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}1eddelande från Kungl. Örlogsmannasäll::
skapet nr 3/47.

Hans Maj:t Ko nungen av D anmark.

Ordinarie sammanträde den l oktober 1947.
Vald es till Sällskapets hedersledam ot skeppsredar en
Gunnar Carlsson samt till korresponde rande ledamöter kaptenen i flottans reserv Börje af Klint och kommendör kaptenen
2 gr. Ake Rossby.
l.

2. Föredrog ledamoten Hartzell årsberättels e för år 1947 i
Vetenskapsg r enen skeppsbygg eri och maskinväse nde.
Tids kri ft i Sjöväsendet.
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Ordinarie sammanträde den 5 november 1947.
Meddelad es att ledamoten Möllcr J·ämlikt s··t ac1"arn
d
f
· o m en l oktober 1947 uppflyttat s till hedersl cdan~ot a § 3
.
2. Valdes till Sällskape ts Förste h edersledam ot H
ans l\Iajestät Konung Frederik av Danmark.
l.

3. Valdes till Sällskape ts hedersled amöter chcfL~ 1 l f'Ot. I"\l[ )loj
d
F".
. . "' ·
'01 svars epartemen tet, statsrådet All an Vou at ocl J
1 )ankdtrel·
"
J acob .W allenberg.
..
,_
t oren
4.

Valdes till Sällskape ts arb etand e ledamöter:
Kommend örkap ten en 2 gr Carl Gustaf de Marc
översten Sten Puke
Förste marinläka ren Gustaf Severin
K,a ptenen Oscar Krokstcd t
Marindire ktören Carl Falkenda hl
Kommend örkaptene n 2 gr Sven Fors,b era
Kommend örkapten en 2 gr ·Wilhelm Ha:wall
Kommend örkaptene n l gr Sven Ros·e nberg
, Kommend ören Anders Forshell
e
enjören 2 gr. Gösta Briaa.
Specialing
oo
..
.
Lagerherg
Swcn
Oversiclö jtnanten

Valdes till Sällskape ts korrespon derande ledamot övermgenjöre n Viktor Thornströ m.
.

5.

Valdes till för·e dragande fö r å r 1948 i vetenskap sarenen
skeppsbyg geri ooh maskinvä sende ledamoten Falkendah~ med
ledamoten Hartzell som suppleant .
6.

Valdes till föredraga nde för år 1948 i vetenskap sgrenen
SJokngsko nst och sjökrigshi storia ledamoten Puke med ledamoten Blidberg som suppleant .
... 7:

8. Lämnade ledamoten Erik af Klint en redogörelse för
kryssaren Tre Kronors tillkomst och provturer.
Karlskron a den 5 november 1947.
G. Fogelb erg.

[{alllP om och för flottan.
En brittisk amiral berättar sina minnen.
Av kaptenen Oscar Kroksted t.

Lord Chatfields namn torde ha bhvit bekant för en större
allmänhet utanför Storhritan nicn främst genom Churchill s
dramatisk a skildring (i »The World Crisis») av de brittiska
och tyska slagkryss amas möte 1i Jullandssl agets inledning sskede; en skildring som f. ö. på ett åskådligt sätt levandegö r
den brittiska örlogstrad itionens förnämsta arv: offensivan dan
och segervissh eten :
, Indefatig.able hade försvunni t i vågorna. Queen Mary
hade sprungit i luften i en eldpelare, Lion stod i lågor. En
fruktansvä rd salva träffade det närmast följande fartyget, Frincess Royal, som iö.rsvann i ett moln av v.atten och rök. En
signalman rusade upp på Lions brygga och ropade: »Princess
Royal har sprungit i luften». Viceamira len vände sig då till
sin fartygsche f och sade: »Chatfield , det tycks vara något på
tok me d våra fartyg i dag. Gira två streck bahord hän », d v s
två streck närmare fienden. >>
Denne Chatficld, till vilken Beatty gav sin berömda order,
och som genom Churchill s skildring fått sitt namn knutet till
ett världshist oriskt skeende, var ,av ödet utsedd att utkämpa
värre str·ider och utstå hårdare vedermöd or än att slåss mot
tyskar till sjöss; såsom den främste sjöofficere n i sin generation fi ck han på sin lott att föra flottans talan under de bekynunersa mma åren före andra världskrig et; dc strider han då
hade att utkämpa till lands mot partipoli bik·cr, {inansmin istrar
och m arina vedersaka re i p.arlamen t och press för att åt imperiet bevara dess styrka till sjöss korn honom säkert mången
gång att önska sig tillbaka till den lyckliga tid, då han stod
>>It might happen again », the autobiograp hy of Admiral of the
:Fleet. Lord Chatfielcl. Hoinemann . 18 sh.
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på Lions brygga och icke h.a de värre faro r alt möla :1·1 t
, 1 ys]·
28 cm . projektiler.
'Q
Admiral of the Fleet, lord Chatfield, GCB, OM ett: 'i. r··
.
c! Odd
1873. Han blev kadett 1886, captam 1909, r ear -admira] ')
19
vic·eadmiral 1926, adm iral 1930 och .a dmiral of the Fleet 3~'
Under första världskriget deltog han som chef (Il ag cap tai' u.
på Beatty's flaggskepp Lion i sjöslagen v1id Helgoland Doa n)
• bger:;
Bank och, som redan nämnts, J utland.
När Beatty efterträdde Jellicoc som chef för Grand Flee t, too
han med sig Chatfield som flag oaptain; som chef p~1 Qucc~
Elizabeth fri d: Chatfield bevittna den tyska flott ans överlämnande. Under m ellankrigsåren tjänstgjorde han 1925-28 solll
tredje sjö!ord, 1929-30 som chef för Atlantnotlan och 1930-32
som chef för l\iedelhavsflottan; 1933 nådde han »the top of the
tree» och blev förste sjölord, i vilken befattning h an kvarstod
i mer än fem år till 1938. Efter avgången från akli v tjänst
innehade Chatfield 1939-40 den nyinrättade poskn som samordnande försvarsminister (Ca- ord inator of Defcnce) i Chamberlaip.s <regc1~ing; vid dennas reorganisation 1940, då försvarsministeriet upphörde och ersattes av ett krigsministerrium, av gick Chatfield; den nye krigsministern blev Churchiill.
Sanu11a år han avgick som minister, lågo hans memoaret
färdigskrivna. Den första delen, The Ncwy and Defence, utkom
under krigelt. Av skäl, som icke angiVlits men väl kunna förstås, har den andra delen publicerats först i år. Den bär den
varnande titeln It might happen again.
Medan den första, tyvärr redan från förlaget utgångna delen
huvudsakligen skildrade tjänsten ombord, och författarens erfarenheter från sina sjökommenderingar, handlar den andra så
gott som uteslutande om hans erfarenheter från tjänstgö1'ingcn
i Amiralitetet.
Båda delarna utgöra en förstklassig läsning; den andra är
dock mest intress.ant, icke så mycket därför att de skildrade
händelserna ligga oss närmare i tiden, utan kanske mera för att
de föret·eclser, varom författaren berättar, i mångt och mycket
ha haft och ha sin svenska motsvarighet. Denna randra del

19

änner nämligen mellankrigstiden -och berättar om det Eng.
el som upplevde en egendomhg
wce lzen d mc 11 an t va var·l d sl~~g ; en tid då den politiska ledningens kompass _var väljar1'. rornas bevågenhet; då krigströtthet och utoprer om det
ska r i era ril·et förJamade alla kngsma
.
lt
. "t" t" d ao ClCll
1
Z ens 1111 la IV;
tuser)a o
"
·
..
·l· ta.. ra orrranisationcn svältföddes för att mer a populara kr,av
1111 l
o
'
.
slmlle kunna tlillgodoses; då man förstrött lyssnade till an~~a. chefers vrkanden och varningar men med så mycket storr.c
nga
.;
.
.
. .
·
• a··crnade sicråt att oansvangt och osakkunn1gt - 'l press oclt
1ve 1 o ·
o
~
·sta·· des - utveckla sina teser och tankar om ,,flotta eller
@llOl '
flyg», till vinst för intet av vapnen men till bådas skada; da
result atlös a kongresser avlöste strandade konferenser, och u~
redningarnas mångfald endast var till glädj e för pappersfabnkanterna ; då drömmar, önsketänlzande och prestigehänsyn oftast
fin cro ersätta verld1ghetssinne, sakkunskap och objektivitet ända
dess kriserna lwmmo tätt: Ahessinien, Spanien, Miinchen ,
och man vaknade upp ur sin långa weekend - till krigets

01115 P

o

••

o

c

o

wt

vardag.
(D et är kl,art att denna tid även uppvisade and~·a, lju~ar c
sidor; det beror naturligtvis på dc intressen betraktaren foreträder och den synvinkel från vilken han ser den. För en försvars;renschef, s.om djupt kände ansvaret för sitt vapen och
ISitt l:nds säkerhet, torde den emellertid ha tett sig ungefär på
ovan >antytt sätt.)
Det är alltså om denna t>id och den kamp han förde för att
åt imperiet bevara dess sjömakt som författaren berättar. -~c
höga ämbeten han under brydsamma år väl förvaltade, berattriga honom att uttala sin allvarliga varning: It might happcn
again. Hans sakkunskap kräver att varningen beaktas, och a lt
erfar enheterna anamn1as.
Men det rär inte bara om sina strider för att få en m otsträvig regering att bygga slagskepp och kryssare han berättar
Ban var med om hl. a. 'Vashingtonkonfercnscn 1921- 22, Londonkonf.erens,e n 1935 och den engelsk-tyska flottöverenskomtnelsen samma år; han r.est·e i Indien och planerade för dess
försvar; han inspekterade flottan i hemfarv,attnen och i Medel -
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havet, och han besökte varven och stationerna.

Som . ..

11 1
·t elu11'l<er oc l1 ar t'll
.
..
1T
·1 enexpert agnade han stor upJJmärl·sa s 'l Ck '·;;,
..

..

_

.

'

llllet •

forsok och forslwmg; han bemödade sig om ett rättvist b-f at
.
.
eo ~
nmgssyslem, och han strök beslutsamt ett sh··eck över d
.
.
~~
manga med entusiasm omfattade planen på ,att införa secr
fartygsutbildning i flottan. Det si1sta gjorde han m ed so;:l~
hjärtat, ty han hade själv som kadett revat märssegel och hala~
brassar, men kostnadsskäl och andra praktiska orsaker väcrct
över i vågs.kålen.
" e
Hans arbetsdag blev lång, och han upptäckte
snart
att
"t 11a
.
terna fingo tas i anspråk för skrivbordsarbetet. Men h an suckar aldrig uneler bördan; ur vetskapen om att det brittisku
världsväldet .. st_år och faller med flottan, hämtar h an styrka
ocl: arb:tsgladJe. Han känner sig som vakthavande officer på
Bntanma och vet, att man måste vara vaksam •icke blott när
det blåser storm utan även när sjön ligger som en spegel. Han
vet att ett andr,a krig måste komma, och att vad imperiet behöver i krig är fartyg, fartyg och åter fartyg.
N,är det andr,a världskrig.et bröt ut, var han försvarsm inister
och fiGk snart uppbära allmänna opinionens kl ander fö r al:t
flottan icke var så stark, som det anstod det brittiska väldet.
Så lekfull t är ödet. Och sådan är människonaturen, att de i
fredstid största förnekarna, ropa högst efter v.apen i krig; 'J ll1
av förskräckelse ·e ller samvetskval må vara osagt.
l\'är man läser Chatfiield, får man intrycket av ·e n klok och
behärskad man, flitig, samvetsgrann och tålmodig. Han vet
Yad han vill och driver vanligtvis sin vilja igenom. Han är en
smula torr och salmar en Fishers dynamiska kraft eller en
Beatty's attraherande charm. Hans humor - där den kommer
till synes - kan mätas med små mått. Såsom förf.a ttare :ir
han föga rfa:soinerande, och en rolig historia kan han ej alls
berätta; själv säger han på något ställe, att han fasar fö r alt
hålla tal. Men hans stil är enkel, redig och klar - liksom tankarna - och några konstgrepp behövas för övrigt ej för att h ålla
läsaren vaken; för detta sörjer det intressanta ämnet. Såclan
han ter sig - rak, ·e nvis och m ed båda fötterna fast i verklig·

etens mark - torde han ha v,arit den bäste att sköta flotta'1S
en tid då balansgång, kullerbyttor och luftvolter voro
:.amträdande elen~ent i mä1:niskon~~s ..rö~elseschema.
..
Den gamle am1ralen - liksom for ovngt hans landsman bör h a haft många tillfällen under det andra världskriget att
ed bister tillfredsställelse ·erim:a sig den sammanfattning över
111
·
. D erh y en
läget, som han gav lord Hallfax
uneler en a' ldur f ran
dag p å sommaren 1936, då striden fördes som hetast om flo~ta
eller flyg: , If we rebuild the hattiefleet and spend many millions in doing so, and then war comes and the airmen ar,e right,
and all our battleships are rapidly destroyed by air attack, our
money will have been largely thrown away. But if we do not
rehuild it and war comes, and the airman 1is wrong and our
airmen cannot destroy the enemy's capital ships, ,a nd they are
left to rang-e with impunity on the world oceans and destroy
our convoys, then we shall lose the British Empire.»

~ .enden ,j

För att stimulera till studium av Chatfields memoarer av vilka den första delen så gott som uteslutande är av intresse
f·ör sjömannen medan den senare hör läsas av alla 'av .försvarsfrågo r intresserade - har följande försök att översätta förordet till »It might happen ag.ain>> gjorts. Det talar för sig
självt och behöver ej kommen teras. Beröringspunkterna med
svenska förhållanden torde ej hel1er behöva någon pekpinne.

