1946.
109:e årgången.
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Ökade krav på utbildning- och utbildare.
Av Chefen för Marinstaben, konteramiralen Erik Anderberg.

Den manna utildningen har liksom Janus två anleten.
Det ena är vänt mot kriget och dess krav, det andra mot
freden. Båda ansiktena ha med tiden fått något ändrade drag.
Att sjökrigsvetenskaperna-de äro många- ha genomgått en ofantlig utveckling under de senare årtiondena är i
Qeh för sig ett känt och ofta omvittnat sakförhållande, men
det blir en bekymmersam realitet för den som skall hereda
platJS för allt det nya kunskapsstofffet inom en praktiskt taget
oförändrad utbildningstids ram. Detta är möjligt att prestera endast, om man inför ökad ,specialisering, om man sorgfälligt sovrar nytillkon1'm.et och gallrar äldre kunskapsstoff,
om man Lager rationella utbildningsmetoder till hjälp samt
on1 m an baserar kunskapsinhämtandet på självverksamhet
utanför den egentliga skoltiden. Samtidigt får man emellert1id aldrig tappa ur sikte målet för utbildningen, 'vilket är icke
att bibringa sterila kunskaper utan fastmer är att låta kunskaperna övergå till färdigheter och fönnåg'a för envar att rätt
fylla den eller de platser, på vilka han kan komma att bli
,satt. Härför fordras, förutmn det rena kunskapsinhämtandet,
att elevernas k::uaktärer danas, att de efter urval inriktas på
rätt bana samt att deras rent fysiska kondition uppbringas
till en hög nivå.
Det anlete av vår Janus, som är vänt mot freden, har
först på ,senare tiden framträtt riktigt tydligt. Redan insikten
om all en av förutsättningarna för am en person skall vara
en god krigsm.::m är, att han är en god medborgare, ger en
antydan om nödvändigheten nv att man tillser, att envar av
vår personal i allmänkunnande och medborgerliga insikter
står fullt i nivå med sina medbröder i det civila livet. Krigs1'iclskrift i Sjöviis endet.
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tjänsten får inte bli e tt »militärt tomrum » i personalens li \,
utan måste fastmer dc, som under eller efter sin militärtjäthl
begrunda sin tjänstgöringstid, kunna konstatera, all den b efii sl
och förkovrat deras allmänskliga och medborgerliga egensk aper och förmåga på ett sådant sätt, att de bli vi L nyttigare i
samhället än vad de hade blivit, om dc icke hafl militärtjäm t
Men icke nog härmed. En avsevärd del av vår s lamp e rson~ll
söker sig efter en ganska kort anställningstid till civila yrk eJL
För alt marinens rekrytering 's kall kunna hävda sig i k OllkmTensen kräves bl a, alt utbildning en av stammanskapet iir
är så anordnad, att de, som taga avsked, under sin utb'.il dninnb vid marinen erhållit en sådan skolning, som gör de m
konkurrenskraftiga i den civila arbetsmarknaden.
Dessa utbildningskrav äro höga, dc ställa stora fordring ar
på utbildarna, icke iblolt på deras kunskapeT och färdigbel er
i militära ooh tekniska ting utan jämväl på deras allmänbildning och- i lika hög grad - på deras pedagogiska och psykologiska förmåga. Det är lande t, som ställer dessa krav p a
dem, må de få förmåga att infria dem. Men må å andra
.sidan' landet ställa till deras förfogand e all elen hjälp av skil(l a
slag, som den moderna tiden kan frambringa, såsom god a
skollokaler, undervisningsfilm, bilcl!band, nrodcllcr, plansch e1
och liknande undervisningsmateriel, lwrresponclensundervi "
ning för 1fritidsarbete m. m .

striden -

flottans utbildningsmåL

Av Chefen för Kustflottan, kontera.mira.len Erik Sa.muelson .

Övningsår et.
Målet för all utbildning vid fiollan är - eller bör i varje fall vara - att bibringa personalen fönnåga att så effektiv!
som möjligt handhava tillgänglig materiel und er strid. De ll

förmåga att h a ndhava materielen, som olik a person a lkategorier erhålla i s.k olor och yrkeskurser m m , skall under stridsutbildning på fiollans fartyg fullkomnas i sill slulliga sammanhang genom att undan för unelan inlära användningen
av e lt fartygs olika delar , hela fartyget, därefter farlygsförbanrlct och till sist hela sjöslyrkan som ett slridsinslrunlCnt
av högsta effekt.
En effektiv s lridsuthildning kräver, a tt farlygens he.sältninga r sammansvetsas Lill en enhet, till clt lag, där s amspelet
genom långvarig träning befästes och utvecklas under alb de
förh ~tllandcn, sou1 kunna uppkomma då fartyget är i strid.
Möjlighelen al t uppnå önskvärd fullkomning blir därför
i hög grad b eroende av den tid besättningei1 kan h å llas obruten ombord. B~' l e n inom fartygsbesättningarna kunna emellertid av olika anledningar icke undvikas, varför siridsutbildningens bedrivande och resultat ytterst blir avhångigt av tidpunkterna för de större p cr.sonalbylen, som förorsakas av på .
börjande och a\·slutancle av skolor i land ,s::nnt uhyle av äldre
värnpliktiga mot nya .
En fartygshesättning är smnmansatl av samtliga personalkategorier: officerare, underofficerare, underbe{äl och mcn iga, o.åväl slam som. värnpliktiga. Inom Yarje k a tegori av
s tampC'rsonal för siggår år]jgen i stort sett uneler vinterhalv[u·et
skolutbildning i land. De värnpliktiga inrycka i tre omgångal- september, januari och mars - och s lå med nuva rande 450
dagars värnplikt.stid till förfogande ombord umler omkring
ett år. UppdelDingen på olika omgångar har i detta sanunanhang underordnad betydelse, enär första omgången (sept) är
avseeld för linjeflottans fartyg, d v s i stort. sett kustflottan.
Under u lbi ldningsåre t·, som räknas l oktobcr- iW september, inträffa följande personalbyten å fartyg en:
l) m~mad ss kiflet september--oklober för sk.olornas påbörja nde i land för stampersonalen,
2) början av januari för byte av viirnplikliga samt
3) m än a dsskiftet mars-april, då skolorna i land s luta.
I anslutning till dessa personalhylen kan m an för den
sjög ående !fl ollan särskilja följande perioder:
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l) oktobe r- decem ber stridsu tbildni ng med målsät tnin g
a tt yllerlig arc utveck la .dc värnpl iktigas färdigh eter .samt för
sd
förhan
och
bereda den till .stor del nyemh arkera de befälsperson alen för omhän dertag ande av den nya värnpl iktskon
lingenl en,
2) januar i- mars yrkesu tbildni ng och grundl äggand e
.stridsu tb ildni ng med de nyemb arkera de värnpl iktiga,
3) april----.septcm ber, som uppdel as på yrkess kolor fö r
ng
s tamper sonal uneler april- juni samt fortsal t stridsu tbildni
juli-se plemlb er.
Kulmi nation en i stridsu tbildni ngen sker sålund a i scp ::tY
tcm;ber , och olvive lakligt äro fartyg en då på loppen

---- --------------

- --

-----

----

IYOY,

:Ce c-.

rs tridsbe r edskap . Nedgå ngen lill följd av bytet av s~.::nnpe
e
mindr
verket
·onal i slutet av sep lem'b er blh· dock i själva
skulle
än man vid .ctl ylligt betrak tande av utbildn ingspla nerna
kunna frestas att antaga . . :Man byt er ju icke all stampe rsonal,
est
utan end~Lst den del, smn s kall genom gå skola i land eller elj
n
rsonale
stampe
a
n~r
Den
avses för andra komm enderi ngar.
samvi:il
är
övrigt
i
.
börjar sin tjänst ombor d d:l. bcsälln ingen
ö vad, vartför en återhä mtning till högsta strid sb eredsk ap kan

·ke r elativt snabbt .
stridsu tbildni ngens ulveck ling skurva visar alHs[t en ste;s k oring januar i- mars, därefte r ctl s tillastå ende under yrkess
till
Efter
um.
lorna för att uneler juli- septem ber nå maxim
liger
s
r
fällig nedgån g vid m~mnds.skiflet septem ber- oktobe
kurvan å ter mot maxin unn.

Ar denna uppläg gning av övning såret ~indamålsenlig ?
:Med tanke uteslut ande på stridsu t-bildn ingen är svaret på denna fråga givetvi s nej. För att 'få en idealk urva måste man
ha praktis kt taget samma besättn ing ombor d hela .å ret. Detta
är emelle rtid av många orsake t· icke möjlig t och torde icke
heller ,genom föras i vår fJolla. Den kompr omiss mellan stridsoch skolutb i1dning , .som r eprese nteras av kurvan ovan, synes
vara den bästa, som uneler nuvara nde omstiin dighcte r kan
åstadk ommas .

strids utbild ninge ns bedrivande.
En redogö relse för gången av fartyge ls strid.su lbilchti ng
l
bör lämpli gen börja med den tidpun kt då en ny Jwnt ingen
emvärnpl iktiga, utgöra nde den större delen av besättn ingen,
barker ar.
Utbild ningen s förs ta skede a vser att lära person alen mael s
teriele n på respek tive drabbn ing.s platse t· samt denna materi
detalf,ncs
benäm
handh avande . Denna del av utbildn ingen
utbildn ing och bedriv es inom de olik a tjänste grenar na huvud
ar
saklige n drabbn ingscli visions ,·is. Detalju tbildni ngen omfatt
det
även viss utbildn ing p[t andra tjänste grenso mråden än
av
avsnitt
visst
ett
sig
lära
egna. Sålund a måste varje man
v.
s
o
tjänst
sjukvå rdsslri dstjäns t, skydds
Allt cfler det detalju tbildni ngen framsk rider, s.ke övning arsist
n a gemen samt med olika drabbn ingseli visione r och till
övm ed hela tjänste grenen . När man komm it så långt, ha
mainföra
tt
a
Genom
rade.
ice
ningar na hunnit bli mer kompl
teriel- och person alhave rier söker man ge dem en så Yitt möj
reska
r
chä
b
sig
ligt slridsm ässig prägel, och person alen lär
p:\
servmö jlighet er, avhjäl pa havcri cr, er.s älla stupad person al
andra drabbn ingspl atser o s Y . Det yllre teckne t pCt att fartyget hunnit till sådan ståndp unkt .ä r att man ul1föt· m er avancerade skjutn ingar och fartyge n :mvänc la högre farter.
Man kan nu börja .sammaufl~i t a dc olika drabhnillgsc1iöuvisione rnas övning ar. Detta sker uncl~r stridsm åssiga
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ningar, varvid olik a haverier f ingeras. Far tyge t håller p~i ,t1t
bli en enh et. Under del ta skede pågår även övningar i fartygsförband, vilka fråmst ha till u ppgift att 3va t~lk tik, för b ind elsetjäns t m m .
Till sist komma så dc s törre övningarna med hela sjö styrkan. De omfulta taJ.:•tisJ.:a momentövningar i form av ar tilleri- och torpedskjutn:ing a r , span ing sövningar o s v, sam t
operativa övningar, vilka pågå en längre tid, va runder sjö styrkan s tändi gt uppträder .k rigsmässigt och övar tänkbar a
krig soperation er. Uneler denna period kulminerar strid sber edskapen.
Det förtj~lnar m åhänd a påpekas, att den ovan skiss2rade
strids utbildningen omfattar endast en del av dc övningar, som
en flotta måste bedriva. Jämsid es med stridsutbildningen sker
ock så ,u tbildning i sjöm.anskap. Dess utJom kräver fartygsma terielen underhåll, vilket tager ej ob etydlig tid i anspråk. Även
om m aterielen kontinuerligt underhålles av b esättningen, måste fartygen periodvis förläggas uneler översyn vid örlogsvarven,
undergå dockning m m, vilket inkräktar p å den för stridsutbildningen disponibla tiden. Översynsperiod erna förhiggas
därför i möjlig utsträckning till årets första månader, då den
nya värnpliktig a delen av besättningen börjar sin utbildni ng
ombord .

Moderna krav på stridsntbildning.
Som alltid under krig h a teknik och taklik kraf tigt utvecklats under de t andra världskriget. Det ,gäller dä11för \att
nu söka tillgodogöra sig de rön och emar enheter , so m de f d
k ligförande h a g jort. Den kanske .mest revolutionerande nyheten är ekoradion, som på ett ingripande sätt återverkar så väl på stridsmedlens användning som på fartygens handhavande och taktiska uppträdande. Ett frmnträdande ]u3'v ifråga om modern stridsutbildning är därför, att .ekoradio finnes
på fartygen och att personal u thildas i dcs.s handha vande, enär
detta utgör en förutsättning för alt såv~il Lakliska övningar
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för befälspersonalen som inlärande av skjutregler och skjutm etoder för eldledare och riktare motsvara moderna fordringar.
En annan viktig utvecklingslinje är det ökade kravet på
samverkan mellan olika fö r svarsgren ar och samspel mellan
olika vapen. I Jörsta hand gäller detta samspelet mellan flotta
och flyg. En stridsutbildning utan r iklig tillgång till sam- och
motverkande flyg kan aldrig bliva tillfredsställande. För lvartillerie ts utbildning erfordras flygplan med modern h astig het, för flackbaneartilleriet eldledningsflygplan, för torpedfartygen dimbildnings flygplan etc, varjämte för den operativa och
taktiska utibildningen erfordras såväl sam- som motverkan av
jakt-, attack- och .spaningsflyg, ~orpedfl yg och minläggande
fl yg. För det samverkande flyget är kravet p å ständiga ,s amövningar och god ömsesidig kontakt ofrånkomligt, om tillfredsställande resultat skall kunna uppnås . Fartygsbesättningarna
måste leva i ständigt m edvetande om flygets tillvaro.
Flottans möjligbeler att m ed ,sin exceptionellt höga artillerikraft unelerstödja trupper i land ha åtskilliga gånger bestyrkts och omvittnats. Det är ,därför nödvändigt att ytterligare utveckla flottans metoder för kustbeskjutning och att
dcs.s a m e toder prövas uneler möjligast stridsmässiga samövningar m ed armen. Ett riktigt utnyttjande av den härför erforderliga materielen måste .ingå i modern stridsutlbilclning.
En krigserfarenhet, som berör fartygen so'Ln enheter, är
kravet på effektiv skyddstjänst. Det räcker ej ,att endast
.skyddspersonalcn är utbild ad i eldsläckning, läcktätning o dyl.
All p ersonal måste numera utbildas i dylik tjänst.
Till sist måste framhållas, att ren skolutbildning icke får
drivas så långt eller organiseras på sådant sått att .striclsutlbilclningcn undantränges. Tendenser i denna riktning ha tid efter annan kunnat ,s påras. En centralisering av skolor och
kurser är ur skolsynpunkt en fördel, men kan .u r stridsberedskapssynpunkt vara en direkt nackdel. . Ett schaiblonm:ässigt
sammanförande i skolor och kurser av personal från flera
fartyg leeler sålunda lätt till att fartygsbesättningarna soul en-
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heter sprängas. sönder, så att .fartygsbefälet icke längre bchärs,kar situationen och följaktligen ick e lwn känna .ansvar för
sin p er sonal, samt a tt personalens förmåga till självYerksam het och initiativ avtrubbas. Det .är därf ör av vikt, att utbi ldning av personalen i all möjlig utsträckning anförtros vederbörande fartygs- och fö·r hancl sch cfe r pch håll es inom_·det egnn
fa rtygets relingar. Fartyget är den enhet, sont utgör h örns ten en i en flottas uppbyggnad till e tt s tricl sinstrumcnt, o ch
en sund tävlan m ellan fartygen är den drivfjäder, som fram pressar och h åller ,errfektiviteten vid makt.
stridsutbildnin gen k an h eller icke h ållas fullt mod ern
med mindre hemanningen är kvalitativt och kvantitativt till räcklig för a tt betjäna alla de vapen, maskiner och övriga inrättningar ombord, som er fo rdras för att fartygen skola ·k un na an vändas. på e tt ur taktisk och krigsm_ässig synpunkt rik tigt sä tt.

Några ord om kustartilleriets utbildnings~
problem.
Av Inspektören för Kustartillerie t, generalmajor en
Hjalmar Åström.

