 

truppförband en en fredso rgani sat ion , som främ st ti ll gocloså!:; utl, i] (] _ 

ningens krav . Beredskapskravet blev tillgodosett genom a tt ant ;det 

trupp förb and kund e bibehå llas med ett truppförband inom \ a r1 .~ 
ku sta rtill erifö rsva r samt genom spec iella fö rberedelse r för snal,l, be

r edskaps förstä rkning . 

Fö r l~us lartil! cric l ycm cnsa111 u tbildn in g. 

L.:tö vc r utbi ldning inom ramen för de o lika t ruppförbandens !reds

organi sati on, för vi lken i det tidigare redogjorts, fi ck elen fö r kustar

till e ri et gemensamm a utbildningen vid särskilt organi serade utb ild 

ningsan sta lter . skolor och kurser så småningom ökad omfattn i n .~· . 

J(nstartillcricts skju ts/w /a , lydande direkt unel er chefen för kust

artilleri et ( sederm era lKA ) ha r varit verksam a ll tse elan kustart ille

ri ets t ill blivelse . F örutom a tt utföra fö rsök med nya skju tmetoder 

och ny materi el har skju tskolans f r ;imsta uppgift va rit el en all tjä mt 

fö rh ä rskande, nämligen befä lsutbildning i a rt ill eri taktik och skju ttd:

nik. Fr o m 40-ta lct skedde en stark utökning av bl a kursverksa m

heten vid skjutskolan. 
A-ustar tillcricts undcro)ficcrssk ola, för lagd ti ll K A 2, va r organi

serad 192:>-19-1:7. l denna skola bedrevs el en utbi ldn ing fr iimst i all

miinbilclande ämnen, som erfordrades för undero fficersexamen. Lxc· 

men i skolan var fr o m 1937 likstiillcl med begrän sad realex an1cn. 

E ft er 19-1:7 sker motsva rande utbildning till ku starti ll eriundero il' iccr 

bl a vid F örsvarets läroverk och M a rinens unclcroffi ce rsskola . 

T i likomsten a v rada r och för l-ada rutbildningen erforderliga spe

c;ell a an ordningar medförd e, att fö r ku sta rtil leriet centrali serad ut

bildning a v så v;il be fä l som meniga f r o m 19-1:9 g a vs en fast or

gani sa ti on genom t illkomsten av kustart illeriets radarskola vi d E_-\ -± 

( se tabell 2) . 
För sä rskilt u ttagna v;irnpliktiga ( studenter m f l) , som tidigare ut

bildats vid resp regemente, anordnades fr o m 1934 grun dläggande 

utb ildning till reservbefä l (ä ldre benämning) r esp v ~irnpliktiga uncle r

officerare (efte r J 9-1-G) vid ett fö r kustarti lle ri et gemensam t s/W 
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11 ~c o m f'an i resp bcfälsslt o!clw m pani, varje å r tillf ä lligt o rganise ra t 

d~:l något av truppförbanden . Denn a utbildning fick a ll t större bet: 

~~ ] se i och med det värnphktiga beblets . starkt _öka d ~ om fa ttning oc!1 

o·ifter 1 kngsorgan1 sat10nen och erho ll 195:) en tast o rgan1 sa t10n 
upPo .. . . el l . 
. den stanchga 111 e nmgen. 
1 Vnclerh å ll stj ~inste n s ökade betydelse i kri gsorgani sat ionen föranled

de rationa liserad utbildning av bl a vä rnpl ik tig personal. Uneler ±O

talet ti ll kom så lunda för kusta rti ll eri et gemensam utbildning a v el yli k 

ersona l vid tillfällig t organise rade utbildningsenh eter , såsom lll. cka 

~·ilu:rslwla, sju l~vårdsslw la och fö rpliignadss k ola . .i\vcn denna utb ild

ning fick 195:) en fa st o rgani sation . 

HUVUDDRAG E N AV UTB ILDNJ~GEN ;.\RE K 19:i 6- J9 ::i~~ 

A llmä n plan. 

Kusta r ti ll eri ets u tb il dning iir f n reglerad genom S lwlrcglcm cntc 

för htstartillcrict (SRJ,-A) , fas t s t~ill t 19:>1 , och genom dc o rd er. an 

visningar och bestämmelser , som ut fä rdat s av I KA . Dela rna H - \ 

i SRKA ersattes 19:i6 av de f n gällande delarna I1 och liP) 
') Nya delar I och IV av SRKA kunna förväntas under 1959. 

Utbildningen av ku startilleri ets personal bedrives dels vid ku star-

till eriet, dels utom kusta rtilleri et. 

Utbildningen vid lw sta?-tillcrict bedrives 

a ) vid t ruppförbanden. 

b) vid för kustarti ll eri et gemensamma skolor och kurser . fö r lagda 

ti ll visst truppförhand och un derstiill da trupp förband sch efen (t ex 

raclarsko lan , m ekanikerskolan , be fi1lssko lan m f l) , 

c) vid för ku sta rtill eri et gemensamma skolor direkt und erstäl lda 

IKA (t ex Ku startill eri ets skjutskola ) sam t 

el ) vie] kustartill eriförsva rens verk städ e1-, fö rråd 111 m . 

Utbildningen u to 111 /?ustarti/1 crict bed r i ves 

a) vid för marien gemensamma skolor ( t ex M a rinens underofi i

cersskola, S jökrigsskolan, S jökrigshögskolan ), 

b) vid för krigsmakten gemensamma skolor ( t ex Försva rets b ro

Verk, Försvarshögskolan ) , 

c) vid skolor och kurse r , huvud sakligen anordnade fö r armens. 

flottans ell er fl ygvapnets persona l ( t ex Jnianteri skjutskolan ) samt 



d ) v id civila utbildningsanstalter, verksbeler 111 m. 

.. Värnpliktig_~ . samt stan:-. och ~·ese.rvperson~ l u.nclcr utbi lcln in g ti[) 
hogst underottJCer resp o1flcer hanforas 1 utb!lclnmgsavseencle i rcg l 

ti ll viss slwla (i denna betydelse ej e tt administrativt organisa tu risl~t 
begrepp utan ett begrepp, som anv;inclcs i kursp laner och tim planer 

111 m i Sl~KA ) . 

V är n }'lilltig per sona/ ( ink l aspiranter och kael etter ) u tages fij r: 

soldatutbildning i solclatskola, 

unelerbefälsutbildning i uncleTbefälsskola, 

underofficersutbildning i uneleroffice rsskola för vpl, 

officersutbildning i officer sskola för resp stam , reser v och vpJ. 

specialtjänst ( för civi lingenjörer och ingenjöre r, uttagna till ll:kni: 

kerutbilclning ), 
stabst jänst (kryptobiträden och skr ivbitrii clen) samt 

hand r;ickningst j än st. 
S tamp erso 11alens utbildning hänföres till: 

instruktörsskola ] , 2 och 3 samt 
uncl erof ficerss ko la. 

Tru.}' i'förba n.d ens u tbi/dni11 gsorga nisatio11. 

Med skr ivelse till CM i december 195-± avgav IKA förs lag till ;i 1Hh·ad 

utbi ldningsorganisation v id kustartilleriet. Därvid anfördes bl a, att 

elen bef intliga utb ildningsorgan isati onen kommit att försk jutas mot en 

ren skolorgan isation, h elt olik krigsorganisationen, l) m ed dära v föl· 

janetc olägenheter för såv;il förbandsutbi ldning som beredskap . \ven 

bristen på ti llräcklig befälspersonal för att tillgodose elen g;illancle 

utbi ldningsorganisationens behov fran~hölls. Förslaget grundade sig 

på en und ersökning, huruvida möjligh eter funnos att åstadkom ma en 

mganisat ion av utbildningen, som delvi s visad e bättre överens· 

st~immc l se med krigsorganisationen m ed samtidigt t i !l godoseen .le av 

ofrånkomliga k rav på specialisering, dels tillvaratog a lla rimliga mö.i
ligheter t ill erforderlig ekonomisering ifråga om instruktionspersonal, 

investeringar och driftskostnader. 

Dc synpunkter som i Övrigt voro vägleclanclc vid uppgörande av 

förs laget to rd e kunna a nges sålunda: 

att cl e fem kustartill eriförbanden borde bibehå ll as främst av be-

1) Se tabell 2. 
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. elskapsskälmen iiven av ekonomiska skäl (för alt bef intliga utbild-

1~11crsano rdn ingar m m a ll t j iimt sku ll e kunna utnyttjas och ny investe-
!1 " .. . 1 .l ) . gar da n genom une v1 (as , 
on 

att de värnpliktiga i möjligaste mån borde utbildas vid det trupp-

förband , cbr de krigsp laceras, 

att utbildningen så långt möj ligt borde ske vicl förbancl niirh etea 

V 
de v;irnpliktigas hemort, 

a 
att centra li serad utbildning borde ske av kadetter, aspiran ter. stam

underbef~i l , värnp liktiga uttagna för underofficersutbildning och spe

cialtjänst samt av sådana värnpliktiga, vilkas utbildning kräver sär

skilda skolor och där å rskvotens ringa storlek per truppförband gör 

en centrali ser ing nödv~indig, t ex radarpersonal , mekanike r, kockar 

och .s jukvådare, 

att lämplig storl ek på utbi ldningsenh eterna vid dc ol ika ti·uppför

banden borde e ftersträvas samt 

att bef intliga lokaler och utbil dningsanordn ingar borde effektivt 

utnytt jas. 
Vid förslagets utformande hade det av rat ione lla skäl varit er 

forder ligt att i två avseenden frångå synpunkten, att de värnpliktiga 

borde u tb ildas vid de truppförband , där de seelermera bli krigspla 

cerade. Sålunda föreslogs, för att spara instruktionspersonal och för 

att slippa nya investeringar , att a ll utbildning vid rörligt sjöfrontc'3r

tilleri sku ll e förläggas till ett enda truppförband, nämligen ti ll KA 2. 
Vidare ansågs det ändamålsenligt att koncentrera minutbildningen 

till tre av de fem truppförbanden . 
De förband m ed motsvarighet i higsorganisationen, som borde in 

gå i utbildningsorganisat ionen, voro en ligt förs laget: 

vid varj e truppförhand en sj!ärrbataljon om bataljonsstab, ett stabs

batteri (bl a med personal för signa l- och st ri dslcdningstjänst), ett 

medelsvårt batteri och ett lätt batteri ( lätt s jöf ronts- och !vart), 

vid KA 2 en rörlig artilleribataljon om bata ljonsstab, ett stabs

battei·i och två rörliga batterier, 

vid KA l och KA 4 en minbataljon om bata lj onsstab och tv3 

min u tläggningsd iv i s ioner, 

vid KA 5 en 1ninutläggwingsdivision samt 

Vid KA l ett luftvärnslwnonbatt eri. 



Sk:o!fö rbanden, av v ilka enelast radarskolan tidigare ingåtl i d 
e11 

st:i nd iga indeln ingen , sku ll e enl igt förs laget erh ~dl a s en fast organi-
sat ion och utgö ras av 

be b isskola 
rada r sko la 
in struktörssko la 
n~irförs va rssko l a 

mekani kerskola 
fö r p liignaclsskola 
sjukvårdsskola 

vid 1-\ A 1 
KA 1 
1-\r\ { 
KA l 
]-\ f\ ~ 

1-\ A 2 
KA 3 

För inre t jänst m m skull e vid varje regemente f innas ett lwscrn

homtani och v id va rj e kår en !wsern av d c!ning. 
Genom go i april 1955 fasts tälleles el en föres lagna organisationen 

va refter elen började till ämpas f rån hösten samma å r. Därvid ha; 
dock det avsteget blivit g jort , att min bataljonen vid KA 4 eJ upp
sa tts , enär en minutläggningsel ivision av bl a herecl skapsskiil bibe
hå lli ts v id KA 2. Vid KA 4 f inn es således blott en minutläggni ngs
division . V idare blev sjukvårdsskolan t ill s v idare organi se rad vi d KA 1 
i stället fö r vid K A 3. 

V ii r n f' l i lä s u t bil dn in gen. 
' 

E. tt krav gäller för a ll persona l v id kustartilleri et, nämligen att 
var och en i vad på honom ankomm er måste kunna lösa de all llliinna 
uppgift er , som höra samman med kustartilleristridens fö rberedande 
och genomförande. Varje ku startill eri st måste därför utbildas ti ll en 
god "skärgårdssoldat" , som :ir v~i l beredd att möta ett krigs prö v
ninga r under de speciella fö rh å lland en, som råda i våra skärg{ll·ds
områcl en och vår kustterräng. Härför krävs en a llmän ku starti lleri
utbildning, i stort sett lika för a ll a, som grund· för utb ildningen till 
viss befattning inom krigsorgan isat ionen. 

K ustartill eri tjänsten ä r emellertid mångsk iftande och i stor om
fattning tekniskt betonad. M ed hänsyn härtill tillämpas en indelning 
i olika huvudtjänster fö r a ll personal utom fö r stamoff icerare. För 
samtliga värnp liktiga sker dessutom en kategoriindelning, avseende 
törsta- och andrahandsbefattn ing inom krigsorgani sationen . 

Indelningen i huvucltj i1nst :i r för vjrnpliktiga fö lj ande: 

j\'[ enig 

pjiiS111an 

giJdare 
gidledningsman 

:Mätare, inbas 

]11äta r e, lodbas 
eJ!er vågbas 

]11ätare, radar 

Underbefiil 

Riktare 

!Dldledn ingsma.n 

Mätare, inbas 

Mätare, lodbas 
eller bågbas 

Mätare, radar 

Underofficer 

Pjäslinj e 

Splatslinje 

Mätlinje 

Officer 

Tabell 3. 