»I denna bok kommer jag att skildra mina erfar·enheter
från den administrativa tjänsten i land. Utöver de tre och ett
halvt år, som jag var fjärde sjölord (Assistant Chief of Staff)
och varom jag berättat i den första delen av mina memoarer,
t jänstgjorde jag tre och ett halvt år som tredje sjölord (Controller of the l\'avy) och fem och ett halvt år som förste sjö-
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lord; sammanlagt alltså tolv och ett halvt år ·i Alllir .
.. '
r··l'd
.
..
.
ahtetet
D arpa
o J e ·en kort hd
som ordforande
1 en ulredn·
·
.
..
Ing ancr.o
ende IndJ·ens forsvar och ett och dt kvarts år som llli . t:>Cl.. t··· t .. .
.
.
nrs tet
"l\1 m Jans gonng 1 Amiralite tet förlöpte givetvis ej i Jöljd ut ·
blev avbru len av fem och ett halvt års sjökommendennO'
an
är - såsom jag närmare förklaral <i den fö 1,sta del en ~ .~et
lätt att växla mellan sjö- och landkommenderi nrrar
.. re 'e
.
.
a ·" , enar de
egenskaper
som
fordras
av
en
officer
ombord
och
i
lawl
··
.
.
u aro Vi lt
skllda. Dc som ägna sig åt skrivbordsarbcbe Iå euer1 sl·
b
~ p~
och skaffa s1g vanor, som passa ändamålet. De -föra vanli e
f,as t grve
· tVJS
· CJ· undantagslost,
·· ett Tcgelhundet, måhända nåcro
g n,t
nwnotont liv; nästa dags arbete l< an 1som regel Jö rutscs; "dc
papper som nwn på kvällen lämnar kvar på skr.ivbordet Jiu cr:r
där nästa morgon, vanligtvis utökade med nya; olösta problc:;1
kunna attackeras på nylt; svårbemästrade frågor, i Yilka man
för tillfället icke kommit till något beslut, kunna angripas p~t
ett annat sätt, ytterligare samråd kan erhåHas, en konferens
hållas, cll·er en utredning beordras. Man hör icke, och får helt
enkelt icke jäkta, om kloka och vittgående varaktiga heslut
skola fattas. skrivbordsarhete skapar sålunda betänksamhet
och grundlig eftertanke; varje fälla, som kan undvikas, mttste
förutses, och beslut få endast fatt as, då man är fullkomlig t
säker på vilken av olika alternativa lösningar, som är den biista.
Sjölivet är den fullkomliga motsatsen till allt detta, vilket
de torde erinra sig, som läst mina minnen från tjänsten olebord. Det är sålunda icke blott sant, att en officer ofta m[tste
få komma ut på sjön; det är lika sant, att han icke kan göra
någon större nytta i administrativ tjänst i land, om han icke
får stå kvar i ·sin befattflling en avsevärd tid. Problemet är
därför icke lätt att komma till rätta med. Amiralitetet ha r
också följdriktigt uppdelats på två sidor: en stabssida och en
materielsida.
o

.

u

'

l

Båda dessa ~idor äro bemannade med såväl sjöofficerare
som civila tjänstemän; båda spela en betydeltsefull roll. Medan
den civila delen ·emellertid i stort sett är stadigvarande, växla t·
den militära med vissa undantag ständigt. Undantagen utgöras

av de tekniskt höO"t utbildade mariningenjörerna, av vilka
b1·• a. 1 a få stanna en a avsevärd tid i Amirahtetet; det finm
Jlla,ng
.
..
. ..
ånO"Ia l:ekniskt utbildade 1sjöoffrcer,are, som overgc SJOn
ocl{Sa 111 o<
.
.
..
utande äana s ia åt matenclen. DeLLa system ar det
för a tt litesl
·
a
a
·
.
..
.
. .
bästa, som man konunit fram t1ill; ~et mnebar, att .maskn~cnet
oavbrutet hålles igång under ständig kontakt. med mdust~:r och
. sl·d1l·11 aa ·o ch att nya
ideer och nya krav alltJd
kunna ..stromma
for
·
.
in från den sjögående flottan till Amiralitetet och ~m:. absorber.as och !förvandlas till f.artyg och vapen. i\'Ien der f<mns en
högst betydande faktor: om nya ideer och .kra:' sl~ola kunna
förvandlas till f.artyg och vapen, får maskmenet rcke sakna
drivmedel. Detta d1rivmedel hcler pengar.
.
..
Denna bok kommer att i viss ut'Sträckning sluldra de standig-a strider, som vi fingo utkämpa. för ~tt ku~:na finansiera
flott an. Jag berättar om dessa stnder, wke for att anklaga
utan för att hos läsaren inpränta d·c erfm1enheter, s~rn k.un~1a
utvinnas; jag framhåller de allvarliga svagheter, som ligg a 1 va:'t
system med politisk ledning av nationalförsvaret, och nun
strävan har varit att påpeka sådana erfarenheter, som kunna
hj älpa läsaren fram till en konstrukti~ lösning av poblemet.
På dett a sätt hoppas jag, att vi i framtiden skola kunna undvika eller minska risl\•erna för l<rig.
Under de tolv och ett halvt år mellan 1919 och 1938, som:
jag tj änstgjorde i Amiral1itetet, fick flottan föra en ständig strid
för att få de medel, som erfordrades för att hålla den ber~dd.
Flottor byggas icke på en dag, och man kan ej heller i en
handvändning skapa den högt utbildade personal, som fordras
för att utnyttja och underhålla den komplicerade mo~en:~ m~
t er•ielen. Det är m~· cket vanl,igt ay folk att tro, alt SJOmaU
.
l
.. d t
snabbt kan åstadkommas, bara man bevilJar me d e,
nar ~
pas~Sar sig, men ·en sådan inbillning är ovärdig en nation med
århund~·adens erfarenheter från sjön.
»Tyska flottan ligger på hotten av Scap.a Flow», bl:v svaret
på Amiralitetets ständiga påpekanden om att flottan n:ast.~ mod erniseras att fartygen voro slitna av kriget och pa vag att
bli ålderst:gna, och att ansvaret på världshaven kvarstod, även
o
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om Nordsjön för en tid var tryggad. De förödm jukelse.
vi fingo lida vid Tientsin 1939, kunde spåras tillbaka ti ~i ~? 111
statsmäns bristande förutseende åratal innan.
'ara
Att de tre för "imperi·ets försvar ansv·ariga försvarso-re .
•
•
..
• .
.
o nar na
maste s1ass for att fa sma vapen, Ja nästan för sin blotL
.·
.
.
a CX tS t ens, maste vara fel. Regemngen betr-aktade det h ela s
• .
• .
..
.
.
. 0111 en
arltgen akrkommande kraftmatnmg mellan fma nsmi 111···t .
, Cl' n
(Chancellor of tl~~e Exchequer). o.ch sjöministern (First Lord)
eller de andra forsvarsgrensmmtstrarna. Hur h äftiga dessa
sammandrabbningar hade varit, eller hur mycket finansministern skurit bort ur budgeten av det som sjölorderna anse tt
erforderligt och äskat, fick ingen veta. I varje fall icke parla mentet, såvida icke situationen var så tillspetsad, alt Amira litet•ets ledamöter övervägde, om de skulle sitta kvar. Det kan
med fog sägas, att de olika försvarsgrenarnas styrka alltid varit
mest beroende av finansministern, fast premiärministern gi vetvis är ytterst ansvarig och kan träda emellan, om han så vill.
I denna bok fördömes systemet, icke •individerna; dc voro
blott kuggar i maskineriet.
Uti.der detta f·e laktiga system, som ledde till att imperiet
levde farligt och öriket i överflöd, blevo de tre försvars grenarna
svältfödda i över tio års tid. Under åren efter lu'iget försökte
Jen ·ena kommitten ·efter den andra att ytterligaPe utsuga dem.
Kommitteerna voro populära institutioner, som tillsattes av
finansdepartementet, och som dit avgåvo sina betänkanden efter
att ha hört tillkallade vittnen. I många fall blevo ansvariga
officerare aldrig kallade. Resultaten av en utredning, och de
offer, som i anslutning härtill avkrävdes de tre försv arsgrenarna, fingo blott bilda utgångspunkten för en ny kommittes
utredningar.
Om det ä1· sant, att en flotta icke kan byggas på en dag.
är det hka sant, att man, när fara hotar, blir än min dre i
stånd
snabbt inhämta det som gått förlorat, om man under
en längre tid skurit ned sin nationella försäkringspr·emie och
framtvingat långt gående inskränkningar. Ty den materiel, av
vilken flottan är beroende, kan framställas endast av special-

att

. dustri-er och av speciellt utbildade och vana arbetare. Om
gar fattas, förtvina dessa industrier och dö, preci.; som blom11
pe . som CJ. få vatten. En del gjorde så, och rötterna - d v s
JllOl,
.
.
.
skickliga förhandsmännen 1 nyckelhefattnmgar - v1ssnade
!:kså och försvunna. Hur ivngt man sedan_ än vräker ..över
dem pengar - som vatten - kunna de aldng sn~bbt hamta
·
Det fordras t,id för att få dem att blomstra pa nytt.
s1g.
111
'

1 ett stort statligt departement fnms det vidare många anvarskännande -o ch arbetsamma tjänstemän, som kunna för:andla det till ett effektivt, snabbt verkande, samstämt instrument. Om man tar död på eller, såsom man ständigt gj?rde
med lantförsvarsministeriet (War Office), skadar andan 1 ett
sådant departement, får man !lcke vänta sig att denna på befallning utan vidare skall kunna pånyttfödas.
Finansministeriets väldiga, okonlrollerade makt utövades
så att andan inom försvarsgr1en:sledningarna allvarligt skadades.
AnskafJning av ny 1nateriel uppmuntrades aldrig. »Forts~tt att
expeDimcntera», sade man, »kriget står ej för dörren. Lat oss
vänta med att bygga nya fartyg och flygplan el~er att ansk.affa
den nya luftvärnskanon, som ni ritat. ~ägg mtc u?p nagra
lager, ty mycket nytt kan hinna utexpenmenteras, mnan ett
krig kommer. >>
Den uppsikt, som utövas över vårt försvar, är felaldi~ och
farlig, vilket dc som läsa dessa sidor säkert komma att fmna.
·F örsvaret ,av vårt ,imperium, av våra öar och våra hem skall
främst kunna ställa anspråk på våra nationella tillgodohavanden och måste stå över partipolitiska tvister. Om ,en lång period ,av fred synes sannolik, är det självklart att man måste
iakttaga en skälig sparsamhet.
Men den n a turliga önskan att spara - och .a tt spara är
för övricrt nödvändigt - får •icl{e för att tillfredsställa mera
populär,: kr av gå ut över vårt im.periums säkerhet. V~ra statsmän m åste finna på något sätt att organisera lednmgen av
försvar et så att det icke på nytt blir beroende av partipolitill:.en.
·Endast om så sker, kunna vi övcr1eva den d ag, då en i h em-
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lighet Jörberedd Iiende överraskande avfyrar en bredsi da
vå rt fredliga samhälle.
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När ·en tilHörlitlig o.r ganisation med uppgift att v aka över
imperiets säkerhet kommit till stånd ungefär efter linj er, s
0111
j ag senare kommer att föresl å, bör den i sig innesluta en otga,
nisation, som gör det möjligt för varje försvarsgren schef att
konii dentielit framlägga sin p å sakkunskap grundade åsikt in,
Jör p arlamentet. Det bör l'akbiskt var.a en försvarsg renschefs
plikt att framlägga sin uppl'attning i viktiga t ekniska frågor,
när meningarna brytas, och han anser att lande t blir fört på
villovägar.
Må den dag aldrig ko1mna då vår nation förlorar k änslan
av att det är sjön som utgör dess trygghet. Det britt-i ska imperiet har byggts upp genom våra soldaters och köpmän s strävand en i häg111e1t av henavälde till sjöss. Det kan bevaras en dast om vi också ha luftherravälde. Men om vi hade h aft luftmakt som vårt främsta vapen för tre hundra år sedan, och
även då hade skapat ett imperium, skulle det ha blivit lika Yäscnsskilt det nuvarande som detta är olikt det gamla romarrikee
Vapnen på sjön och i luften höra samman, nu och i l'ramtidcn. De stödja sig på va randra. De äro båda livsviktiga och
kunna icke ersätta varandra. De måste hålla ihop inbördes
och h ålla ·i hop med armen.
Ett försvarssystem måste vara väl avvägt, anting,en det är
nationdit ell er sträcker sig ut över ett världsvälde. Våra hi g
äro s tän digt långa, ty sjömakten verkar såsom l\fal1an siigcr
>> lugn t och tyst och är nästan icke märkhar i sin oemotståndligh et» . Det måste alltid vara våra fienders mål att slå snabbt,
med l1 änsyn till dc förd elar sjöm akten ger oss under ett l[lllg t
lwig. Vi m åste därför vara skyddade mot ett knock-outslag,
precis som ett skepp m åst e ha pansar såväl som k anoner, så
att det icke sj unker eller springer i luften med sin välutbil da de besättning för en lyckträff, ögonblicket innan .alla dess
vapen bringats att verka.
Man kan aldrig få ett väl avvägt försvar, om man spelar
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].{ekrytering av stammanskap till försvaret.
En diskussion.

Tid efter annan läser man rapporter om utfallet av r ekryteringen av stammanskap till försvaret. Allt sedan krigets slut
har de sålunda framlagda siffrorna fortgående försäm.rats.
Genomgående kan man säga, att behovet av stammanskap icke
på långt när kan fyllas. Det är säkert inte någon överdrift att
beteckna det läge, som härigenom uppstår, såsom allvarligt.
Lite till mans ha väl föcrsvards män haft klart för sig, att
anledningarna härtill äro att söka i bl. a. beredskapsleda, förhållandena på den civila arbetsmarknaden m m. Få äro väl
emeUertid de, som se riktigt klart i dessa frågor, oc.h redaktionen av denna tidskrift har därför ans·e tt det lämpligt att i
någon form lämna en öv·ersikt av de faktorer, som påverka
denna för .försvaret så betydelsefulla fråga.
Redaktionen har valt att ställa upp en rundfråga och vänt
si g till framstående kännare av personalfrågor med anhållan
om svar som inledning till en - som. redaktionen hoppas fo rtsatt livlig diskussion i ämnet. De tillfrågade ha välvilligt
ställt sig till förfogande, och det är redaktionen angeläget att
framföra ett varmt tack för de intressanta och klarläggande
svaren.
Den uppställda frågan lyder: >>Vilka anledningar ha kunnat leda till det nuvarande dåliga utfa'let av rekryteringen av
stammanskap till försvaret, och vilka åtgärder kunna enligt
Eder uppfattning vidtagas för att stimulera svensk u11gdom att
i st örre utsträckning söka anställning v·id krigsmakten?>>
Det ansågs vid frågans formulering naturligt, att förhållandena vid marinen intresserade i första hand.
Och så överlämna vi ordet till inledarna.