Kustartilleriets utbildningspro blem just nu härofl yta i huvtl dsak - - liksom inom krigsmakten i övrigt - dels ur d c
tak tiska och tekniska framstegen utomlands under ,d et senaste
världskrige t de ls ur våra egna e rfarenheter från till ämpningen
av den sannolika utvecklingen .inom försvar'e l.
F lyget h ar satt .sin prägel p å opera tioner och s trider un der ,a ndra världskriget. Därom .torde den militära sak k un skapen vara enig - även om meningarna kunna vara delade

o m i vilken grad, flyget varit krigsavgörand e. Flygets betydelse måste naturligtvis uppmärksamm as; all u tbildning vid
kus tartilleriet, ·snart sagt, måste planläggas och beddvas m ed
hänsyn till hote t från det ficnmga flyg e t, ~resp stödet fn'\n
och samverkan med det egna. Eljes t är de t fdimst utveck lingen på artmcriets, minväsendets och föt·bincle lscteknikens
områden, som är av intresse för ku s tarlill cr iet, då det gäller
a tt vid utbildninge n tillämpa »världskrigets lärdoma P. Som
exempel m å framhållas det fa st uppställda sjöfrontsartill eriet s
automatisering , vilken å tminsto n e i USA fortskridit s<"t lång t,
att t o m 21 cm kanoner gjortiS h elautomatiska - m ed en
våldsmn ökning av eldkraft och precision som följd . Vidare
an vändningen av raketvapen för b ek ~impning av främst Jancl stigningslf arkoster och för lysskjutning, förbättrat krut, m edgivande h öjning av utgångshasti-gheten lilan öve rdriven slitning av eldrö,r et, förbällradc projektil- och rörkonstruktio ner ,
förbättrade eldledningsano rdningar, förbättrade korrektionsm e toder, bl a föe ;o1tmosfäriskn störn ingar m m. På Jllinv ~i 
sendets område märkas främ_s.t de nya minkons trllktion cr -bl a ma_gne tiska och aku s tiska - 's om framkommit u mkr kriget. På de t förbindels e tekniska området slutligen träd er ekoradion i förgrunden. De t är givet, alt ku.slartillC>riet m i'tste i
sin verksamhet taga all behörig hän syn till delta ulomo rdrntliga hjälpmedel, som visserligen fö r efanns .r edan före krige t
men som f ullkomnats und er de tta och som kra rtigt bidragit
till segern i såväl Juftslage t om Slot•britanni(•n 1940 som ubåts krige t 1942- 43 och flyg- och amfibiekriget mot Japan
1941 - 45.
Att närmare bestämma på vad sä tt så lunda angiYna
och a ndra - .et.farcnhctcr fdm världskritget 1939- -15 höra
beaktas vid kus tartilleriets utbildning, vilka orgnnisatorisk a
och andra å tgärd er dc höra föranleda m m , låte r sig emellertid icke närm~are bestämma, förrän vederbörligt materi el an.s katffatJs och erforderliga försök m ed densamma ägt rum.
De t är för a lt ku s tartillerie t icke skall bliva h opp·l öst efter i
utvecklingen en tvingand e nödvändighet, alt tillräckli ga meclci
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så att n~imnda maleri r:lanskaffn ing och försök kunna
~iga rum.
Om f lyget sa lt sin prägel på det andra världskriget, är
det å andra sidan ett omisskänlig !: drag hos detta krig, all
dess operation er och s trid er genomförts undeT intim samverkan mellan s tridskrafter ur olika försvarsgrenar .
Inom den sven sk•a krigsmakten, som har en gem ensam
överbefälhava re, finnes organisa toriskt sett, .gynnsamma betingelser för en sådan san1,verkan i såväl krig som fre d.
Vad kustar tilleriet angå r , m åsle - särskilt när det gäll er
den taktiska förbandsutbild ningen - noga beaktas, att alla
möjliglA~ter till samö-v ningar och samarb et e i övrigt ,med
flottan, f lygvapnet och armen utn yttjas.
Krigserfarenhe terna ulvisa, a tt numera slora m.öjligheter
förefinnas för överrumpland e för e tag genom Juftlandsättnin g
eller , då det gäller vid kusten grupperade stridskrafter, genom
lands tigningsföretag över sjön . Man erinre sig krige ts commandoraider. Ä ven h ~irtill m ås te hänsyn tagas vid utbil dningen inom kustartilleriet, i det att man h a r att lägga stor
Yikt vicl utbildningen i skjutning UJ,ed hanelvapen (inklusive
a utomatgevär, kulsprutegevä r och kulsprutepi stoler), i närför svarstjäns t och fälltjänst.
F ör stora delar av kustartilleriet kräva stridsuppgifter no
den yttersta vaksamhet och fönmåga att under korta tidsm.om ent utveckla maxin1<mn av ene rgi och kraf t. De tta m åste
i sin m å n prägla utbildningsai'b e tet. Idro tt, ,främst militär sådan, av olika s lag m åste givas tCtt s tort utrymme på övningsprogrammen. TiUgång till idrottsplatser - give tvi s av jämförelsevis enkel b esrk affan:het - på kustartill eriets y tterförläggningnr är därför av s tor betydelse, jämväl m ed hän syn
Ii Il fritidsproblem et.
Jag övergår .så till några av de ut•h ildningsproble m, som
hollna i gäUande försvarsordnil11g och de närma,s te årens sannolika utveckling inom försvaret.
Först möter här frågan om förläggningen ;av dc värnpl iktigas för s ta tjäns tgör in g. Bör huvuddelen av de värn-

~uwisa.s,
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pEktiga (i första hand v~irnplikli ga tillhörande artilleri- samt
signal- och minavdelninga rna) inrycrlza (lik som. hittills) p<t
våren, eller bör mnn ,gå in för inryckning på hösten? Då
kustarlilleriets regementsövni ngar av flera skäl, hl a Inöjligh eterna till samverkan med flatlan och armen, böra förlägga s
till .september, och då dessa .samövningar i form av krigs- och
fälttj äns tövn ingar fordra en åtmi nstone nöjaktig" förhandsutbildning och i övrigt en, genomsni ttli gt sett, jämförelsev is hög
utbildning.sni vå, ligger det onekligen nära till hanels att an se,
att sep temb erövningarna böra utgöra slutstadiet i de värnpliktigaJS utbildning, .soml på den grund hör både börja och sluta
på h ös len . U tbildningsgång en skulle därigenom bli mera logisk och r a tionell. Emellertid torde denna uppfa llning över vägand e vila på formella och teoretiska grunder. I realiteten,
i praktirk en, tord e den på hösten bc,gynnande uU)ilclningen
komma alt lida av stora .svaghetet·, bl a att den grundläggande
utbildningen i de speciella vapenämnena, ar tilleritjänst, mintjänst, signaltjänst m m må:ste bli sämre än ·eljest, a tt de värnpliktiga underbefälsele vernas och und erofficcrse'levernas utbildning m ås te för.sv[u·as , att m öj-ligheterna att under vinterhalvåret beordra officerar-e och .u nderofficerare Lill skolor och
kurser utom vapnet fö r egen utbildning o s v m åsle 1bli mindre e lc. Ur psykologisk synpunkt torde därjämte ren fö rsta
tjänstgöring för de värnpliktiga, som börjnr på h i)s ten, vara
ogynnsammar e än en, som börjar på våren. Ö\'ervägande
skäl synas sålunda tala för bibehållande av elen nuvarande
inryckningen på våren (i början av april) för de värnpliktigas
huvuddel.
Fr o m å r 1947 (1946 års inskrivningrSf örrättningar) kommer kustartilleriels å rsk ontingent värnp likti ga att högst avsevärt minskas. Detla samm.anhänge r givetvis n'lecl den k raftiga
minskning i resp årsklassers .styrka, som förorsak ats av nativitetens nedg[mg under 20- och 30-talen. Nämnda förhåll ande
konstituerar ett problem. även för ul:bildningsve rksamhelcn vid
vapnet, så 1ill vida som viss utbildning förutsätter el t Yi sst .m inimum av elever för alt över huvud med framg:'tng kunna
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bedriv~~s.

Det stora behovet av specialister inom samtliga yrkesavdelningm vid kustartilleriet tillika 1ned den förhålland evis ringa stammanskapskadern skärpa dc svårigheter, som eljest uppstå för utbildningens bedrivande gen011n den förminsk adc värnpliktskonlingenten. Säkerligen blir det framdeles nödvändigt att i hög gPad koncentrera utbildningen såväl inom
som mellan truppförbanden, vilket är olä>gligt ur beredskapssynpunkt och med hänsyn till vederbörandes lokala använd barhet ävensom kostnadsökande. Man torde också bli hän visad till att i större utsträckning än redan skett och sker vid
kustartilleriet söka få personalen i vissa hånseenden u tbirda d
vid andra vapenslag, vid flottan och vid armen.
Beredskapsåren ha tillfört kustartilleriet en betydande m aterielöik ning. Den redan förut krävnnde och svårbemästrad\'
tekniska tjänsten vid yapnet hnr härigenom ytterligare kompl icerats. M a o materielens underhåll och vård ha alltmera
trängt i förgrunden. S'a mtidigt ha också vissa hristcr i organisation och ullb ildning i förevarande hänseende trätt i dagen .
I stor utsträckning sammanhänger bristerna med den förut an tydda ' knnpphe ten i kustartilleriets stammanskapskader, som
bl a föranleder, att värnpliktiga i stor utsträckning måste ta gas i anspn'\lk för underhållstjänsten. Det är ett oavvi,sligt kraY ,
att denna tjänst effektiviseras dels genom ökad tmgång p å
långlidsanställd yrkespersonal av ett eller annat slag (civilans.tällda, överfurirer el dyl) dels genom förbättring av yrkesutbildningen för den övriga yrkespersonalen, de värnphktiga
inbegripna, främst tillhörande hantverksavdclningen. Det gäller här givetvis alt i s törsta möjliga utsträckning tillgodogöra
sig den yrkesskicklighet, som på grund av föregående civil utbildning kan förefinnas bland de värnpliktiga. Detta förutsälter dock en viss omläggning av tjänstgöringstiden ~ör värnpliktiga, varom här är fråga.
Kustartilleriets mellanställning mellan flottan och armen
präglar, som~ naturligt är, vapnets verksamhet och uppställer
särskilda utbildningsproblem. För att enelast nämna någr a
mera hetyclebefulla områden, framträder nämnda förhålland e

med skärpa inom artilleriet och signaltjänsten. net gäller
att ul:bilda och öva peTsonalen i att bekämpa m{tl på :sjön, resp
på land, ev i 1samverkan med örlogsfartyg, resp s tridskrafter
ur armen, i senare fallet ev vid en landgräns eller eljest inuti
landet. Utbildningskraven måste fördenskull bli både kvantitativt ooh kvalitativt höga, särskilt i vad giillcr befälet, enk annerligen oHicerarmt. Utbildningsproblemet blir också, såsom h elhe t betraktat, komplicerat. Lösningen ligger i huvudsak i en genomförd specialisering, såväl individuellt :som rförbandsvis, varvid dock sjöfrontstjänsten heaktns och i praktiken
behandlas såsom det centrala, enande och samm.anhftllancle elementet. Utibildningsproblemets skiftande och komplicerade beskaffenhe t är givetvis på ett sätt en svårighet, en ~1ackclel. Men
å andra sida n gör mångsidigheten tjänsten intr essant, ger anledning" och tilLfällen till utblickar samt vidgar horisonten. Den
utgör även en hälsosam motvikt mot det ogynnsamma inflytande på arbetsglädje och trivsel, som eljest tjänstens' inom
kustartilleriet ö,vervägancle :statiska karaktär enligt >Sakens natur måste utöva.

Utbildningen vid Kungl Sjökrigsskolan.
Av Chefen för sjökrigsskolan, kommendören Jens Stefenson.

Allmänt.
En sjö- eller kustartilleriofficer, .so~n fick sin utbildning i
den gamla sjö~krigs,skolan under nitbonhundratalets första dcceimier ja till och med en hit in på 1930-lalet, ,skulle, om han
nu gjorde ett besök på den nya sjökrigsskolan eller följde de
praktiska övningarna, snart nog finna, att - framför allt vid
skolan iland - inte mycket var likt det, som förekom på hans
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tid. Han skulle emeller tid också l&tt kunna konstat era, au
uUJildn ingsmål ct i s lort fattfara nde är detsam ma, nämlig en at t
fostra dugand e och ansvars kännan de unga officera re. I nu
gälland e föreskr ifler för utbildn ingen vid sjökrigs,skol::m (FUS)
uttryck es detta i del I så: »Utbild ningen vid sjökrig sskolan ::tY ser alt helt eller ,delvis bibring a marine ns officcr, saspiran lcr och
kade tter dc kunska per och färdigh eter, som erfordr as för all
bestrida sådana befattn ingar, som tillkom ma lägs ta offi cer:--graden i flottans , ,kustart illeriets och marinin tendent urkåren s
.s tam och reserv ävensom dc grundlä ggande 'kunska per, som eTfordras för vidareu tbildnin g sonr officer.
I anslutn ing till ovan angivet uthildn ingsnrå l skall utbildningen vid \Sjökrig sskolan inriktas på att ho.s elcYcrn a främja ul Yecklin gcn av de egenska p er , som åro nödvän diga för ett riil t
fullgöra nde av det blivand e kallet, såsom ansvars känsla, plik ltrohet och initiativ krafl, uth å llighet och discipli när uppfatt ni ng .
sinnesn ärvaro och omdöm esförm åga ''. Att vägen till delta u thildnin gsmål uneler ,senare tideT väsentl igt ändrats , beror hä r
liksorp inom. så Jnånga andra yrken på den ocrhörd a utveck lingen av dc medel, som utnyttja s i verksam heten, och på d e
delvis förö.ndr adc krav, man ställer på den unge ledaren aY
idag. :tvfen ·det s~mman häng cr naturlig tvis ocks:l med de .spe c iella u~bilclningsförh å1l anden, som elt intern atsystem erbjude r.

Skolan i land.
Innan jag går närmar e 111 på dc för~tnämnda orsakcr n::t
till en födindr ing i uU1ilclning, vill jag med några ord heröra
interna tsystem ets för- och nackde lar så som jag ser dem. De t
fanns väl många och finns kanske i:innn officera re Yid marinen av äldre årgånga r, som trodde att möjligh elerna till fri tidsstud ier skulle bli betydlig t sämre, når kadette rna bodde sa
nära .inpå varand ra .som i en kasern. Den farhåga n hade måhända besanna ts, om elevern a tvingal s .a;tt bo i logeme nt·, me n
den är alldeles omotiv erad med dc möjligh eter till ostördh et,
som förlägg ningen i .sjökrig sskolan - två i varje rum med därutöver rs är!'Jdld a överläs ningsru m - erbjucle r. Det har tYärt-