Förstahandsbefattning 

Pjäsman tung pjäs 
k etpjäs 
Riktare v id d ito 

och ra- l 

E ldledningsm an eller strål
kastarman 
Mätare inbas och observa
tör i cp a trull 
Mätare ledbas ell er vågbas 
samt observatör i epatrull 
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A ndrahandsbefattning 

Riktare tung pjäs och 
raketpjäs 
P jäsman vid dito 
Strålkastarman eller 
eld ledningsman 
Mätare radar 

Mätare vågbas eller 
lodbas samt n1äiare ra
dar 

Mätare r adar cch observa- Mätare inb2.s 
tör i epatrull 

R ih:t are (ubef) Pjäschef tung pjäs 
Ammuniti onsubef 
Pjäschef raketpjäs 
Eldledningsman (ubef) el
ler strålkastarchef 
Ebiträde etropp 
Mätstationschef, inbas 
Ebiträde i epatrull 
Stabsubef 
Mätstationschef , lodba s e'
ler mätare (ubct') vågbas 
Ebiträde i epa trull 
Stabsubef 
Mätare rada r (stf cradar
chef) 

Pjäschef tung pjäs 
Pjäsplutonchefs stf 
Spaltschef 
Eldlednings- (stridsled
nings-) uoff 
Mätstationschef (tillika 
eldledare) 

l 
Epatrullchef 
Mätstationstroppchef 
s trälkastartroppchef 

Kategoriindelning för vpl 
tungt sjöfrontsartilleri. 

Strå lkastarchef <:!ler 
eldledningsman (ubef) 

Mätare (ubef) ·vågbas 
eller mätsta tionsch ef 
lodbas 

Epatrullchef 
s t rålkastartroppchef 

Mätstationstroppchef 
Epatrullchef 
stråtkastartroppchef 

l Eldledningsplutonchef 

huvudtjänsten fast 
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fast tungtt) s jöfrontsartill eri 
rör ligt tungt 1 ) sjöf rontsarti lleri 
!u ftvärn skanonart i ll eri 
lätt s jöfronts- och lu ftv:1rnsartilleri~ ) 

signa lt jänst 
mintjänst 
motor fonlons t j än s l 
nä rförsv:l rst j än st 
maskintj iinst 
in ten elen tu r t j ~in st 
stabs t j ii n st 
sjuk vå rdstjänst 
teknisk tjänst 
skydeist j ii n st 
handräckningstjän st. 

Såsom exempel på kategori indelning av värnpliktiga vid utb il dning 
inom huvud tjänst anges i tabell 3 dyli k indelning vid fa st tungt 
s jöfrontsartill cri. ]nom huvudtj änsten "fast tungt s jöfrontsart il lni" 
utbildas sålunda 6 ka tego ri er meniga . 5 kategori er underbefäl. 3 kate
go r ier underofficerare och l kategori off icerare eller sammanlagt 1:) 
viirnp liktskategorier. Inom övriga huvu cltj ~inste r sl, er kategori indel
ning i princip enligt samma grund er och framgår antalet värnplikts
kategorier av tabell 4. 

Kategoriind elningen innebir emellertid ej att varj e värnpliktska
tegori utbildas för sig , helt ski ld f rån övriga kategorier. Genom att 
utbildningen i fl erta let ämnen inom varje huvudtjän st har sam ma 
omfattning och målsättning för soldatskola resp underbefäl sskola 
o s v . kan utbildningen i sto r u tst räckning ske gemen samt inom resp 
utbi ldningsenhet (batteri, minutläggningsd ivision. skola). Enda < elen 
för varje kategori spec iell a utbil dningen :i r diffe rentierad ech k dri
ves katego rivi s. 

Huvuddelen a:; dc värnpl-ikt·iga utbildas unele r sin första t iii nst
go rmg i soldatsho/a eller i underbefä/sslw/a. Denna huvudde l av 

1) Här användes d en lwmmande nya b enämningen tungt i stället tör 
hittillsvarande svårt och m ed·elsvårt artilleri. 
2) Benämningen lätt luftvärnsartilleri användes här i stället för benäzn· 
nin.gen automatkanonartillei'i. 
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--------- Antal kategorier för vpl Summa 
Huvudtjänst ktte-

Mc -
lubef l U off 

l 
Off gori er 

niga --- l 
l 

rast tungt sjöfr~n.tsart . ' . . . . . . . . 6 5 3 l l fl 
Rörligt tungt SJofrontsar~ .. .... 5 l 5 :~ l H 
r.,vkanonartt) ....... .. . . . . . . . . . . 5 4 l l 11 
r.,ätt sJöfron.ts- och !vart ..... . .. 1 3 l l 9 
signaltjänst .. . . .. .. . ........ . . . 4 5 2 2 13 
)\{intjänst . . . ·.: ... ... . .. . . . . ....... 2 l l l J 
)\{otorfordonstJanst ......... . .... 3 l l · -- 5 
Närförsvarstj änst2 ) ....••...... . • 
)\{askintjänst ... . . .... . ... . .. .... 2 2 l --- 5 
Intendenturtjänst . . .. . .. . . . ... . .. 2 3 2 - - 7 
stabstjänts .. .. ........ . ... . .. .. 2 - ·- - -- 2 
Sjukvårdstjänst3 ) .... . • • .. .. •• •. 

l 
l 1 

l 
-- -

l 
2 

Teknisk tjänst . . ...... .. .... ... - ··- 6 8 - 14 
skyddstjänst . . . . . . . . . . . . . . . . . . l - - l - l l - l l l l l Summa 36 (]6 24 7 103 

1) Ingen utbildning efter 1957. 

2) Försöksutbildning t o m 1958. Kategoriindelning i närför -
svarstjänst samt i nytillkommen kustjägartjänst tillkom-
mer efter 1958. 

3) I s jukvårdstjänst kan en vpl uoffkategori beräkna·; till-
komma. 

Tabell 4. Antal värnpliktskategorier olika huvudtjänster. 

kustartilleri et s värnpliktskontingent ha r uneler sena re år omfattat 
omkr 2.000 man, varav c :a 30 7c uttagna till unclerbefälsutbildning. 

Första tjänstgö ringen fö r till und erbefä lsutbildning uttagna ii r 
324 dagar (för f lerta let omkr 25 / 11- 16/ 10) och för övriga 290 
dagar (i regel om kr 7/ 1- 25 / 10) . 

Rytmen inom truppförbandens utbildningsverksamhet blir till stor 
del bestämd av tid sindelningen fö r näm nda soldat- och underbefäls
skolor. För flertalet huvudtjänster gä ller följand e: 

l. kursen 
2. 
3. 
4. 

28 

soldatskolan Ubefskolan 

SlJ:?. veckor 12 veclwr 
J 9 19 
3 3 
l l 
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Under 1. kursen, som avser grundläggande solda~utbi!?n ii:g resp 
soldat- och underbefälsutbildning, ;ir kursomfånget hka tor lle rtalet 
huvudtj änster. .. . . 

Under 2. kursen, som omfattar bl a grundlaggande utbdclnmg i 
huvudtjänst i soldat- resp underbefälsbefattningar, ha r. den al!n,;i1, _ 

na kustarti ll eriutbildningen ( i stort sett hka for all a : >o l d atskola 
resp underbefälsskola, oberoende a v hu vudtj änst) en om l attnm~ . s0111 
kräver omkr GO 7o av tiden, und er det a tt återstående 50 °/o äro an
slagna till specia lutbildning för vederbörlig kategor_i. Aven ~ id den
na specialutbildning råeler dock för vissa kategone1- overensstam melse 
i vad avser flera ~imnen ell er övningsgrenar, v ilket underl atta r ut
bildningens planläggning och bedrivande inom resp :Jtbi l clnings ·~nhd. 
Uneler senare delen av 2. kursen domin eras utb1ldnmgen av ~amöv
ning mellan olika kategori er. 

Utbildningen uneler 3. och 4. kurserna omfattar ~-~r.mell och ti lbm
pacl förbandsutbildning med förbanden så ! ~ngt I~10J ligt orgamseracle 
enligt gällande sammansättningstabeller for . kn?sorga~1ISat.wn och 
med den enskilde t j änstgörancle i avsedd mobdJsenngsbetattm ng. On
der 4. kursen samordnas utbildningen, där så är lämpligt och möj
ligt, med de krigsförbandsvisa repetitionsö~ning~r, där _jäm~ide_s med 
stridsutbildning i huvudtj änsten särskild v1kt lagg_es v1d ~1ado1~sv:r, 
fä ltarbeten, skydel och underhållstjänst under stndsmass1ga tm·hal-
lanclen. 

Enär kustartilleriets stridsuppgifter äro såväl sjooperativ,a som 
markoperativa, torde det vara av v isst intresse att se 1 vad m an det
ta återspeglas i utbildningen . En granskning av skolreglementets kurs-

.· · - t t1l 
Plan för exempelvis underbefälsskolan vid fast tungt Sjotron sar ... -

'd 33 ' 37 u tor leri v isar att av den åt 2. kursen anslagna ti en a ; o avses . ' . . .. ·~ sådan kustartilleriutbildning, där gränsdragnmg mellan SJOOpeLa .. 
· 1 l · J ' · 33 ' 36 01 avses iOI och markoperativ v er .;sam 1et eJ .;an pav1sas, a ; o . 

utbildning med sjöoperativ karaktär (artilleritjänst avseen?,e slqu:: 
ning mot sjömål samt sjöspaning) och 27 a 33 o/o avses .f~r ma~~
operativ stridsutbildning ( närförsvarstjänst samt artillentpnst 
seende skjutning mot land mål) . . 

Den del av kustartilleriets värnpliktiga som uttas till ~m dcroff'': 
cersutbildning, av vilken vissa frivi lliga sedermera uttas till. offrcer~
utbildning, utgör tillsammans med officers- och reservoffi cersasP 
ranter årligen omkr 200 man. 
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fö rsta tj~instgöringen tor dessa värnp lik tiga ~ir 290 dagar ome
delbart fö lj d, av fo rtsa.tt :jän stgöri~1g uneler l?O dagar ( cliirutö~er 
·tterligare 180 dagar for ttll vpl of±lcersutb1l dnmg uttagna ) . 1)tbdcl
~ingen är uppdelad i fyra kurse1· i stort sett anordnade enligt föl j ande. 

l]nde r l. kursen ( juni -juli ) sker grundbggancl e solclatutbiiclning 
vid befälsskolan KA -l för samtliga. 

Uneler 2. kursen (augusti- ap ri l) sker grundläggande so ldat- och 
befälsutbi ldning samt utbi ldning i huvucltjänst. F lertalet utbildas vid 
befälsskolan KA -J.. För elever uttagna till lätt sjöi ronts- och luft
värnsart illeri sker dock utbildningen vid KA G och ti ll intendentur
tjänst uttagna utbildas t icl en januari- april vid förplägnadsskolan 
KA 2. Under 2. kursen anordnas även vinterutbildning uneler tre 
veckor vid KA 5. 

Under 3. kursen (maj - juli ) sker utbildningen för flertal et unel er 
befälstjänst i underoff icersbefattning vid eget truppförband. För vis
sa elevkategori er anordnas dock uneler denna period en månads skjut
kurs mot landmåL E lever på pjäslinj en vid rörligt tungt sjöfronts
artilleri och elever i motorfordonstjänst utbildas obe roend e av trupp
förbandsti llh örighet uneler denna kurs liksom senare uneler 4. kursen 
vid KA 2. 

Uneler 4. kursen (augusti) sker utbildningen för flertalet i sam
band med befälstjänst vid eget truppförband. 

De som genomgått underofficersutbildningen och (frivilligt) fort
sätta utbildning till värnpliktig officer tjänstgöra efter 4. kursens 
slut i underoff icersbefattning vid eget truppfö1·band (bl a unel er krigs
fö rbandsvisa övningar) för att slutligen från mitten av oktober till 
slutet av februari utbildas vid s jökrigsskolan . 

Utbildningen till officer. 

För utbildning till värnpliktig officer har redogjorts i det före
gående. 

Utbildningen t i 11 stam- eller reservofficer är ti ll en bör j an sam
Ordnad med de värnpliktigas befid sutb ilclning. Såväl officers· som 
reservofficersaspiranter utbildas sålunda under de elva första må
naderna (j uni-april) vid befälsskolan KA 4. Off icersaspiranterna 
Utbildas härvid bl a i tjänst vid tungt s jöfrontsartilleri och lätt lv
artilleri samt i signaltj änst. R ese rvofficersaspiranterna fördelas på. 
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fyra utbildningslinj er , nämligen tungt sjöfrontsartilleri , btt sjöfronts. 

nch lvartilleri, signaltjänst och mintjänst 

För off icersaspiranterna följer därefter fyra månaders min kurs 

( ma j- augusti), varefter kadettskolan börjar med 1%, månads be. 

fälstjänst vid minutläggningsdivision samt fortsätt er med uthildnin" 

vid S jökrigsskolan under två vintra r. Mellanliggande somma1· upp~ 

tar f älta r betskurs ( två veckor), eldl ednings- och radarkurser (tre må

nader ) samt befälstjänstgöring vid rörligt sjöfrontsarti ll eri (två mån

nader). Sista kadettsommaren sker utbildningen i taktisk ku rs (en 

månad) och kurs på flottan s fartyg ( tre veckor ) samt avsluta s med 

skjutkurs vid tungt sjöfrontsartill eri ( juli-augusti) . 