*

*

*
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Trivsel för befäl och manskap .
Föreligga nde Iråga är icke ny. Den har tidigare vid ile .
tilUäUcn halt lika stor aktualitet som nu, och på grund clär ta.
varit föremål iör både utredning ar och diskussioner. De t ::
icke möjligt för mig, som först för ett par veckor sedan efter
åtskilLiga år förnyat kontakten med hithörand e problem, att
r edan hava så grundligt konunit in i de oli,k a spörsmålen, att
jag är i stånd att ber.ika diskussion en med på egen erfarenhet
gtlundade synpunkt er. Jag vill emellertid , till det värdet det
kan hava, här taga upp n ågra detaljfråg or till diskussion.
Det framgår av de senaste årens rekryteringssifl'ror, att
svårighete rna att ·erhålla personal äro allmänna inom h ela försvaret med un dantag av för flygvapnet. Icke ens där har emellertid tillgången på sökande vaPit i allt tillfredsst ällande. Såvitt jag har mig bekant ha även utomland s efter kriget, exempelvis hos engelsmän nen, stora svårighete r förelegat m ed avseende på krigsmakt ens r·ckrytcring. Orsakerna till svårighet erna äro därför måhända av mera allmän art och bollna i
faktorer, som spela in i h ela samh ällslivet hos såväl den ena
som den andra nationen.
Den internatio nella försörjnin gskris·en har överlag m edfört
ökade behov av arbetskraf t i aHa pr,oduktiv a näringars tj änst,
varvid bristen på personal i .allmänhe t framdrivi t förb ättrade
förmåner för tjänstemä n såväl som m•betaPe. För de inom statli g verksamh et an ställda äro förmånern a r eglerade på ett stelare sätt, äga ej samma anpassnin gsförmåg a efter konjunklurväxlingam a. I m ånga fall är detta en styrka, i h är berörda
har det var it en svaghet. Innevaran de år hava löne- och övriga
förmåner för åtskilliga kategorier statstjäna re, däribland försvarets p ersonal, av sevärt förbättrat s. Redan innan detta skett h ade
emellertid personala vgång och nyanställn ing av personal länge
visat bristande balans. Just nu märka vi inom försvaret detta
måhända mest uråga om manskape t; känt är emellertid att även
inom befälskåre rna avgången som regel är större än nyrek ryteringen.
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Flyk.ten från försvaret (den ena s•i dan av problemet pc~·so]brislen) beror emellertid icke u teslutande på de ckonmmsL a
na
. o
t .
l rl' .
.
·"rhållande n. Det är också en iraga
om nvsc.
nvse l n, Ja
10
]Jeror CJ. blott av förhålland ena på själva arbetsplat sen, pä
den
·
.
.
n inverka så ocrhört många andra laktorer, hl. a. nationens
~~ställni ng till. försvaret, personale ns sociala ställning såväl
kollektivt som enskilt, dc olika individern as under dc sc~ aste
stora politislza och soci ala omd.lvnin garnas mer eller nundrc
ändrade syn på sin egen verksamh ets värde och betydelse n~ m.
p · trivseln inverkar också i hög grad de ständiga orgamsati~1sförändringarna inom försvaret, den närgångn a nyfikel:heten och starkt kritiska inställnin gen beträffand e det bestaende som utmärker dc flesta r a tionali seringsexp erter etc. I
synnerhet inför en krympnin gsperiod med dess osäkerhet b~
träffande den fortsatta .anställnin gen minskas 1ätt intresset for
yrket, och dc personliga problemen kunna förän~ra ve~crb~ra~1des h ela imiktning . Jag skall ej vidar·c uppehalla 1mg harv1d,
efters·o m j u dessn frågor mest hava med befälets trivsel att
göra; det må emellertid konstatera s, att vaken ungdom bland
manskape t både uppfattar och reagerar inför befälets känslor
av trivsel och omsätter dem på sina egna liknande problem.
Utan aU oden personal som en gång tagit anställnin g trivs
med och i sin tjänsl är det i längden icke möjligt att emå en
god och tillräcklig rekryterin g. Den bästa propagan dan för
rekryterin gen kan göras av de nuvarand e eller f. d. ~ast anställda i den mån de känl trivsel i sitt yrke och - aven om
dc av ~mständighclcmas makt måste lämna det för att fi~ma
sin fortsalla utkomst inom andra banor - där fått en utbildning av värde både för nuet och för framtiden .
Det är o·ivet att hur väl man än sörjer fö r det fast anställda man:kape t i olika avseenden kan trivseln aldrig bliva
hundrapro centig. De som vinna anst ällning äro aldrig d:ss fö rinnan så på det klara med vad en sådan innebär, at~ .dc 1~ke
många gånger finner si()'t> mindre väl till rätta och vilJa soka
S·ig ett annat ynze. Detta måste tagas med i beräkning en.
Tidskrift i Sjöväsende t.
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Det är inte alltid yrkets fel, aU den ene ell er andre 1··
arlinac
ej passar eller ej trivs.
" 11
Inverkande på trivseln - sett på lång sikt - tiro fnunr
· mom
·
·· ·1·1g l1cterna att komma Yi dare Jtdsu t s1·1(t erna
yr l(C ·t·, moJ
nu äro många möjligheter outnyttjade ifråga om vi dare~l lbi~s t
ning till ofJicer såväl som till undcr·o fficer och rcservunclc~:
officer. Likaså äro förutsättningarna .goda för forts alt ans liil!ning i långtjänstunderhefälsgradcn , vars påbörjade uthvrrrr 11 ad
hb (
torde komma att forlsätla även vid en Yiss reducerin g a\· flottans personalkadrar i övrigt. i.\Icn veta eventuella aspiranter
om dessa möjligheter? Och vad vela aspiranterna i önigl beträffande flottan, dess personalorganisalion och dess verksamhet i fred och krig?
Yisst är det sant, att myckel under senare lid gjorts för
att sprida kännedom om försvarel, dess materiel, verksam bel
o s v. Men når denna upplysning - vad nu närmast flot tan
angår -- verkligen bliräckligt !ångl? Kommer den inför ögonen på dem som ur rekryteringssynpunkt häst behöva den?
Tyvä~T är det så, aU missförhållanden av ol ika slag, som aldrig
kunna undvikas, basuneras ut, f å stora rubriker i dagspre.;sen.
Det förefaller många gånger som om denna hade väs cnlligcn
lättare att föra klander än objektiv upplysning till torgs.
Upplysningen om försvaret bör ägnas ökad uppmärksnmhet. Yrkesrådgivning är alltid en ömtålig sak, och sv[Irighcterna äro stora att lämna objektiva och klarläggande u ppgifter om alla olika yrken, på samma sätt som det för yngl inget:
många gånger är yttcrs.t svårt att välja, ju fler yrken som hc lysas och ju mer detaljerat yrkenas förutsätlningar, frnmkomstmöjlighcterna o s v utvecklas. Jag ii.r dock av den upp fattning en att man inom dc statliga arbetsförvaltningsorganen
i allmänhet bemödar sig om att kl arlägga anställningsm öjlig heterna vid försvarsgrenarna och att man på många h åll iir
mycket positivt inställd till sina uppgifter till rekryteringens
fromma.
~

En hämsko av stora mått på försvarets möjl•igheter all Ht
"lärlingar» ligger däri, att utbildningen kan börja först vid en

l't som li "oer llera år efter det dc Ilesta ynglingar avtidpun '
"'"'
.
.
.. .
·l .
tat den obllgatorisl,a skolutb1ldnmgen. Detta gor att f elsJu t av dc mest ambiliösa ynglingama i 17- årsåldern redan ha
tal e
ett par års utbrl.dning inom ett eller ~nnat civilt yrke b~kom
.
vilket dc ej vilJa lämna, om dc tnvas och ha goda ilam0
51d"'' utsikter. Erbjudandena om anställning vid krigsmakten
tJ s
. . t"ll t .
.. . därför föga intryck på dessa, utan n'lda s1g
1 s a c
1
"ora
· ·1 ·
b.uvudsak till sådana, som icke ännu fått sin yrkesmn dn mg

kLar.

l\' u ~i.r det väl så att under andra, mera normala I··or l1a' l Janden i nom samhälls! i vet och folklörsörjningen, d-ett~ s~~·l

nämnda skikt av unga män utgör tillräckligt underlag for iorsv,a rets r ekrytering. :\'len, såsom redan i nledn~n?svis konstaterats, är den fulla sysselsättningen inom dc cr vtla yrkena med för tillfället m ycket lockande anställningsvillkor för d~
yngs·t a årsklasserna utan motsvarande krav_ på förkunskaper r
yrl\cet _ ·en svår konkurrent till Jörsvaret vtd pcrsonalanskaffnin "en måhända elen allra svåraste.
bi 'efterberedsl.-apströlthetcns tecken äro därför för syards
utsikter icke alltför ljusa att få sina arbetskraftsbehov hell
til.lgodoscdda, så länge brist på personal förelig.ger ~nom , s[t
mån"a "renar av s,amhällclig verksamhet och narmgsllv. Men
o b
.
tt ..
detta får blott vara en sporre lill ökade ansträngrungar a gora
manskapsanställningen lockande och eftersträvansvärd.

R. Wetterblacl.
(Chef fö r Karlskrona örlogsstation).

Allmänhetens inställning till vårt försvar.
Rekryteringsfrekvensen vid krigsmakten Llir giwtvis alltid
beroende av förhålla ndena på den civila arb etsmarknaden, och
säl<.crli"cn spelar dagens goda arbetsmöjligheter en betydelsefull roll då det gäller att bedöma rekryteringsläget De avsevärda f~rbättrin~ar beträffande löncförhållandcna och övriga
förm åner, som vidlagits heträffandc det fas t anställda man-
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skapet
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.·
.
. senare tid, trodde man skulle lätta råryte
~
un"ss
.
nghetema, men då delta icke blivit fallet måste man let t>· vaandr,a orsaker till den dåliga anslutningen. Försvaret a eflet
f
fd ..
·
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s ovtssa
ram 1 ar g1vctns en bidragande orsak till det klena res ll
r
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·
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·u
atet
I.. anns openerna kring försvarsfrågan för närvarande stir ·
lcr,ar ingalunda rekryteringen. Ovissa framtidsutsikt ,. l1lt·l ... l· .
.
er avs .uac
;· . gtvct
·
. ,a mom alla verksamhetsområden och försvaret ,n
v1s Intet undantag.
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ttd
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ofia
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dc
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CUL ll1atenella
fordelarna,
men det är icke alldeles säl·ert
att dcssa
. . ar
..
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..
'
allena avgorande, då det gäller att välja levnadsbana . 'I
·n
.
VI ~c l{Sa r· mna tnvsel
inom yrket, k~i.nna sig uppsl'"attad"' an
av
allmanheten samt vara medveten om yrkets samhälleliga betydelse. I dessa avseenden kan man icke und«å iaHt""'"
d b ·
..
o
' "'o'L en
el. nst:r beträffande det fast anställda mlitäryrket. Det har
allbel vt lat en viss misstänksamhet fr~m allmänhetens sida
gentemot elen, som gett sig in i mililärbanan, och i ställd för
att en fast anställning vid krigsmakten borde hetraklas som
:tt av, dc. f?1:~1ämsla arbetsfält en svensk yngling kan ägna sig
at, har nulltarmanskapet ofta blivit betraktade som samhällets
s~ryk?ojkar. Detta måste ,anses vara en synnerligen psykolo gtsk faktor. Den fast anställde rekryten måste känna sitt vii.rdc,
har får absolut icke få känslan som någon paria, vi.lJ(ct tyyärr
nog så ofta varit fallet.
Det är givetvis yllerst vansldigl att i vår krigströila och
av. •beredskapsleda mätlade tid ord·1c fo"1· ett" '.t de a 1·1seran d·c av
Jmht~iryrket, men mycket skulle säkert vinnas beträffande anslutnmgcn till försyarsanställning, om den svenska allmänheten
kunde bibringas en mera ideell inställninrr till vårt försva r.
Militäryrket måste få en bättre klan~ hl.and allmänheten,
o~h kan det sedan dessutom få en liten dosis av i:iventvrcts
J~nnbus, skulle det säkerligen förmå locka den svenske ~·n "
h_ngc~l lJättre ä~1 vad nu är fallet. skeppsgossekåren had~ ]~å
SI~ hd d~nna lilla nypa av idealism och äyentyr, som så ofta
slar an pa en svensk pojke. skeppsgossekåren led heller ald rig
av några rekryteringsbckymmer, och ändå lockade man icke
o

där n1ed några konkurrenskraftiga löner (10 öre om dagen),
och icke heller talade man om choklad och bullar efter per111jssionstidens utgång eller om att göra inskränkningar på den
!llilitära disciplinen.
G. S. Lundström.
(Ordförande i Sjöundemfficerssälls.skapet
i Karlskrona.)