om visat sig, att studierc sullatct blivit väsentli gt bättre ef ter
inflyttn ingen på ,Näsby. Eller vad sägs om att våren 1944
d v S vid slutet av den första hela vintern vid nya skolan iland
(numer a kallad ,kadc LLsk olan) enelast 15 underb etyg förekom mo bland 2,068 avgivna betyg eller onrsatt i procent 0,72. 1942,
d v s sista vintern på Skcpps holmcn , var moLsva rande procent tal 1,22. Detta glii.cljande förhålla nde torde knappa st kunn a
tillskriv as en humana re hcLygss ätLning än tidigare utan dels
elen större möjligh eten atl på kvi:illrm ra kunna använd a skolans
utmärk ta undervi sningsm ateriel, dels Hillare och intimar e kontakt mellan elevern a till örnscsid ig hjälp. Den ene är skickli g
i en gren, den .andre i en annan och så hjälper man varand ra
efter bästa förmåg a. Jag har under de gångna åren vid clt
flert al tillfälle n sett, hur dc duktiga re och mera studietb egåvade elevern a biståU dc minchc väl lottade kam ra terna i der<~'s
studier. En sådan hjälp underlä ttas i hög grad vid c lt internatsys tcm. Men det är ej enelast på .sludico mrådct, som systemet erbjude r fördela r. Det giver också större möjligh eter till
karaktä rs- och kamral fosh·an samt till fysisk fostran och de t
föphind rar för den svaga karaklä ren många tillfälle n till slarv
och ö,v erc!åd i levnads sätt. De t ställer des,suto m elevern a i stort
sett på samma ekonom iska bas, vilket i dessa Llagar icke ~ir
oväsent ligt. Slulligc n gör det uLbiklH ingcn till cfficer !Synnerligen billi g för individ en, varigen om den rekryte ring på bred
bas, som ~i r önskvä rd, ÖYerhu vud taget möjligg öres.
En nackde l kan emeller tid systeme t innebär a, nämlige n
att i högre grad än förut isolera elevern a .fr~tn den civila omvärlden . Denna nackde l har man rSÖkt mins'k a genom att uppmana till civilt umgäng e på fritid oclt alt inbjuda · civil ung dom till ,diskuss ioner, till samkvä m och till danser på skolan.
Dessuto m. söker man vidga elevern as kunska per om samhäl let
och dc~:s funktio ner samt öka deras allmänb ildning överhuv ud
taget ,genom förcdr:1 g av kända civila föreläsa re.
Tidigar e har framhål lits, att den oerhörd a utveckl ingen
au de medel, vanned man arbetar , bl a ino·m föi'svar et, har
t vingal Lill aH lägga om utbildn ingen. Det är ju tämlige n klart,
1
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gatt man, när ny materi el tillkom mer och nya 1netod er för kri
ed
m
fram
hårt
föring clärigc nmn skapas , måste gå ganska
Gedde syxan bland ämnen och kurspl aner, om. man skall hinna
inhäm ta det för den blivan de officer en viktign ste på ·,sa mma
olid som förr. Samtid igt sträva r man naturli gtvis att nlCd m
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s
hel ct. N~ir man förr kunde kosta på
s
iränga tämlig en djupt in i dc rent teorcti s'ka grunde rna, tvinga
gen
m::m nu alt koncen trera ,s ig på sådanl , ,som är oundg ängli
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nödvän digt för den unge officer ens sjömil itära allnrän bilclni
grundn
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e ller för hans förs ta tjäns tgör
Ya! för hans vidareu thi ldning som officer . Dcrtta har för ·sjökadett en fört med sig ,a lt man i torped lära och minlär a enda.st
läs er det, som kan anses höra till allmän bildnin gen, i fullt medtill
Yetanclc om alt m ånga luckor uppstå, som kunna täppas
ämdes.sa
i
ing
utbildn
special
går
först d å vederb örande genom
nen. Man har därem ot i ok e minsk at ticl en för artiller i och den
pra,k ti ska artiller i tjänsten därför, att varje officer ,k an bli ·satt
att leda artiller iskjutn ing u tan att först genom gå special utbildning, 1\wn m.nn har grundl igt om·stu vat lnmspl anerna till förm [m. för det, .som har direkt praktis k :använd ning. I sjö·k rigskonst skumm ar man endast äldre tiders sjö·krigshi.sto.ria men
söker trängn ·d jupare jn i de si'Sta krigen s sjökrig ;shänd clser,
ens
dessas inverk an på kriget i sin h elhet och p å sjökrig skonst
edlen
utveck ling. I naviga tion hava alla dc m oderna hjälpm
nödvän diggjo rt en ombgg ning av lmd ervisni ngen, en omlägg
att
rför
talct
tin1can
av
ing
minskn
ning, 's om även beling as av
tillgod ose andra ~imnen. Att betydeL sen av ämnet n aviga tion
och dess praktis ka tillämp ning ej därför under.s"kawus i ~jö
krigssk olan kan försäk ras. Genon1. utmärk t uncl crviiSni ngsma
t
tericl och ratione llare kurspl an er h a r man fak.tisk t kunna
hålla den teore tiska standa rden uppe trots den nämnd a minskningen i underv isnings tid. Den praktis ka utbildn ingen i detta
ämne h ar naturli gtvis lidit av a tt kadett fartyge n uneler krigs{u·en tvungi ts till mindre rörligh e t, cU missfö rhållan de, som
rman får hoppas nu sk all vara över. Jag å terkom mer emelle
t id till den praktisk a utbildn ingen sederm era.

Den krmske s törs ta olikhet en i u 1~) ilclning5pro-grammct , i el
s kolan iland förr och nu på alla utbildn ingslin jer ,är utökni ngen
av timant alet i gymna stik och idrott samt i handva penstjä nst.
Därvid torde det för de flesta officer are vid marine n >:ara ganska naturli gt, att idrotte n i vår tid ,får en mera framsk juten
plats på .schem at än förr, i ,all .synner het som den nya skolan
inlycklig tvis kan bjuda på hältre lokaler för gymna stik och
en
inom
och
hmd
vårt
i
skolor
vmhus iclrott iin dc allr:1 flesta
en
av
g
esittnin
b
i
vara
.ej alllför avliiw•;en frnmti d kan hoppa s
Det
l.
fullt accept abel idrolts pla!s och l'1l mycke t god simhal
är, när dessa önskni ngar uppfyllLs, av1s ikten att skolan skall
kunna lämna ifrån sig ~j endast välträn ade och hårdfö ra .samt
av gymna s tik och idrott person ligen intress erade unga officee
rare utan även h::tva bibring at dem förm :1 ga att leda enklar
·Övnin gar i nämnd a grenar .
Svårar e torde emelle rtid, åtmins tone för sjö- och inten·d enturo fficcra r.c, vara alt inse behove t av 8 tim handva pensatt
tjänst pr neka. Det. är väl ej mening en, säger man sig,
ej
kan
Jag
rister.
infante
till
·dos.sa kadett er ~kola uthilcla s
hyste
skolan
för
n eka till, alt jag före tilltriid et av chefs skapet
jag
en liknan de åsikt. Men ja,g har ändrat elen numer a, sedan
sett hur handva penstjä nsten gjort de inför tr·upp månge n gång
blyga och tafaua ynglin garna till befäl, som upptra tt lugnt
var
Dch säkert och som gjort det därför, att de visste vad det
penshandva
i
ingen
frågan om. Det väsent ligaste n1!ed utbildn
tjänst anser jag allt.s å vara, att den fostrar karlar, som kunna
f'öra befäl, wm ej tappa humör et, när truppe n börjar knorra
inför tröLLhet och missm od ulan driva sin vilja igenorm med
gfa sthet och lugn , och som själva ej rygga tillbak a för ansträn
penshandva
att
,nn:ser
jag
ninga r och små ,strapa tser. Men
tjänste n har bc'tyde lse även i så motto, att den utbilda r eleverna att kunna utföra sådana uppdra g, som i det moder na kriget
kunna anförtr os åt sjöfolk . Jag tror, att alla dc officer are,
som på ,senare år i högre eller lägre befartn ingar lett utibildningen i handva pens tjän.st vid sjökrig sskola n eller som följt
n{tgra Hingre övning ar i denna utbildn ingsgr en, hava samma
'Tidskr ift i Sjö viisendet.
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uppfattning som jag i denna fråga. I\lin förhoppning är ock så, att dC! elever, ,som. lämna skolan med en annan å-;ikt om
handvapenstjänsten, vid mognare å lder skola komma till bätt re insikt, åtminstone om dess betydelse i stort, även om å.sik tcrm1 kunna vara delade med avseende å vissa detaljer.
Några nya ämnen har på senare år införts. Bland des-;a
intager »Allmän beJ:~iJstr tbildning » utan lvekan del friim-,l a
rmumet och förekommer på alla sko hm s utbildningslinjer. P a
stmnlinjerna innehåller lägre kursens program en rcpcli tifl n.
och utvidgning av läroved"ens kurs i samhällsliira såsom en
förberedelse för den undervisning, .som unga officerm-e av-;e .'
meddela de värnpliktiga, samt allmänna synpunk Ler på hefii Is ·utövning, befälhavarens uppgifter, utbildningens planläggning,
organisation och genomrförandc samt allm~inna grunder för
instruktionstjänst I högre kursen går m.an in pCt psykologisk a
och pedagogiska principer för bcfii.Lsutövning, disciplinär fmt ran, utbildningsmetodik, personalvård, rekrytering och perso nalutväljning .samt principer för rationell arbetsledning. Un der en del av höstterminen och h ela V<trtcrminen få elevern a
hålla provlektioner och föredrag med diskussion i för den blivande officeren ak~uclla ämnen. 1-hirvid följer num gängse
regler för mötesteknik fö·r att vänja eJc,·erna Yicl dylik. För
reservkurserna gäller i .s tort sett .samma program med i vissa
delar n1.indre omfattning betingad av det mindre timantalet.
»Allmän b~fälsu~bildning » har visat sig kunna i hög grad fång a
elevernas intresse. Provlektionerna men frantför allt föredra gen tvinga till eftertanke och nyttig åsiktsbry tning och giva
rikliga tillfällen för befälet aU bilda sig en uppfattning om
elevernas mognad och .själ vständiga omdöme.
I luflkrigskonsl, som förekonl'mcr å sjöofficers- och kustarlillcriotfficerslinjcrna samt resp rcscrvlinjer, m eleverna en
inblick i flygvapnets materielfrågor samt denna försvarsgrens
uppgifter och verksamhet sedda mot bakgrund av det moderna kriget.
Utbildningen i förhindelsclära, son1 är en teoretisk påbyggnad ptt ämnet signaltjäm;t, avser all göra eleverna skioka -
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dc a t t tjänstgöra ~ om förbindelseofficerare på mindre fartyg
eller (intcndcn'lurofficerarna) som hilr ii.dande förbindelseofficerare.
Jag har h~ir ovan sökt gi,·a en o rientering 10m och några
kommentarer till dc viktigaste förändringar, som sedan slutet
på tre ttiotalet s[t Sln<tningom genomförts beträff::mdc utbildningen vid kad c llskol ::m. I vissa fall har jag tagit sjöoJficerslinjen ~.om typexempel. Detta inn ehär icke \.tt t dc andra linjerna vid sko lan s tått still. Katurligtvis har man 'lii.ven vid
dessa vidtagit dc ändringar, som betin,g als av utvecklingen, Yilkct ju också i vissa fall direkt torde framgå av redogörelsen
ovan.
o,·anståcndc kortfatlade redogördsc för kadettsko-lan skulle emellertid vara högst ofullständig, om intet nämndes om
dc trenne nya linjer, .som där inr~ittattS. Jag ,syftar här pft i·eservofJicerslinjen B vid flottan och vpl-orfficerslinjcrna vid
flot.t::.1.n och ku startilleriet.
Den förstnämnda linjen rekryteras av studenter och lik ställda, vilka und er a~pirantåre t i a llt hava gemensam ulJ)ilclning med sl:tm l in j en. Vid årets slut lamna där.för ~t resenlinjen godkända elever, vilka uppfylla antagningsfordringarua
å stamlinjen, övergå till denna, om dc funnit .sig trivas med
yrket. Onwänt kunna s lantlinjens aspiranter gft över till r eservlinjcn. U tbildningen i kadettskolan är för denna linje helt
tillrä tt alagd för deras blinmdc tjänstgöring vid flottan, nämli gen såJsom fn rtyg:schef på mindre minsvepare e ll er kommendcrad otfJicer pi\. ~.tön·c sådan eller iland som instrukl ionsofficer, kompanibefäl eller i marimlistriktsslaber. Utb ildningen i
navigation drives dock något längre än som är nödvändigt i~ör
ovannämnda tjiinstgö.r ing ombord, nämligen till pari Lr·t med
slyrmanscxmnen, för vilket ändmnål mnn även Jäser astronomisk navigation. Man vill härmed ök;t vederbörande,s själYförtroende saml anseendet gentemot annat ,s jöfolk. Tillströmningen till denna linje ökas mer och mer. Flottan har anledning hysa den förhoppningen, a t,t officer a rna tillhörande linjen i framticlen skola bilda den brygga över till det civila livet,
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som fJollan så Yäl b chö,·cr, och sålunda bli ett k omplement till
fö r ankringen i h andelsflo ttan genom den andra reservbef~i.l:-. -

yngling ar, som avse att sö·k a inträde i sjökrigsskolans sjöofficerslinj e.

kalcgorien.
Vpl-officcrslinjernas elever utgöras fö r flottans del__av sjö kaptener , som icke önsk a bliva reservofficerare, och for kust artillerie ls del av under ticli gare vpl-tjänstgöring särs'kilt ut tagna elever, som visat sig liimpliga. för utbildning till Yp l
officerare . Dessa b åda kategorier s utbildning vid kadettskolan
.sammanfaller helt med r esp resenlinjcr,s.

Vad övriga kurser å sjö- och reservofficerslinjen A, d v s
sjökaptenslinjen, beträffar, företc dc inga stön·e förändringar .
Man k an möjligen peka på den s trävan, som alltmer k ommit
till synes, alt vakanssätta officers-, underofficers- och furirsbef a ttningar och fylla dem m ed kadetter och aspiranter för alt
därmed giva eleverna en s törre möjlighet alt utöva sjä lvsläudigt befäl. Sålunda vakanssältas exempelvis på jaganm :1l la
officerare ulom fartygschefen och en officer, vilken icke är
de taljofficer ntan encl::tst chefen s biträde vid skötsel av fartyg
och b esä ttning, alltså ·e tt slags sekond. Även en del upphördsmän, plulonbefälhavare, signal- och cldledningss lynnän, eld lednings- och s ignalmän samt riktare vakanssätt::-.s. Pi"L minsveparna finnes ingen kommenderad officer, ulom möjligen ft
clivisionschefsb å tcn, av samma skäl som ovan fr amhällih. Undervisning i en del ämnen såsom sjöm:1nskap, maskin- och fartygskännedom, ar tilleri (prakti sk tillämpning av teorieJJ ilancl ) ,
artilleritjänst och reglementen förekommer a lltjämt ombord
och bör icke försvinna, enär m au knappast kan tänka sig stu dera ämnena ifråga iland och sålunda bryta ut dem Hr si lt
rätta sammanhang.

Aspirantskola och praktiska kurser.
Här nedan behandlas endast sjöofficers- och marininlcndcnlslinjcrna jämte resp rcscrvlinjcr, efler:som kustartilleriets
praktisl~a utbildning ej går i sjökrigsskolans reg i. .
Förändringarna för aspir:mlskolans och dc praktiska kursern as vidkommande äro icke så slora och genon"lgripande som
för skolan iland. För smnl1iga linjer gäller att aspir::mtskolan,
.som numera är förbgd till Näsby, fått en ytterligare militä r
beloni;1 g. ~fan lägger sålunda större vikt än förr vid elevernas rent militära fostran och h ar för att tillmötesgå detla kraY
tvungits alL i någon m[m minska på :en del av d e teoretiska
i:imncnas omfång. Tyvärr har segel utbildningen i brist ptl se gelfartyg fått ersättas med 14 dagars förläggning i stockhalms
skärgård, varunder man koncentrerat utbildningen till rent
praktiska grenar :såsom håttjänst, signaltjänst och simid~·ott.
Surrogatet har som sådant visat sig ganska galt. Ehuru lt~cn
på segelfartyg var mycket nyt tig, blir det n1ecl" cle.~l a vkorlnmg
av :1spiranlskolan, som från och m.ed de lta ar a~er run~ P~l
.,·rund av .sluden~examens ::n·slutning först i mediO av JUIU,
~vå rt alt ulan men för annan nyttig praktisk utbildning inrymma segelmånaden inom aspi r:1nlskola~~s r am, mer: skulle
ett lämpligt segelfm·tyg åter ställas till forf?>gan_cle, ifar J.nan
måhända försöka åstadik omma den erforderhga hden. Dattre
skulle em ellertid enligt ntin mening vara att göra en förberedande utbildning å segelfartyg obligatorisk för sådana skol-