Reservofficersaspiranterna fortsätta, efter den första elvamåna

derskursen vid befälsskolan, sin utbildning i specialkurser inom resp 

utbildn ingslinj e (maj - augusti), varefter kadettskolan börj ar l l/~ må

nads befälstjänst i samband med krigsförbandsvisa övningar s2mt 

fortsätter med kurs vid s jökrigsskolan (mitten av oktober- feLruari) 

och avslutades med bcfälstj~instgöring jiimte två veckors Lilt;u hets

kurs (mars-börj an av juni). 

Utbildningen av stamunderbefäl. 

Denna utbildning sker under tre år instruktörsskola. 

Instruktörsskola l: 12 månader 
2: 12 
3: 10 

För att bli antagen som elev i instruktörsskola l , som börjar ~0/10, 

erfordras att vara godkänd i den 324 dagars utbildning till under

befäl, som ges underbefälsuttagna viirnpliktiga. 

I instruktörsskolan ~ir utbildningen uppdelad på fö lj ande hu vud· 

tjänster: 
tungt sjöfrontsartiller i 
J u ftv ä rnskanonartill er i 1 ) 

lätt sjöfronts- och luftvärnsartill eri 

signaltjänst 
mintjänst 
närförsvars t j än st 

1 J Fr o m 1957 har utbildning ej påbörjats denna huvud tjänst. 

intendeö tu r t j än st 
sjukvård stjän st 
teknisk tjänst 
maskintjänst 
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Utb ildning i a llmänbildande och tekniska ämnen samt i vissa mi

litära ämnen och övningsgrenar sker vid inst ruktörsskolan KA 4; för 

elever i teknisk tjiinst och maskintjänst uneler 18 veckor i instruk

törssko la l och för samtliga uneler 31 veckor i instruktörsskola 2. 

Under elen Övriga ticlen sker utbildningen i olika kurser vid trupp

iörbanden samt uneler tjänstgöring som instruktör vid soldat- och 

underbefäl sskolor ell er uneler yrkestjänstgöring. För elever i teknisk 

tjänst och i maskintj ~inst sker utbi ldningen dessutom uneler vissa 

perioder vid kurser anordnade inom flottan. 

Utbildningen till stau11tnderofficer. 

Denna utbildning ~ir uppdelad i huvudtjänster enligt samma grunder 

som för stamunderbefälet och p~Lbörjas för därtill uttagna elever 

efter genomgången instruktörsskola 3. 

För samtliga huvucltjänster, utom teknisk tjänst och maskintjänst, 
omfattar utbildningen: 

en eller två klasser1 ) vid Försvarets läroverk, 

kurs vid Marinens unelero ff icersskola uneler 20 veckor (slutet av 

oktober- mars ) samt därefter slutli rren 
. b 

ohka specialkurser eller yrkestjänstgöring vid kustartilleriet under 

sammanlagt 19 veckor (elever i intendenturtjänst dock 8 veckors 

sl~kteri- och bageriutbildning v id civilt företag och elever i sjukvårcls

t]anst 8 veckors utbildning vid civi lt sjukhus). 

För elever i teknisk tj~inst och maskintj ~in st börjar utbildningen 

l11ed en eller två klasser (beroende på tidigare utbildning) vid Mari

nens tekniska skola samt fo rtsätter däreft er med kurs vid Marinens 

Underofficersskola och specialkurser eller yrkestjänsto·ö rin o- vid kust

artt!I_eriet enligt samma grunder som för övriga huv~1dtj ~~1ster ( ele-
Ver I J . .. . l J .. 
B mas (111tJ anst c oc ( aven 4 veckors kurs vid skyddsskelan på 

erga. ......__ __ _ 
') Beroende p å tidigare skolutbildning. 
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Utbildningen ti ll underoff icer ar så lunda avslutad med u tgi\ 11 , ,~ 1 
av august i _m ånad 2 ell er 3 året1) eft er inträdet i Försva ret s 1-1t>1 

1 

( O~ 

ve rk resp Marinens tekniska skola. 

Utbildningen v id hus tar l·il/eric ls shjutslw la. 

U töver de olika skju tkurser mot sjömål, landmål och lu ftmål. 80111 

regelmässigt anordnas v id skjutskolan bl a fö r såväl äldre och Yngrt 

off icerare på aktiv sta t som fö r reser vo ffi cera re, un eleroff ice rare 

och kadetter, ha r uneler ] 957 och 1958 anordnats särskilda batal}ons

ch cfs!ntrscr. Såcl an kurs a vser att bibringa de vidgad e ku nskaper 

som erfo rdras för att fö ra spärrbatalj on eller fö r att tj änstgöra i vi s~ 
sa befat tninga r i högre stab . 

U nel er v interhalvåret ha r bataljonschefskurs en självstuclie- och 

ko rrespondensper iod om 3 ;\ 4 månader, som inledes med ett antal 

föreläsningar av experter på oli ka områden fö r a tt ori entera ele ve r

na om aktuella takt iska och tekniska problem. 

På vå rsiclan följer en krigsp lanläggningsperiod om en månad . dii 

eleverna i detalj studerar t ex en viss spärrbata ljons planläggning, 

materi eluppbggning m m, varjämte totalförsvarets mil itära och civi la 

samverkansproblem belysas. U ndervisn ingen bedrives bl a genom 

k rigsspel och studium av appl ikatori ska exempel. 

Bataljonschefskursens sista period, ivenledes en månad, samman

fa ll er med slutskedet i skjutskolans övriga ku rsverksamh et under 

sommarh a lvå ret, varigenom de skjuttekniska och taktiska slutöv

n ingarna kunna bli gemensamma. 

De sålunda anordnade batalj onschefskurserna äro ett led i vid

gandet a v skjutskolans uppgiftsområde t ill a tt omfatta en fö rbands

chefsutbilclning, som avser all stridsverksamh et v id kusta rt ill eriet i 

enlighet med fö rslag fra mlagt a v 1956 å rs utredning rörande o i t'icers

utbi ldn ingen, vartill återkommes i det fö ljan de. 

U töver ang iven kursverksamhet ha r v id skjutskolan utför ts rrnpp· 

fö rsök med nytill komna eld lednings instrumenteringar och med ro· 

botma terieL I samband med övningarna har ny målmateri el u texperi· 

menterats och tagits i bruk, nämligen dels ett sprutm ål för bogsering 

m ed 18 knops fart eft er kusta rtiller iets nya transportbåtstyp . dels 

ett helikopterbogserat mål fö r målfarter av 40- 60 knop, vi lken sena-

l.) B er oende på a nta let klasser som läses vid FL r esp T ekskol. 
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. 111åltyp möjliggör sjömå lsskju tning mot stri dsmässiga målbanor 
1e d .. d d ··ven me anvan an e av radar . 

<l f rån skj utskolans försöhu tbildniny ·i ?'obottjänst kan fö lj ande re-

lateras . . . 
Bland nyt tll kommen stn clsmateri el för kusta rtill eriet ingå tråd-

robotar, typ S S 11, avsedela fö r lä tta robotförband ( robottroppa r ). 

Jämsides med takt iska och tekniska fö rsök med trådrobotar av ty

pen SS 10 och SS 11 ha r under 1957 och 1958 anordnats försöksut

bildning med såvä l stampersona l som vä rnpliktiga, fö r at t lämplig 

ntbilclningsmetocl ik ska ll fö religga utprovad tills rutinmäss ig trupp

ntbilclning med ifrågavarande materiel skall igångsättas . 

Försöken ha omfattat: 

metod ik vid uttagning a v robotskytta r, 

metodik vid fö rö vninga r fö r ska rpskjutning, 

skju tövningar uneler dage r och mörker, 

övningar med radar- och st ridsbelysningsmateriel fö r robottropp . 

transport-, grupperings- och klargö ringsövningar samt 

tillämpningsövningar . 

Beträ ffande persona len synas försöken ha utvisat , att robott rop

pen lämpligen kan sammansättas av vä rnp liktiga. Som troppchef bör 

dock ti ll svidare a vses stambefäL Dessutom erfordras stambefäl som 

instruktörer vid utbi ldn ingen . Om robottj änst v id lätt robotför

b~ncl i_nf?res som en ny huvucltj änst, syn es utbildningsgången för 

varnphkt!ga i p ri ncip kunna bli som i huvudtjänsten lä tt s iöfronts

och lvartill eri. dock med beaktande a v robotmaterielens sira rt och 

kravet på robottroppa rnas stora taktiska rörl ighet. Av kostnadsskä l 

:or_de enelast ett mindre antal av till robottj änst uttagna vä rnplikt iga 

arhgen kun na ges fullständig utbildning till befattnngen robotskyt t 

Antalet få r anpassas efter mobi liseringsbehovet 

. Förövningar fö r ska rpskjutning ske f rämst genom simulatorutbild

nmg vid dels elektrons imulator, dels fi lms imulator. Därvid sker även 

urvalsprov fö r uttagning av skyttar. Försöken ha bestyrkt at t film

~lUu l atorn är ett oundgängligt komplement t ill e lektrons im~ lato rerna . 
nar f n endast en fi lmsimula tor f innes inom landet gemensam för 

ann · . . ' 
. e_~ s och ma n nens behov, synes ytterltga re anskaffning vara en 

Prnnar ange:ägenhet. 

Dr erh ållna träff resultat kan noteras att de värnpliktiga 1. skyt-
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tam a år 1957 uppnådde 63 % träff med i medeltal 10 skjutna r 
O-

botar. Ar 1958 erhölls i medeltal 86 '7o träff, om resultatet endast 
räknas för de 6 sista robota rna per elev (10 robotar per elev fr:tn, 
räknade). Totalt visar utbilclningsresu lta tet unel er 1957 och 19.)S 
att urvalet av elever till robotskytteutbildning måste göras p:[ hrect 
bas, varför rekryteringen till denna utbildning bör ske bland ett stort 
antal värnpliktiga, för att skyttar i toppklass skola erhållas. 

_Ä.ven försöksutbi ldningen såväl med radar- och stridsbelysnings

materie l som med transport- och grupperingsövningar har givit po
sitivt resultat. Lätta robottroppar synas därför kun na bli lättrörliga, 
eldkraft iga förband, som kräva relativt li ten personalorgamsat ion och 

som därigenom kunna bli ett värdefu llt komplement vid skapandet 

av ett segt inloppsförsvar i våra skärgårdar. 
Utöver dc relaterade fö rsöken med lätta robottroppar, u t ruslade 

med SS 11, har vid kustarti lleri ets sk j u tskoJa i samarbete med ar
men verkställts omfattande trupprov med den frans/w ll!å!robotcn 

CT-JO. I försöksavdelningen ingick såväl stambefäl som värnpliktiga, 

förde lade på en el- och telepluton (om kommandoplatstropp, in,; tru
menttropp och radarmättropp) samt en skrov- och motorpluton . 

Försöken avsågo 1958 främst att vinna erfarenheter rörande orga

nisation , materiel och förfaringssätt vid skjutning av robot Cf-10, 
att vinna erfarenheter rörande organisation för klargöring av rolJot"ar 
samt för översyn och iordningställande av robotar efter skj utning 

för fö rnyad skjutning samt att öva handhavande av robotmate rieL 
Förutom tekniska erfarenheter, värdefulla fö r fortsatt månc:s idig 
verksamhet med robot CT -10, ha trupproven påvisat mö j lighcten att 

med begränsade personella resurser genomföra långa serier skju tning
ar med gott resultat. Goda erfarenh ete r beträffande möjligheten atl 

utbilda värnpliktiga inom olika grenar av denna speciella robott jänst 
ha även erhållits. Det beräknas att försöksverksamheten skall fo rt

sätta. Därvid torde bl a eftersträvas att använda robot CT-1 0 som 
mål vid båda armens och marinens lu ftvärnss kjutningar. Försök h ~.r
mecl påbörjades 1958 i samverkan med kustflottan . 

Försö!?sutbildning i h tstjägartjänst. 

Som unelerlag för ett beslut att införa kustjägarförband i kustar

tilleriets krigsorganisation har under åren 1957 och 1958 omfattande 
försök med utbildning av kustjägare utförts vid närförsvarsskolan 
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l~A 1. Till g rund för fö rsöken har bl a lega t synpunkter. framförda 
~v 195± års amfibiekommittc. 
' Kustjägarförbanden skola vara lätt rörliga och ha stor eldkraft för 

att sjä lvständigt kunna genomföra snabba, överraskande anfa ll mot 
en i skärgården infiltrerande fiende. innan denn e hunnit bita sig 
iast i tagen terräng och dra t ill sig förstärkningar. O m så erfordras 

111ed hänsyn till sty rkeförh ållandena ska ll samverkan i anfall et kun

na ske såväl med ku start illeribatterie r som med sjö- och f lygstrids
krafter . Därest vid större mota n fa ll även a rmeförband m~tste och 

kunna insättas, skall kustjägarförband som stött rupp kunna ta ett 
iörsta brohuvud fö1· att därigenom möj liggö ra fortsat t anfa ll med 

annetrupp. 
Kustjägarförbanden skola givetv is sjiilvständigt kunna utiöra för 

anfallets ansättand e och genomförande erford erlig truppspaning, var
jämte de skola kunn a medverka vid skärgård ens a llmänna övervak
;,ing, sä rskilt uneler sådana fö rhå lland en då kvali ficc racl trupp er
fordras. 