God lön - god yrkesutbildning.
Den fråga, som lidskriften tagit upp tiil diskussion, är
otvivclakligt av mycket stor betydelse. Siammanskapets uppgifter äro nämligen många och viktiga. Ur dess led skall den
aktiva underofficerskåren och i begränsad utsträckning även
offi cerskåren rekryteras. Vissa krigsbefattningar måste vidare
bestridas av underbefäl, som genom långvarig tjänstgöring förvärvat den erforderliga rutinen. Sistnämnt behov blir större,
i samma mån som förutsättningarna för att bibringa det värnpliktiga underbefälet en fullgod utbildning förminskas p~l grund
av att tjänstgöringstiden för dc vämpliktiga reduceras. Slutligcn men icke minst erfordras i fredstid vid truppförbanden
t illgång ttll ruLincrat underbefäl såsom utbildare och för att ge
stadga åt den inre tjänsten.
Slår rekryteringen av stqmmanskapet fel under en längre
tid försättes krigsmakten så småningom i ett prekärt läge. V1cl
KA 2 har förhållandena i detta avseende varit mindre tillfredsställande under flera år. I korthet är f n läget vid regementet
föl jande.
Till 66 1 ) lediga beställningar för stamrekryter ha blott 12
sökande anmält sig. Den l oktober befordrades endast fem
vicekorpraler till korpraler och nuvarande vakanser i korpralsgraden uppgå till 39. Vid samma tidpunkt herfordrades 16
stamrekryter lmnn!l ~\ven ansbUlas med atw cindancle av va1)
kanta korprals- 0eh ittrirslöncr, varför i verklighoten 118 platser funnos (66+39+13).
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korpraler till furirer, i vilken grad därefter 13 vakanser finn
Antalet elever i furi r skolan uppgår till 8. Beträffande rckr ,t:s~
ringen a v överinri rsbcställningar är läget avsevärt bättre /dc
att bi]], fem nya platser c:a 25 ansöknin gar ingivits.
t
Hur utfallet av årets rekrytering av stanwekryter slull iaen
konune r att bli va !~an nu icke med bestämdhet ·sä t>'
cra-· ct>11 ar
··
rekryteringen
ännu
icke
är
avslutad,
men
för
närvaran
de
lyd
.
. a
mga tecken på ·en nämnvärd förbättring.
Den främsta anledningen hittills till ungdomens ri nga intresse för stamanställning har v.ar.it, att lönen1a icke all s kunilat konkurrera med vad som bjudes på den civila marknaden.
En utjämning har numera skett genom dc förbättr ingar, som
fr o m den l juli ~ år vidtagits ifråga om st,ammanskapets
löner. En anledning till att man fortfarande drar sig för a tt
taga fast anställning är, att den yrkesutbildning, som
bibringas ungdomen, i stor utsträckning b li r bestämmande vid
valet av Ievnadsbana. Vid unga år lockar vi dare utsikten a tt
snabbt erhålla en god avlöning mer än möjligheten att senare
erhålla en med pensionsrätt förenad befattning. Det r elati vt
goda {esultatct vid KA 2 av rekryteringen till överiurirsbeia ltningar, vilka i stor utsträckning sökas av f d fast an sElllt
mansJ.~,ap, som under en otid haft civilt förvärvsarbete, synes
tala för antagandet, att önskan att erhålla en pensionsberii ttigad beställning först inställer sig vid en senare levnads ålder,
viH.;.et f ö är någonting helt naturligt. Huruvid,a de nya folk pensionerna och de åtgärder, som numera v:idtagas från ind ustriens sida att tillförsäkra icke blott tjänstemän utan iisen
arbetare pension, kunna komma att försämra utsiktern a för
krigsmaktens rekrytering återstår att se.
En ändring av dc nuvarande förhållandena till det b ii.ttrc
torde säl~rast vinnas genom en ytterligare höjning av lönerna.
Utsikterna härför torde emellertid med hänsyn till att lönefrågan så nyligen behandlats av riksdagen vara minimala.
En ökad upplysning om vad dc nya lönevillkoren innch~ir a
hör ske. Det torde nämligen vara ganska säkert, att de n ll
gällande förmånerna i fonn av civilanställningsförsäkring, sti0

'

Jendi er för yrkesutbildning, möjlighet till lån från värnplikts-

~ånefonden samt företräde till civil eller civilmilitär befattning
i statens tjänst och till v issa kounnunala befattningar m m
icl<e i tillräcklig utsrträckning trängt igenom bland rekryteringsklientelet En kampanj, som syftar till direkt konkurrens
~ givetvis under lojala former - nl'ed rekryteringen till den
civila arbetsmarknaden, hör man härvidlag icke d[·aga srib för.
:Man frågar sig, varför länsarbetsrtäll.nndernas meddelanden i
radio endast innehålla uppgifter om lediga civila platser.
Frågan om återinförandet av r.el(ryteringsombud för förbanden bör upptagas. Försök med en sådan 'i nstitution vid
vissa förband kunna måhända giva goda resultat.
En uneler den militära tjänstgöringen bibringad yrkesutbildning, som gynnar övergång till en civil plats efter s.l,utad
anställningstid, har visat sig vara ett gott medel att stimulera
pekryteringen. Härför lämna de goda resultaten vid flygvapnet bevis. Förutsättningarna för att erhålla sådan yrkesut bildning böra inventeras.

Sten Puke.
(Chef för Kungl. Karlskrona Kustartilleriregemente.)

Konkurrensen om arbetskraften fordrar genomgripande
åtgärder.
Det är en utomordenUigt viktig fråga, som TiS uppställer.
Krigsmakten håller faktiskt på att ta slut underifrån! Personalläget är ytterligt ansträngt, och ~ det bl~r katastrofalt om
i1ågra år, då bristerna på underbefäl komma att göra sig fullt
gällande. När dessa brister i sinom tid fortplanta sig bill underofficcrsktuen samtidigt som de måhända alltjämt kvarstå
inom undcrbefälskårcn, blir lägel än värre.
Redan nu stå vi; inför kravet att i tid söka bol eller åtlni nstone någon slags kompensation för en snart nog inträdande, allvarlig och ofrånkomlig underbefälsb6st. Detta problem
faller visserligen ej d!irekt inom den här uppställda frågan,
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men bör påpekas, ty det kräver förvisso allas vår upplllärksamhet och uppfinningsförmåga.
Vad beträffar själva rundfrågan är ju anledningen i ocl
för s·ig ganska lätt att ange: den militära arbetsmarknaden~
oförmåga att konkurrera med den civila. Därmed an 111 ~iler
också botemedlet 1sig självt: öka den militära arbetsmarknadens konkurrenskraft! Tyvärr lättare sagt än gjort!
Innan vi gå VIdare i texten måste förutskickas ,att man
inte får slå sig till ro med den bekväma utvägen aU skylla
alltsammans på nuvarande, extrema förhällanden på den civila
arbetsmarknaden. För det först a kan dessa förhåll anden kOJnma att råda länge än. För det andra torde den militära arbetsmarknadens konkurrenskraft vara otillräcklig även Yi d
normala förhållanden, i varje f,all för att tillåta det urval, som
är nödYändigt för god rekrytering. Drägliga rekryteringsför håHanden skulle alltså endast inträda vid kriser eller lågkonjunktur på den civila arbetsmarknaden, ett förhållan de som
man ·Cj får tolerera med armarna i kors.
En arbetsplats konkurrenskraft beror i främsta rummet på
faktorcm a: avlöning, befordringsutsikter och allmän tr ivsel.
(Re.klwnfaktorn frånses här och i det följande. Inte därför att
den är oviktig utan därför att vi till en början måste h{tlla
oss till det väsentligaste).
Avlöningsfrågan har helt nyligen avgjorts. Man må ha
vilka åsikter som helst om resultatet, men säkert är att med
hänsyn både till nuvarande statsfinansiella läge och den ytterliga långsamhet, varmed dylika frågor avgöras, kan någon ändring ej komma till stånd inom överskådlig tid. Avlöningsförhållandena måste därför, hur viktiga de än är och hur bekväma dc än må vara att tillgripa som orsak och strykpo jke,
avlysas från rekryteringsdebatten just nu.
Befordringsutsildema i egentlig och begränsad mening p~t
k.alla inga särskilda åtgärder för närvarande. Vad den nya försvarsordningen därutinnan kan bära i sitt sköte blir en senare
fråga.
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Ser man däremot befordringsutsikterna i vidare hemär]zelse, d v s beaktar 1nilitäryrkets nuvarande karaktär av genomgångsyrl;e och sätter l ikhctstcckcn mellan detta yrke och en
tryggaQ framlid i det civila ha vi en hel del att tänka på. Det
är n ämligen uppenbart att om stamanställningstiden blir allmänt känd och erkänd som en god och säker plattform för
,framtida väl» så är slaget till god del vunnet. Dänned vinnes också att av löningsfaktorn elimineras eller åtminstone
kompenseras, vilket är nödvändigt eftersom vi ej t v, om ens
någonsin, k,an uppnå full konkurrenskraft mod det civila på
avl öningsområdet
Här är det alltså civilanställningsfrågcm, som anmäler sig.
Just nu är den föga brännande, men detta minskar icke bety. delsen. Det gäller:

att göra vårt stamfolk lämpade att 1S köta (goda!) civilanställningar, och detta i sådan grad att dc bli eftersökta platskandidater, s.amt
att vid avskedet efter behoven skaffa dem sådana anställ ni ngar.

Lämplighet för ciYilanslällning fordrar givelvis en hel del
civila kunskaper och färdigheter. Denna fordran både förmäler och skiljer sig från dc rent militära utblldnings- och tjänstgöringskravcn. Ty våra underbefäl måste naturligtvis vara
>>bildade>>, i varje fall få de ej vara ,,obildade». Det är alltså
ett jämväl militärt intresse, att vårt stammanskap bibringas
vis,s,a insilder i svenska, matematik, historia, geografi, medborgarkunskap etc. Men man kan väl förstå dem som anse
»att vad därutöver är, det iir av ondo», ty vårt stamfolk tillbringar faktiskt så stor del av sin anställningstid som elever
i skolm och kurser att den tid som blir över f6r rent pr,aktisk,
skolfri tjänst är i minsta laget. När k ravet på gedigen utbild ning för det ·civila tillkommer, befinna vi oss alltså i svår
klämma, särskilt som allt nytt från sista kriget stormar fram
och kräver plats. Men vi måste få fram en tillfredsställande
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avvägning om vi ska kunna över vinna rekrytcringskri scn.
1
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\'l ar J or grundl1ga i våra matcric]J,ännedomsfordrincr·>[·'l 'I'" t
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kravet på att kunna väl hanter.a ett stridsmstrument in nera tta
även kravet att veta hurdant det ser ut och fungerar mu li '! Är
allt gammalt och obehöv.ligt rationellt utrensat? Elc., etc.
Frågctecl~ncn är många, men det är ju klart att del ej Ljiinar
mycket hll att sätta opp utbildningsprogram, de må p ass a oss
själva hur väl som heist, om vi ej få några rekryter, som vill
underkasta sig dessa program!
Yad beträffar anskaffningen av goda civilanställningar har
ju dcvsbättrc mycket åtgjorts, och vi torde i de-tta avseende
stå ganska väl rustade. Det blir erfarenheterna från en l"örr
eller senare inträdande kris på den civila arhetsmakna den som
få avgöra om ytterligare åtgärder äro erforderliga.
Slutligcn anmäler sig frågan om trivseln på den mil i l ii ra
arbct~rnarknadcn . Det är ett ocrhört stort och viktigl problem,
som 1nte heller låter sig penetreras i ett svar som dett a; viktigast är att vi alla erkänna både vidden och betveleisen av
detsamma. Personligen tror jag att lösningen liaac~· i mvcket
fördomsfria, för att ej säga r•c volutionerande, ny~ mc tocl~r. I
motsafs till många andr,a betraktar jag militärutrcdni no·ens
betänkande som ett myckel värdefullt dokument och in s l~m 
mer även i mångt och myck•ct med Leanders artikel >> Försvarets dikmma » i juninumret av »Samtid och framtid ».
Vad särskilt underbefäl et beträffar, står det i rekrvterin gs hroschyren, att »yrket är lärorikt, omväxlande och intressa,; t» .
Ja, det är nog sant, men det är inte hela sanningen. Ty det
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att enskilda,
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:~ikta u nder bördan och uppträda antingen .:för bryskt el_ler för
efterlåt et. Jämsides med det lärorika, ~m~axlandc och mtr-e snta innefattar underbefälstjänsten utovnmgen av mycket av
s;et som just är obehagligt, otrevligt och ofritt inom militärväsen dets grå vardag. Detta skapar ett of?rmånl ig: utgån?s.. e1-e och att den ofta lwrtsyntc mannen 1 ledet far det m1au '
trycket, att »dc stora hundarna skäller mtc - bara de sma»
är fö rklarligt, m en förYisso orättvist. Vederbörande chef kan
sitta i sin höga olymp och ulfärda otrivsamma order, men ändock gå skottfri, ]<anskc rent av vara »populär>>, m~dan underbefälet, ~, om i sista hand skall genomföra orderna, far ta konsekven serna och slundom blir en boxboll mellan högre befäl och
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Det gäll er, kmt och gott, alt »hålla underbefälet om ryggen », villvet ingalunda utesluter ulan tvärlom ~nnefatlar a.tt till de övrigas tr-e\'nad och tjänstens nylla - halla efter olampliga element. i\Icn konsten är att rättvist bedöma vilka som
verkligen ~ir olämpliga och vilka som endast är oerfarna eller
måh ända felplacerade; härvidlag må den gamla domarregeln
gälla, alt i tvcl,samma fall hcllr·c lria än fälla. Stö~ i'tt.och fö~:
troendcfullt samarbete med underbefälets orgamsatwner ar
även att r ekouuncndera, dessutom bå de nyttigt och tacksamt så
långt undertecknads erfarenheter sträclza sig.
Först o<.;h sist ä r och förblir följande fråga aktuell: Vad
säger dc underlJcEil, som lämnat oss och vunnit utkomst på
den civila ba nan? Rekommendera dc militärbanan som genomo·ån crsnkc eller göra dc det inte? Om dc göra det är allt
gans'La ~c;tt, göra dc det inlc är del något som år galet och
som måste råtlas till.
Inom trivselkomplexet falter även den långa kontraktstiden. Det f inns Yäl ingen civil arbetsplats, som skulle våga
en s drömma om att -försöka binda sina anställda för en tid av
4 y år! Här ha vi säkerligen ett betydande minus för den
2
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Ovanslående gör ingalunda anspråk på att vara uttömmande. Måtte därför debattinläggen bli många och skiftande, det
ii.r varken mer eller mindre än en livsfrltga det gäller!
Torst en Hagmcm .
(Chef för Stockholm.s örlogsstation.)