Som inledning,svis nämndes h a Ya vid .floltan LYenne nya
officersu tbildningslinjer tillkom mi t p :l senare år, rc5cl'vofficcrslinjen B och vpl-officer:s linjen. Den förra1s elever avses, såsom
tidigare nämnts, alt under sjöt jiinsl tjänstgöra som ch ef på
mindre minsvepare eller som kommenderad o-fficer p å större
sådan och under landtjän<;t som instruklionso.fficer, karmpanib efäl eller i marindistriktsstaber m m. Behilskm.-~en, el v s
utbildnings lid ens lredjc sommar, Hlr helt sin priigd hiirav och
för siggår uneler o'm kring 7 Yockor på minsvepmc och omkring
10 veckor som instruktionsbefäl m m vid aspir:tn tskolan p:l
Näsby. Vpl- o.Bficcrslinjens e lever, vilka uteslutande a vses för
min svcpningstjäns t, utbildas under för s ta delen av andra sommaren på mins1k olavdclningen och under sista delen på sjö-
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krigssk olavdcl ningcn. U l·bildnin gcn skiljer sig myck et lilcl
från de blivand e resen-o fficerar nas.
S tu Il igen må nämnas , :\t t sj ökad e tt ern a i l. hcfi-i Is k ursPil
underg å utbildn ing vid kuslarli llcriet under 2- 3 veckor fiir
alt 'frt en inib lick i verksam heten därsläd es på samma sält som
kustarti llerioff icersasp iranter och -kadet.l er under vard em omkring ± veckor ui'J)ilclas pft sjökrigs skolavd elninge n. Önskv~ir l
år givetvis , atl ~·jökadctternas nämnd a tjänstgö ring kunde för länga s, men delta låter sig icke göra ulan olägenh et för utbild ningen i övrig!, varjim te svårigh eter skulle uppstå alt und er
längre Lid fylla va kan:scrn a efter dem ombord . De t vor a där för förmån ligare för lj~instc n och för kadette rnas utbildn ing
ombord , om utbildn ingen vid kus tarti lleriet kunde l~igga s som
en växeltjä nsLgöri ng av längre varakti ghet uneler fänriks tiden
eller nröjligen de första löjlnan tsåren.
Det är av slor vikt, att utbildn ingen ombord äger rum p ~l
modern t ulrustac lc farlyg , så alt elevern a redan från hörjan fa
lära sig hanelsk as nr cd den mat,c riel, med vilken de ts kola för svara landet, om ofred inträde r, Detta önskem ål hava d e ansvariga' myndig heterna i all möjlig utsträck ning på senare år
beaktat .
Den praktis ka såväl som den learetis ka utbildn ingen aY
marinin lcndcnt ska'llet terna mC1 s le taga sikte på att ifrågav arandc persona l skall tfå tillräck lig militär utbildn ing såväl för att
fylla sina funktio ner vid fiollan som vid kuslarti llcril'l samtidigt ,s om den skall få dE-n m e rkantila och kamera la ulbilclning, som erfordr as för ccnlral och perifer förvalln ingsljän st.
Det •iir givet, att en s{tdan mångsi dig utbildn ing icke kan n å
toppkla ss på nå•g ot utbildni Dg,s område . Man m:åste göra en
kompro mi,ss mellan ovannärnrDJda olika krav Jncn en sådan
kompro miss, ~o m bäst gagnar intende nturoff icerarn as tjänst
inom marine n. Jag !ror, alt den nuvara nd e rutbildn ingen är
en ganska lycklig lösning av problem et. Den praktis ka utbild ningen, som nu närmas t är i Jråga, gestalta r sig på {öljnnclc
sält. Eflcr aspiran tskol an, där slörsta viklen lägges på den
rent militär a fos tran, följ er 1. unded)c Hilskur scn på långms e-

fariyg. Härund er få aspiran ierna tjänstgö ra i däckstj änst omkring en tredjedel av kursen och resten i praktis k förvaltn ingstjänst, Yil'kcn uppdela s på intende ntscxpeclilione n, köket och
fönåde n. Under 2. underb efälsku rsen påfölja nde somma r ~igl'r
utbil dningen rum vid Sydkus tens marind istrikt, varav omkrin g
tYå m ånader vid kustarti lleriföT svarel. Under kursen få elcycrna tjänstgö ra på olika lokala förvaltn ingsorg an, dock enda.st
på en plats för varje kad ett. Vid midsom martid börjar en tre
veckors period med sinelicb esök vid industr iella anläggn ingar
~,amt med besök vid Norrlan dskuste ns, Gotland s och Västkus
och
m
inneclo
lokalk~
rna
tens marind istrikt för att giva kadette
nå,g on inblick i förvaltn ingsför hålland ena cUirstädcs. Under
.som·m.artns !'rista lvå m ånader är ul'bildn ingen förlagd till Stockh olms kustarti lleriför svar, varund er kadette n bl ,a .skall tjänstgöra som biträda nde sctklionsin~enclent och/elle r magats inscheL
2. befälsk ursen - sista utbildn ingssom maren - ät· helt förlagd till sjökrigs,s 'kolavde lningen , ,där kadette rna få tjänstgö ra
i olika befal lni ngar, som tillkonll ma intende nturoff icerarn a
o0 mhorcl.
Reservi ntenden tslinjen s utbildn ing samma nfaller med stammens t o m 2. undm,b efälsku rs. Vid kadens kolan hava \kadetlern a speciell utbildn ing, vilken avsluta s med rcservo fficcrs<Cxamen pii. vCtren.

Övriga katego rier, som utbilda s vid skolan .
Marinin genjörs aspirart ,ter och -l;adette r hava seelan åtskilliga år under vissa lid er uLbilda ts tillsamm ans med sjöoffic ersaspiran ter och -kaclell cr. Fr o m 1944 har man gått vidnt·c
i smnarb elets anda, i det att de i militärt hänseen de slä ll~s under chefen för sjökrigs skolan uneler hela sin ulbilcln ings lid .
Beträff ande u!'bilcln ingcn vid flottan b ar MOD inspekt ionsrätt
oOch för ulbilcln ingen vid de teknisk a hög skolorn a fasLsläl ler
MÖD läropla n eflcr inhämt at utlåtan de från vederbö rligt Eirarkollcg ium.
D[t nuvnr::m dc utbildn ing till J11{lrinin genjör måhänd a icke
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är allmänt känd, medd elas här en kortare orientering ~därom
Aspirantsiw lan genomgås tillsammans med Ö·v riga ka tegorit-r
och följer i stort selt .Je·s sas utbildnings program. Redan nu fa
en1ellertid eleverna börja .stifta belkantskap med maskin- och
fartygskänn eclom. Uneler den därpå följande vinterexped itionen ombord på långresefart yget genomgås underhefäls kursen.
varunder aspiranten vid sjdan av den teoretiska undervisningen, vilken huvudsaklig en är tekniskt b etonad, Hr gö ra
prakLi,s k däckstjänst under en tredjedel av kursen, den övri gn
tiden ägnas åt maskinomr ådet Sedan följer omkring sex m anadel's praktik vid civilt varv eller verkstad samt antagnin !-!
till mariningen jörskadett med furirs grad i samhand med kommendering till teknisk högskola. Sommaren därpå genomgm
kadetten, som dessförinna n förordnats till uneler officer a v 2 gr,
l. ingenjörsku rs (omkring två och en halv månader) på sj iikrigsskolav delningen. Efter 2. årskursen vid Lcknisk högskola
följer 2. ingenjörsku rs (omkring två och en halv månader) vi d
Karl.skrona örlog'Svarv. Kadetten har nu förordnats till fiag(-\ ·
kade tt och studerar under kursen örlogsvarve ts organisatio 11
och verksamhet jämsides med deltagande i praktiskt verkstad sm·bele. Så konuner 3. åDskursen vid teknisk hög~.lwla och 3.
ingenjörsku rs på jagare, då flaggkaclelt en grundligt studerar
de görmnål, som åvila fartygs- och förbandsing enjö·r , oc.h fa r
tjänstgöra som maskinist på eget ansvar. Efter i bitsta fa ll
omkring 14 m ånaders ytterligare s tudi earbete vid teknisk hög
skola kan civilingenjö rsexamen avläggas. I åLskilliga fall tager det dock längre tid. Efter examen följer 18 månad er"
tjänstgöring vid marinen scm marinunder ingenjör. Under ut bildningstid en vid Kungl. Tekniska Högskolan inbjudas ingen·
jörskade LLerna då och då Lill deltagande i .samkväm. och baler
m m vid sjökrigssko lan för alt vidmakthål la den kontakt och
det kamratskap , som etablerats under tidigare gentensam tjänst göring med sjökadettern a. Sjökrigs.s kolans ledn ing har me d
glädje kunnat konstatera en god vilja hos ingenjörska detterna
att svara upp på dylika invitationer .
Vid sjökrigssko lan och på sjökrigs.:,kol avdelningcn nnord -
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n as sedan några år sommarLid kmnp letteringsJ.:urs 1 resp f[
förr .sådana elever vid försvarets läroverk , vi lka asses utbildas
till officerare vid flat lan eller mariHinlenl lcnlurkårcn . Komplet teringskurs I avser närmast att komplettera cleYernas kunskaper i sådana ämnen, som förekomma på ,a,,p irantskolan s
utbildning.s progTam, och k ursen II på samma s~ilt beträffand e
1. underbefäls kursens iimncn. Man har beträffande denna ul bildning fåU söka 'sig fr am p[l olika vägar, m en den börjar
nu vinna stadga. Den första k11llen nspiranlcr enligt Jenna
ullbi ldningsform beräknas b liva antagna inslundancle .s ommar
i 2. unclerbcfäls kursen. Man har anledning fönnod a, att dc
komm a all ulgör::c clt golt t ill.skol t lill dc på vanlig~ siitl :1 ntagna aspirantern a.
Vpl grupp K av kalegoriorn a ingenjörer m fl, intcn(len ter,
läkare och tandlilknre erhålla numera sin militära utbildning
u nder period I vid sjökrigssko lan iland och under period II och
liT på sjökrigsskol avclclningen . Utbildninge n försiggår .sommartid. Anledninge n Lill oyanniimnc l förläggning ~ir all ifråg avara nde vpl, vilka utbildas lill vpl officerare (m6tsYarnn dc), .s kola
komma i kontakt med -aspiranter och kadetter, med vilka dc scdermer skola samarbeta, och under utbildninge n i någon m ån
bliva delaktiga av samma disciplinära fost ra n som dessa. Gl'n om förläggning en till Nä•sby kommer ocksi\. skolans förläggningsutrym men och utbildnings anordninga r av olika slag till
god användning året om. T anken m ed delta inordnande av
utbildninge n under chefen för sjökrigs6ko lan ~ir onekligen riktig. Det kan emeUcrtid icke undvika,s, att det ibland gnisslar
en ~:nrula i umgänget med aspiranter och kadctler. · Dc vpl
av denna kategori hava naturligtvis litet svårare alt förslå nödvändigheten av de disciplinära och miliLärct former, som mrtsle
råda inom sjökrigssko lan och m.nhord .samt i vi·s s mån även
i umgänget mellan dem, som äro förlagd a i k ad cllmäss, än
de, som av fri vilja gått in för utbildninge n till .slam- !Clln·
r eservofficeT are. Detta förhållande synes mig dock vara av
u nderordnad betydelse.
Även under den fortsalta ut~)ildningen äro dessa Ypl i viss
mån underställd a chefen för sjökrigs-sko lan. Denne utfärdar
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nämligen p å förslag av vederbörande tjänsteg rensin sp ekt örer
anvisningar för utbildningen och tilldelar eleverna ~wgångsb e
tyg c-f ler avslutad godkänd utbildning. Delta avgång~bety ;.:
b~'ggcr p å belygslis lor , ~;om kontinuerligt tillstälits n ä mnde clwf.
Vid .s jökrigsskolan an o rdnas slutligen sommarlid unclerolficers- och länrikskurs er för s jövärnsk årens personol. F ör
denna utbildning äger give tvis ett intimt samarbe te rum m ed
chefen fö·r ifr~tgannancle k år, vilken inspekterar kurse rna .saväl under deras forig ång som vid deras slut.
Genom de på senare å r en vidtagna organisatorisk a ~tnord 
ningarna kan man säga, alt sjökrig.sskolan hlivit en central fö r
a ll utbildning till officer (motsvarande) vi-d marinen.

Vid sjökri.gs,skolan 'f öljer man, i den m ån uppgifll'T slå all
crh~llla, utbi ldnin>g'Sför'hållandena vid främmande skolor a v
motsvarand e slag och .söker tillgodogöra sig deras erfarenh e ter
lik som även nyheter på un-dcrvisning-s ornråclet i allmänhet.
Utveckl ingen av ekoradio, rakelvapen och atombomber
m m lZan naturligtvis komma att väsentligt förändra sjö'kri gföringen. Hur deUa i så fall k an påverka :utbilduingen rvicl
s jökrigsskolan iir f n för tidigt alt uttala sig om.

Fortsatt officersutbildning vid flottan.
Av kommendörka ptenen Hans Uggla .

utbildningsm å l har a v naturliga skäl m åst
begrän sas till a tt frambringa o~~fi cerar e med sådana kunskap er
och fär digh e ter, vilka erfordras för a tt kunna bestrida dc b ef:l ttningar, som till komm a lägsta officersgraden Yid flottan ,
ä ven som att n1edd cla de grundliiggande kun skap er, som erfor dras för vidareutbildni ng .som officer. Därtill skall utbildSjökrig~Ssko lans

niogen vid ~jökrig sskol<m f rämja s;Hlana egenskap er so'lrt ansvarskänsla, plikllrohel och initi a tivkraft, ulhalligh c l och disciplinär uppfattnin g, .simwsnärvaro och omdömesfö-rm åga.
Della }ir alltså det utgå ngsläge, m a n har a tt laga hänsyn
till vid den fortsalla ulbildniugcn av flollan s stamoffice rare,
·Yilken utbil dning syft:u- till all fyll a dc m ånga o lika b eh ov
av specialkunska per o-ch färdigheter, som sköt.scJn av en mo dern flotta kräver. Tidigare var Ljiinslen ick e si't kompli cerad
smn nu, och följaktligen kunde även u Lbildningen a\" o;fiicc•rarc
följa mera enhetliga linj er. Den mod erna fiollans tekniska
karaktär , nya vapen och hjälpmede l ha enwller lid m ecllfört
helt andra krav p å utbildning. Detta kon1omcr jämv~il Lill synes i det n ya officer.sutbildn ingsreglcrrnent et (O UH. ) , som utkom vid senaste [trss,k ifte t.
l OliR b e tonas alt flo•ttans utveckling och effeklivitc'l väsentligen är beroende av sjöofficersikå rens duglighe t och kunnighet. Det ~i.r sjöofficerama s upgift att leda, s limult;Ta och
samordna verksamheten inom flottan, och därför m ~tsl e ·s jö-o fficerarna iiga grundliga kun<;kaper oclt goda Hirdigh e tcr i
tjänstens olika grenar. Dylika kunskaper och färclighetcr förvärvas dels genom planmässig utbildning vid teoretiska och
praktiska kurser dels under praktisk ljänqgurin g i samlh and
med självstudier och ann::m .självverk samhe t.
Officerarnas självYerksamh cl är sålunda av stor bclyd clsr,
·då del g ä Ile r den fortsall a o.fficersuthi lclningcn. De l är överhuvud laget självverksamh e t, som li gger bakom olika enskilda
initiati v, vilka föra tjänst en framåt, och som fo s trar den en.skilcl e offic eren till ledare och bcfäthavare. Genom d en stora
·differentiering , som utbildningen m ås te få i v~tra dagar, har
det ocks[t blivit s törre utrymme för det !p ersonliga initiativet,
vilke t .s äkerli gen medför s törre lillfredsslällcls c hos dl'n enskilde officeren. Vilka spccialinll·essL'n s lå icke till buds för
de unga offic erarua att odla inom de olika v:1penljänstr'rn a
liksom på andra områden. Inom eldl edning, minsY cpning , utkikstjämt, fotografitjänst för alt bara nämna n åg ra lj}instc grenar finnes iinnu myck e t atl göra.
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För alt främja officerarnas h<otg till självverksa mhet h ar
den reglementer ade nlbilclninge n något fått minska till omfånget. Sålunda har »Allmänna fänrikskurs en» och »Fänriks kurs vid ,skjutskola » borttagits ur nya OUR och el's·a tts 111\'(l
»Direktiv för fänrikars första sjö- och lancltjänstg öring »_ I
dessa direktiv föreskrives, alt fänrikens utbildning huvudsakligen. .skall främjas genom praktisk tji:instgöring jämte erforderlig handlednin g och självstudier , särskilt beträffande lwfälsutövning och de tjänsteåligg anden som tillkmnma fänrik ar.
Eflcr fänriksutbil dningen äger i regel uneler ~andra till
fjärde tjänsteåret vapenutbild ning rum. Envar officer ska Il
utbildas i artilleri-, torped-, min- eller ubftLstjänst. lfrftgavaramle uU)ildning äger dels rum vid en förberedand e officerskurs under vid pass sex vintermåna der, vid vilken i pri.n cip
det teoretiska unelerlaget inhämtas, och dels under omkrin;..:
10 veckor påföljande vår och so1nmar varvid utbildninge n h uvudsakligen är praktisk. Vid ökat officersbeho v inom viss.t
vapentjänst er kan vapcnuVbild ningen äga rum ticlisare ~in tred
je officcrsåret , vilket emellertid kan vara olägligt, enär den
unge 'o fficerens allmänna fostran efter officers·exa men då f ar
stå tillbaka.
Seclan vapenutbild ningen är klar har det ur kommenel v
ringssynpu nkt varit ett önskemiU alt låta den uLbildacle o[f i
ccrcn direkt praktisera i vederbörlig vapentj~inst under ytterligare något år, varigenom utbildninge n fördjupaLs och kontii1Uitc1cn i kommender ingarna på de olika fartygen kunnat
främjas. :vien behovet av alt kunna utnyttja utbildnings platt
formarna för nya elever liksom b ehovet av officerare för olik:1
ändamål i land ha ofta nödvändigg jort ett avbrott i eller en
förändring av tjänstgöring en, sedan elen grundlägga nde u tbildningen erhållits.
Före sjunde tjänsteåret utbildas officeren i regel i elen
specialljäns t, han ev tilldc.Jat.s. stumlom kan utbildning i fl era specialtjäns ter erhållas.
Specialtjän sterna iiro följande: Dykeritjäns t, Film- och
Fotografi tjänst, Flyg tjänst, Förbindelse tjänst, Ga.sskycldst jäns l.