De utförda försöken, som giv it positiva r esult.at, ha bl a utvisat 

enligt vil ka principer elever böra uttagas t ill kustjägarutb il clning 
samt hur denna utbi ldning bör organise ras och bedrivas. 

Utöver de chefsbefattningar, som böra hestridas av stambefäl, 

bör huvuddelen av kustjägarna utgö ras av frivi lliga ur katego ri en 
till unelerbefälsutbi ldning uttagna vii rnpliktiga. Rekryteringen bör t ill s 
vidare ske från samtliga trupp fö rband , för att ti ll riickligt bred bas 
skall erh ållas. 

Utbildningen, som är mycket krävande, har förutom span ingsut
bildning och allsidig stridsutbildning med personlig beväpning och 
understödsvapen (såvii l enskilt som i förband t o m komp::tni) om

fattat bl a utbildning med kustj iigarförbandens speciella båtmateri el, 
skärgårdsnavigering under dager och mörker, helikopteruthilclni ng 
( spaningsövningar och transportövning ar), a ttackdykarutbildning· r, en

dast fö r dä rtill särski lt uttgna ) samt hård konditionsträning och t rä

nmg att uneler de svåraste förh ållanden i olika slags skärgårclstcrriing 

Ut h ä r el a kust j äg art j än s ten påfrestningar. 

Jämsides med försöksutbildningen har utför ts fö rsök av taktisk, 
teknisk och organisatorisk ar t. 

.. Även om kustjägarförbanden nu börja bli en rea litet, kommer för
soksverksamheten att fortsätta för att fu llkomna vad hittills uppnåtts . 
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Krigsförbandsvisa re pctitionsövningar. 

Utöver J. tjänstgöring åligger det värnpliktig vid kustartill eri. 
(liksom vid arnien) att enligt 1941 års värnpliktslag fullgöra tre r~ ~ 
petitionsövningar, envar om trettio dagar. Värnpliktig, vilken gen1m1

• 

gått befälsutbildning eller krigsplacerats som befäl, fu llgör <ti rut . 
Över i ans lutning till repetitionsövning befälsövning omfattande tio 
dagar . . 

Fr o m 1952 fullgöras repetitionsövningarna krig·sförbancls vi s obe. 
roende a v å lclersklassindelningen . I stort gäller att krigsförbanden ;(ro 
inclelacle i sex omgångar a-f och att varje omgång beräknas fullgöra 
repetitionsövning vart sjätte år. Därvid har eftersträvats att samord
na omgångsindelningen med armen, så att armeförband och kustar
tilleriförbancl, som ha gemensamma markoperativa uppgifter elle r i 
övrigt vid sin verksamhet beräknas bli beroende av varandra, full
göra repetitionsövning samtidigt, varigenom de uneler repetit ionsöv
ningsperiodens senare del kunna ha gemensamma tillämpningsö vn ing
ar. Kustartilleriets krigsförbandsövningar äga i rege l rum under sep
tember-oldober. 

B e fä/sövning i anslutning till repetitionsövning fullgöres i regel 
vid det truppförband personalen tillhör. Befälsövningens ändamål är 
främst 

att befästa och utveckla förmågan i beLilsfäring samt att i tak tiskt, 
tekniskt och administrativt hänseende förbereda vederbörande för 
tjänstgöring som befäl vid eget krigsförband. 

att bibringa kunskap om de reglementsföreskri f ter och övriga be
stämmelser, som äro av betydelse i vederbörandes krigsbefattning. 

att bibringa kunskap om och färdighet i handhavande av ny till
kommen vapenmateriel och annan materiel, som ingår i (veclerböran
cles a v delning av) krigsförbandet samt 

att bibringa med hänsyn till vederbörandes befattning erforde rlig 
kunskap om resp krigsförbands mobilisering och rustning samt upp
gifter en ligt gällande stridsplan. 

Av stor betydelse är att resp krigsförbands befälskader under be
fä lsövningsperioclen ej blott inhämtar nödväneliga kunskaper och fär· 
digheter samt förbereder den kommande verksamheten utan ävell 
hinner sammanföras tiil inböreles intressegemenskap, innan förbandec 
i dess helhet organiseras. 

De !?rigsförbandsvisa repetitionsövningarna ha främst till ända t11ål 
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att hos samtliga utveckla och befästa tidigare kunskaper och tal-
digheter samt att i~lära h~nclhav_anclet av ny materiel, avsedd för 
resP förband (b l a aven e_r torderhg om_skolning) . 

att samova personalen mom resp kngsförband och öva krigsför
banden att lösa de upp g i f ter, som kunna bli aktuella vid beredskaps
tillstånd och krig, samt 

att öva sam verkan mellan förband ur kustartilleriet och förband 
ur armen, flottan och flygvapnet. 

I krigsförbandsövningarna deltar om möjligt all vid veclet·börligt 
förband krigsplacerad personal. Ti ll varje förband avdelas dessutom 
särskild personal ( i regel stambefäl) som instruktionspersonal och 
stridsdomare. 

Under krigsförbandsövning kan man skilj a på två tidsskeden, näm
ligen ett utbildningsskede och ett tillämpningsskede. Därtill L:ommt:r 
erforderlig tid för inryckning, utrustning och organisation samt av
rustning och utryckning. Inryckning och utrustning m m kan enligt 
kustartilleriförsvarschefs bestämmande ske som mobiliseringsövning. 

Utbildningssk edet (omkr 17 dygn) avses för grundläggande repe
titon i eller erforderlig omskolning för resp befattning samt samtrim
ning såväl av förbandets minsta enheter som av förbandet i dess 
helhet i all den verksamhet, som skall kunna presteras a v resp för
band. Denna utbildning måste ägnas erforderlig tid och mycken om
sorg, ty även om förbandet någon gång tidigare varit inkallat t ill 
krigsförbandsövning har under mellanliggande period (i regel 6 år) 
omplaceringar och omorganisation sannolikt ägt rum, varjämte ny 
utrustning samt nya taktiska besLimmelser tillkommit. Utbildningen 
sker regelmässigt krigsförbandsvis, med biträde av särskilcia instruk
törsgrupper, men kan till en del även anordnas som sammandrag·en 
utbildning, för att t ex de specie lla utbildningsanordningarna vid r,~sp 
truppförband skola kunna rationellt utnyttjas. 
~edan tmcler utbildningsskedet ordnas övningar med taktiskt läge 

(sjooperativt eller luftoperativt för förband, där så kan bli aktuellt; 
rnark_operativt för samtliga). I regel sker denna utbildning som mo
mentovningar med korta moment, varav helst c :a 50 % uneler mör
ker. 

~Öre utbildningsskedets slut böra såväl artilleriskjutningar som 
stndsskjutningar med handvapen och understödsvapen ha slutförts . 

Dn der tillämpningsskedet (omkr 7 dygn) bedrives utbildningen i 
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fo rm av stridsövningar och krigsövning med ~inclamål att samöva för_ 
banelen såväl inböreles som med förband ur armen, flottan och fh, 

J g-
vapnet. 

Den för krigsförbandsvisa repetitionsövningar totalt disponibla ti
den ;ir starkt begränsad . Den tid , som el isponeras för olika delar av 
utbildningsvolymen, måste därför avvägas så att helheten blir v;i] La
lanserad. Av utomord entlig betydelse är att verksamheten ~ir rati o_ 
nell t planlagd, så a tt tiden blir v;i l t illvaratagen och ägnad ?tt det 
som är väsentligt, så~äl för förband~~s- som de e_nski ldas stri dsdug
lighet. Detta gall er v1sserhgen a ll 1mlttar utb1lclmng men det gäller 
i särski lt hög grad vid repetitionsövningarna, då f lertalet av de in
kallade äro till mogen å lder komna och i regel få viclLinnas ekono
miska uppoffringar i samband med militärtjänstens fu llgörande. Var
je Övning eller övningspass , som innebär aktiv ins;-ts eller m ed verkan 
från samtliga ell er åtminstone flertalet övningsdeltagares si da, 110_ 

teras av deltagarna på övningsledningens pluskonto, und er det att 
varje timme av "hängtjänst" eller av syss lolös väntan, vaka och en
fo rmig beredskap, som ej slutar i aktivt handlande, belastar m inus
kontot. Repetit ionsövningstruppens positiva inställning t ill g ivande 
övningar, även mycket påfr estande dylika, är glädjande men sb ller 
höga krav på övningsledningens förmåga och möjligheter at t plan
lägga, anordna och genomföra realistiska övningar med hög hiindel
sefrekvens för flertalet deltagare. 

Som ett a ll mänt omdöme om de krigsförbandsvisa repeti ti onsöv
ningarna torde med fullt fog kunna sägas, att de i hög grad bid ragit 
t ill a t t stärka vårt fö r svar. 

U fred ni ng rörand e o ffiicer sutbildningen. 

Genom go i januari 1956 ställeles översten H Callerström ti ll IKA 
förfogande för utredning av officersu tbildningen vid kustart illeriet. 
Utredningsuppdraget avsåg utbildningen efter officersutnämningen. 
Resultatet av utredningen överlämnades i juli 1957. 

Utredningen redovisade den uppfattningen, att utbildningen till 
off icer a lltj ämt måste ha en bred uppläggning, som ger en allsidig 
uppfattning om kustartilleriet som helhet. Erforderlig differentiering 
bör sålunda förekomma först uneler utbildningen som off icer och där
v id ganska snart efter officersu tnämningen , så att subalternoff icersU
den i huvudsak ägnas åt verksamhet inom egen vapentjänst. Senare 
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' ste dock aven sådan utbildning insättas , som ger kustartillerio Ui-
111~en en allt vidare blick, så att han uppfyller det totala krigets kr;:; •: 
c: ledare. För att underlätta denna utbildning, bör elen tidigare di i 
r:rentieringen ej drivas längre än vad som är oundgängligen nöct-

ändigt. 
v l]tredningen anser det erforderligt att för yngre officerare ersätta 
det nuvarande utbildningssystemet, i vi lket ingår ett antal smärre 
J;urser av olika slag, med en vapcntjänstofficersutbildning, liknC~nde 

f]ottans vapenofficersskola och armens trupps lagsskolor. 
Den förbanclschefs utb ildning, som nu fö rekommer , bö r systema

tiseras och direkt inriktas på vart och ett av de fyra befälsplanen 
inom kustartilleriets krigsorganisation - batterichefens (och kompa
ni chefens) , bataljonschefens, kustartilleribrigadchefens samt slutligen 
kustarti lleriförsvarschefens (och fö rsvarsområdesbefälhavarens ) -
och därvid ge en med högre tjänstegrad fördjupad och breddad ut
bildning. Betydelsen av att vidga kustartilleriofficerens användbarhet 
även utanfö r kustartilleriets ram har av utredningen beaktats i kurs
planerna. 

Utredningen framlägger förslag till en obligatorisk utbildning, som 
reglementariskt bör genomgås av varj e kustartilleriofficer. I den 
obligatoriska utbildningen äro tre faktorer särskilt uppmärksammade, 
nämligen utbildning i vapentjänst , förbandschefsutbildning samt ut
bildning m ed hänsyn till det totala krigets krav. 

Utredningen framlägger även förs lag beträffande den lzögre ut
bildning en, som vidareutb ildar kustartilleriofficerare för tjänst i chefs 
befattningar samt i högre staber och förva ltningar. 

Slut ligen avges fö rslag till si.irshild utbildning av olika slag, som 
syftar ti ll att ge erforderligt antal officerare fördjupade kunskaper 
inom speciella grenar av tjänsten. 

Utbildningssystemet är samordnat med utbildningen vid S jökrigs
högskolan, cl~ir dock viss anpassning fö r eslås, samt med r edan nu ut
nyttjade lämpliga kurser vid armen. Officersutbildningens omfatt
ning och a llmänna gång skulle enligt utredningens förs lag bli fö lj ande. 

Obligatoris!? utbildni1t g. 

a) Fänri!?sutbildning under de två första officersåren, de ls i skjut
kurs, båtkurs och minkurs, dels unele r trupptjänstgöring v id tungt 
sjöfrontsart illeri och vid signalförband. 



b) Va pcntfänstutbildning uncl e1· 3. 
vapentjänstoff icersskola (VOS), dels 
eller minvapentjänstofficerskurs. 

off icersåret, omfattande dej 
artillerivapentjänstof fi cers)·u s 

' rs 

c ) Batterichefsutbildning uneler 7. officersåret, omfattande alln1ä 
kurs vid S jökrigshÖgskolan och därpå följande batterich efskurs Vi~ 
kustartilleriets skjut- och striclsskola1 ) (KAS). 

el ) Bata!fonschefsutbildning, omfattande bataljonschefskurs vid 
KAS senast uneler 18. officersåret samt uneler följande år vie! ar111en 
ano rdnad taktisk kurs för bataljonschefer, bataljonschefskur~ och 
a rmcstriclsku r s. 

H ö g re utbildning. 

a) Högre !ntrs (stabskurs eller teknisk kurs) vid Sjökrigshögsko. 
lan under 8. och 9. officersåret för därtill kvalificerade. 

b) Aspiranttfänstgöring under ett år i högre stab för vissa offi
cerare som genomgått sjökrigshögskolans stabskurs. 

c) Brigacich efsutbildning för regementsofficer avsedel såsom 
kustartilleribrigadchef (motsvarande), i regel uneler 22.-24. offi
cersåret, omfattande brigadchefskurs vid KAS samt taktisk kurs för 
brigadchefer och armestridskurs vid armen. 

el ) Till !lurs vid armen för försvarsområdesbefälhavare beordras 
som hittills regementsoff icer, som ar eller avses bli kustarti lleriför
svarschef ,( fobef). 

e) Till Försvarshögs/w/ans hurser beordras regementso ffi ce ra re 
som hittills. 