Tjänstgöring till pensionsåldern.
Det d[tliga resultatet av rekryteringen till försvaret beror
givetvis på en mängd olika faktorer. Den ringa nativiteten på
1930-talct har gjort, aU ar1lalet lämpliga ynglingar för anställning vid försvaret är myckel 1ilct. Vidare råder det en stor
brist på arhelsluaft på den produktiva marknaden, vilket med fört, att lG- 17 -årmgar varit och är en mycket efterfrågad arbetskraft. I ~amband därmed har löner och övriga anställningsvillkor blivit så hra, att försvaret inlc har kunnat erbjuda motsvarande förmåner. Yrkesutbildningen i landd har
ju också steg för steg förhätlrats, så försvaret utgör inte nu
- vilket delvis var f8llet för ett 10-tal år sedan - den enda
möjligheten för ·e n obemedlad yngling alt erhålla någon utbildning. Det ovissa läget om försvarets framtida gestaltning
är säkerligen också en faktor att räkna med, när det gäller att
analysera orsakerna till det dål1ga rd;ryteringsresultatet. Nut idens ungdom tänker mera allvarligt på framlidsmöjligheterna
än ungdomen förr i tiden, när det gäller att välja yrke. Detta
m edför, att den ovisshet, som den fasta anställningen innebär
ur framlidssynpunkt, verkar hämmande på ungdomarnas intresse för den fasta anställningen vid försvaret.
För att öka intresset för anställning vid försvaret måste
givetvis en sund och ordentlig propaganda föras. Det bästa
medlet skulle otvivelaktigt vara, att för~varet ordnade triv selfrågorna och andra frågor i samhand med de speciellt för
fö rsvaret rådande tjänstgöringsförhållandena, så att de, som
äro anställda inom försvaret, kan och vill rekommendera fast

550

551

anställning vi d f örs v aret till sina anhö1 iga och sin
skaps:k rets. Möjligheterna till att erhålla fort satt . .bekant_
.d 1..
.
ansta un·
VI .
orsvaret bli uppnådd pensionsålder måste ökas .. . 111 g
.
··
.
.
' \l 11'e t ··
J"er l 1gen ar en av de springande punkterna, när det
• sa1er
l· . t .. . f
re
,1y eungs ragan. I samband med att man inrältar fla'U
, ..
·
l ·"tt· d
·
u
swns Jeia 1ga e hefattnmgar kan man mins!· a antal t ,t pen. cr· ] .
.. . '
'
c Olllsät tnma
.· .
. s Jal t ..manskap och dangenom nedbrinaa
·
a rclTyt"
~
d mg s1)Chovet avsevart. Den senare å tgärden måste vidtagas . :· .
t dl' · · . .
... . . ..
·
...
.
' m.u det
y 1gt sab1as iorutsattnmgar ior att 1ylla
det nuvarallde rekry teringshehovet.
0 :· .

o

Fol/;e Gmhm.
(Per.sonalvårclsa.- i.:;tent vid Kurr()'!
o · F at· 1~"'·]·\_ro na
K usta rti lleriregem en te.)
_l.. C

Upplysning inom försvaret.
Antalet ansökningar för anställning Yid krigsmaklen har
e~tcr andra världskrigets slut vid varje rekrytering sjunki t orovackar:de. .1\Ian kan nog ·ej slå sig till ro och trösta si rr med
a.tt samma förh~llaonclc inträffade efter första värlclskrige~s slut:
Uneler mcllankngsarcn hade flottan förd elen av att kunna ge
den ungdom, som där sökt e sin anställning, en förstklas sio· vrkcsuthildning. Denna utbildning är på intet sätt sämr~ ~m,
utan snarare bättre. Men under denna tid hava ett flertal ooda
. 'l
ClYl a yrkcssko!or tillkommit, yilka giva sina elever en Dlulli
jäm~örhar utl~ildning. Jag tror, att här nog ligger en av an lednmgarna t1ll den sämre rekryteringen. Flottan måsle där för .kun~1a giva sina stamanställda något mer än en god yrkes utbildnmg. Den stamanställde måste bibringas känsl an a >'
yrkesstolthet, arbetsgläclj'e och ekonomisk trygghet.
Upplysningsverksa mheten om försvaret bland svensk ung dom är .ej så lagd, ait denna blir entusiasmerad att där söka
sin anställning. Rekryteringsbrosch yren måste vara skriven
på ett lättfattli gt språk, som lämpar sig för pojkar, vilka nyss
slutat folkskolan. Den måste dessutom vara sann, så att för delarna med anställning vid krigsmakten ej överdrivas. L{1ng t

.

an rekl'Y lerim:en tager sin hörjan skall den vara klar och
v
v
.
.
.
ör om möjligt i största utsträcknmg d1stnbucras genom ung~omens ·e gna organisationer. Försvaret är och skail vara hela
!1111

folkets angelägenhet.
Vid förfrågningar bland de jungmän, som anställts hösten
!947, hava en del uppgivit, atl de blivit tilldelade broschyrer
från föreg ående år. De förbättrade ekonomiska fö~_·mål.lCr, som
fr. o. m. den l juli i år konuni t luigsmalden och sarskllt manskapet tillgodo, hava sålunda varit okända för det stora flertalet av dem, som denna höst förfrågat sig angående anställ ning vid försvaret. För året gällande brosch~~ rer hör utdelas
minst 3 m ånader före rekryteringstidens utgång. Delta hör
tydl igt klargöras för Försvarels Anställningshyrå, hos vilken
~~1 svaret för denna viktiga detalj ligger.
För närvarande skrivas kontrakten till viss yrkesavdelning
(för sjukvårdare direkt till yrkesgren). Det har ofta visat sig,
att jungmännen vid uttagningen till yrkesgrenar vid Flotla~1s
sjömansskola deklarera, .att dc av misstag skriv i t kontrakt t1ll
fel yrkesavdelning, Yilket omöjliggör eller åtminstone försvårar
för dem ' att välj.. a den vrkcsoTen, dc helst önska. Den unge
~
o
mannen är nämligen ej tillräckligt orienlerad i flottans organisation för all redan uneler antagnin gsproceduren kunna välja
bland yrkesgrenarna. Det vore därför bättre, om ett första
kontral~t ski~cvs för anställning vid vederhörande örlogsstation
och det slutgiltiga först efter det att ytterligare upplysningar
meddelats och p1övning vid Flottans sjöntansskola ägt rum.
Naturli gtvis måste härvid stalwnschcfernas dircJ.:.tiv och önskemål angående den procentuella fördelningen till yrl.::csaydelni ngar iakttagas i största möjliga utsträd:.ning.
F. n. utlovas den stamanställde, att han under sin utbildning vid Flottan skall ei·hålla kompetens motsvarande en viss
uthildnin Dcs (styrmansexamen,
övennaskinistexam cn). Det lärer
v
,
dock nu ifrågasättas, om ej denna förmån skall försvinna. V1d
årets rekp·terinO'
har det uppstått en märkbar svårighet att
,1
D
·erhålla personal till yrkesgrenen elektriker på grund av att
denna kategori i motsats till övrig personal vid maskinavdel-
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ningcn ej kommer att erhå lla övermaskinistkompeten.
1
visar synbar ligen åt vi lket h åll det lutar. Om dennas.!\- )e LLa
vlllpe l f'i' L.. . t"lj t
·t pl S
~ 1: a vs w as vor 1 s a c · mtgot a nnat givas i gencräJ d , .,.,
' cx~111tJ
..
.
.
.
.
pe l v1s mgcnJorsexamen fran tekluskt läroverk.
.
Trots _a llt vad som på senare tid gjorts för vårt lll"J ts.1,aps
ltevnad och tnvs cl saYal 1 m·hetcl som under fritid e11 1"11
lus det
..
dock_ cnoratt stor ~roccnt, som ej trivs med sin tjänst. De lta
har 1. manga fall sm orsak däri, a tt det på tjänstgörin gsplatser
och mom förläggningar r åder Jörhållanden och linn as l'örc..
skrift cr, ofta av dctalJ;natur, som Yerka irntcrande })"s·'"'-l,., 1· orhållanden resultera ofta 1 missnöjesyttringar, vilka spridas u t
till olika delar av landet till stor t förfång för rckry lcringen.
Ofla torde mindre missnöjesanledningar hero på rena missför stånd från manskape ts egen sida. Detta pekar på nödvändia hcten av Jörbä ttrad inre upplysning bland vår egen person~]
--d l nog så försummat kapitel. Vänd på opinionen inom flo ttan så sprider sig detta snart nog ut i landet med hiittrc
rekrytering som följd.
o

o

•

.

•

. o

••

•

,,

•

•
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Sue.n S . Herm elin.
(Chef för Flottans sjömansskola.)

Vi•andan kontra Jag•andan.
Rekryteringen av det fast anställda manskapet vid för svaret har under de senaste åren icke givit tillfrcdsställ::m de re sultat. Ä ven om det i detta sammanhang bör konstateras, att
denna rekrytering alltid få tt dragas med betydande svårigheter
och endast under svår arbetslöshet på den fria arbetsmarknaden kunnat locka ett tillräckligt antal sökande för att medcriya
tJ
elt önskvärt urval, har dock den aktuella rekryteringssitu ationen mörlwre sidor än vad som borde kunna betraktas såsom
»nonnalb>. l\Ian spörjer dter orsakerna - i det lovvär da syftet
att finna ett botemedel, ty »sjukdomen >> hetraktas såsom allvarlig. Det är sannolikt att någon entydig >>diagnos>> icke är
att vänta såsom resultat av den diskussion, för vilken denna
tidskrift öppnat sina spalter.

Efter del första världskriget var si tuationen ganska lik den
varande, men den förbättrades relativt snabbt. En bid.ra1111
6andc orsak härtill har utan tv·e kan dels varit 1921 års lö•1esom mält med dåvarande måtts tock kunde sägas ha
~e<,.lerincr
D'
l U
medfört ganska väsentliga förbättringar av de ekonomiska förmånerna, dels också för sämringarna på arbetsmarknaden, sett
Innan dessa förhållanden satte in
svnrmnkt.
..,
b
.LIl. arb cLstao·arnas
och verkade befrämjande på r ekryteringen, var fanflykten från
försvaret lik a om inte ännu m er omfattande än i nuläget, och
<Jrsakerna h ärtill torde till väsentlig del få tillskrivas då rådande krigströtthet och otillfredsställande löner.
Beredskapsire da och krigströtthet torde också i nuläget ha
påverkat utvecklingen, yartill kommer ur arbetstagarnas synpunkt synnerligen tillfredsställande förhållanden på den fria
arb et smarkna den, vill<a ger den uppväxande ungdomen möjlighet att fritt välja ur högen av lönande arbetstillfällen.
Hur djupt beredskapsledan sitter är inte möj ligt bedöma.
v .erkningama till tiden av denna torde också i viss m å n bli
heroende av utvecklin gen på arbetsmarknaden. Sker en omsvängning innebärande brist på arbet e får beredskapsredan
sannolikt ink samma följder som nu är fallet.
Löneställningen intill den l juli i år har utan tvekan haft
en avgörande betydels'e för det dåliga utfallet av rekryteringen
under de senare å ren. Obestridligt är en1cellertid att försvaret
genom löneregleringen blivit väsentligt gynnsammare ställt, då
det gäller att konkurrera om den ungdomliga arbetskraften och
om den b ä ttre delen av denna - sc lt ur mera snäv ekonomisk
synpunkt. Del färdigutbildade manskapets löneställning är nu
likvärdig med den, som ett b etydande antal andra statstjänare
ha och anställningsformen har ändrats från kontraktsanställning till ·e xtra-ordinaTie anställning. För de blandavlönade de under utbildning varande - har också aktningsvärda förbättringar genomförts. Utan att fälla n ågot värdeomdöme om
som sådan kan alltså konstateras, att m an skapslönere ocrlcrincren
b
anställningen rent försörjningsmässigt l< an vara likvärdig med
Tidskrift i Sjöväsendet.
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anställning vid t. ex. Jarnväg, tull, post och v1ssa konnnunala
inrättningar.
Och ändå blir försvaret utan folk i större utsträclminu ..
.
•
.
.
b ~
de flesta andra verksamhetsomraden mom det svenska san 1hället. Inga nya eller i vart fall mycket få komma till, och de
gamla - de som varit med några år - flyr jobbet så snart
tillfälle uppkommer. Orsakerna härtill måste så vitt 1·a" l·a
b
' Il
bedöma ligga hos försvaret själv - sjukdomen är en inviirtes
sjukdom.
Om vi granskar rekryteringsrapporten från Försvarets socialbyrå per den 7 oktober 1947, den sist utkomna allts å, finne r
vi inte bara nedslående resultat. Det finns ljuspunkter, om
man bortser från signaltrupperna och flyget, och den ljuspunkten utgi:'res av ett armetruppförband, förlagt till en av våra
största garnisonsstäder, med 45 sökande på 30 ledigiörldarade
platser, medan övriga förband på samma plats har det skäligen
dåligt ställt. Rapporterna från tidigare år utvisa samm a före teelse. Enligt uppgift av en i den provinsens förhållande väl
initicr,ad rekryteringsofficer är orsaken till denn'l markerade
undantagsställning i rekryteringshänseende att tillskriva det
goda anseende förhandet åtnjuter milsvitt omkring. Dit anser
man sig kunna tillråda pojkarna gå - där blir de väl omhändertagna och där råder förhållanden, som gör det möjli gt fö r
folk att stanna kvar.
Det finns utan tvekan anledning draga den slulsatsen, a tt
uppfattningen och inställningen hos förbandets förutvar ande
och nuvarande personal är den egentliga orsaken till det goda
anseende förbandet åtnjuter. Den egna personalen har ansett
sig och synes fortfarande anse sig kunna rekommendera volontäranställning vid regementet. Här finns inga symptom på
den invärtes sjukdom, jag åsyftar, och här har man inget behov av krystad och överdriven och delvis också föga sanningsenlig propaganda. Förbandet och där rådande förhållanden är
rekryteringspropaganda nog.
För den, som under ett par tre årtionden levt sig in i för·
svaret och efteråt försöker bedöma eller söka efter orsakerna
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till här föreliggande svårigheter, är det kanske lättare att vara
obj ektiv - allt ligger nu bakom. För mig framstår avsalmaden av "Vi -andan" såsom grundorsaken till den nuvarande
situationen. Jag vågar påslå, att man knappast någon annanstans, inom något annat verksamhetsområde är så beroende
av >>Vi-andan>> som inom försvaret, och jag vågar också påstå,
att knappast någon annanstans är ,Jag-andan" så utpräglat
förekommande som inom försvarets hank och stör. Och sjöförsvaret utgör därvidlag intet undantag till det bättre. Jag
vd, att det är ett mycl\et hårt omdöme, men jag vågar tro, att
den som vill sälta sig ned och fundera på förhållandena sådana
de te sig i vardagslivet ändå är villig att åtminstone delvis ge
mig rätt.
M'ed rälta kan man säga att de militära gradernas antal
äro flera än pinnarna i J acohs stege - stegen som räckte ända
upp till himmelen. Det är inte bara fråga om det relativa
fåtal, som finns upptagna i reluytundervisningen. Till dessa
komma också aHa dc, som följer av tjäns beställningen inom de
olika graderna. Och det är nu en gång så - tyvärr - att
högre grad och tjänsteställning anses predestinera till privilegier och förmåner utöver de i avlöningsreglementet medgivna
framför de i grad och tjänsteställning underställda. Här ligger
grunden till >>Jag-andan>>, som automatiskt skapar floran av
avundsjuka, oginhet, misstroende och självupptagelse. De som
kommit en bit upp på stegen, slår i kraft av sin grad och tjänsteställning vakt om sin privilegierade ställning och vakar noga
över att någon relationsförskjutning inte äger rum till en skenbar försämring. Och vart tar det då vägen med den grupp
av ,, medarbetare>>, som står p~t de l ägs ta pinnarna på stegen,
sedan privilegierna blivit i vedertagen ordning utdelade. Det
är den gruppen, som försvaret nu utan framg[mg söker rekrytera.
Den förkastliga >>Jag-andan>> medför också en starkt utpräglad känsla av den egna personens betydenhet. Den där
betydenheten tar sig oftast uttryck i myndighet. Därav kommer det ständiga rytandct, den ofta förekommande ovänlig-
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heten och oginheten, den hrislande toleransen mol dl'lll
pinnarna nedanför. Så gestaltar det sig hela vägen ulför steg;~
- kanske dock minst fram trädande på de högst upp hehtgna
pinnarna.
Det finns in gen »Vi -anda» i försvaret och därm ed ingen
trivsel. Anställningen som fast anställt manskap är inle längre
ur ·e konomiska synpunkter en anställning av >>sämre sorl >>. In te
heller ur andra synpunkter behöver den vara sämre än många
andra. Men ändå torde det vara få, som anse sig kun na rekommendera den till sina närstående unga anhöriga och Yänner, trots att för svaret s nuvarande och förutvarande fasL anst älld a personal sammanlagt torde uppgå till c:a 100,000. »Jagandan>> är förhärskande. Däri li gger roten till det mesta av i
detta samm anhang aktuella problemet
,o