Gynmaslikt jänst, Handvapenl .jänst, Hydrofontj~insl, hbrytartjänst, Segelfartygs ljiinst, Sjömätning stjänst och Torpedbåts tjänst.
Av dessa :-; ~·nas flyg- och lorpeclb[ttst jänst kräva några
komJnentar er, medan ÖYrigas innebörd fram~. lar uta n vidrrrc.
Genom 193() och J 9-!2 års försvarsbes lut förutsalles att
behove t :w flygspanare vid dc marinsamse rkanclc flygförbanden bl a skulle Utekas genom kommender ing av personal från
marinen till flygvapnet. Sålunda ansåg man i 19-!1 års försvarsutredn ing al t vid marinspani ngsförband skulle "/c, vid
1
1
fjärr spaningsför band / 4 och vid torpedförba nd /e av flygspanarna komma fr ~m m arinen. Därjämte borde officerare ltli.'
marinen tjänstgöra i vissa staber vid flygvapnet och ,s ont lärare i []ygspanaru tbildningcn . Med hänsyn härtill och till
det antal år Yederhöran dc avses vara mobiliserin gsplacerad vid
f1ygyapnel iir nyrekryteri ngen :w sjöofficerar e per år i genomsnitt beriiknacl till sex slant- och fyra till fem rcseryofficc rare.
Utbildninge n av stamofficer are omfattar dels grunclläggancle utbildning om elt åt· dels forlsatl utbildning, Yars första
period om elt år följer omedelbart efter den grundEigga nde utbildningen. Efter uppeh[tll i flygtjänstgö ringen om ett till två
år, under vilken tid i regel Yederböran des v apenu~bildning vid
floltan äger mm, följer en ancha p2riod vid flygvapnet om
ett och ett h alv t till två [u.
För att kunna rekommend er as till grundlägga nde utbildning erfordras för officerare på akiiY stat bl a en tjänstetid
av minst 18 månader.
Mycket stOT vikt lägges vid marinspa11i ngsulbildnin gen.
Det är givetvis av stor betydelse för modern krigföring, alt
flottan och flygvapnet för gemensamt bruk h a tillgång lill clt
.stort anlal i luften väl utbildade sjöofficerar e. Utvecklinge n
går väl troligen därhän, att än större betydelse b ör läggas vid
denna specialtjäns t Den unge sjöofficeren torde ~i.ven föe sin
fortsatta tjänstgöring i lflottan ha stor nytta av sina lärdomar
från flygvapnet.
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Torpedbåtstjänst är en annan spcc ialtjiinst, som med h änsyn till flottans byggnad sprog ram kan beräknas fil. stegrad
betydelse. Torpcd~)ålstjänst kan söka.: icke endast av ofliccn1 re, ,s om ~iro fönll'ladc till torpcdijänsl, ulan jämväl rn·
liimpliga officerare, fördelade till artilleri- och ubåtstjänst .-\.ysikten härmed är bl a alt brreda sådana offi ce rare möjligh eter alt erhålla befäl på mindre farlyg, varvid man räknar
med att minutbildade officerar e erhalla mot:~Yar:mde möjligh eter å minsvepare av mindr e lyp.
Varje oHicer hm möjligheL att uttrycka önskemål b elräHande vapen- och specialutbi ldning. Delta s,l.;:cr förber edelsevis under ,s ista åre t som kadett vid sjökrigssko,l an, vilk ,1
uppgifter ligga till grund för dc första kommenderingarna som
officer, under Yilka den unge officeren har möjlighet aU bilda
sig en bättre uppfat Ini ng om vad dc olika vapentjänsterna in Dcfini Liv a önskemål få framläggas efter något :c'trs
ncb~ira.
tjänstgö ring, vilka uppgifter ligga li Il gr u n d för officcr~un a s
slutliga fördelning föe utbildning till olika vapen- och special tjän ster. Vid fördelningen tages slörsta hänsyn till individuella Ö11'Skemnl, men cl<'l är framför allt nödvändigt att la hänsyn
till mobiliseringsbehov et av olika officerare, individuella fö r utsättningar och utbildning,smö jligh elerna. i\lecl hänsyn til l
flottans nybyggnacbpolilik och befintliga office rare <tv olika
vapentjänster uppdelas nytillkomna officerare på dc olika Ya penljiinstcrna. RekryleringsbehoY et till artill eri-, torped-, min och ubåtsvapnen ioir f n ungefär lika s tort, dock med någon
öven-ikt för artilleri- och ubå tstjänst erna .
Vid fänrikarnas första kommendering Lill sjö- och landtjänst iakttages, alt aspiranterna på dc olika vapentjänsterna
fördelas så jämt som möjligt på .sjö- och landljänst, så all
icke en Yapcntjänst otillbörligt gynnas p[t annan vapentjänsts
bekostnad. Överhuvud Laget är det hclydclsefnllt, att .al la [ttgärder vidtagas vid kon'lmendcringar m m, så att en i möjligaste m Em frivillig rekryle·ring av de olika vapentjänsterna
främjas. Det är all li d tråki gt att tvångsfördela officerare till
vapentjänster men nwbiliseringsbehov cl måste i sista hand va-
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ra avgörande. Vid fördelning till ubåts- och flygtjänst har
111 an hittills icke behövt gå emot vederbörandes önskemål.
Granskar man olika kadetlkur.~ers öns:t.;.em:1l om vapenutbildning, lägger man vissa år m~irkt~ till en marke rad slr~i
van mot en viss vapentjänst och c ll annal år mot en annan .
Dylik ensid ig inriktning kan icke alllid hänföras till imliYidens naturliga strävan all om möjligt 1illgodogöra sig förmn dadc b ~it!re konjunkturer inom en yapentjänst. Del är nog
istället S<l att en viss påverkan skett från kadettofficerarnas
sida, vilka s~ikcrt omeclvetct talat fö r den "egna varan >> . Dylik rubbning av jämviktsläget mellan tle olika yapentjänstcrna
är naturligtvis icke bra och bör motverkas genom objek ti v
upply:ming om alla vapentjö.nstcrs för- och nackdelar.
Det är tänkb art atl en orfficer vid något senare :!r komm er umlcr:fund med att h an önskar utbildning i annan ordning ~in han uppgav som ,f änrik. OUR tillgodoser dclla därigenom, alt varje kompaniofficer, som varit oftficcr i hög st
femlon år, har möjlighe t alt till chefen för marinen inlämna
önskem[tl om önclracl utbildning. Dylik uppgift skall motiveras. Möjligheten utnyttjas icke ofta. Ä andra sidan iir del
av kostnads- och andra skäl icke möjligt alt annat än i undantag.sfall Lillgodo!:;c sådana önskemål ifråga om vapcnuthildning,
men det är dock bra at.l möjlig'hetl'll finnes, ly kroppsskada
eller dylikt kan göra omskolning berättigad .
Under sj und e officersåret påbörjas i regel utbildningen
vid sjökrigshögskolan vilken dock ej här avhandlas.
Här skall däremot något beröras några utbildningskurser,
som äro avsedela för sjöorfficerarc i allmänlwt. "Kurs i ,m ilitärp odagogik >> har tillkommit i nya OUH. Änclam.ålet m ed
denna kur.s är alt meddela orientering i samhälls- och m~in
niskokunskap, som är av betydelse för Yerksamhelrn som leclarc, lärare och befälhavare. Kursen är nödvändig för lärare
i medborgarkunskap för värnpliktiga. DC'n förberedes genom
· jälv~; tudirr och äger rum under onrkring två veckor !i ,s jökri gshögskolans regi. Velenskapliga r ådg ivare stå till utbildningschefens förfogande. Det är c lt önskemål, att varje slam-

185

13±
officer skall beredas tillfälle gcnomg~t kursen, företrädcsv i;;
under andra till fjärde tjänsteåret. Vid kursen behandlas följande ämnesområden: fysiologi, psykologi med uppifo'Strin gs och undervisningslära, psykiatri, sociologi samt stats- och
kmmnunnlkunskap.
»!(urs för äldre sjöofficerare>> avser att bibringa äldre
sjöofficerare med minst 15 års tjänstelid kännedom om den
senas te utvecklingen inom sjökrigsväsendet samt därtill gränsande områden. I princip lämnas en överblick över utvecklingen under den tidrymd, som förflutit sedan den äldste elcYen genomgick sjö-krigshögskolan.
En mycket b etydelsefull form av utbildning är den, som
iigcr rum under >> växeltjänstgöring >> vid andra försvarsgrenar.
Växeltjänstgöringen har tillkommit på senare år som en följ d
av dc krav på vidgad kännedortn om andra försvarsgrenar,
,·ill\:cn nödvändiggjorts genom den alltmer ökade förekomsten
a v s k kombinerade operationer. Växeltjänstgöringen äger
rum genom ubbyte av stabsulbildade, fö1'bindelsculbildade och
artillcriulbildacle officerare m fl enligt vissa av överbefälhaYaren ' uppdragna riktlinjer, men tjänstgöringsperioderna h a
alminstone hittills Yarit av ganska kort varaktighet och mere ndels bestått i aU >>följa >> utbildningen vid elen andra försvarsgrenen. Detta h ar kanske skänkt vederbör::mde en go d
orientering men knappast några djupare insikter. Härför er fordras längre tids verklig tjänstgöring med upprätthållande
av lämpliga befattningar. Måhända kommer tiden nu a ll bättre medgiva detta än krig sårens brådska och större befälsknapphet.
Emellertid bör man genom växeltjänstgöring även kunn a
inhämta goda kunskaper och uppslag för viss tjänstculö vnin~s
förkovran inom den egna försvarsgrenen. En luftförsvarsofficer vid flottan bör, såsom stundom skett, kunna förkovra sig
genom tjäns tgöring vid flygvapnet och armens luftvärnskårer.
På samma sätt kan en sjöofficer, som är intresserad av en viss
u Lbildningsgren, som har sin motsvarighet vid annan fii rv'l r~
gren eller vid kustartilleriet, söka sig dit för lämplig lids viix ·1-

tjänstgöring. Detta torde kunna ordnas genom hänvändelse
1ill marinstabens personalavdelning.
Mycket skulle kunna tilläggas i den betydelsefulla fråga,
:SOm officersutbildningen utgör, exempelvis beträffande utbildning i olika specialtjänster, utbildning utomlands, språkstu-dier m m, men det tillm.ätta utrymmet medgiver icke detta.
:Må det avslutningsvis endast än en gång framhållas, att utbildningen av officerare i alhnän!h et ligger eller bör ligga på
,e tt sådant högt plan, att den enskilde orfificerens helhjärtade
~medverkan edordras både hos lärare och elever, för att utbildningen skall giva ett gott resultat och för att tjänsten skall
fö·r as framåt och hållas i nivå med eller helst framfö\r de reultat, som uppnåtts i utlandet.

:Fortsatt officersutbildning vid kust==
artilleriet.

Av majoren Henrik Lange.

Under de nu tilländalupna beredskapsåren hava kustar·tilleriets uppgifter i riksförsvaret väsentlig utökats. För att
lösa de nya uppgifter, som sålunda anförtrotts vapnet, har
det tillförts ny materiel i icke obetydlig omfattning, varjämte
11ya truppförtband måst organiseras.
Såsom en följd av de vidgade uppgifterna hava kustartilleriets personalkadrar även måst betydligt utökas. Stora
officers- och underofficerskullar hava utexaminerats från de
olika krigss-k olorna. Trol'> detta hava arbetsuppgifterna hopats i en sådan orrnfattning, att personalen harft svårt att räcka
till. De nyexaminerade hava ofta måst ställas inför uppgifter,
som strängt taget fordrat långt större rutin och erfarenhet än
som s lått vederbörande till buds. I känslan av stundens all:J'idskrift i Sjöväsendet.
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var har dock envar efter bästa förn1åga sökt fylla sin plik t.
Vad som ihärvid bruslit ifråga om erfarenhet har fått kom penseras med framåtanda och energi.
För att göra personalen förtrogen med den nya materielens konstruktion samt rätta tekniska och taktiska utnyttja nde hava officerare, underofficerare och manskap kommenderats att genormgå olika s1kolor och ulbildningS'kurser. Dessa
personer hava sedan utnyttjats för att li:ixa andra på Yedcrbtirligt truppförband eller för tjänstgöring i viss befallning. Den na nödtvungna specialisering har emellcTtid - särskilt inom
o:fificcrskåren - emellanåt drabbat helt unga personer, vilka
häriacnom delvis förlorat kontakten med dclt rcnl kus l:nt il leo
ristiska tjänsten. Kustartilleriet är elt sällsporl mångsidig t
vapen och en kustartilleriofficer m~1stc kunna behärska kustartilleritjänstens olika delar för att kunna fylla sin uppgift i
luig och fred. En kustartillcriQfficer måste sålunda liga Hirdig·h c t såso·m. eldledare vid artilleriskjutningar av olika sbg,
förmåga att navigera och föra båt samt att praktiskt ulföra
minfällning. Han m ås te äga ingående k~tnncdmn om olik a.
.sicrnalföreskrifter och koder m m för alt kunna upprätta samb:nd och et:iblcTa samverkan med förband ur såvä l armen
som. flottan och flygvapnet. Han måste bchii.rska olika slag
av eldhandvapen, samt deras riktiga taktiska utnyttjande, siirskilt i närstrid. Han måste kunna på ett fält1nässigt sä tt utnyttja teTTängen för sitt förbands förflyttning, gruppering
och strid.
Det är givet, att man icke kan kräva att varje officer skall
äga en ingående detaljkännedom om varje förekommande Yapen eller instrument. Men han måste så beh är:ska d~~- teoretiskt och praktiskt, att han känner der::Ls ver:kmn:gsmoJhghc ter
och vet huru de skola bäst utnyttjas ur taktisk synpunkt. Beträififan:de sådan materiel, som han själv dagligen handhar
eller som ingår i hans förband, måste man dock kräva en ingående detaljkunskap.
Härutöver är det emellertid för vapnets utveckling nödvändigt m ed en viss specialisering inom officersldtrcn . Det
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måste finnas förcgångsmiin inom kustartilleritjänsten s skilda
delar. Dessa officerare, vilka genont specials tudier och genomgång av särskilda skolor och utbildningskurser gjorts
skickade för sin uppgift, utnyttj as sedan såsom lärare i vid
truppförbanden anordnade utbildningskurser samt för att efter kus ta rtillerisliska förhållanden lämpa och anpassa dc erfarenhe :er och rön, som meddelats uneler specialnlhildningcn .
För att kunna uppfylla sistnämnda krav fordras emellertid
att vedctbörandc officer besiller en befäslad kunskap orm d e
egna vapnens vc•t'kning smöjlighclcr och rikliga ta•k liska utnyttjande samt om kustartilleriels och kus lartillcr irförsvarel ·
organisation och u tbildningsmeloder. Först härigenom besitter han förmågan alt bland inhämtade kunskaper och färdigheter son-a ut sådant som. är tillämpbart på kustartillerisliska förhållanden och så lla ut sådant gods, som icke är
användba rt. Om llan å a ndra sidan icke nått erforderlig stadga i .sitt kuslarlilleristiska yctanclc, föreligger risken att han
okritiskt anammar allt vad han fått lära sig under sin specialutbildning och söker applicera detta på kustartillerisliska
förhåll anden m ed påföljd alt det väsentliga i utbildning ,s kymmes av ovi dkommande detaljer.
Som officersaspirant och kad elt under utbildning vid kustartilleri et och sjökrigsskolan konfronteras den blivande officeren m ed kustartilleritjänsten s olika delar samt bibringas de
teoretiska och praktis.l,;:a kunskaper, som erford r as för att lamna fullgöra tjiciusl som oiificcr. Det står emellertid klart, att
vad som ::tv praktisk tjänstgöring kunnat inhämtas undet· några korta ~. ommarmånader icke kan utgö ra tillräckligt underla g för alt und er ansvar .s jälvständigt leda clt förband 'eller
dess utbildning. Även om dc teoretiska kunskaperna härvid la g skulle f'ör.efinnas, så saknas den praktiska erfarenheten.
Vad .som inhämtats und er utib ildningen till officer måste därf6r fördjupas och k omple tteras uneler tjänstgöring såsom
sådan.
De tv~t första officersåren böra följa'ktligen avses för fänrikskur:ser. Önskvärt vore, att fänriken under dessa kom i
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kontakt meu och berelides tillfälle alt praktiskt sätta sib ill
i kustartilleritjänsten s alla detaljer. En undersökning angåen de möjligheterna härlill giver emellertid vid handen, att tiden
under ,de två åren icke tillnärmelsevis räcker till iför ett ,s ådant
projekt, därest icke de olika kurserna skulle givas en ivarak tio·het av blott en månad eller ett par veckor. Värdet av såo
dana kurser torde vara ytterst ringa. Kurserna maslc pva~
en sådan längd, att fänriken uneler kursen dels hinner sätta
sig in i tjänsten och förvärva erforderlig instruktörsrutin b eträffande densamma, dels får möjlighet att stuelera densamm a
under olika yttre förhållanden och om möjligt under olika u thildningsskcden. Problemet är alltså, att samla några smak prov på kustartilleritjänsten , där man får med det värdefullaste och väsentliga i sådana doser, att det lämnar ett beståen dc värde efter sig hos elen unge officeren.
Ursprungligen kunde den speciella kustartilleritjänsten i
stort sett uppdelas i artilleritj~inst och mintjänst, och fänrik skurserna fördelades till artilleriavdelningen och minavdelningcn. Värnpliktsutbildnin gen försiggick då blott under som marmånaderna. Under vintern förekomma blott skolor fö r
stampersonalen, och fänrikskurserna voro fördenskull vintertid förlagda till dessa och företrädesvis till stamrekrytskolo rna. Härvid är emellertid aU märka, att civila lärare dåför tiden ioke förekomma i manskapsskolorna utom_ i den högsta
- kustartilleriets underofficersskola. Den unge officeren fick
därför under des.sa vintrar prÖYa sina krwftcr såsom lärare i
svenska, matematik, fysik o s v vid sidan av hanclYapcnstjänst
och andra mera militärt betonade ämnen.
Numera har signalavdelningen tillkommit såsom en särskild avdelning ooh en utomordentligt viktig sådan och dessutom har den stora förändringen inträtt, att dc värnpliktiga
utbildas under hela året. Aven ,andra fö·r ändringar hava in träffat, vilka kräva särskilt hiisynstagandc vid fänrik skurser o
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nas avvägning.
Artilleritjänsten har standardiserats och differen Lierats.
Svåra och m,edelsvåra batteriers eldledningsu trustning är så -