Särsh/d utbildning. 

a) Utbildning för vissa befattningar, nämligen: 

sambandsofficerskurs vid KA för officer avsedel som samiJands-
off icer vid kustartilleriförsvarsstab eller kustartilleribrigadstab, 

t::ygofticerskurs vid KA för officer avsedel som tygofficer, 

lwartermästarkurs vid armen för officer avsedd som kvartennäs
tare. 

b ) S pecialtfänstutbildning, omfattande för bestridande av olika slag 
av specialtjänster erforderl ig utbildning. 

1) Av utredningen föreslagen benämning på den utökade skjut skoiall· 

c) Repetitionskurser vid I\'A.S, nämligen: 
repetitionskurs för batterichefer och 
repetitionskurs för b a taljonsch e f er. 
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d) Befälsutbildning vid kustartilleriförbanden (t ex befälsövning
. fä ltövningar) . aJ , 
e) Växeltfänstgö ring vid flottan , armen och flygvapnet . 
Ett fullständigt genom förande av utredningens förslag ].;:r~i v er åt

"ärder, som måste ses på lång sikt. V issa delar av förslaget, som m
~ebära ~inclring i nu rådande ordning. kunna dock redan inom en 
snar framtid beräknas bli realiserande genom successivt vidtagna 
partiell a reformer. 

Förslag till ändring av 1955 års utbildningsorganisation. 

Med anledning av 1958 års försvarsbeslut och därigenom påkallad 
krympning av försvarets fredsorganisation har inom marinledningen 
verkställts utredning beträffande ifrågasatt reduktion av KA 4. Det 
blev därvid nödvändigt att låta utredningen omfatta en översyn av 
kustartilleriets utbildningsorganisation i dess helhet. 

Det förslag till ändringar och rationaliseringar, som IKA i skrivel
se till CM elen 29/ 11 1958 fram lagt, innehåller i stora drag följ ande. 

Beträffande KA 4 föreslås att utbildningen vid spärrbataljonens 
medelsvåra batteri överflyttas till KA 2, utan att detta föran leder 
utökning av antalet batterier chirstädes. Stabsbatteriet vid KA 4 ut
går, varvid fortfarande erforderlig signalutbildning m m förläl!ges 
till en stabspluton, som administrativt tilldelas det kvarvarande lätta 
batteriet. Den nuvarande spärrbataljonen vid KA 4 ersättes sålunda 
av endast ett lätt batteri med däri ingående stabspluton. 

Minutläggningselivisionen vid KA 4 ( avsedel minbataljon har som 
tidigare angivits aldrig blivit uppsatt) måste bibehållas dels a v bered
skapsskäl, dels därför att elen erfordras för utbildningen vid befäls
skolan. 

Befälsskolan, instruktörsskolan och radarskolan vid KA 4 måste 
bibehållas med hänsyn till dels att de starka skäl som tidigare föran
le:t dessa skolors förläggande till Göteborg alltjämt gälla med oför
IUmskacl styrka, dels de avsevärda kostnader som hittills nedlagts 
på Övningsanläggningar m m vid KA 4, anläggningar som icke finnas 
VJd de andra truppförbanden. 

Till KA 4 bör emellertid överflyttas kustartilleriets sjukvårds-
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skola. Denna skola har hittill s varit fö rlagd ti ll KA l, dä r dock 
11 

_ 

bi ldnings loka lerna äro både ot illräckliga och högst otidsenliga. \ itl 

för b ggning till K A 4 kan behovet av såväl u tb il dningslokaler ~0 1~' 
t illgång till utbildningsmöjlighet vid civila sjukhus t llgodoses. F;' 
fö rläggning ti ll samma plats som befäl s- och instruktö rsskolorna ä: 
motiveradm ed hänsyn ti ll det moderna krigets ökade k rav på lwfii lcts 

kun skaper i stridssju k vårclst j ~i n st . 

E nligt för slaget bö r KA 4 så ledes få fö lj ande ii ndrade utb ilcln illRs-

organisation , nämligen: 

ett lätt batteri med stabsplu ton 
en minutbggningschv ision 
en befälssko la (batalj onsenh et ) 
en rad arskola (bata lj onsenh et) 
en instruktörsskola 
en sjukvårdsskola 
ett kasernbat teri. 

Beträffande K /l 1 fö res lås i förslaget, föru tom att s jukvå nlssko

lan flyttas t ill KA 4, a tt lu ftviirnskanonbatteri et indrages och ersiittts 

med ett lätt robotbatter i för utbildning på dels nytillkommna stridsme

del, bl a t råclrobot, dels nytillkomna lä tta ar tilleripjäser, v ilk,·n se

na re utbil dn ing av olika skäl ej kan samordnas med utbildningen vid 

öv rigt lätt a rtill eri. Beträffande KAl föreslås v idare att nä rförsvars

skolan därstädes stadigva rande organiseras för att, förutom hdäls

utbildning i närfö rsvarstjiinst, svara för kustjägarutbi lclningen. I 
samband härmed iindras namn et till kustjägarskolan. 

Beträffande KA 2 fö res lås att den m inutläggningsdivi sion, sum av 

be redskapsskä l hi tt ill s ännu ej överf lyttats till KA 4, bibehålles vid 

KA 2 och clilr ingå r i spärrbata lj onen . 
Beträffande KA 3 och K/l 5 fö reslås att stabsbatteriet i nu varande 

utbi ldningso rganisation indrages och ersättes av en stabsp luton, ad

m in istrativt til lh örande resp spärrba talj ons lätta batteri . 

Utöver förslag rörande den t ruppförbandsvisa utbildn ingens or

ganisation anför IKA i sin nämnda skriv else, a tt elen m ili tärtekniska 

utvecklingens snabba takt medfört krav på ändringa r av vidareut

bildningen för officerare . Jnrättandet av en vapenofficerss/w/o vid 

ku sta rtilleri et, i likhet med vad som redan skett vid armens truppslag 

och f lottan, anses därför erforderlig. I samband med den föreslagn;t 

rationa li se ringen av ku starti ll eriets u tbi ldningsorganisation bör så lun-
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1 
utrymme för en vapenofficersskola beredas mom personalore·ani -

ca v 

tian en. 
sa f " l · · b pen ores agna nya orga lll sat\Oncn eräknas innebät-a en årlig be-

aring av 300.000 kronor, vart ill komm er de kostnadsmin skningar 
sp b · 1 .. 1·1 1 · 

111 äro etmgac e a v att varnp 1 ds 'ontmgenten minskas med 200 man. 
so f " . 

Chefen or mannen har avlåt it framshillning ti ll Kungl lVIaj :t i 

enlighet med lKA förs lag . 
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Vilka ar försvarsfunktionerna? 
Av le damote n H . GOTTFR I D SSoN. 

Våra dagars a llt snabbare vapenutveckling leder ti ll att en fran1• 
tida krigföring kommer att bli alltm er komplice rad. D c ohka för. 
svarsgrenarnas vapen tendera att gripa all tmer m 1 varandra . v:lket 

1 
sm tur skapar all t svårare lednings- och samo r cl nmgsp robl~m . 
Eftersom o-rän serna mellan de t re fö rsvarsgrenarna han gt no111 

kommer att s"'udcl as ut mer och mer, har man i många länder höriat 
se sig 0111 efte r en annan indelningsg rund , som kan ge k~ara re led
nings- och ansvarsfö rhållanden inom kngsm~ktcn. E n sa:lan u~p
clelnin(T anses allmänt fortfarande vara noclvanchg uneler ovcrskac\. 
Jig fr:mtid bl a med hän syn till det alltmer ökade. kravet på specia
lisering, som likalecl es är en följd av vapenutveckl1~1gen. 

På detta s~itt har begreppet försvm·sfun ktion vux1t fram. Om man 
kan o·ö ra en förn ufti o· funktion ell indelning, skulle man kun na åter
vinn~ något av den klarhet och reda i lednings- oc.h ansvars_fö rhål
landena, som präglade forna ticlers krigföring, kanske fram to r 11lt 
innan flygstridskrafterna gjo rde sitt intåg på scenen. o . . 

Dao-ens läo-e präo-las f rämst av det alltmer ökande kravet pa llllim 
samv~rkan iven ifråga om detaljer mellan chefe r ur de olika för· 
svarsgrenarna, vi lken i många fall för svåras genom att dessa cbcter 
av olika skäl ofta måste vara placerade långt från varandra och 
dessutom ännu inte alltid "talar samma språk" . 

En funktionell ledningsorganisation skull e däremot innebära. att 
vederbörande chef har befäL över samtliga komponenter inom rlen 
aktu ella försvarsfunktionen. Fördelarna härmed torde vara 11ppen· 
bara. . Här i landet befinner vi oss - liksom utomlands - enelast vJd 
början av elen v~ig, som leeler mot en funkt ionell uppdelning a~ kngs· 
makten. Något nytt håller på att skapas, och det är naturhgt, att 
situationen präglas av en v iss osäkerhet och förvi rring. . 

f .. ·· 1 · • - a· ]·\a1a Dessa rader ~iro att betrakta som ett orso.;: att 1 nagon m n ' 
ut begreppen ävensom att få igång en diskussion inom fö rsvaret 

denna vitala fråga. 

Vilka ~iro då krigsmaktens försvarsfunktio ner? 
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f rågan komm er säkert a tt besva ras olika i olika länder. Man måste 
.. -vicl lag skilj a mellan offensivt och de fensivt inriktad e försvarsl1<ll 

. 1·ste111 -
,, för en offens ivt inr ik tad krigsmakt to rde uppstå särskilda svå-
·io·heter, främst samm anb äng·an de mecl elen strategiskt offensiva krig
~~·ingen . Vapenbära rna för denna krigföring kunna komma att in
crå i vitt skilda vapensystem, va ra v någ ra exempel må an föras. För 
~1 sats mot mål långt in på en fi endes territorium kan insättas bom
ber från strategiskt, landbaserat fl yg ell er trän hangarfartygsf lyg, 
interkontinentala och medeldistansrobotar betjänade av t ex: armen, 
robota r från ubåtar o s v. Att radikala åtg~irder er fo rdras för att 
åstadkomma elen nödviind iga enh etliga ledningen av denna typ av 
krigföring är uppenbart. 

För en defensivt inrik tad makt som Sverige är problemet u tan 
tvekan enklare. 

Vår krigsmakt avses icke för strategisk offensiv utan har - i 
princip - "endast" att möta de mot oss själva riktade fo rmerna av 
fientlig krigfö ring. 

Vi måste sålun da välja en uppdelning i försvarsfunktioner, som 
rimmar med vårt defensivt inriktade försvarssystem. 

Försvarsfunktionerna iir givetvi s många, varfö r man först måste 
göra en uppdelning i huvudfunktioner och hj älp funkti oner. De förra 
böra sammanhänga med krigföringen i stort, medan de senare bör 
ses som olika fo rmer av hjälpmedel åt huvudfunktionerna. Här är 
icke avsikten att närma re gå in på hjälpfunktionerna . Det kan cl~ir
fö r räcka med en exemplifi ering. H it kan sålu nda räknas underrät
telsetj änst, sambandstjänst, underhåll st jänst, säkerhetstjänst, perso
naltjänst o s v. Sammanlagt torde man komma upp till ett femton
tal hjälpfunktioner. 

Ifråga om krigsmaktens huvudfunktioner har i olika sammanhang 
presenterats fö ljande indelning i funkt ioner: 

Invasionsförsva r (s jö-, g1-iins-, lu ft-) 

Luftförsvar 

Försörj ningsfö rsv a r. 

Man har härvid t):cl li g>·cn utoått från de betvino-elsemetode!· sum .. b b ' en fiende kan hinkas t illgripa, näm ligen invasion, te rrorkr igföring 
Och försörjningskrig. I och för sig iir denna indelning klar och redig. 
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Men frågan är om den fyll er de spec iella krav, som inlednino·s · 

f f ·· l ·t' " J 1 l d · 1 f·· 1 " "' v1s ram or c e s. 1 raga om .;: a ra1·e e nmgs- o c 1 ansvars or 1allanc](. 

Tfråga om luftförsvaret torde man obetingat kunna svara ja ~~; 
frågan (behandlas närmare nedan ) . l a 

r fråga om invasionsförsvaret kan omedelbart konstateras, att p rak. 

tiskt taget a ll a vapensystem. ink!. lu ftförsva rets, kunna bcräi-11 \. as 
komma till insats, vil ket för övrigt är naturligt med tanke på att vår-

försvar är uppbyggt just med invasionsförsvar som huvuduppg- i(tt 

Eftersom prakti skt taget hela försva ret sku lle komma att ino8 · 
""l 

invasionsförsvaret, har man alltså inte skapat en försvarsfu nktion 

i egentlig mening utan enelast en sammanslagning av resurserna, vil

ket enligt det ovan anfö rda icke är aktuellt. 

Försörjningsför svaret, slutligen , skul le innebära försvar av import

och kustsjöfart, kommunikationer till lands, kraftförsörjning o s v. 