T. He.llen ius.
(Förbuncls.sekreterare i För.svarsv>isenclets
Underbefälsförbuncl.)

ökad upplysning.
Den militära rekryteringen har alltid rr önt ett avgörande
inflytande av förhållandena å den civila arhetsmarlma oen. Yid
högkonjunktur med därav fölJUnde god arbetshllgång och goda
löner har tillsh·ömningen till försvaret avtagit ooh vice vers a.
Att det nuvarande synnerligen ogynnsamma läg.et m ed avse ende å rekryteringen inom försv aret i avsevärd grad är beroende av den nu rådande högkonjunkturen, därom torde icke
råda något tvivel. Det befolkningsskikt, varur försvaret tidigare främst sökt och funnit sin rekrytering, har varit jordbrukarbefollmingc.n. Detta skikt torde ·emellertid genom ,,[]ykt·en>> från landsbygden och jordbruket till städerna och till ind u strien icl"e oväsentligt h ava minskats. Jordbrukarbefolkningens allmänna levnadsstandard, löner m m har vidare rätt
avsevärt stigit, vilket gör att försvarets konkurrenskraft å arbetsmarknaden i vad avser jordbrukarungdomen i motsvarande

6

rad sjunkit.

Det åldersskikt, varur rekryteringen sker (17-

2o år), har slulligen minskat högst betydligt och torde väl ännu

ej hav a nått botten. Samtliga nu nämnda faktorer samverka
till att försvåra rekryleringen inom lörsvaret.
För alt försvaret skall få anställningssökande kräves först
och främsl att konkuu;2nsluaftiga löner kunna erbjudas och
detta numera icke endast gentemot lönema inom jordbruksnäringen utan även inom industrien. En avsevärd förbättring
härutinnan har innevarande år genomförts. Huruvida denna
löneökning är tillräcklig är ännu Iör tidigt att yttra sig om.
Det dåliga uHallet av årets rekrytering kan synas ge ett negativt svar, men årets resultat kan också bero på att de förbättrade löncförhållandena ännu icke blivit kända för den stora
allmänhclen. ökad upplysningsverksamhet torde vara oundgängligen nödvändig.
Anställningsförhållandena för manskapet vid krigsmakten
har under senare tid - förutom genom ökade löneförmåner även förbättrats i andra avseenden. Särskilt torde därvid den
med civil v·e rksamhet m era överensstämmande fcriare anställ ningstonnen för furirer - med rätt till uppsägning av anställn ingen när vederbörande så fmner lämpligt - höra framhållas,
liksom också furirernas rätt att söka sig bostad utom kasern
o s v. Genom dessa åtgärder hava avsevärda framsteg gjorts i
strävandena att få anställning vid krigsmakten att icke mera
än vad som är oundgängligt skilja sig från civil anställning.
Nu angivna förhållanden t orde emellertid - liksom vad gäller
lönerna - ännu icke vara tillräckligt kända för att kunna påverka 11ckryteringen innevarande år.
För alt göra anställningen vid krigsmakten konkunenskrafticr crentemot civil anställning kräves vidare, att anställ" t>
~
ning en kan givas en sådan grad av trygghet för framtiden att
den kan locka till inträde på den militära banan. Det är f. n.
endast clt begränsat antal, som kan vinna anställn ing såsom
underofficerare eller överfurirer och därigenom få sin framtid
tryggad. En för]Jättring synes kunna vinnas genom att ölm
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antalet av de nämnda bcstiillningarna med en mots,·· .
. l .
ellanej
mms mmg av antalet underbefäl.
e
Den förlängda första ansläliningstidcn från tidin0 ar·' 3 till

L1 %· år torde utan tviyel i avs·cvärd "rad vara anlc dn ~

°
mg till
d e t cla. l.1ga res u 1ta t et av rekrytcrinaen
under dessa 110.. crj· ·
0
•
.
o ~on JU n]·
urens ar. En mmslming till 3 % [tr synes böra prövas. D,_
l<~rdc, t~ m tagas u~1dcr diskussion huruvida icke en sänknir~:
sl,ulle
],unna ske
till t · ex · '~) v
Det t OI· d e IC
· l.ze vara ute-a
.
_
12 ·h
slu.tel - om alla åtgärdci:. ~icltagas för att stimulera rek apitula~wn - att bland det dangenom ökade antalet ansHillcb ett
~t~n~:· a1.1la~. skulle vara villiga rekapitulera för ytterligare 2
cUS lJdnst, a1? ~e son~. un.der nuvarande förhållanden ansiiilias
Htl:d. c1~.4 % - aug anstallnmgstid och sålunda eljest skulle h ar s a r iJ<mst samma tic!.
Det har härovan Jramhållils alt ökad upplysnincrswrks~.mhet om. anställningsförhållandena vid krigsmakten° ör av
noden och J rågan är om ick·c detta f. n. är en av dc viH 1·"'"''i<·
' t .. d
' OL'•' ~
a gar er: som böra vidtagas för att söka bot för de nu rådande
rekryt ;~·lllgssvårigheterna. Härför kräves emellertid att ökade
anslag .iör rckryteringsYerksamhcten ställas till förfogandr, icke
b.~ott bli de centrala rekryteringsorganen utan även till trupp I orhandschef erna.
t

G

•

Spridande av upplysning kan ske på fl.era sätt, t. ex.:
insp elning av kortfilmer, ]Jehandladc de olika försvar s"'rc narna och truppslagen, som visas å biografer runt om i lan°uct
afJischering,
G

'

. regel bundet tillshillande till pressen (TT) av uppgifter och
artlidar rorande den Jasla anställningen,
a.nurc~I:ande i radio av intervjuer med representanter för
clc ol1ka forsyarsgrcnarna och truppslagen,
ano~dnandc - av länsarbetsnämnderna i samarbete med
rckrytcnngsofficerarna -- av upplysnincrssammankomstcr och
mölcn å arbetsförmedlingskonlor,cn i stör~c utsträckning i.in som
nu är fallet,
en intensivare annonsering,

knytande a v in limare kontakt med ungdomsorganisationer, klubbar e tc. samt med pressen,
inbjudan av r epresentan ter för pressen av medlemmar i
länsarbelsnämnderna och dessas ombud ute i länen att närvara
vid truppförh andsdagar, cxamcnsavslutningar, större tävlingar,
skarpskjutningar eller andra större övningar ävensom till b esök å förbandet under »Vanliga dagar»,
dt sysLematiskt förläggande av övningar till olika delar av
respektive »rckrytcringsområdcn», varvid i samhand härmed böra
anor dnas samkvöm, >> kompaniaftn ar», filmförevisningar m m till
vilka befolkningen äger tillträde, o s v,
inbJudan till inom ,,rekrytcringsomrädena>> befintliga företags och fabrikers personal att besöka förbanden eller bese vissa
övningar o. dyl. samt att i gengäld Överenskonuna om studiebesök för [örhandcts egen personal å i·espcktive företag etc.,
inspelning av filmer behandlande dc lokala förhållandena
vid förb andet avsedda att visas vid ovannämnda samkväm, studiebesök, pressvisningar etc.,
utarbetande av broschyrer behandlande dc lokala förhållandena vid förbanden att kostnadsfritt utdelas till pressen,
värnpliktiga och även till allmänheten i samband med ovannämnda pressvisningar, värnpliktsutryckning, samkväm, >>vanliga dagar>> o s v.
För alt kunna genom[öra denna upplysningsverksamhet
kr ä ves som redan nämnts att erforderliga medel ställas till förfo gande. Det kräves emellertid också att kvalificerad personal vid förbanden l;:an få elisponeras för den synnerligen viktiga
r ekryteringsverksamheten och delta icke endast som en bisyssla
vid sidan av all annan tjänst utan helt och fullt.

Il. Callerström.
(Chef för Kungl. Alvsborgs Kustartilleriregemente.)
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Upplysning om nödvändigheten av ett försvar.
Den närmast till hands l i crcrande orsal·er1 tr.ll d
c nu n 1 and
'
oo
rcl,rytcungssvangheterna ar utan tvivel att söka i det , e
l''ag ct p a c!en c1. vila arbetsmarl·n "el , l. n ·
er
r·\dande
oynnsamma
<
~n . .\rs ..
k u Il arna aro
sma och lwnkurrcnscn n:cllan fördao·arn · l
0
a, <,t det
't H
"ll
ga er at c er slutad skolg~mg omhändertaga ungclomarn,1 ;· •
st?r. Detta resulterar i höga löner, vilka ofta väsentli gt ih:c;t~
sb~a dc avtalsen.lJga. I denna konkurrens har försvaret nJwke t
·
svart att gora s1g gällande. Visser11rren har det f 0
· · m. <1en
·
o
..
..
..
~
. .
. ·
l JUh 1941 avsevart forhattrade löneläget medfört c11 1·JUSIJJ]]<>
vars a~erverknmg på rekrytcrmgcn det ännu är för ti digt a~~
yttra s1g om, men elen långa kontraktstiden om 4 :y2 år a y~ kl itl'ker de flesta ungdomarna ävensom deras målsmän. Ä ven Ull o· _
clom~rn~ ha i sto.r u~.sträckning gripits av elen >>01'0 >> , som I~a
s:nar,e ilcl synes formarkas hos dc äldre arbetarna. Un der den
radande konkurrensen om arbetskraften flytta arbetarna fra n
till arbetsplats, vid vissa företag är årsomsättninrre
arbetsplats
t'! 1l
..
nara nog. 100-0fo-ig. Under sådana förhållanden är det ej sa
egendort1llgt, att en 17-åring ej vill binda sia vid försv aret p{t
41f2 år, under vilken tid kanske hans skolk~1ratcr åtnju ta en
dubbelt så hög lön och ha sin >>Iriheb att söka annan arlwhplats om något skulle gå dem emot, och en eventuell n edsJ,ii.rr:ing ~v kontrakttiden till 4 år, som är på förslag, kan säkl'rlrgen rckc förväntas medföra någon ändring beträffande dctuw
inställning.
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•
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orstädes, a lt Hera av dessa yngiingar vari l mycket intresserade
hyst
och målsmän
att deras föräldrar
f st anställninu0 ' men
.
.
.
av a
betänkligh eter och avrått dem från dcl.ta steg. l den man dc_s~a
betänklighclcr gällt den sökandes uts1k~er: all efter kontraU..,tidens slut vinna anställning på den c L~·da arbct sm~rl~naclen,
så äro dc vad beträffar vissa yrkesgrenar 1~ke utan.bcratlrgand:.
Detta gäller i synnerhet inom däcks,avdclnmgcn, .dar ex~mpclv~ s
en artillerimatros eller eldledningsmalros må ha vant al~ng
rck c
dock
kval i [iccrar honom
u 11ans .;vrl·cskunskai)
1-1 1·o'
... .. .
.
"
sa slo·c"
för någon speciell uppgift i civil verksamhet, vll~zet for ovngt
utgör en av svårigheterna till just däcksavclelnmgcns rekry-

11

"'

.

Endast de ynglingar, som sikta längre än till nuet, inse al l
de nuvarande förhållandena ej kunna förväntas bliva )JesHle~d~, utan ~örstå, att dc i tid måste besluta sig för att iigna
s1g at ett v1sst yrke och grundligt utbilda sig däri. Fler ·.1 ;n·
dessa ungdomar, och de äro give tvi s de för försvar·ct y i(rr 1efullastc, söka sig till krigsmakten för Yinnandc av fast anstii.llning S· ~dan de genom ungdomsförmedlingarnas yrkcsvägleclnlll!.(
e~~er pa annat sätt erhållit vederhörliga upplysningar. Dc )L1
darefter kommit i kontakt med rckryteringsofficerarna, och eld
har därvid visat sig, såväl vid Göteborgs örlogsstation som an-

o

o

~ ~.

.