lunda i princip -d ensamma yar.e sig det gäller ett fast eller :r örligt battc1·i, ett svårt eller et t medelsvårt Utbildningen vid
ett slags pjäser försiggår i regel vid en och samma utbildningsenhet.
Dc rörliga enheterna hava erhållit vidgade uppgifter i
riksförsvaret. För att möjliggöra lösandet av dessa uppgifter
hava de motoriserats i en utsträckning, som väsentligt ö\kat
deras förmåga till förflyttning.
Diverse nya tekniska hjälpmedel hava tillförts artilleriet.
Kustartilleriba tte1·iernas bekämpning av mål på land har på
grund av erfarenheterna från det senaste världskriget ryckt
fram som en uppgift av första ordningen.
Betydelsen av att varje kustartilleriofficer bibringas en
grundläggande och grundlig artillerislisk utbildning synes nwlivera att clt helt .år avses för fänrikskurser vid arlilleria:vdelningen. Härunder bör elen nnge o·fficcren beredas tillfälle
att tjäns tgöra vid ett och samma förband under så lång sammanhängande tid 'Som möjligt för att få för sig klarlagd -elen
lämpliga stegringen av övningarnas svårighetsgrad samt för
att inhämta erfarenheter beträffande utbildnin gen såväl sommar- som vintertid.
I anslutning till tjänstgöringen vid artilleriavdelningen
bör han kommenderas alt vid kustartilleriets skjutskola genomgå utbildning till eld ledare vid skjutning mot landmål samt
med aka:-1 och lätt artilleri.
Många skäl synas tala för att fänrikskursen vid artilleriavdelningen för alla förlades till ett rörligt förhand, enär man
vid ett .sådant förutom den rent m-tilleristiska utbildningen
skulle kunna ernå en viss grad av taktisk skolning, som' icke
lika osökt kan erhållas uneler tjänstgöring vid fast artilleri.
Tjänsten vid ett rörligt förband med förflyttningar och uppställning av pjäser på olika platser tvingar nämligen till ett
ständigt bedömande och val av vägar och terräng samt skänker erfarenheter ifråga om terrängens utnyttjande. Dessutom
gives under tjänstgöring vid ett rörligt förband i allmänhet
flera tillfällen till samövningar med fö·r band ur andra för-
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svarsgrenar än under motsvarande tjänstgöring vid fa.st artilleri, vilket är ägnat a tt vidga den unge officerens blick if ör
det egna vapnets uppgifter och betydelse i det samlade rik sförsvare t.
Emellertid synes det av ren t pnlldiska skäl icke vara
möjligt att förverkliga delta önskemål. Kustartilleriels personalkadrar ~iro så knappt tillmätta, att utbildningen m åste
bygga på all fänrikarna även under fänrikskurserna tjäns tgöra såsom inslruklionsofificcra re. Del torde dänför icke vara
möjligt för sådana truppförband, som icke organisera rörliga
förb and, alt under så lång tid som ett helt år avslå från sina
fänrikar. Önskv~irt ~ir dock , alt de berörda unga officerarna
und er n~tgon kortare tid, förslagsvis uneler tilHimpningsperioderna i september och mars beredas tillfälle att tj~instgöra vi rl
Törliga kustarlilleriförband .
Varje kmtartillcriofficer bör behärska skjutning med akan
och hitt artilleri mot olika slag av m å l. Della är av betydels e
dels en1:cdan ::tkan i stor ulstr~i.ckning organisatoriskt ingår i
svåra och medelsvåra hatlerier, och varje officer d~irför hör
kunna' såväl teiJmiskt som taktiskt utnyttja dem, dels på grund
av all nämnda vapen ofta spela en avgörande roll vid avvärjande av kuppföretag smnt i hastigt uppkom.mande striclslägen. En fänriks kurs vid kustartilleriels skjutskola avseende
u~bildning till eldledare vid akan och lätt sjöfrontsarti lleri sy nes därför vara väl motiverad.
För a lt erforderligt uthyle må kunna erhållas av fänriks kursen Yid minavdelninGen bör denna förläggas till sommarhalvåret Tjiinstgöringen bör förutom instruktörstjänst vid
utbildningen i allmånhet omfatta särskilda övningar i min tjänst och båttjänst Den unge officerC'l1 bör under fänriks kursen inhämta en grundläggande kännedom om olika slag
av i kustartilleriförsvar et förekomn1.ande mineringar samt deras anordnande och kontroll. Han bör hava deltagit i och
om möjligt själv utfört minfällning med olika slag av b å tmateriel och under olika vädcrleksförh{tllan den, sjöhävning m m .
Han bör b ehärska tjänsten vid min s tation samt vara vill för -
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t rogen med gällande b es t~immelser för undersökning och kont roll av mineringar. Uneler båttjänsten bör han göras väl förtrogen med båtars manövrering samt med navigering i sikte
-av land. Han bör därjämte lära .sig känna skärgården och
{)lika vattenvägar inom ege t kustartilleriförsvar s onuåde. Utbildningen i båLtjänst mås Le vara så grundlig, att han sedan
kan lj~inslgöra såsom instruktionsofficer vid utbildning exempelvis i furirskola vid artilleriavdelningen i manöver med maskindriven båt samt i segling och rodel.
En snabbt verkande och väl fungerande signaltjänst är
-en av huvuclförutsLittnin garna för att kustartilleriförhand en
skola kunna lös a sina uppgifter under strid. Av envar officer
m~tste därför krävas all han viil behiirskn signaltjänstens olika grenar och deras möjligheter. Att en icke obetydlig del av
fänrik stjänstgöringen förlägges till signalförband synes därför
vara nödvändigt. Fänriken hör härunder utnyttjas i instruktörstjänst samt dessutom bibringas en grundläggande kännedom om signalmaterielen i såväl tekniskt som taktiskt avseende ävensom personlig färdighet i signalering med sf1viil
tråd som radio. Chiffer och koder av olika .slag böra genomgås och övas, varvid enkla taktiska lägen bilda bakgrund till
arbetet. Officeren får icke bliva ställd, därest signalpersonalen plötsligt av en eUer annan anledning bliver satt ur funktion. Han måste så behärska materielen och signaleringsmetoderna, att han i värsta fall själv kan träda i signalpersonal ens stä lle. Han måste veta var uppkomna fel skola sökas
och huru c;le skola avhjälpas.
Ehuru ytterligare kurser - exempelvis vid eldledningsoch m~itutbildning, utbildning vid ER-anläggning, i hyclrod'ontjänst o ,s v - m åhända skulle kunna befinnas önskvärda under fänrikstjänslgöring en, hava de icke medtagits här för att
icke alltför mycket splillra tjänstgöringen på korta kurser.
Värdet med fänrikskurserna måste nämligen till väsentlig del
ligga däri att den unge O!fficeTen få1· klart för .sig värnpliktsutbildningens allmänna gång, riktiga stegringsföljd och övningsmetodik. Han bör därför uneler så lång tid som mö,j ligt
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vara knuten till en och samma utbildnings avdelning, där h an
under lämplig övervaknin g och handlednin g får planlägga och
leda övningarna . Av samma skäl har ingen fänrikskurs fö r lagts till skolor för stammansk apet
I grafisk .sammal11fattning skulle fänrikst jänstgöring en S<tlunda bliva Jfördelad på i vids lående tablå angivna fänrik skurser.
:L. året
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Fänrikskurs vid artavel
Fänrikskurs vid art- Fänrikskurs vid
avd
KA. skjutsk
landmåL

2. året

sept okt nov dec jan febr mars apr maj jun jul aug

betyg i tidigare skolor bör tagas först i andra hand. Sjii.lvfallet b ör vederböran de dock besitta de psyki sk a, fys iska 0ch
kunna krävas för att väl till111 oraliska förutsättnin gar, som
onl fråga ä r.
var
utbildning,
godogöra sig den
till sjökri gshögsk olans alling
Senast året före kommender
männa kurs bör officeren genom gå utbildning till eld ledare
vid skjutnin g mot sjömål vid ku slartill erie~.s skjutskola.
Eftersoul varje stillaståend e i själva verket innebär en
tillbakagång , måsto officerens utbildning for tsätta under hela
h ans officcr.sticl. Efter genomgång en högskola f år emellerti d
u tbildningen mera k araktär av självstudier eller tillfälligt anor dnade kurser av kortare varakti gh et, föredrag och föreläsn inga r m m, för vilka någon redogörelse icke lämnas i detta
sammanhan g.

---,----------1---1
Fänrik vid signalavd

Fänriks- Fänrikskurs
kurs vid vid minavd.
KA.
skjutsk
akan och
lätt art.

Såsom ovan fra-mhållits är det vid 'kustartiller iet nödvän digt med en viss specialisedn g inom officerskåre n. Dennrl)
specialiseri ng bör taga sin början sedan fänrikskurs erna ::tY slutats eller något år senare. Specialiseri ng kan a vs e olik a.
avsnitt av kustartiller itjänsten eller kombinatio ner av des:,a
samt med hänsyn härtill givas olika former. Såsom exempel
på specialubbil dning må nämnas utbildning till flygspmwr e,.
genomgång av infanteriskj utskolan, signaloffice rskurs vid ar mens signalskola, motoroffice rskurs vid armens motorskola ,
fältmätkurs vid armens fältmä tskola, gymnastiki nstruktörsk urs
vid gymnastik- och idrottsskoH m. m fl. Men specialutbil dning
kan även vara anordnad vid kustartiller iet, avseende exempelvis eldlednings- och mätutbilclni ng, hyclrofonulh ildnin;.\, ut bildning vid ER-anläggn ing etc. Vid uttagning för specialutibildning bör officeren så långt det är möjligt etfter h åg oc h
fallenhet själv d'å välja. Hänsyn till tjänsteålder , uppnådd a

Sjökrigshögskolans utbildningsproblem.

1
)

Av kommendö rkaptenen Holger Henning.

Våren 1944 ingav dåvarande chefen för Sjökrigshög .skolan,
numcru kon teramiralen Anderberg, till chefen för marinen en
omd'attande utredning med riktlinj er för sjökrigshög skolans organisation och utveckling, i vilken skolans problem upptogos till
en grundlig granskning . Utredninge n följdes senare uneler året
av förslag till ändringar i reglemente och stadga för högskolan.
Dessa fö.rslag inneburo, särskilt be träffande de högre ·k urserna ,
en genomgripa n de omläggning och modernisering av utbildningen. Hösten 1945 fastställde chefen för marinen i allt väsentligt den nya undervisnin gsstadgan att tillsvidare gälla och
fr o m nu pågående läsår har den sålunda tillämpats . Några
1

)

Anfö rande jämlikt Kungl. örlogsmann asällskapets stadgar § 31.
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närmare praktiska erafarenh eter ha :;ivetYis ännu icke k unnat Yinnas.

sjökrigs högskola ns uppgifter.
Efter den m ångskiftan de men m ed nödvändig het elementära utbildning en vid Sjökrigssk olan fö ljer fö r varje officer en
period av tj äns tgöring och utbildning , som huvud sakligen iig nas praktisk tjänst i egen yrkesgren . Kontakten med övriga
yrkesgr enar och med taldisk a och f ramför allt .s trategiska
spörsm ål är därvid ganska liten. Efter denna per iod erh äller
officeren så sm ånin gom viktigare befattning ar och m era a n svarsfulla befäl , Yilka på honom s tälla avsevärt ökade krav.
Det ligger i ,sjökrigets natur alt även en ung befälhaYa re
mången gång k an s tälla s inför situatione r, där b etydel seful la
och snabba heslut m ås te fa ltas och där nC1gon möjlighe t alt
fråga överonlna de om råd icke finnas. En a v förutsättn in garmt för att han sk all fatta det rätta beslutet ä r tillrä ckli g:l
insikter i den marina krigföring ens problem, i detta fall närmast' de taktiska. Som befälhava re får han även under si g
andra tjäns tegr en a r ~in sin egen. För alt kunna leda utbildningen vid dessa och rätt utnyttja dem vid strid erfordras alls idiga vapentekn iska kunskape r. Vid en så tekniskt betonad
försvm-,s gren som marinen och m ed den ,snabbhet, varmed den
tekniska ulveckling en går f ramåt är det f ö uppenbar t att en
påbyggna d av dc kunskape r som inhämtats vid sjökrigssk ola n
efter ett antal år.s praktisk tjänst är nödvändig . I samband
h ärmed bör officeren givas en överblick över s trat egiska och
fö r svarspolit iska fdtgor sami en vidgad förståelse för och ins ikt i övriga försvarsg renars förhållan den. Det är elen allmänna kursens vid sjökri gshögskol an uppgift a tt m eddela eleverna dessa kunskape r. Givet är a lt kursen liksont hittills hör
genomgås av samtliga stamoffic erare.
De högre kursernas iindamål är åter a lt meddela dc officerare, som avses för tjänst i högre staber och för högre tek nisk tjänst härför erforderli ga kunskape r och insikter.

Enligt amiral Ande rb ergs utredning bör Sjökrigsh ögsk olan
tilldelas yt terligar e en upp gift, nämligen att bliva e tt centrum
för sjök rigsvetens kaplig forskning . I viss utsträckn ing b ar väl
sådan forskning alltid må~t bedrivas vid högskolan i santband
med förehisnin garnas u tarbetande . Helt andra fö rutsättnin gar
för en m era planmässi g verksamh et har dock numera sk apats
i och med att skolan fått elt an tal fasla, till skolan knutna
lärarkraft er.

Allmänn a kursen.
Beträflfanclc den allmänna kursen h a några s törre för~incl
ringar icke befunnits påkallade .
Liksom tidigare är betygsres ultatet f rån allm änn a kursen
avgörand e när det gäller att vinna inträde vid högre kurs . Alt
. den allmänna kursen på della sä tt användes som e tt inldidesprov liU högre utbildning innebär givetvis ej a lt detta är
.kursens hu vud ändamål - tviirtom h ar den, som nyss näm nts,
s in egen mycket betydelsef ulla uppgift a lt fylla.
Tidigare ingin go sam tli ga ämn ens betyg m ed lik a Yärde
i det ,slutliga medelbety get, vilket knappast var lämpligt, då
olika iinmcn iiro av högst olika om fa ttning och vikt. Numer a
b eräknas därför medelbety get i allmänna kursen såsom ett
"vägt medelbety g ", i vilket dc olika delibe tygen ingå mcrl olika
k oefficient er frå n 2 för dc mindre betydelsef ulla ämnena till
8 för dc viktigas te.