De vapensystem, som borde ingå i denna försvarsfunktion, vore vis

sa sjöstridskrafter, jaktflyg, olika former av luftvärn samt arme

stridskrafter, de senare för bevakning och försvar av för försörj

ningen viktiga anläggningar, förråd m m. 
Även i detta fall måste tyvärr konstateras. att indelningsgrunden 

är oklar och därm ed olämplig. 
Detraktar man systemet som helhet, finner man dessutom. att 

väsentliga de lar av stridskrafterna skulle behöva tillhöra olika för

svarsfunktioner, då fienden insätter olika betvingelsemetoder. D~irest 

han - vilket är mest sannolikt - t illgriper en kombination av be

tvingelsemetoder, varvid insatsen till yttermera visso kan varieras 

mellan desamma, torde konsekvenserna ur lednings- och ansvarssyn· 

punkt bli minst sagt förvirrande. 
Man har snarare försämrat ~in förbättrat läget i förhåll ande till 

nu varande organisation. 
Det är tydligt, att man måste utgå från en annan grund ;i n be

tvingelsemetoderna. Enligt förf :s åsikt bör man i stä ll et - li ksoJ11 

hittills - utgå från de element i vi lka striden föres el v s marken. 

vattnet och luften. 

Man kommer då fram ti ll försvarsfunktionerna: 

Markförsva1·, 

S jöförsvar och 

Luftförsvar. 
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fn sådan uppdelning ger en klar och entyd ig inn ebörd åt de olika 

{örsvarsfunk tionema. n~imligen bekämpning av fiendens vapenbärare 

(1l1 m) som uppt1~äda på marken , till sjöss resp i luften. 

Vidare kan hangenom skapas rediga befäls- och ansvarsförhållan

clen. Man får i olika instanser en chef som är ansvarig för resp för

sva rsfunkt!On . 
Givetvis erfordras fortfar<Jncle samverkan mellan de olika che

ferna , men denna kommer att röra dc sto ra linj cn1a och behöver 

inte gå ned i elen a ll tmer ökade miingden av detaljer, som f 11 är 

i a Ilet. 
Den nödvänel iga och mycket viktiga samverkan mellan dc militära 

och civila delarna av tota lförsvaret torde - liksom hittill s _ i hu

vudsak böra ankomma på markförsva ret 

Slutligen. kommer systemet att fungera enligt samma principer 

och fo rdelnmg, oberoen de av vi lken strategi fiend en välj er. Man blir 

alltså oberoende av vi lka betvingelsemetoder eller kombination er där
av. som fienden tillämpar. 

Ett radikalt genomförande a v denna indelning i försvarsfunktio 

ner skulle, grovt skisserat, ge fö lj ande sammansättning av krigs
makten: 

Jfarkförsvaret: Armen (utom fjä rrlv, motsv ) . 

Armeflyg ( flygstridskrafter med markmålsupp
gift). 

Robotsystem med markmålsuppgift 

Sjöförsvaret: .Marinen (utom fjärr lv) . 

:vrarinflyg (flygstridskrafter med sjömålsuppgift 

ev ii ven min- och torped flyg ). 
Robotsystem med sjömålsuppgift 

Luftförsvaret. J aktflyg 
Fjärriv 
Robotsystem med lu ftmå lsuppgift 

l 
Denna uppdelning stämmer inte med nuvarande fö rsvarsarensin-

c el n mg el . . o 
- men et var JU heller mte att vänta. 

bli Det tor~l e även vara självklart, att denna uppdelning inte kan 
glasklar 1 alla detaljer. 

Detkant e-· t .. f1. t~-- .. x m ra a, at · ett uttiorsvarsrobotsystem blir flytt-
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Lart - på land elle1· på vatten. Det Lör dock enl förf :s upp fa ttnin , 
ändå hän föras till luft fö rsvaret. ' 

Närlu ftvä rnet (motsv) har inte omnämnts . Rent pnncipiell t hord 
det tillföras luftförsvaret. Dess verkan är emell ertid beoransa cl e 

""11 . 1 l 11 .. l l l l d"" b.. till uppsta nmgsp atsens omec e Jara nar 1et oc 1 c et --:an arfor n;irför. 
svara endast ett punktmål (t ex fartyg, batterier, v iktiga m i litära 
och and ra anläggningar ) mot lågan fa ll ell er robotar. D~idör bör 
n~irluftv~irnct enl förf :s mening hänföras till den fö rsvarsfunk tion 
vars st rid skrafter m m det avses skydda. Närlu ftvä rn , som skycld,11: 

andra objekt , v ilka nän11ast kunna rubriceras som "civila" ( t C\ 

broar, kommunikationer i övrigt, kraftverk, v issa ledningsorgan o s Vi 

bör t illhöra luft försvaret. 
D et kan även - på lång sikt - intr~iffa, att vapenutv ecklingen 

medför skapandet av hybrid er, som få uppgifter inom mer än en 
försvarsf unktion. Hit kan räknas t ex lu ftförsvarsfregatter (med 
robot ), robotsystem med fl ermål suppgift o s v. I dessa fa l1 gi ilrr 
det att faststä ll a vapensystemets huvuduppgift och att gö ra för
delningen beroende chirav. I elen mån ett sådant vapensystem kan 
tilldelas sekundäruppgifter in om en annan fö rsvarsfunkt ion . m;'tste 
man återgå till en n~irmare samverkan mellan represenlater för be
rörda funktioner. Denna utveckling ligger emellertid långt f ram i 
ticlen och - liksom alltid - måste vi va1·a heredela att anpassa oss 
ef ter elen fo rtsatta vapenutvecklingen. 

För niirvarande gä ller clet emellertid att taga ställ n ing in för den 
överskådliga framtiden. Enl förf :s mening bör riktpunkten ch rvid 
vara elen ovan föres lagna indelningen av krigsmakten i försv arsfunk
tioner. En sådan process blir s~.i.ke rligen smärtsam och många invänd· 
ningar, främst av praktisk art, kunna säkerligen resas . Särskilt g;il 
ler detta det nuvarand e f lygvapnets uppdelning på fö rsvarsfunk
tionerna. 

Förf. i.i.r vä l medveten om dessa svårigheter, men det fin ns dock 
v issa lju spunkter. Sålunda är vårt nuvarande attackflyg väsentligen 
att betrakta som ett flygslag med speciell inriktning mot s jömål 

Vidare har armen, om än i blygsam skala, börjat bygga upp en 
egen f lygkomponent, t v för begränsade uppgifter. Utvecklingl'n pe· 
kar f n mot flygp lan för markmålsuppg-ifter med betydligt enklare 
prestancia ;in våra nu varande stridsf lygp lan. Aven denna fak tor kail 
komma att fören kla omställningsproblemet. 

Icke desto mindre blir omställningsprocessen svår och i vissa fail 
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djupt ingr ipande, vartar cl~n _måste ~es p_å .. relativt långt sikt: Vi: sa 

1,~111promtsser to rde aven bh noclvancltga, tramst med hansyn ttll vara 
(11-änsade res u r ser. be, 
Samman fattn ingsv is kan konstateras : 

att cle militära fö rsvarsfunktionerna för en defensivt inriktad krigs
n1akt bör vara marldörsvar, sjöförsvar och luftförsvar, 

a.tt denna uppdelning är ägnad att skingra elen nuvarande, alltmer 
ökande oklarheten i fråga om försvarets lednings- och ansvarsförhål

landen i krig , 

aU t rots detta vtssa besvärliga gränsfall ~iro att förut se samt 

att det inom Överskådlig framtid torde vara svårt att finna en 

bättre indelningsgnmcl än: 

MARKFöRSV AR, 

SJöFöRSVAR och 

LUFTFöRSVAR 
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Från Dunkerque till Normandie 

Av ledamoten M. STA Rc~. 

B rittiska flottan hade uneler andra världskriget förmånen att ledas 
av en grupp av sällsynt skickliga och energiska s j ö krigare. I frä111st a 
ledet bland dessa står amiralen sir Bertram Ramsay, vars levnads. 
beskrivning nyligen utgivits uneler titeln "Full Cycle". Namnet å sv i
tar elen brittiska "kretsgången" från Frankrike genom Dunkerque 
ti ll Storbritannien och åter t i Il Frankrike Över stränderna vid ;'\or
man die, ett händelseförlopp , i vilket R amsay gjorde insatser aY av
görande betydelse. Författare :ir konteramiralen \V. S . Chalm ers , iör 
den historiskt intresserade tidigare känd fö r sin biografi över amiral 
Beatty. Chalmers tecknar i sitt senaste arbete ett märkligt levna ds
förlopp: en lovande bana, vilken syntes avbruten i förtid men som 
genom andra världskrigets utbrott bragtes till en strå lande kulm ina
tion ~ och ett oåterkalleligt slut. 

Bertram Ramsay, som var född år 1883, tillhörde en släkt med ut
präglat armebetonat förflutet. "Det finns soldater i nästan varje 
generation", säger Chalmers, och den mest ryktbare synes ha varit 
majoren Norman Ramsay, som utm;irkte sig i slaget vid Fuentes de 
O noro, \iVellingtons vålelsamma sammandrabbning med el en fra nske 
marskalken Massena i Spanien år 1811. Det marina inslaget var i 
jämförelse härmed påfallande knappt; det bestod av en enda man, 
konteramiralen sir \Nilliam Ramsay, som vann sina sporrar under 
kampen mot slavhandeln på 1830-talet. Som släktens andra bi drag till 
flottan antogs Bertram Ramsay till sjökaelett år 1898. 

Hans bana fram t ill löjtnantsutnämningen förflöt i stort sett nor
malt men länkades därefter av honom själv in i en alldeles s:irskild 
riktning. Artilleriet var vid denna tidpunkt elen dominerande tj;inste
grenen i brittiska flottan; det berömda slagskeppet Dreadnoug!tt had: 
just trätt i tjänst och uppmärksamheten var i hög grad inriktad pa 
det svåra artilleriet. Ramsay var emellertid mest intresserad av den 
operativa verksamheten och valde med karakteristisk självsbndir 
het att specialisera sig på signaltj ;insten. Detta gav också i vi ss mail 
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den eftertraktade kontakten med elen taktiska och operativa verk
samheten ; han blev nämligen i närmare tre år kommenderad som 
ilagglöjtnant först i Atlant- och seelan i M eclelhavsflottan. Ramsav 
beskrivs vid denna tid som en begåvad löjtnant med stor skick li gb ~t 
och energi men något bristande ifråga om takt , vilket vid några till
iällen tycks b a lett t i Il komplikationer. 

När \iVinston Churchill år 1912 lade grunden till Th e N a val \iV ar 
staff, anhöll Eamsay omedelbart om stabsutbildning, som han genom
gick p-åföljande år. Vid det kort därpå intriiffade krigsutbrottet kom
l11enderacles han till 4. slagskeppseskadern i elen tredubbla befatt
nmgen som flagglöjtnant , signalofficer och stabsoff icer. Brist på ar
bete torde sålunda icke ha förelegat, även om ledningen i hög grad 
var centraliserad i högste befälhavarens hand. Ramsay kvarstod i 
inna befattning omkring ett år och förflyttades seelan till Engelska 

analen, där han uneler återstoelen av kriget tjänstgjorde som chef, 
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först på en li ten monitor och slu tligen på elen stora flottil jleda r~ il 

Brokc. Han fick på så sätt värdefu lla erfarenh eter av det 0111råd~ 

inom vilket han bngTe fram kom att göra sin kanske v iktigaste in sats. 

Efterkrigsperiodens hårda indragningar kom m~irkli gt nog ick\: 

a tt i n ~imnviircl grad beröra Ramsay, som under en föl jd av år F ak. 

tiskt taget oavbrutet tjänstgjorde ti ll sjöss; bland annat va r l1 an i 

tu r och ordning chef på kryssarna W c ynwuth, D01wc och 1\. en t san1t 

slu tligen på slagskeppet H.oy al Sovcreign . Genom outtröttl ig energi , 

skick lighet som organisatör och bli ck för den pågående utvecklingen 

bragte han i samtliga fall sitt fartyg upp till mycket hög standard 

ifråga om effektivi tet och örlogsmäss ighet. Samtidigt synes han ha 

g jor t sig bind som en krävande chef - "sträng men rättvis" tYcks 

vara en träffande beteckning - och för en ibland påfallande syrlig

h et i upptrii cland et. Med en seri e framgångs rika exped it ioner på me

rit li stan befordrades han 1935 ti ll konte ramiral. 

Kort efter denna befordran f ick Ramsay från a1~1ira len si r lZoger 

Backhouse, nyutnämnd chef för Home Fleet, erbjudandet att bli 

dennes stabschef . Ramsay accepterade efter en v iss t vekan, i huv ud

sak föranledd av hans kännedom om Backhouse's vana att person

ligen hancll iigga alla ärenden, vilket själv fa ll et måste gö ra stabschdens 

ti llvaro skäligen vansklig. Samarbetet mellan Backhouse och Ramsay 

u tföll hell er icke vä l ; enligt Cha lmers vidhöll el en fö rre sin metod 

att personligen ta itu iiven med detalj frågor, medan elen andre bb 

mer eller mind re arbetslös. Efter några mån ader beg~ircl e H ~•.m s;1\ · 

att bli av löst och g ick i land på "half pay" . Hans fntmt idsuhikkr 

blevo härigenom väsentligt försämrade. På våren J 937 erbj öd ~ h~n 

befattningen som äldste officer på Yang- tse-kiang. Ramsay bedömde 

detta som ett fö rebud till pensionering och av böjde av pe rson liga 

skäl ; har va1· r elativt nygift och vi lle varken skilj a sig från sin ia

milj eller utsiitta denna för klimatets påfrestningar. E nligt gällande 

praxis blev han därefte r pensionerad och f ick i sambandmed avgång

en v iceamirals gTad . Ridån fö reföll att ha gått ned. 