Den avoga inställning gentemot försvaret, som m te hlo:t
då det 0aäiler rekrytering, utan även i andra sammanhang ofl:a
gör si 0a o·ä1Jandc inom den äldre generationen utgör kanS~(C :n
av de vfktigaslc orsakerna till alt ungdomen ej söker s1g ~1ll
försvaret, då pojkarna givetvis påverkas av sina målsmäns mställning, även om dc från början ej delat densamma. Orsakerna till en faders tvekan inför sonens önskan att taga fa~t
anställnina kunna vara av olika slag: reminiscenser från anbförsvarspr~pagandan i hörjan av 30-talet, ogynnsamma cr~a
renheter fr~m de egna bcredskaps~n·cn, pressens ofta nog ~or
svarsfienlliga inställning, försvarsgre.narnas ·egen. in~Jördcs ~w,a
litet, som tager sig uttryck i olika insinua.nta ttdmngs~rbklar~
pacifism, s,amt för st och sist elen omständigheten att fo~·svaret
befinner si<J i stö}Jslevcn, varför ingen med bestamdhel
f
.. ll
el
o
. n.
kan yttra sig om anställningens framtidsutsi.ktcr då c.l ga er
vissa vapenslag, regementen eller örlogsstatwner.
Läaucs härtill den okunnighet beträffande vårt försvar, och
då i sy~1~1 erhet flottan, som trots hcJ:cclskapsår och an~ra erfarenheter alltjämt är tillfinnandes i stora delar av vart la~:d,
så tror jag, att jag i stora drag klart åskådliggjort dc for. .
nämsta orsakerna till att rekryteringen nu slår fel.
Såsom förnämsta medel att stimulera r-ekryteringen v!ll pg
främst sälla upplysning. Dock ej s. k. >>rd,r:vtcringsf.~reclrag>>
med film, musik och propaganda direkt åsyftande splva re-
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kryt cringen, vilka i allmänhet »slå Jeb och i stället
. ..
·
· ..
"
nppvacl·
en V!SS nusstanksamhet crcnom att indireH fr·arnh· ll
'a
.• .
•.
••
t:>
'
a a ett nö l
clag e. I stallet hor »proiJagandan» lägcras på uppl.) . ·
•. ,:-·
•
.,
•
..
t:>
'Sntng 0111
noch and1ghcten av ett cfiekhvt forsvar till vars förver kliu
Yåra fornämsta och bästa krafter måste samverka 1 "' ~nde
l . . l
.
.
c ~ nna
upp ysnmg (an rekrytermgspropagandan mer eller min dr, r .
~..åtligb i~1:äggas på sätt som från fall till fall bedömes ~i~n~l ~
lt~t, '.·arv w de med fast anställning förenade förmånerna giv~
V!S hora framhållas.
Upplysningen hör ske genom förmt>dl ino·
av press, radio och film, men först och främst geno
f' 0·· 1..'-~I
, l . "'
111
. ._
·
1aa
a~ vederhäftiga ~ch för uppgiften lämpade föredragsh{lllar:
V1d flottans (mannens) upplysningsverksamhet bör särskilt de
mellansvenska tätorterna ihågkommas, kunskapen om marina
förhållandena är därstädes i m{mga fall obefintlig.
Pressens inställning är ofta nog beroende av parlipolilisl.;.a
och andra synpunkter, och det gäller att även i fortsä ttnin "en
söka ytterligare förbättra det ömscsidig.a förhållandet mel~an
denna och försvaret. Fr.amför allt höra vissa kverulanter inom
de olikp oHicerskårema i lojalitetens namn försöka bibringas
~~rståclsc för nödvändigheten av att vädra sitt missnöj e inom
forsvarets ram i ~;tället för att inför offentligheten, i pressen
och på annat sätt, misstänkliggöra vissa försvarsgren ar eller
andra funktioner inom försvaret.
Anskaffningen av rekryter bör i huvudsak ske genom de
o~fentliga arbetsförmedlingarna, samt i viss mån genom s. k
dnektpropaganda. Rekryteringsombuden böra icke återinföras,
då det ,alltid medfört stora svårigheter att finna därför lämpade personer. För Göteborgs örlogsstations vidkommande har
den övervägande delen av rekryterna erhållrts genom arbetsför medlingarna på olika platser i riket, och erfarenheterna från
samarbetet ha uteslutande varit goda. Ett fortsatt utbyggande
av detta samarbete f ör ordas.
Slutligen må anföras en del erfarenheter, som framko mmi t
uneler rekryteringsarbetet vid Göteborgs örlogsstation. Det som
mest avskräcker hågade ynglingar, att söka fast anställning,
är givetvis den långa lwntraktstiden om L! Jh år. Denna har
0

1

. nyligen varit föremål fö r omprövning, varvid dess bibehålJLl
som varit intresserade av
jan de b eslutats · - Flera vnuliw.wr,
" o ~
.
söka anställning vid Göteborgs örlo~sstati~n ha ångrat ~~g
dl de fålt veta, att dc först skulle skickas bll Flottans SJO a ssl·ola i Karlskrona och där under ett halvår sitta på
man '
·
.
.
skolbänken. Karlskrona avskräcker. därvrd hkao n:ycket sol~
det förhållandet att de skola vara rland och ~a 1 . skola, da
deras håg står till sjön, och de därför sökt s1g t1ll flottan.
Den na synpunkt är förståelig och bör inte lämnas helt u_tan
beaktande. Det skulle säkerligen vara till fördel för utblldningen i sin helhet om en viss del av densamma under övcrstatsanställningshahåret kunde förläggas till sjögående fartyg,
Detta borde i så fall ske under de första tre till fyra r~åna
derna efter en kortare kurs om c:a tre veclwr i land. - Avenledes förekommer önskemål om mer.a sjötjänst och praktisk
utb ildning, och många anställningsintresserade med övervägande praktisk läggning f,r ukta att de inte skola klar_~ a_IJa sko lorna, varför de inte våga sig på fö r söket. - Bland ovnga faktorer, speciellt gällande Göteborgs örlogsstation, som ogynnsa~nt
påv erka rekryte 1 ingen må nämnas gammaimodiga och ot~·rv
samma förläggnings- och utspisningsförhållanden samt otrdsenli ua och otillräckliga fritidslokaler, förhållanden som dock
avs:s tillrättaläggas i den mån medel därför bliva disponibla.
En synpunkt som f. n. faller utom ramen för vad detta
inlägg avser, men som jag dock frukta~- komm_~r alt s~t småningom inverka ogynnsamt på rekrytcnngcn galler umform~
frågan. Dc planerade gradbeteckningarna ~ör mansk_apet dar
skillnaden mellan stam och värnpliktiga blir obetydlig, synes
r,edan nu på försöksstadiet upptagas ogynnsamt av staomL1an ·
skapet. De värnpliktiga, bland vilka dc nuvaran~c bla __gr:\dbeteclmin!:'arna hörjat åtnjuta en märl( bar populantet, for cl aller ävenl:dcs ställa sig avvisande inför detta ändringsförslag.
För aU åstadkomma ett ökat förtroende och intresse ~ör
fö rsvaret hos vårt folk, vilket enligt min åsikt utgör den v~:,
tigaste vägen till ökad rekrytering, kräves förutom en avscv~_rt
intensiherad upplysningsverksamhet, att försvarets talesman
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a~lvarligt söka undamöja alla verklioa eller inb'll d
.
nmgar gentemot samhället i övngt bF ..o
.
J a e motsätt..
.
·
un pressens och ·· .
samhallsfunktioners
sida måste
J'a"n1Vcl
;·l f or d ras en po ,·t·ovnga
•
c
lojal inställning till försvaret.
SJ IV Och

S\"enska Flottans reservofficersföbunds
yttrande över 1943 års sjöbefälssak::
kunnigas utbildningsförslag.

Gösta Benedietsson
(Chef för GötebOl'D".S
örloO'ooto['
0
Q~O
lon .)
"

Det är redaktionens förhoppning att dc framförd
!·
terna som helt F f .... l
a synpun ,_
'
s a or m edarnas egen rälminc:f sl·ola j:·
·
uppsia till 1
..
f
b' '
c~mna
. o
.. Jya In 1agg, ör vilka plats skall beredas. Det iir
docl\. .,a_nge!aget,
att .inläggen b<:fÖras så kortac SOI11 moJ
.. ']' ·t
'
t'll
t
..
Ig . h.an
,
t
l SlS den forda diskussionen utmynna i uppslag t'll
1
vägar ur ett svårt ]"aoc I en VlUig fraga, ar mycket vunncl.
n :y a u Cf
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Sv-e nska Flatlans reservofficersförbund har den 7 oktober
1947 avgivit yttrande över förslaget till utbildning av handelsnottans befäl. Yttrandet, som utarbetats av kommendörkapten erna Sundblad och H.oscncrantz sm11t kaptenerna Malmberg,
Andrcason, Pcnnen, \Vahman ooh Bråkcnhielm, är av intresse
äv en ur örlogsHottans synpunkt, varför det här nedan återgives rin extenso.
"Genom skrivelse av den 24 maj 1947 från Kungl. Komm erskollegium har Svenska Flottans Reservofficersförbund beretts tillfälle avgiva utlåtande över 1943 års sjöbefälssakkunnigas betänkande och förslag angående utbildning av befäl för
han delsflottan. Då dc sakkunnigas synpunkter i stort sett sammanfalla med förbundets åsikter, hava blott några erinringar
gjorts mot dc framlagda förslagen. Förbundet har ansett det
vara utom dess verksamhetsområde att yttra sig om de sakkunnigas fö rslag angåendE\ utbildning av maskinbefäl.

Praktisk utbildning av högre fartygsbefäl.
Dc sakkunniga hava föreslagit, att 12 månader av sjöprakt:iken för erhållande av styrmansbrev skola förläggas efter sjök aptensexamen och benämnas tjänstgöring såsom styrmansassistent (sid. 57). Det är mycket möjligt, att denna tjänstgöring är värdeJuliare än den som är förl.agd till tiden före
inträdet i navig.ationssko1a, men så länge nuvarande befälsbrist
för-ef-innes - enligt uppgift från Sveriges. Fartygsbefälsförening
c:a 200 man - komma dessa styrmansassistenter sannolikt att
t agas i anspråk som styrmän. På vissa fartyg, där det ansetts
vara av behov-et påkallat att anstäHa flera styrmän än befälsförordningen föreskriver, kommer troligen en styrmansassistent

566

567

med sjökaptensexamen aU få mönstra styrman >>på bris ten,
Han bör då i fråga om praktisk utbild111ing åtminst one var~
jämställd med en lättmatros. Förutom att sjösäkerheten äventyras kommer det att förorsaka en prestigeförlust Iör beiälskåren.
Om 30 månaders sjöpraktik uppställes som minimiJorclran
för inträde i nayigatäonsskola, kan en CX',amineracl styrman erhålla tillräcklig sjötid för styrmanshrcycts erhållande, innan
han börjar som befäl i handelsflottan, om han efter avlagd
sjökaptensexamen fullgör sin värnplikt och genomgår rcservofficersutb:ildning. I detta sammanhang hör även framh~tll,as,
att 12 månaders mins,k ad sjöpraktik ej torde sädza genomsnittsåldern vid navigationsskolan med s,a mma tal, som dc
sakkunniga velat göra gällande, emedan många elevers studieålder snarare bestämmes av hur snart de lyckats fin ansie ra
sina studier. Förutsättningarna för en utökad statlig studielåneverksamhet för studerande vid navigationsskolorna höra
därför undersökas.

Förslag: Den praktis:k,a uthildn~ngcn för inträde i n avigationssl~ola hör utgöras av minst 30 månader.

segelfartyg med hjälpmaskin.
De sakkunniga hava varit ense om att tjänstgöring å segelfartyg är så värdefull, att den hör rälmas som dubbel tid (sid.
78). Tidigare har tjänst å segeliartyg med hjälpmaskin av vis s
hegriins,a d styrka rälmats som tjänstgöring å segelfartyg fö r
erhållande av styrmanshrev. Enligt förbundets mening får besättni ngen på ett segelfartyg 1ned svag hjälpmaskin l1ika god
övning i segelföring och därmed förknippade sjömansarbeten
som på ett segelfartyg. Befäl och besättning äro i regel fåta liga och äro ofta från samma trakt. Detta har till följd, att
besättningsmannen får en mera personlig lcd111ing i tjänsten
och dessutom beredes tillfälle erhålla större erfarenhet i skärgårds- och kustnavigeringen samt lasters stuvning. Tjänst å
segelfartyg med hjälpmaskin hör därför få s,amma Vidspremic-
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. _QLv.iYelaktigt för eligger, som de sakkunniga fr amhal]a .
skllJaklighet mellan det civila och l1llilitära befälets ar] ·L. stor
·· I·t . S o l
.. . .
)l supp~.t et.
~c an sJ;:llJ.akbghet komm.er också givetvis all lid att
iH1l1aS, da handelsllottans och orlogsfl.ottans ur)p criite . Il .
l·
. .
.
..
..
D
1 a hel
,omma
. l·,_
. alt va1 a ohka. Det ar daremot felaktigt, so 1n c1,c sa
l mnmga utan motiverinQ" p ås lå att dessa shlJ·al·ti a] et
~
D 1
er under
·~)e~1are ars utveckhng blivit allt större. A ena slidan hava nu
manga handelsfartyg ,e rhållit ,e n li llJstrmuentutrustning och ett
brandskydd, som är likvärdigt med ett modernt ödogsfartyO"s
~1amt hög fart och stor 111,askinstyrka, vilket förors akar lika~- ~
tadc m~növreringsförhållanden som på ett örlogsfartyg, O('h å
andra sidan hava de disciplinära metoderna vid örlogs [Iot lan
omlagts t:ill n-.,era civila former, en naturlig följd av aU handelsflottans befäl under beredskapen var i majodtet å örlogsfartygen och genom att en stor del av detta befäl kvarstannat
i örlogsflottan. Skiljaktighetcma hava alltså i stället hlivi t
något mindre. Då det dessutom är av mycket stort värde inte
bara för handelsflottan utan även för örlogsflottan, d v s för
I~ndet~ beredskap, att utbildningen är så likformig som möj ligt, får förbundet föreslå, att hela kap. XII I omarbetas i enlighet med statsrådets direktiv. Förbundet vill doc.k förorda
dc ~aJdmnnigas fö rslag å sid. 92, att tjänst som värnpliklia
oHicer skall få rälmas som tjänst som reservof,ficer för ,erhttl~
lande av sjökaptensbrev.
De s~ akkunniga anse (sid. 29), att en högr,e befälhavareutbildning vore önskvärd bl a på grund av att det ställes ökade
krav på sjöbefälets förmåga att rcpres,e ntera redarna crentemot
myndigheter, befraktare, leverantörer och passagcr,m~. I en
navigationsskola lägges !ingen v~ikt vid det yttre uppträdandet,
vilkd däremot är ett moment i reservofficerens utbildning.
Han får en god träning i handhavande av moderna instrumcut,
vilket är mer värdefullt nu än tidigare, då handelsflottans fartyg jt~, som ovan framhållits, i allt större utsträckning får modern mstrumentutrustning. För erhåHande av sjökaptensbrev
bör därför officer, res,ervofficcr eller värnpliktig officer få tillgodoräkna sig 12 månaders sjötjänst i officers befattning i
o

•

.