Högre kurserna .
:Mot slabsulbil dningen sådan den tidi gare va ri t onlnacl ha
åtskilliga erinringar framslnllt s. Sålunda h ar anmärkts, att
d en icke givit eleverna tillräcklig a kunskape r och framför allt
färdighe t i s tabstjänst liksom ej heller den insikt i fnlgor rör ::mde s tats- och <förva ltningsku nskap och i fråga om krig.~ maktens organisati on, som i.ir önskvärd . Vidare h ar man kunnat
konsta tera, all de s tabs utbildade officerarn a.s kun skaper om
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och förståels e för sjökriget s vapen och tekniska förutsii\1.
ningar i många fall icke varit tillräckli ga.
Det sagda gäller företräde svis den ettåriga stabsu!J) ildningen för sjöoffice rare och endast i mindre grad elen tvåttri<>·
;:,,l.
för kustartil lerioffic crare.
Mot utbildnin gen i de tekniska kurserna har å andra sidan framhåll its, att den givit allt för liten inblick i taktiska
ino-t:> ay
samt i .strategi och stabstjän st. Den om]äo·o·n
frågor
t:>t:>
•
sont
ledning,
rvens
marmen s tekniska överledn ing och örlogsva
vis.;,a
att
uneler de senaste åren genomfö rts, har också medfört
förändri ngar ansetts böra vidtagas i den teknis·k a utbildnin gen.
I chefens för Sjökrigsh ög.skola ns utrednin g anföres härom fö ljande:
»Uneler det alt man tidigare av en tekniker krävde, a ll
han skulle ha nära nog en civilinge njörs kompete ns i )fråga o m
beräknin g av konstruk tioner och deras utformn ing , kunna sadana krav Iunnera väsentlig en reducera s. Konstru ktioner oc h
materiel beräknin gar m m skola enligt elen nuvaran de orga n isationen s praktisk a utformn ing göras av (special-)ingenjörern~ 1 •
De tekniskt utbildad e officerar na skola hava sådan insik t i
materiel en, att de kunna fö.rstå och bedöma konstruk tionern a,
att de fö1~stå ingenjör ernas uttrycks sätt och uttrycks m edel men de behö-va icke ha förmåga att själva prestera det kon
struktiva arbetet. Dihemot 1nåste den tekniskt utbildad e offi ceren behärsk a icke blott-, hur dc nya vapnen m m skola a n vändas, deras felkällor m m utan även adminis trativa och C'k onomiska problem , .som äro eller kunna vara förenade m ed
vapnens elc framstäl lning, skötsel, unelerhå ll och redovisn ing.
En förskjutn ing i fråga om kraven på dc tekniskt ullbild a de
officera rna har sålunda ägt rum från det tckniskt- konstruk tiYa
till det tekniskt -adminis trativa planet.»
I fråga om de officerar e, som erhålla högre artilleriu tbild ning har dock denna förskjutn ing ansetts vara mindre fram trädande än beträffa nde övriga tekniskt utbildad e officerar e.
Samman fattar man de framföi·d a erinring arna och syn punktern a, finner 1nan följande förändri ngar i den tidigare
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h ögre utbildnin gen vara önskvär da och möjliga. S ta:bsutbilcln ingcn bör förlänga s och kmnplet teras dels m ed praktisk a övningar framför allt i s tabstjänst, dels med viss vapentek nisk
utbildnin g. I dc högre tekniska kurserna bör elen >> konstruk tivt » inriktad e tekniska utbildnin gen minskas till förmån för
utbildnin g i strategi, taktik och stabstjän st m m samt i administra tiva och elwnomi ska frågor. Det ligger då nära till hands
att bänka sig en sammam lagning av all högre ufuildnin g till
att mnfatla så väl stnbsu !bildning som en i vissa a vseendeu något reducera d teknisk utbildnin g. Fr o m innevara nde läsår
är också den h ögre utbildnin gen ordnad på delta sätt.
Samtliga till h ögre kurs kommen derade elever genomgå
sålunda under e lt första vin terhalvå r stabskur s vid sjökrigs högsk olan. Den följande sommar en avses för praktisk a tillFöll ämpning~,övningar i stabstjän st, för växeltjän st nt m.
,
kurserna
ka
eknis
t
olika
de
på
eleverna
jand e vinter u ppdelas
och
lseförbinde
min-,
toqx:d-,
,
vilka liksom fö-rut äro artillerinautisk kurs. Av dessa pågår artillerik ursen ~i.ven den därpå
följ ande sommar en eller samman lagt i ett år.
Ehuru stabsutb ildninge n och elen tekniska utbildnin gen
sålunda i huvudsa k äro förlagda till olika perioder läsas dock
av praktisk a skäl vissa ämnen under hela ticlen för den högre
utbildnin gen. Stt är t ex fallet med taktik och matemat ik samt
ryska språket. Timplan erna ha i övrigt justerats rätt avsevärt
i överenss tämmels e med tidigare nämnda synpunk ter. I de
tekniska kurserna har tillkomm it ämnet »Rättsku nskap » och
»Industr iell ekonomi och organisa tion ». I stabskur sen ingår
».
~edan ett par år ämnet >> Stats- och förvaltn ingskuns kap
liksom
-rserna
En ganska betydan de tid avses i vinterku
f ö även i allmänn a kursen - för extra föreläsn ingar, genom
vilka eleverna erhålla orienteri ng om olika aktuella problem
av vitt .siJ öh:m de karaktär , vilka icke läm:plige n kunnat infogas i de ordinari e ämnena.
För att giva eleverna i dc högre kurserna ökade tillfällen
till fria studier samt för att minska det »heLygsj äkt », som otvivelaktig t förekom mer har antalet skrivnin gar i de högre kur-
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serna reducerats och i vt_,sa ämnen av mera informatorisk k araktär sättas icke betyg. För att minska .arbetsbelastn ingen
under läsåren ha dessutom försök gjorts med en förberedan de
korrespondensunde rvisning i ryska. Denna undervisning~fo nn
anv~indes f n även före den a llmänna kursen nämligen i m atematik för f d reservofficerare.
Av elt särskilt intresse iiro dc praktiska övningarna, som
instundande sommDr för för.sla gången skola ordnas för slab \kursen. Avsikten med dessa övningar är att giva eleverna til lfälle alt i praktiken omsicilia en del av de lärdomar dc uml er
vintern inhämtat samt aU ge dem en inblick i organisation
och verksamhet vid olika marina staber och föt·band ävensom
vid de övriga förs v n rsgrenarna.
Samtliga elever avses tjän stgör a vid marindistriklsslah.
vid sjögående förband samt vid kuslartillerifiirsvar , varv.cl de
i möjligaste m{m spridas ut. Vid tjänstgöringen i marindistriktsstab hör den första tiden avses för alt ge eleverna kunsknp om:
marindistriktels orgnnisation och verksamhet såväl i fred som
vid krig. Först därefter bör praktisk tjänst iiga rum i form
av handhi ggn ing av enklare ärenden, avfattande av order och
signalmeddelanden m m , allt under handledning av van officer.
Sjöofficerarnas tjänstgöring vid sjögående staber och kustnrartilleriofficerarnas vid kustartilleriförsvar ss tab er bör ordnas
på motsvarande sätt.
Vid sjöofficerarnn.s tjänst i ku s tar tilleriförsvar och kustartilleriofficerarnas vid sjögående förband bör huvudvikten
läggas vid studier i förbandens verk.smn.het och organisation,
varvid p~tgåemle övningar m m av olika slag böra följa s. Särskild vikt bör härvid läggns vid allt, som. har alt görra med
samverkan inom marinen.
Under en del av sommaren komrna eleverna också att be driva övningar i sjökrigshögskolan direkta regi. Efter deltagamle i Krigshögskolans fällövningar planeras sålunda för kustartilleriofficerarna en rekognosceringsövn ing i samma trakt
följd av ett krigsspel, i vilket sjöofficerarna deltaga. De se nare skola även rekognoscera en [tnkarplats i Stocklwlms skär-

gård och stuelera .s kydds- och maskeringsfrågor i anslutning
}1är till, varefter kustartilleriofficer arna skola ägna sig åt luftvärnets gruppering vid samma ankarplats. Några daga1· avses också för övningar i .stabstjänst vid Sjökrigshögskolan, närmast i operativ ordertoknik.
Slulligcn är det meningen alt eleYcrna under kortare tidsperioder skola tjämlgöra vid flygvapnet och armen, för att m
en inblick i verksamheten vid dessa försvarsgrenar. A v särskilt intresse är därvid möjlighelerna och sät tet för samverkan
med marinen.
Även om en kort .sommar ick e kan giva någon egentl ig
ru tin i s tabstjänst torde dock eleverna därunder Ht. en inblick
i tj ~instcn vid marinen och i viss mån även vicl de övriga försvarsgrenarna, som kan bli av s tor betydelse för deras .senare
tjänstgöring.

Ett par aktuella problem.
Någon obligatorisk efterutbildning för inLendenturoffic e-·
rare vid marinen finnes f n icke. Erfarenheterna ha em.ellerti d Yisat alt behov av en .sådan måste anses föreligga. Efter
någr a års praktisk tjänstgöring böra intendenturo~ficerarna sålun da genomgå en särskild kurs i syfte att dels vidmakthålla
och förkovra .sina kunskap er inom_ förvallningstjänste ns olika
grenar, dels även erhålla undervisning i vissa rent mililära ämnen. Sislnicimnda undervisning avs er företrädesvis alt meddela den kännedom om stridskrafternas utnyttjande och upp trädamle, som erfordras vid ordnandct av underhållstjänsten
under krig.
Förslag om nnorclnande av s~t.dan kur.s frautlades på sin
li d av 1944 års marin in Lendenturutredning . I proposition
17 0/45 h ar sedan chefen för försvarsdeparteme ntet förklarat
sig i huvudsa~k gilla utredn ingens förslag. Med utgångspunkt
från delta har sedan marinöverinlenden len på uppdrng av chefen för marinen utm·helat ett detaljerat förslag för utbildningens ordnande. Enligt detta förslag skulle utbildningen för-
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läggas till Sjökrig,shögskol::m, där sålunda en särskild linje
för intendenturofficerare skulle skapas. Såväl av organisatoriska som av ekono1niska skäl torde detta ställa sig fördel aktigare än all ställa utbildningen clire:kt under marinöverintendenten, vilket marinintendentutredningen föreslagit.
Utbildningen av,ses omfatta en tid av ett halvt år, varvid
undervisning meddelas dels i förvaltningsämnen nämligen intendentur- och förvaltning.stjänst, förctagsekonon1i samt förvaltningsrätt m m, dels i militära ämnen nämligen strateg1,
flottans och kustartilleriels taklik, lantkrigskonst, luftkrigskonst
samt :stabstjänst. För den förstnämnda ämnesgruppen avses
en tid av 365 tim och för den senare 225 tim. Vid uppgörandet av kursplanerna för de militära ämnena lh ar det visat sig
a tt undervisningen i åtskilliga avsnitt kan göras gemensam
med olika andra lnwser vid sjökrigshögiskolan, varigenom kostnaderna för dessa ämnen bli obetydliga. I förvaltningsämnena
är däremot något kombinerande av undervisningen med handelshögskolan eller annan högskola icke 1nöjligt.
Enligt marinöverintendente111s förslag böra under de n ärmaste åren ett flertal intendenturofficerare, som på grund av
åldersskäl icke kunna ifrågakomma för elen obligatoriska u tbildningen, b eordras följa undervisningen i vissa delar och företrädesvis i förvaltning:sämnena. Det är för övrigt icke u teslutet, att undervisningen i sistnämnda ämnen i sinom tid kommer att ordnas gemensamt för de olika försvarsgrenarna.
Såvitt nu kan bedömas torde den nya kursen första gången
komma att anordnas vintern 1947-48.
Hösten l 943 anbefallde chefen för försvarsdepartementet,
att en utredning skulle verkställas rörande frågan om åsta d·
kommande av större enhetlighet i den militära högskoleundervisningen i avseende på samtliga försvarsgrenar. Utredningsarbetet updrogs åt armens officersutbildningskommittc till vars
förfogande ställeles vis.sa sakkunniga bl a chefen för sjökri gshögskolan.
En förutsä ttning för att en skola som sjökrigshögskolan

s k all kunna rätt fylla sin funktion är att en intim kontakt i
operativt, tekniskt och andra avseenden upprätthålles med
vederbörlig försvarsgren. Detta ernås säkrast och bäst genom
.att skolan liksom hittills direkt ingår i elen marina organisationen och lyd er uneler chefen för marinen. Någon egentlig
.sammanslagning av dc olika försvarsgrenarnas högskolor torDe av detta och andra skäl icke kunna komma ifråga. Där-e mot unelersökes f n möjligheterna för att .sammanföra skolorna till elt och sanuna etablissernent - det I"Ör sig närmast
om Kungl Svea Livgardes kaserner eller nybyggnad på samma område - och att i anslutning härtill åvägabringa eU visst
samordnande a v undervisningen m 111..
En flyttning av sjökrigshögskolan till nya lokaler är un-der alla omständigheter i hög grad aktuell eftersom de nuvarande lolk alerna äro helt och hållet otillräckliga. Under sen are år har det sålunda varit nödvändigt att förhyra kompletterande lokaler ute i .staden, en åtgärd .som visat sig vara förenad med avsevärda nackdelar.
I ett under utredningsarbetets gång avgivet utlåtande har
·ch efen fö-r marinen i princip anslutit sig till föirslaget om ett
lokalt sammanförande av de tre försvarsgrenarnas högskolor.
De fördelar .som härigenom skulle stå att vinna äro i huvucl;sak följande:
a) Samarbetet mellan de olika högskolornas ledningar underlättas, vilket ur sjökrigshögskolans synpunkt fått ökad betydelse med hänsyn till den växeltjänstgöring och det .deltagande i andra hög skolors övningar, som fr o m linnevarande
{u· skall äga rum uneler stab5kursens sommarhalvår.
b) Smnarbetct mellan de olika högskolornas lärare och elever underlätta•s och förutsättningarna ökas för en samordnad
undervisning bl a i form av vissa gemensamma föreläsningar
och spel.
c) Verksamhelen vid högskolorna kommer att i större utsträckning än hittills kunna sammanmra officerare ur olika
försvarsgrenar.
d) Vis.sa besparingar vinnes genom att åtskilliga lokaler
'Tidskrift i Sjöviiscnd et.
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kunna användas för gemensamt bruk varjämte även viss p rrsonal kan vara gemensam t ex redogörare och bib1iotcknric.
Fö·r utom( att den för sjökrigshög skolan brännande lokalfragan skulle på ett lämpligt sätt kunn a lösas vid etl .sammanförande av högskolorna till ett gemensamt etablissemenl, har m .m
också anledning aU hoppas att åtgärden ifråga .s kulle bidraga
till att skapa ökade förutsättningar för den intima samverk <lll
mellan försvarsgrenarna, vars betydelse med sådan skärpa
framgått av krig.serfarenheterna.

En del utbildningsproblem vid Flottans
sj örnanssko la.
Av Chefen för Flottans sjömansskola, kommendörkaptene11
Torkel Nerpin.

Verksamheten vid Flottans sjömansskola började i oktob er
1943. Eftersom utbildningen vid skolan är ettårig och rekrytering normalt äger rum två gånger om året - l oktober och
l april - ha tills dato tre omgångar elever färdigutbildats.
Följande tabell visar antalet antagna jungmän vid hitlill s
.skedda rekryteringar.
Hösten 19431 Våren 1944
366
590

l

Hösten 1944
289

l

Våren 1945
373

l Hösten 1945
l 269

Det har visat sig att i medeltal avgå omkring 25 '% av
eleverna under sin tid vid sjömansskolan.
Det är vanskligt avge ett omdöme om elevmaterialets kYa litet. Genom alt testningen av eleverna vid antagningen tyvärr följt olika system från kurs till kurs, kan ett objckti\'l
yttrande 0111' de olika årgångarnas inbördes kvalitet ej göra s.
Man har emellertid på känn, att dc senaste kursernas kvaliLC'l