I s j ~ilva verket hade emellerti d Ramsay vid denna tidpunkt redan 

inlett elen and ra - och viktigaste - delen av sin bana. Flan had e nanJ

ligen kort före sin avgång ur aktiv tjiinst utsetts att i händ else av 
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_:()' tjänstgö ra som befii lh avancle ami ral i Dover, en viktig nycl; el

J,tl 'ition. Tio dagar före krigsutbrottet 1939 hi ssade han s itt bef ~il s 
pos]-en och hamnade direkt i en febri l verksamh et. De viktigaste upp-
teC' .. · l . .. . E l l K 
· ·Herna v oro utl aggnmg a v c e stora m.msparrarna 1 ng e s 'a a-

gt ]ens östra mynning, minsvepning samt organisation av bevakn ing 
11

\ en vidlyftig sjöfart s.kontroll. Sedan de fö rsta uppgifterna lösts . 

~~rf lÖt vintern 1939-19-l:O under rutinmilssig verksamhet, i samband 

11
ecl vilken Ramsay f ick möjlighet att reorganisera sin stab och bnnga 

~overkommandot i bästa författning. . . .. .. 
på våren 19-±0 bröt den tyska sto rm tioden 111 over vastra Europa 

ch verkningarna g j ord c sig snabbt kinnbara i Dove r, där unelan för 
o .. 
undan allt viktiga re uppg ifter hopades över Ramsay och hans man . 

Evakuering av de holbndska hamnarna verkställdes, varefter dessa 

i möjligaste mån förstördes . Samtidigt måste lätta förband av delas 

för att samverka med armens på kanalkusten stödda, vänst ra fl ank. 

Omedelbart därpå fö ljde uppdraget att överföra vi ssa försbrkningar 

till Boulogne och Calais för fort satt försvar av dessa områden ; seelan 

det visat sig omöjligt att hej da tyskarna övergick denna uppladdning 

till en ny evaku eri ng under ytte rst kä rva förh ållanden. A rbetstakten 

blev efter hand all tmera uppsk ruvad och Dov erkommandot torde ha 

varit skäligen slitet, när ordern kom att fö1·bereda en större evaku e

ring från Dunkcrque. "Operation Dynamo". 

Ratnsay hade redan tidigare fö rusett möj ligheten av en dylik ope

ration och vidtagit vissa förberedelse r . D et gällde nu att fullfölj a 

dessa på bred front: hopsamling av fartyg, båtar och hesättningar. 

framtransport a v drivmedel och prov iant , frågor angående bes1·yck

ning och ammunition, s jökort och and ra navigatoriska hi älpmcdel 

samt förberede lser fö r mottagning av sårade och s juka jämte avtrans

port av personal, som landsatts i dc engelska kanalh amnarn a. Mäng

der av problem kriivcle sin lösning, och arbetet und erlättades icke 

av att fienden u·;ingde på och skynd samhet var av nöden. 

Den 27/ 5 börj ade evakueringen - nännare 8.000 man hemföreles 

detta dygn - och fortsatte i stadigt ökat tempo t ill elen 3] / 5, då icke 

mindre än 68.000 man lämnade Frankrike. Samm anlagt rädda des 

~38 . 000 man för den fortsatta krigföringen ; 308.000 britter. 22 .000 

transmän samt sm ~irre norska , holl ändska och belg iska kontingenter 

So111 jäm före lse kan n~imnas, att am iralitetet ursprungligen räkna t 

'nec] evakuering a v omkring ±:).000 man. 
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_ :-Iycket har skrivi ts om Dunkerque, kanske framför a ll t !>n1 . 

ternot i land, där ringen slöt sig a ll t hårdare runt de avskurna ll_n. 
raclc stridskrafterna. L1get va r emellertid lika pressat båd e till a]l t. 
och i ledningsstaben i Dover. SJoss 

/6fl fartyg och båtar sattes in i företaget och av dessa förlo . 1 
:218. Jagare på 1.200 tontogosig över Kana lenmed över l .Ooo

1

acts 
~mbonl - ~-e]~orc:etty~ks vara 1.200 - vilk et gjordeclem så i nst a;:~~~ 
att undanmanavet Vlcltly!!anfall 111 111 knapr)ast v·n mOJlW 1-' es 't.tt · ' o • ..._, . c D · ' .. ~ n J no-_ 
a rna pa t artyg av a ll a slag gJorde sitt yttersta; det he r~ittas om f ö 

tygschefer, som förde sina fartyo· till kaj i E ng·land sloo-o " } 1

1
: 

. b ' b \,l l 
maskm" och seelan prompt somnade på bryggan . S kaclade fart 1·o 

1 

s jöss undsattes utan hänsyn t ill pågående anfall eller navi oat~7- · ~ 1 1 

r isker. S ist men därtör icke minst må n ~imnas civila fri~ill in·a
1

s,a 
motorbåtsäga re och andra - vilka uneler fred knappast Eimna~ eg~ 
kust nten nu fre]chgt begåvo sig ut över Kanalen och gjord e en be
tydande insats. 

Ledningsorganisationen i Dover förstärktes snabbt, när "D m amo" 
kom i ~ång men pressades ändå, liksom alla andra, till mö j lighcter
nas grans. Redan el en 27 / G skriver Ramsay i ett brev att ~i l d stc stab,. 
off iceren är oerhört sli ten, f lagglöjtnanten ser ut som ett spöke och 
att sekreteraren p lötsligt har bli vit gammaL Om Ramsay själv niim
J:er en medlem av bans stab, a tt han fö reföll fullshincligt ou llrÖ1tlig. 
}orst mot slutet av operationen började han v isa tecken till ans! r~ing · 

nmg-. R~icldn ingen av elen bri tt iska expeditionsarmens persona l v:;:· 
resu ltatet av en samfälld insats. Ramsays fö rutseende och f a sta led· 
ning utgjorde cliirvid den oundgängliga grundvalen. 

Efter "Dynamos" slut tog Doverkommandot ett djupt anclewg·, nten 
knappast mera, och kastade sig över elen helt nya uppgiften att or
gam sera mvas ionsförsvaret. A ven nu va r det bråttom; på andrJ .;i
dan Kanalen påginga fö r full t de tyska förberedelserna för ''Opera· 
tion S jölejonet", anfa llet på de brittiska öarna. De åtgärder . soJll 
I detta b ge måste vidtagas inn ebura bland annat fö rshirkning av 
kustfö1·svaret, utläggning av nya mineringar, förberedelse r fö r spärr· 
ning och förstöring av hamna r samt omdisposition av bevakni!1ge11

· 

Uneler denna period samarbetade Ramsay livligt med general Mon!· 
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11
ery, som i egenskap av chef för Xll. armekåren ansvarade för 

go' tförsvaret i sydöst ra England. För att gö ra en lång historia kort 
Jafl o o • l l "S ... l . " . bleV' det sa smanmgom 'art. att JO eJOnet Icke skulle komm~ att 
uppsöka_ sttt ratta_ elemen t. H :1vuddelen a v de tyska styrkorna nkta
deS i stallet mot oster och etter hand dog tnvasJOnshotet bort. 

fÖr bntt1 skt vidkommande mgxk knget darmed 1 ett nytt skede, 
dä r motanfa ll et mot axelmakterna tr~idde i förgrunden. Ramsay fick 
e!l framträdand e ro ll : i juli 19±2 utnämnd es han ti ll "Naval Com 
n1ancler- in-Chi ef , Expeditionary Force" med uppgift att i samverkan 
Jl]ecl vissa andra chefer planlägga invas ionen i västra E uropa. T ill ·· 
uängliga resurser vo ro emellertid då och för avsevärd tid framåt 
helt otillräckliga för ett elylikt angrepp och därför bes löts som bekan t 
att fö rst genom fö ra en operat ion mot N ord-Afrika . Ramsa y f ick 
order att tillfä lligt frikopp la sig från annat arbete och i stä llet ägna 
sig åt planläggningen för detta företag. l Lan f ick däremot icke genom 
föra operat ionen; detta uppdrag tillföll amiral Cunningham, som ti 
digare av sekretesskäl hålli ts i bakgrund en, medan Ramsay fick 
återgå till sitt fö rra arbete. Helt säkert var detta en svår besvikelse, 
som han dock bar med jämnmod. Ban fick efter hand också glädjen 
att konstatera, att hans p laner var it väl gjorda och motsvaral lii
gets krav. 

7-Jågra månader senare blev det tid att tänka på vad som skulle 
göras efter Tunis iens fa ll , som nu kunde klart förutses. Efter hård a 
meningsb rytningar beslöts att gå v idare till S ici li en. A miral Cunni ng
ham utsågs till högste marine chef även fö r detta företag; unel er 
honom skulle Ramsay föra befälet över elen brittiska anfallsstyrkan. 
vars uppgift var att landsätta Montgomerys 8.armc på sydöstra delen 
av Sicilien . Ramsay fick dessutom uppdraget att enligt högsta krigs
ledningens anvisningar v id taga de grundl äggande fö~·b erede l serna; 
praktiskt taget samtliga andra berörda chefer voro vid denna tid
pu,nkt i full verksam het på an nat hå ll. Ramsay gjordes på nytt fri 
f~an arbetet med in vasionen över Engelska Kanalen och slog i början 
~~mars 19±3 upp sitt högkvarter i Ca iro. S lu tförandet av planerna 
~o r Sicilienföretaget blev - beroende på bland annat de olika che
lernas spridda uppehållsp latser - besvärligt och t idsödande och 
tnedha . . . l . f ~ k· nns JUSt t t tc e tter en orcerad slutomgång. U neler tiden ti ll -
~tnpade sig de all ierade en praktiskt taget f u ll stänclig kontroll över 

edelhavet. Som resultat blev själva överskeppningen förvånansvärt 
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lu !!n · fö rekommande bekYmmer föro rsakades av vädret men ,.1· ,~ ' ~ ~ a\ 

ita li enarna. Ram say nämner, at t det hela tedde sig som en r ~e gatt, ' 

dag men fra mhåller samtidigt att felaktiga slutsatser icke fin g-e ch·"· 

g-as: S icili enföretaget utgjorde icke ett an fa ll mot försvarad kust": 

egentlig bemärkelse. N io dygn eft er landst igningen var Ram says up l: 

g if t avslutad, och han återv ~ind e hem för en kort men väl fii rtjä:lt 

semester . 
l oktober fö lj de hans utn:imning till "A ll ied ~aval Commander 

Expeditionary Fo rce" och han tog för tredj e gången upp arbetet 

med planläggningen för N ormandi eföretaget. ·l-lan s erfarenh et ifråga 

om överskeppningsföretag torde vid denna t idpunkt ha saknat 11101_ 

stycke på el en alli erad e sidan. Anledning saknas, att i de tta salll

manhang gå närma re in på p lanbggning och genomförande a v Kor

mandi efö retaget; få operationer to rde ha granskat s och ur alla syn

punkter analyse rats så noggrant som denna. I sitt slutliga sk ick var 

sannolikt ordern för Normandieföretaget, "Operation Overlon l", rien 

mest omfattande, som någonsin utfärdats för ett enda företa~ . P5 

Ramsays p luskonto måste antecknas hans outtröttliga kamp, då det 

g;illde t illdelning av tonnage. På å tskilliga håll ansågs av ;•11 1 al t 

döma , alt han stä ll de a lltför höga krav och eftersträvade för stora 

s~ikerh etsmargina l er. Till slut fick han i stort sett vad han begärt 

och även detta v isade sig i långa loppet vara i underkant. 

I april 19-±± vidtogs en för Ramsays personliga del viktig åtgärd: 

han å terfördes till aktiv stat och beford rades i samband d;i rmed 

t ill full amiral, en välförtjänt belöning fö r gjorda insatser. 

I olika sammanhang har omvittnats, att överskeppningen övn Ka

nalen närmast bl ev en antiklimax. Väderleksförh ållandena fi irorsJ· 

kad e in led ningsv is a llvarli g-a betänkligheter men himmel och ln v voro 

i stort sett f ria frå n f ientliga stridskrafter. Den tyske ami ralen 

Kraneke n;imner, att det icke var möjligt att rikta ett effekt i' l slag 

mot en så överlägsen sty rka. Det är att fö rmoda, att Ramsays tankar 

under dessa invas ionsdagar g ingo tillbaka till "Operati on Dyna mo" 

och de fö rh ålland en, som då rådde. 

I slu tet på juli lättades Ramsays arbetsbörda; el e ordinarie che

fe rna återf ingo befälet över sina respektive områden i Engelsb J(<•· 

na len, medan Ramsa y behöll ansvaret för samverkan med armcstrids

krafterna, v erksaml~eten i de återeröv rade hamnarna jämte tttsk illigi 

annat. Den kanske viktigaste - i vaq e fa ll mest kända - opera-
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. 1e11 uneler denna period var e rövrimren a v ön \ Valcheren som 
tiOl • .. . ' " ' . 

, ,110mtorcles av 1.canad ens1ska a rmen samt dela r av H.amsays stnds-

t;after. J{ärigenom öpp1:a.des ti ll farten ti ll Ant\~·erpen . vars hamn 

i. av storsta betydelse tor de a lli erades uncl erhall stjan st. 
va 

1 slutet på december beslöt J<.amsay att fara hem för en kort v ila 

och elen 2. januari 19-!;) startade hans fl ygp lan f rån ett litet flygfält 

i närheten av Pari s . O medelbart efte r start en stö rtade flygp lanet 

och fatt ade eld , varvid samtliga ombordva rand e omkommo. 