'

'

'

stället för nu gällande 6. Av dessa 12 månader bör dock 6
hava vm,it i egens<
].;:ap ,av fartygschef.

pen teoretiska utbildningen.
Förbundet vill i detta sammanhang instämma med en av
reSJervantcm,a, kommerserådet Böös (sid. 195): >>att de nuva~
rande fem navigationsskolorna bibehållas; att e:evm1talet 1
varj e klass begränsas till norm,alt 16, undantagsv'lS hogst 20:
tt antalet klas~er tillsviclar~e bestämmes till 10 styrmansklas~1er och s sjökaptensklasser; samt att samtliga adjunktstjä~ster
vid navi crati.onsskolorna förvandlas till lektorat, så snart nagon
sökanae ~11 ed lektorskompetens utnämnes å en leclig tJänst eller
så snart innehavaren av någon adjunktstjänst förvärvat lektorskom p c t ens.,
Förbundet vill i det sammanhanget framhålla, att i Stockholm goda tillfällen torde kunna bcr,e das eleverna ~ill övning
i skäraårds- och kustnavigering på något av de statliga fmtyg,
som h~r sin station där, t. ,ex. ett örlogsfartyg eller ett sjömätningsfartyg. Sjömätningsf,a rtyget »Gustav af Klint» är ..f~rseot~
med gyrokompass, tv å olika slag av cl~olod, radar och nasta ~r
troli cren även en deccamottagarc. I Kaln1ar hava eleverna v1d
D
d
n,avicrationsskolan haft övningar å örlogsfartyg un er gang.
:~v betänkandet framgår ej, om det verkställts en undersökning av det praktiska berättigandet i varje underVJisningsmonlient. Om ej så har skett, v:ill förbundet, utan att framställa någon kritik mot navigationsunderv:isningen, för~es~å, att
dett a gives Ii uppdrag åt en konunitte, bestående av sav_al r~a
vigationslärare som erfarna sjökaptener. ~om exempel.vrll forbundet jfråcrasätta, om ej språkiära och mstrumentkannedom
samt 1förfat~ningskunskap borde utvidgas något på_ bekostnad
av t. ex. en del matematiska härledningar och bcvrs.
.
Förbundet vtill även påpeka, att den elev, som nedlagt t~d
och kostnader för att erhåll,a skepparexamen, bord.~ ~nder en
tid av tre år efter avlagd skepparexamen, hav,a rathghct att
ut an prövning vinna inträde i styrm,ansklass.>>
o

1
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Flottans första certifikatkurs för värn=
pliktiga vid Radioskolan.

I ~·cplcmb~cr 1946 .avgav Inspektören för Marinens F örbindelsevasend~ 1 en sknvelse till CheJen för Marinen ,ett betänkande med 1 huvuds:ak följande innehåll:
Bristen på radiotelegrafister iinom Jandet är för närv arar d
1 c
D
. l .. b
en frä~11sta orsaken härtill är civilflyge ts
c
my l{C( mnn ~r.
snabba utvecl<:lmg efter knget och dess omedclbar,a behov av
med rad1"otel C o· l.~
stort antal sldckliga tekcrrafister
mycket
ett
O
. .
..
0
i1stcerbf1k~t: Genom atl erbjuda förmån liga anställningsvillkor. har CIVIlflyget med framgång lmn.rmt intresseTa mi litär
radro.pcrsonal att söka sig över till sådana civila telcgrafistbefattnmgar. Denna värvning av personal har resulterat i att
flottans radiomatroser icke rekapitulera vid ·den första konh;akts!idens utgång, med ·en onomnalt stor avgång från stamkadern som följd. Detta förhållande kan förmodas bliva bestående ett fleTtal år framåt.
Den allmänna bristen på radiotelegrafister inverkar även
menli.g t på möjligheten att fylla flottans mobiliserino·sb ehov
enär många f d radiomatroser vid flottan kunna herälm~s inne~
ha ur försvarssynpunkt viktiga bef,attningar, att de icke bliva
disponibla för inkallelse vid mobili:scring.
. Fö,r ~tt så vitt möjligt begränsa de svåra följder för marm.cns kngsbercdskap, som den här påtalade utv'cklincren m c-lfört:. äro .snabba motåtgärder nödvändiga. Härvid syn:s ·e n viss
omlaggnmg av radioutbiLdningen för värnpliktiga radiomatrvser vara en framkomlig väg i detta syfte .
. Den nuvarande utbildningen av värnpliktiga radiomän ]Je ..
dnves under två eller tre månader i värnpLiktsskola och fetn
mån~der ~id _yrkeskurs; summa åtta månader. Härunder uppnå
de varnphkhga en viss färdighet, men ej tillräcklicrt för att
erhålla r,adiooerbifikat. Följden tot'dc å allmänhet ~liva den,
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att dessa radiomatroser .e fter avslutad värnplikt lämna radiotjänsten för att övergå ti1l andra yrken. F~ottan .måste .allt.~å
för närvarande 'r äkna med att de, som utbildas till radwman
under sin värnpliktstid '\cid flottan vid mobilis,cring sakna färdighet i radiotelegrafcring. Om de till radiomän uttagna värnpliktiga däremot utbildas till idegrafister med certifil~_at, s~mlle
ed största sannoUkhet en stor del av dem efter vamplikts111
tiden söka anställning som radiotclcgmfister, varjämte de övriga kunn,a bli intresserade radioamatör,er varigenom förvärvad
Järdlighct i radiosignalering underhålles. Visserligen kunna
även dc värnpliktiga radiomatros,c rna få sådana civilanställningar att de erhålla uppskov vid mobilisering men dc
hj älpa därvid tiU att fylla landets totala behov av telegrafister.
På så sätt s.JmUc :flottan få störr·e möj1igheter att behålLa sin
stampersonal utöver den första kontraktstiden ooh därigenom
kan stamkadern lättare fyllas.
Ovannämnda skrivelse resulterade i två marinorder; den
ena föreskrev att värnpliktiga, som inkallats den 25 september
1946 och uttagits till r.a diomatroser, omedelbart efter en tre
månaders värnpliktsskola, på försök skulle utbildas till radiotelegrafister med certifikat, den andra bestämde att även de
värnpliktiga radiomatroser, som inkallats den 25 september 1945
skulle få genomgå certifikatkurs. Dc sistnämnda dock med det
förbehållet, att de toge anställning som 2. ldass sjömän under
en tid av minst ett år.
Certifikatkursen beräknades pågå sju månader och Iör att
spara instruktionspersonal beslöts det att eleverna från dc olika
örlogsstationerna skulle sammanföras till ·e n kurs vid örlogsstationens radioslwla i Karlskroi1a.
Efter ccrtiiiikatkursens slut avsågs en »lwmpl1etterande militär yrkeskurs» anordnas, för att eleverna skuUe bibringas de
nödvändiga kunskaperna i militär radiosignaltjänst.
Den 8 januari 1947 påbörjades den första certifik,atktc·sen
för värnpliktiga.
Efter en viss gallring (ofrånkomlig på grund av aU vissa
elever ioKe kunde följa med den synnerligen krävande utbild-
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ningen) o~:1fatt.ad~ kur~.en 12 överstatsanställda 2. ld ass Och
13
3. klass vampliktiga SJOman.
Eleverna fördrädde högst ol<ika civila yrken: n io s· oo ,
.
Jo.nan
.
. .
f Yl.a l .adwt·
e lmrr kcr, tre kontonster en ·konditor o s v (T
.. '
ngefal'
halHen hade rcalskolekompctcns eller därutöver Ö\1r iua . .
'
o \an 1la
folkskolekompetcns.
tS
00

00

00

•

•

'

•

Ingen ,av eleverna hade tidicrar'e
haft för avs1'!·t
"it afl'na
v
\. n
0
s'!g at telegrafistyrket efter värnpliktstiden.
Dc elever, .::>om skildes från certifikatkursen på arund ,
f"
,
o
U\
o orma ga att tillgodogöra sig utbildningen, sammanfördes ti.Jl
en radiotelefonistkurs och utbildades under tre veckor. Dessa
tel>~I1?nistcr ha eftc1: avsl,~ttad kurs med framgång a nv änts på
smafartyg, dar radJOtrahJ~en 1i f6rsta hand sker per telefoni.
Den 14-23 augusbi i år förrättades prov för <e rhå llande av
certifikat inför Kungl. TelegraJverk,ets 11eprcsentant, Byrådirektör E. Malmgren. Av de 25 eleverna erhöllo 13 2. klas s certifikat, nio l. klass certifikat och tre underkändes i telegrafering.
De tre i tclegraf,e ring underkända voro godkända <i övr1iga ämnen, varför de enligt gäl,lande bestäminels<er kunna göra fö rny,at pfov i telegratering tidigast en månad efter det att u nderkälmandet skett. 1 )
00

"

"

Samtliga elev,e r godkändes: i den korta >>kompletterande
militäm yrkes,lmrs.cn» som följde omedelbart efter cerbiiikatkursen.
,
,
,

•

1

Dc 25 eleverna förordnades efter genomgången yrkeskurs

ut sträckning ägna sig åt tclegralisty11kct efter fullgjord värnlikt och fylla därigenom ett \icke oväsentligt mobiliscrings~ehov. Belysande för detta för.h ållande är, att 21 av de 25
eleverna förklarade sig skola ,f ortsätta som tclcgrafist>fT i det
·civi,Ja. Sjömannen, kontoristen och konditorn lämna sina
o·amla civila yrken och övergå till tdegrafistyrket!
0
Sett från dc värnpliktigas synpunkt har utbildningen skänkt
fördelar av ytterst förmånlig natur. Eleverna ha sålunda under
sin värnpliktstid fått en fullgod civil yrkesutbildnring, som skulle
kosta ungefär 2,500 kronor (kursavgi<ftcr, uppehälle och böcker)
om den ägt rum vid någon av Kungl. Telegrafverket anordnade kurser.
Ett exempel kan belysa den ekonomiska och sociala vinst
som t ex den värnpliktige sjömannen ~erhåll:it genom att han
under sin värnpliktstid utbildats till telegrafist med oertifikat.
F öre sin !inryckning hade han anställning som matros på ett
h andelsfartyg med <Cn hyra av ungefär 300 kr/månad. Efter
full gjord värn p l1ikt lz,an han mönstra som telegrafist med en
h yra av minst 550 kr/månad. Dessutom har han tagit steget
fr ån »för om mast·en» till befäl!
Nackdelen med här })erörd utbildning är att den måste
göras minst två månader längr,c än förutvarande mi~itär,~ooyr
k eskurs. Den tid som de värnpliktiga sMedes kan gora tjanst
på flottans fartyg minskas med två månader. Denna nackdel
m åste emellertid väl a nses uppvägas av fördelarna.

till värnpliktiga korpraler och furirer.
Erfarenheterna av den anordnade utbildningen ge vid han den, att försöket utfallit synnerligen väl och fördelarna kunna
sammanfattas enl1igt följande:
Flottan t<illföres ett ,antal värnpliktiga telegrafister med
certifikat, som således kunna besätta v1ktiga förhand sp oster
på flottans :llartyg.
Tack vare att dc enligt ovan utbildade telegrafisterna cr håUit certifikat (behörighets-bevis) komma de att ö. mycket stor
1

De.s.s a ha sedermera avl agt komp lettering.sprov och fått certifi)
kat av 2. klass.

Med stöd av vunna erfarenheter planeras dc värnpliktiga
radiomatrosernas utbildning i framtiden ·e nligt följande:

V ärnplil;isskola bedrives under två 1nånader. Under de
t vå första veckorna sker en noggrann testning och gallning för
att så säkert som möjLigt uttaga dem som äro lämpade för
vidar,eutbildning. Aterstående en och en halv månad ägnas
åt allmän militär utbildning och undervisning i »radio-ämnen».
CertifikatJ..:urs hedrives i minst sex månader, ~mfiatt,a~de
kommersiella signalerlingsföresJ.uifter och kommersiell radiosignalering.
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Racliosignalsl-:ola bed11ives en månad varvid uthilclnin
militära r,adiiosignaltjänstbestämmelser äger rum.
g
Här skisserat förslag innehåller en skoltid av minst nio
månader. Detta kan synas mycket jämfört med den utbildningstid, som avses för övriga värnpliktiga, men det är icke
möjligt att på kortme tid utbilda en värnpliktig både till telegrafist med certifikat och till militär tekgraf:i st. Dessutom
måstJe det anses vara bättre, att utbilda den värnpliktige till
fullgod telegrafiist och därmed förmå honom att ägn a sig åt
telegr,arfistyrket Ii det civila livet, än att enelast bibringa honom
sådana kunSlkaper, att han nödtorftigt kan klara sin tj änst som
radioman under värnpliktstiden. En ofullständigt utbildad
värnpliktig radioman återgår i r,egel till Slitt civil,a yrke och
glömmer snart vad han lärt s'ig i kronans kläder.

B. Bergman.

Dansk kedja av navigeringsstationer enligt
Decca:: systemet.

Efter en omsorgsfull utredning angående alla kända hjälpmedel för navigering till sjöss har danska regeringen beslutat
att utnyttja Decca-systemet som navigatoriskt hjälpmedel i
danska och kringliggande farvatten. Med anledning härav har
danska marinministeriet på uppdrag av regeringen gjort en
överenskommelse med Decca Navigator Company, varigenom
den brittiska firman får fullmakt att anlägga och driva en
k edja av stationer i Danmark.
.
. .
.
stationernas utplacering har av danska mannmmlstenet
i samband med Decca-bolaget planlagts på sådant sätt, att
m an ,r äknar med att få största möjliga noggrannhet över hela
Danmark och de omgivande farvattnen. Den danska kedjan
kommer faktiskt att erbjuda möjlighet till säkra punkter i
Kattecratt med 20 meters noggrannhet och med en noggrannhet
av 10~ meter över en avsevärd del av Nordsjön, Skagerack och
södra Östersjön. Den nya kedjan kommer sålunda att erbjuda
en synnerligen god hjälp för navigeringen på sjöfartsv~.gar~a
m ellan Nordsjön och Östersjön och kanuner att vara sarskilt
värdefull i dessa svårnavigabla vatten.
Inga inskränkningar komma att sparas för att systen1cet skall
fungera tillfredsställande före 1947 års slut.
Placeringen av det danska systemet har omsorgsfullt samordnats med redan färdigställda engelska stationer och med den
före slagn a skotska. Detaljerade planer för den ~e~are. utarbetas nu för att underställas brittiska transportmm1stenet.
Av figuren, som visar placeringen av den danska, ~en
engelska (utnyttjas f. n.) och den föreslagna.. skotska ked1~~n.
framgår det, att dessa tre kedjor komma att tacka en a:sevard
yta, som sträcker sig från södra Östersjön i öster b.~l ~~.ap
Ushant i väster och till Shetlandsöarna i norr. Detta ar sar-
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