Det är svårt att a vgöra. vilken av Ramsays många in satser som 

var elen mest väsentliga. l\!I en han s namn torcle fö r a ll framtid kom-· 

111a att i första hand vara knutet till "Operation Dynam o" ; brageler 

50m denna , genomförda i svåre underläge och med ti ll synes ringa 

utsikt till fram gång, förlora ald rig sin lyskraft. 
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Litteratur 

Lyckliga Drakens resa. Av RALPH E. LAPP. 

Stockholm 1959. Raten och Sjögren. 

B oken ger en ingående och på noggranna studier och iakttagelser grun. 
dad. skildring av vad som. hände den japanska fiskebåtsbesättning, som 
b lev strålskadad i samband med den amer ikanska vätebombsprän gningen 
på Bikini den l mars 1954. Press och radio sysslade på sin tid världen 
runt m ed denna händelse, som vanligt utan att den intresserade kunde 
få ut någon verklig kunskap av m eddelandena. Lapp, som är en känd 
atomfysiker, har gått t ill verket med en naturvetenskapsmans t ränade 
förmåga att iakttaga och återgiva det iakttagna. Han stödjer sig inga. 
lund~ enbart på litteratur- och aktstudier. H a n och hans maka ha be
sökt Japan och sammanträffat med b esättningen på det drabbade far
tyget, med deras famil jer, läkare och olika myndigheter. 

I skickligt lokalfärgade scenerier får man en int res-mnt inb! i ck i det 
japanska folket s liv och kostvanor. Landet ä r st a rkt överbefolk at. Man 
har ej råd att lå t a lantbruket framställa a n imaliska födoämnen utan 
endast vegetabiliska - främst det oundgängliga r iset . Den animalisk' 
födan måste hämt as från havet . Fisket är därför för Japan av livsviktig 
betydelse. 

skildringen av fartygets resa t ill fiskeplatserna i still a Havet, livet 
ombord och hur det går ti ll att fånga tonf isk - ett hårt, och fa r ligt 
arbete - är rolig och spännande att läsa. 

Så småningom når man, utan att ana faran, till ett område beläget 
c :a 160 sjömil öster om B ik in i , där man h oppades på gott fiske . Så 
kommer den l mars. Besättningsmännen berä tta om den naturrevol ution, 
som på. morgonen denna dag utspelades inför deras ögon . De förstode icke 
då, att de bevittnade en vätebombexplosion. Så kom det radioaktiva av
fallet som ett moln, som avsatte en män gd askliknande vitt pulver på 
fartyget, vars däck m ed kablar och a lla inventarier blevo inmängda med 
dett2. stoft. stoftet yrde även in i fartyget s a lla rum men naturl igtvis 
i mindre utsträckning än på däclcet. Först på eftermiddagen samma dag 
kom man på tanke,n att spola r en däcket, var jämte eri stor del av )Je· 

sättningen badade och tvättade sig r en . Denna rengöring var emellertid 
mycket ofullständig, enär det radioaktiva dammet fanns inmängt eilcr 
fastkl ibbat överallt ombord. Besättningen b lev därför under den 14 da· 
gar långa h emresan t ill Japan utsatt för synnerligen stora stråldos:r-

393 

~edan första dagens kväll voro f lera sjuka med kväljningar, kräkningar 

11 
ma tthetskänsla. 

oc Vid hemkomsten blev besät tningen omhändertagen på sjukhus först 
. nemstaden Yaizu, sedan i Tokio. Fallens förlopp skildras ingående. D e 
Iapanska läkarna, som dock fått stor praktisk erfarenhet i samband 
]ned l{atastroferna i Hiroshima och Nagasaki, voro först ganska för
~ry!lade inför båtbesättningens symptom, som icke stämde med deras 
tidigare erfarenheter. Senare klarnade dock situationen, och samtliga 
finge adekvat och noggrann behandling. En av besättningen dog, åtskilliga 
b]eVO svår t sjuka och återvunna icke sin hälsa, ehuru dc blevo i vis:; 
mån arbet sföra, flera b levo sterila. 

Det är givet, a:tt händelsen vållade en storm i Japan, men detra 
uerodde en dast delvis på fiskebåtsbesättningens tragiska öde. Som ovan 
sagts betyder fisket mycket för landets knappa livsmedelsförsörjning. De 
japanska atomfysikerna komma underfund med att f,n lång tid eCter 
vätebombsprän gningen var en stor de.! av den ilandförda f isken smittad 
med radioak tiva ämn-en, ofta i .så hög grad, att den icke kunde förtäras 
utan stor fara. Myndigheterna fingo skapa en organisation för att under 
läng tid fr amåt undersöka all ilandförd fisk, innan den fick försäljas 
En stor s:tab av befattningshavare g ick omkring med Geigerrör och räk
nade »knä pparna» för att se om radioaktiviteten översteg den tilllåtna 
i vilket fall fisken måste nedgrävas i djupa gravar. Särskild standard 
för tillå t en radioaktiv itet måste i hast framräknas och fastställas. Be
folkningen b lev rädd för fisken, vars pris föll katastrofalt, vilket vållade 
fiskare och fiskhandlare stora förluster. 

Lapp beskriver hur de japanska atomfysikerna genom analys av prov 
på det r a dioaktiva stoftet, som föll på fartyget ganska väl kunde kom
ma på spåren, hur vätebom.ben i princip hade varit konstrue~ad . Det 
radioaktiva stoft, som föll på fartyget, beräknar Lapp till c :a 7 kg 
medan de radioaktiva atomerna i detta stoft vägde endast c :a 0,0028 
gram m en m ed en radioaktivitet under de närmaste timmarna som 
~~tsvarade f lera kg. radium, och strålningen från stoftet på fa~tygs
dacket var därvid likvärdig med den, som r epresenteras av världens alla 
radiumförråd ! Så mycket om skildringen av vad som verkligen hände. 
Dar ligger enligt anmälarens åsikt bokens stora förtjänster. Den är 
emen t · .. er 1d oc·kså upplagd som en propagandaskrift, vilket understrykes 
Såva] i den svenske läkaren och författaren Lars Gyllenstens förord 
som i författarens egen introduktion. Boken är avsedd att varna och 
avskr" k . ac a från fortsatta atombombexperiment, och Lapp råder de sm å. 
na:tJon · tn·· erna att gå samman i ett beslut att avstå från atomvapen. An-

alaren v"l l .. l tt h frå l anmar {a, a an har en annan uppfattning i denna senare 
ga, och att han icke blivt omvänd under läsningen. 

30 
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E n oproportionerligt stor del av innehållet ägnas åt en sEn sa tionsbcto. 
>lad och lå n g r elation av de japanska tidningsreporternas och tidnmgurna 
rasande kapplöpning att komma först med publiceringen av händelse~ 

D et är klart, att varje normal människa måste djupt b eklaga de~ 
skedda och ha medkänsla m ed de stackars fiskarna och andra, ~olll 
blevo lidande genom. denna händelse. Anmälaren tycll:er dock, att Lap 
i sin iver att propagera målar i alltför sentimentala tongångar i.l!1gefä~ 
i stil med Onkel Toms stuga. 

Rörande författarens anklagelser mot de amerikanska myndigheterna 
för försummelse och nonchala ns ifråga om förvarning och bevakning av 
det farlig a området, anser sig anmälaren icke kunna bilda sig någon 
säker uppfattning. Audiatur et altera pars! 

Det faktiska innehållet i boken gör den emellertid synnerligen intres. 
sant, lärorik och läsvärd. 

Nils Molander. 
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Notiser från nar och fjärran 

Sammanställda ay Marin e ns Pressdetalj . 

Storbritannien. 
Hangarfartyg. 

Ar!{ Royal s-kadad es av eld den 9 april under r eparationsarbete i P!y. 
mouth. Elden började i maskinrummet och spred sig snabbt. D et d röJde 
f lera t immar, innan man var herre över e lden. Skadornas omfatlning 
är inte känd , m en m å lningen på utsidan fick stora b lå sor av tlettar. . 

stockholmstidningen den 10 a pril 1959. 

Eld utbröt den 11 april på Eagle, som låg vid örlogsvarvet i Devon. 
port. Branden , som blossade upp på tre ställen, släcktes snabbt . 

Dagens Nyheter den 12 april 1959. 

Kryssare. 
Ceylon, Birmingham, Gambia, Bermuda, Belfast och T ig er är f n 

rustade. 
La Revue Maritime ap ril 1959. 

Gambia har blivit f laggslcepp för viceamiral R H Wrig h t , F!J.gg 
officer Flotillas Home Fleet. 

The Navy :1prH 1059. 

Jagare. 
Caprice har eft er två års ombyggnad lämnat Storbritannien för att 

förena sig m ed åttonde jagardivisionen i Singapore . 
Marine News m ars 1959. 

Zambesi och Zebra har sålts för nedskrotning. 
Marine News m ars 1959. 

Fregatter. 
Lock Gorm, Lock Graggie, Lock Tarbet , Farnham Castle, L a ncaster 

Castle, och Oxford Castle skall utgå u r reservflottan och försäl j as eller 
nedskrotas. 

The N a vy a pr il J959-

A llington Castle och A lnwiclc Castle har sålts för nedskrotning . 
Marine News mar s 1959-

Ashanti , det första fartyget av den nya Tribal-klassen, har sjösatts 
den 9 mars. Ashanti , och h ennes systerfartyg, kommer att bli de första 
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·att ern a utrustade med h elikopter för ubåtsjakt. B estyckningen >kom
treg a tt utgöras av två 11,4 cm kanoner i enkel-lavettage, två lv-kanoner . 
111e~3 cm torpedtuber samt modern ubåtsjaktmateriaL Maskineriet skall 
6~tå av ett kombinerat turbin- och gasturbinmaskineri. bes 

The Nav.; april 1959. 

g yhl, den tionde av » Whitby-klassens fregatter , skall sjösättas i april 
på örlogsvarvet i Portsmouth. 

The Navy april 1959. 
Vbåtar. 

s anguine å tervände den 16 f ebruari till Portsmouth efte r å tta års 
tjänst i Medelhavet. 

Marine News mars 1959 . 
Dvärgubåtarna Minn.ow, Shrimp och Sprat är till salu. 

Marine News mars 1959. 

Frankrike. 
Ubåts jagare. 

Le Frondeur, den sista en serie om f jort on fartyg, har sjösatts . 
The Navy april 19'\9. 

Ubåtar. 
Arethuse har hissat befä lst ecken. 

The Navy a p ril 1()5!) 

Tyskland. 
Ub<dt.ar. 

Enligt uppg ift får de tolv ubåtar som skall nybyggas ett deplacement 
av 350 ton, längden blir 42 meter och bestyckningen kommer att utgöras 
av fyra torpedtuber. Farten beräknas till 16 knop i uläge . 

La Revue Maritime april 1959. 
~lotortorpedbåtar. 

Två motortorpedbåtar av »Nasty -typ» har beställts från n orska varv. 
De 24 m långa bå tarna få en bestyckning av 2- 40 mm kanoner och 
4- 53 cm torpedtuber. Beställn ingarna är ett resultat av de försök och 
Provturer som gjort s m ed en »Nastybåt» av Bundesmarinens »Schiffser
Probungskommando». 

segelfartyg. 
Wehr und Wirtschaft mars 1959. 

k. Gorch F e ;, kommer i juli att gå ut på sin första segelexpedition m ed 
actetter ombord. segelfartyget är utrustat m ed förstklassig räddnings-
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material och modernast tänkbara navigationsutrustning, bl a radar , radio, 
pejl, ekolod och Decca Navigator. 

Wehr und Wirtschaft m a rs 19
59

_ 

Sovjetunionen. 

Enligt senaste uppgifter omfattar Sovjets östersjöflotta dag följan. 
de enheter: 

9 kryssare 120 ubå:tar, varav minst 60 Ulsjö. 
50 jagare av Nowik-Kotlin k las- ubåtar 

sen 200 minsvepare 
30 fregatt er av Riga-klass 140 ubåtsjagare 

180 motortorpedbåtar 150 landstigningsbåtar 
50 motorkanonbåtar 

I Pillau ligger östersjöflottans högkvarter under befäil av Amiral N M 
Charlamow, som sedan 1958 innehaft denna post. Amiral Charta rnow är 
54 år gammal. 

Wehr und Wirtschaft m ars 1959. 

Danmark. 
Ubåtar. 

Storen, den sista i tjänst varande f d brittiska ubåten, har återlämnats 
till Storbritannien. 

La Revue Maritime april 1959. 

Amerikas Förenta Stater. 
Hangarfartyg. 

Leyte har anlänt till New York för att »malpåsas» efter nära t r etton 
års aktiv tjänst, huvudsakligen i Atlanten. Leyte kommer att ersättas 
som antiubåtshangarfartyg _ av Essex, som i sin tur ersätts av det ny· 
byggda 60 000 tons hangarfartyget Independence. 

Our Navy febr 19591 

Argentina. 
Ubåtar. 

De bägge amerikanska ubåtarna Flounder och Gabilan ska ll över-
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.. nas till Argentina. Ubåtarna är på l 525 ton och gör 
1~e 21 knop . 

övervattens-

)il~ The Navy april 1959. 

Turkiet. 
vt~MM· 

pen amerikanska ubåten Belgall skall överlämn.as till Turkiet. 
The Navy april 1959. 

Kommunist- Kina. 
Vllåtar. 

Kommunis t-Kina beräknas förfoga över c :a 20 ubå t ar. Ett antal ubå-
tar av sovjetisk \V- och M -klass tros också vara under byggnad på 

kinesiska varv. 
The Navy april 1959. 
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