ej vari t bättre tin den förstas. Det är något, .som saknas inom
de1t uppväxande släktet och som ger sig till känna i en viss
h ållningslöshet. Vad det är, som det uppväxande släktet i
först a hand saknnr år svårt all säga; man cJtcrlyser emellertid
mer nuktorilc lstro.
Dc allra flesta pojkama äro bra och lätta att handleda.
Undantag finnas tyvärr, och dc ha berett och bereda alltjämt
skolan och utbildningen slörningar. Det är märkligt, vad dessa
störningar kunna bl.i omfatbnde och de gå ibland som,. en feber över den pluton eller division, som .smittats. Secl an sinittofröet avlägsnats, läkas såren fort, och den goda andan ftter konmoer. I en del fall har den skyldige kunnat förmås :i nse,
hur dumt han h ancllat och bftdc lovat och infriat bättring.
Sådana fall bilda verkLiga ljuspunkter vid pojkuppfostran. Då
skolan åter nödgas avskeda de störande elementen, tages först
kontakt med deras föräldrar, som då ofta konstatera visserligen med sorg m en även med resignation, att de i sjömansskolan hade sett sista medlet att göra karl av de~· as pojke - och
nu var även det medlet förbrukat.
I >>Be tänkandet», avgivet av HlH års försvar.sutreuning står
angivet, att rekry tering av manskap till flottan huvudsakligen
b orde ske i o.J,;.tobcr. Kompletterande rekrytering skulle ske
l februari ooh l juli. I skolsakkunnigas betiinkande avgivet
år 1943 utsäges , alt personal tillhörande däcksavdelningen bordc anställas den l oktober och personal tillhörande övriga avdelningar elen l april. skolsakkunnigas förslag, som medför
vissa påtagliga i första hand organisatoriska och ekonom iska
fördelar, blev av Kungl. Maj:t principiellt godtaget och fastställt. Tyv~irr vi.sade det sig emellertid redan Yid första rekryteringen, att antalet söik.ande blev för litet. Detta 'gjorde det
nödvändigt alt dels förlänga rekryteringsliden på höslen dels
sätta igång extra rekryter~ng på nyåret. Nya eleYer anlogos
sålunda l februari. Eftersom. nästa rekry tering ~igdc rum
l april, hade under ett halvt år fyra .olika , [trg~mgan elever
tillförts skolan.
Redan lfr{m början blev det alltså tydligt, att rekrylerings-
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För a lt u tbildningen skall kuna ge resultat trots mi"mg.
falelen av ämnen, är det nödvändigt, alt koncentrera den pa
de viktigaste avsni tten och a tt följdriktigt och kons ekvent ge.
nomföra den trots påtagliga frestelser till motsatsen.
Instruktöre n måste i m ångfalden av uthilclnings bestii mmelscr och uU)ilclnings anvisningar göra klart för sig, vad .som
är huvudsak, ·och vad som är bisale Della är svårare än det
i förstone kan synas och det beror till en del på all hc.stä mmelser och anvisningar ofta offra fler ord på bisak än på h uvudsak och till en del ocksft på en viss »rädsla » il:'öir inspcklionsrcsul tat.
Tekniken har nu hunnit så långt, alt det från uubildningssynpunkt snart 'bli r vikti gare att avföra ~in tillföra materiel,
som sk olmässigt skall inläras. Bibehållas dc nödväneliga av
t ex förbindelsev äsendets medel och bortrensas alla dc, .som
endas t äro önskvärda, ,skulle denna tjänstegren troligen genomgå en åtminstone ur utbildnings synpunkt i hög grad önskvärd
ra lionalisering .
Utbildninge n måste också ske följdriktigt och konsekvent.
SUall utbildninge n bedrivas följdriktigt, bör elev under sina första sex månader i skolan genomgå allmänutbil dning och
under sina sisla tre månader yrkesutbild ning. Antagas alla
däcksnutlro scr den 1 oktober skulle della medföra, att all utbildning ombord på segelfartyg borde ske under tiden 1 april
-30 juni, och nntngas alla eldare den 1 april skulle det i sin
tur medföra, att all utbildning i verkstads,sk ola borde äga rum
under ticlen 1 juli- l oktober. Detta är orimligt.
Med nuvarande antagningsbest~immelser kan ut])ildningcn
ej bedrivas följdrikligt för mer än omkring ,en fjärdedel av
antalet elever. Som exempel på hur en däckspluton p g a sch cmatekniska synpunkter fålt sin utbildning snedvriden, må nämnas, att den började m ed två månneJers allmiinulbil dning, där efter följde en månall i yrkeskurs, en månad på pansarskep p,
två måneler på segelfar tyg, två månader i yrkeskurs och fyr a
månaders allmänutbil dning. Exemplen kunna mångfaldig as.
För att utbildninge n skall kunna ske följdriktigt och konsekvent måste antagningsb estämmelse rna omm'hetas.
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Ändringar i utbildnings föreskrifter böra uneler pågående
kurs ·endast förekomma , cl:l de äro nödvändiga och ej då de
·endast ~iro önskvärda. I formell exercis, evad det gäller båttjänst, handvapenc xercis, bäddning av säng etc, bör ändring
i princip aldrig få förckomnw .
Redaktione n för Tidskrift i Sjöväsendet efterlyser de framtidsperspek tiv, som må kunna uppställas för utbildninge n vid
Flottans sjömanssko la. Det mest närliggande målet är att få
skolan färdigställd . Med undantag av en »riktarhall» har skolan ånnu inte fått ta i bruk någon av sina för undervisnin g avsedda lokaler. Skolhuset lärcr nu emellertid bli klart för inflyttning i april, fö1·plägnad sskolan lärer bli klar i juli och
verkstadssk olan i slutet av december i år. Konuner riksdagen att bi'falla proposition en om båthamn till skolan, bör denna kunna vnra klar våren 1947. Stora \beställning ar pa övningsmateri el äro gjorda och förhoppnin g finnes, att film- och
bildbandsun dervisninge n skall kunna arbeta sig fram till en
god medhjälpar e vid elevernas utbildning.
Till framtidsper spektiven hör också, att de faTtyg, ombord
p å vilka jungmän utbildas, må rfå tillfälle att segla på mer avlägsna vatten än vad nu är fallet och att besö<k a även utländska hamnar.
Sjömanssko lan förväntar sig ett händelserik t år 1946.

De värnpliktigas utbildning av betydelse
för flottans beredskap.
Av kommendö rkaptenen Harry Bong.

Vid den snabba utökningen av flottan under början av
världskrige t 1939 visade det sig svårt att erhålla tillräckligt
antal specialutbil dat manskap för dc olika fartygen, varför
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drabbnings befallninga rna besa lles m ed r elativt outbildade vpl.
Yilka ombord fingo, ofta bristfälligt och långt ifrån ändamål ~
enligt, undervisas för alt lösa sina uppgifter. I 1nånga fall
uppnåddes givetvis goda r esullrtt tack va r e tillg ån g p å Him pliga instruktöre r och intresserade elever, som iniför den h ård a
verkligheten lade ner ett stort a rb e te, m en i andra fall var !föl jden, att fa rtyge ts stridsvärde icke var fullgott. Insp ektioner
och tillämpning sövningar blo ttade snart bristerna, och om bem...'l.nningar eller ex tra utbildnings kurser avhjälpte dessa.
Kravet på specialutbil dade vpl i förening m ed den utökadc vpltidcn m edförde vid sidan av dc andra ulbildning sp wble men und er b eTcd sk apsåren e tt mycket s tort arbete i marin sta ben, där utbildnings ärendena hand lades av organisatio nsavdelningen. Inför den ökade arbetsuppgi ften uppsattes elen nuva rande utbildnin gsavdelning en, som bland sina stora uppgifter
även fick den att effektivisera vplulbildnin gen. I s lute t av n ovember 1943 framlade dessutom Sjöförsvare ts utbildningskom mission sina synpunkter på dessa problem.
Det slutliga resultatet är sammanfat tat i det å r 1945 fä rdigställda skolregleme ntet, del A, som inneh åller bestämmelse r
för sam tliga skolor och kurser, som avses anordnas för f loHan s
manskap. Utbildnings bestämmels erna fö r vpl, vilka uttagit "
i specialtjäns t - med undanlag för tygtek ni kerna, son1 >ut bildas vid örlogsstatio nerna - alltså ingenjörer, läkare oc h
sjökap tener å terfinnas ick e h ä r, ty deTas huvudsakli ga utbil dning sker vid Sjökrigssko lan. Skillnaden mellan dc gamla ul hildningsbe stämm elsern a och de nya k an sammanfatt ningsv h
sägas vara, alt de vpl nu vidareutbild as i stor utsträcknin g fö r
a tt dels kunna ersätta 2 kl sjömän, del s i betydligt större anta l
kunna komplettera befälskadra rna inom olika områden.
Vid elt stu dium av skolregleme ntet finner man, att det finn s
omkring 50 olik a skolor och kurser för vpl, vilka göra .sin
förs ta tjänstgöring . Praktiskt taget all a ytkcsgrenar äro r epresenterad e och fl era av y rkesgrenarn a ha ytterligare differentierats under vidareutbild ningen. De t är här icke möjli gt
att gå in på några detaljgran skningar av dc olika utbildnings -
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skedena. Må hända komma dessa efter erhållna e rfarenheter
att bli föremål fö r Yissa omläggning ar.
Det måste m ed all skärpa framhållas, att d en vpl efter
genom.gå ngen värnpliktssk ol a m ed efte rföljand e kurser därmed
icke avslutat ,s in u~bildning, utan sn a rare är det så, att han förberett s~g fö r si n huvudsakli; sa uppg ift, den ,p raktiska tjänstgöringen omil)ord. Utbildninge n under den första delen av vpltiden har i detalj lagts upp med timplaner och kur so mfång,
varför det m.å händ a tord e efterlysas el t program fö r elen v p i
fortsa tta utbildning eller i varje fall en be.slämcl målsäUning ,
son1 skulle uppnås vid vpltidens utgång . Någon sådan målsättning ä tenfinnes egentligen ej utom för den grupp vpl, som
uttages .för utbildning i särskild tj änst. För dessa har i skolreglemen te t angivils må let för utbildninge n fö r resp y rkesgrenar. Detta m·ål bör icke glömmas bort och utbildninge n ombord bör läggas så, att den vpl av denna k a tegori icke bara
läres att sköta en viss befattning, ulan även göres allm änt du glig i egenskap av uttag en yrkesspecia list.
Trots m ångfalden av ,skolor och kurser är det blott clt
mycket litet få tal av de vpl, som under sin fö rsta tjänstgörin g
nå högre grad än 2 kl .sjöman. Här ligg eT k an sk e den största
skillnaden mellan vplutbilclni ngen vid flottan och vid övriga
vap en slag. Vid armen t ex f inn er m an vägen öppen för den
vpl att på rela tivt bred rekrytering sbas nå såväl officers- som
und croffi cersgraden, medan vid fiollan endas t det myck et
ring a antal vpl, vilka hava erh åll it navigalions~kolc cxam cn
kunna under vpl-1iclen nå fram till förordnand e som officer
resp und erofficer. Ett mindre anlal vpl, som uttagits i s lab ~.;
tjänst eller ha vissa and ra kxali f ikat ioner såsom skcppa rcxa.
m en, fullsli:ill(lig aspirantu tbildning vid sjövärnsk åren eller Illaskinistexam en av 3 kl kunna uppnå f urirs grad.
Vplutbildni ngen inledes med en myck e t viktig personalprövning. Denna prövning har till ändamål att få >> räll man
på rätt p lats » under så tidigt stadium som möjligt . Redan vid
inskrivning en göres vissa prov, men det slora flertalet :w sjöm anshusinskr ivna vpl in skrivas ulan personlig inslälldsc. D e·
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viktigaste momenten är dels begåvningsprov och dels personliga prov genom fysiska prestationer, läkarundersökning ar
samt ,slutligen utfrågning av därtill lämpad officer. Efter stationsmyndigheternas uppgifler om för vidareutbildning erforderligt an tal vpl, uttages n1cd ledning av lämplighetsproven dc
bäst kvalificerade för de olika yrkesgrenarna. Uttagningen
sker först och främst på frivillighetens väg, men det har visat
sig svårt, att fylla de olika behovskvanti teterna enbart på detta
siitt, varför kommendering i viss utstr~ickning måste äga rum .
Redan innan prövningen helt avslutats sätter vplskolan
igång. Tim- och kursplaner för denna skola, liksom rför övrig
vplut,h ildning, återfinnes i skolreglementet del V. Den först ::.
utbildningsperioden äger rum dels vid en tre månaders och
dels en två månaders skola. Viu den längre skolan bortgå omkring 14 dagar för jul- och nyårsledighet, varför man kan rä:k ma med ,10 resp 8 veckors utbildning uneler de oli'ka skolorna.
Progr ammet för den korta ,skolan måste därför i viss utsträckning nedskäras. Av de under året inryckanue vpl blir det kustflottans besättningar, som utbildas under den längre skolan.
Att man ej lyckals få lika lång vplskola för övriga, sannnanhänger bl a med, att m.an vill undvika, att flottans vpl får
mer än en julhelg under sin tjänSit'göring. Inkallelserna måste
följaktligen läggas så att den första vpl-kontingcnten kan påbörja sin skola före den 1 oktober. Detta betyder, att den
andra kontingenten konuner i början av januari och har avsl utat sin ,skola i mars i lngom tid till vårrustningarna.
Under vplskolan i land lägges huvudvikten på den allmänmilitära utbildningen, ehuru för de till vidareutbildning uttagna även yrkesutbildningen påbörjas. Erfarenheten har dock
redan givit vid handen, alt kursplanerna äro svåra att hinna
med, varför det kan ifrågasättas. on1 icke yrkesutbildningen
måste ansb'\. till en senare period för att den grundläggande
solelalutbildningen, som är och förblir den viktigaste delen i
den vpl korta militära skolning i land, skall bliva fullgod.
Värnpliktsskolan blir i annat fall en utbildningstid, uneler vilken den vpl lär sig 1ite av varje utan att lära något avsnitt or-
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dentligt. Under den korta tiden skall bl a en grundläggande
skjututbildning genomföras b~tde med gevär och lmlsprutepistol, i ungefär samma omfattning som för jungmannen i Sjömansskolan. Den nya undervisningen i mecUJorgarkunskap,
vari inncfat ta'S genomgång av alkoholfråg::m ooh samhällsekon omi konuner aH kräva omkring fyra timm,ar pr vecka.
Den fortsatta utbildningen sker ombord för det överv~i
.gande antalet vpl. De, som uttagits för vidareutbildning, genomgå yrkeskurs l under omkring 12 veckor. För en del yrkesgrenar såsom svepmatroser, ubåtsmatroser, hydrofonister,
motorskötare m fl uppdelas yrkeskursen på två perioder. I
sådant fall läses huvudsakligen teori i land under den första ,
medan praktisk utbildning ombord äger rum uneler elen andra
perioden. Seelan följer den praktiska sjötjänstgöringen, under
vilken stridsutbildningen är huvudsaken.
Vpl däcksmatroser med goda vitsord uttagas senare för
att under de två .sista månaderna av sin första vpltjiinstgöring
genom.gå korpralskurs i land. Vpl tillhörande övriga yrkesavdelning ar kunna förordnas till korpraler, om de visat sig därtill lämpliga under sin prakliska tjän stgöring. Vpl 'Stynnän,
övermaskinister och maskinister med 2 kl maskinistexamen
föro rdnas till korpraler redan erfter avslutad vplskola. De genomg å ,s edan yrkeskurser i sveptjänst resp maskinskola, vilket
medför förordnande som furir och underofficer under tjänstgöringstiden. Dc vpl, vilka uttagits i befäls-, stabs- och spedaltjänst vid sin inryckning för att utbildas till kryptotckniker, expeditionsbiträden, väderlekstekniker och tygtekniker bli
förordnade till korpraler efte-r genomgångna yrkeskurser och
till Dur irer efter viss praktisk tjänstgöring.
Jämfört med föregående epok i värnpliktsutbildningen har
ett stort steg tagits mot ett effektivt tillvaratagande av dc vpl
personliga kunskaper och färdigheter. Ju mindre flottans
stamkader av manskap blir, ju viktigare blir det att tillvarataga alla förmågor bland dc vpl. Detta gäller icke blott för
stunden utan även 1ned tanke på mobiliseringshehovet, ty för
varje år som. gar, minskas det totala antalet f d s1mnanställda,
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som erfordras som förhandsfol k på drabbningsp latser ombor d.
Det är därför clt hes:tämt krav, att var och en, som är ansvarig
för de vpl uttagning, skolning ooh vidareutbild ning ha klart
för sig, alt vplutbildnin gcn h åller på .att bli av domincrand l'
betydelse för flottans b e1·edskap.
De vpl, som ullagas d:'ör vidareutbild ning, få givetvis en
arhctssamm are men också intressantar e tid i flottan och de tl a
hjälper till att ,skapa en gynnsamma re b etingelse för resulta tet, men 1ill största delen beror nog utbildninge ns. effektivitet
på ledning och ins truktörer. Det är därför nödvändigt, al l
instrukti o nsbefäl som kommender as till vplskola, i möjligast e
mån förbereda sig Lill sitt viktiga kall i god Lid redan under
föregående tjänstgöring , då dc icke alllid kunna räkna på al l
kommenele ras till skolan viss lid före de vpl inryckning. Kom
ihåg att kursplanern a äro omfångsrik a, dc vpl kritiska, och
ticlen knapp, varför det behövs en omsorg.sfull planläggnin g
för att utbildnings rcsullatet skall bliva bra!
Allt nJJåste göras för att effektivt utnyttja den korta ut bildningstid en. De nya kursplanern a äro försedda med a:l visning1tr , och' moderna undervisnin g.snletoder 1ned anviindand c
av ljusbilder, såYäl bildband som undervi sningsfilm, ntåsle
komma till större användning än tidigare. Försök 'k ommer
eventuellt att göras, att från alla tre örlogs.slatio nerna saml a
samma yrkesgren vpl under vidareutbild ning för a l t på lämp ligaste plats koncentrera goda instruktöre r och utbilclning:; materi el till dc olika skolorna.
Många vpl konuna in i tjänst med allvarlig försvarsvilj a
och med goda föresatser att verkligen göra n y tta, men många
av dessa tappa m åhända lusl en r edan efter kort Lid. Skälen
härtill kunna vara flera , men o<fla är orsaken, alt dc ej bli
på rätl sätt eller eJ· se n å gon klar utbildningsmnhändertn .,.na
b .
linje. Stillaslåcnd c i uU)ildningc n och repetilionslä <sning verkar mången gån,g direkt skadligt. En del instruktöre r taga
illa vara på tiden och detta ~ir n ågo t, som Yarjc vpl b egriper
och som skapar en känsla av misstroende mot effektivitete n .
Tidsfaktorn m ås te vnra med i alla beräkninga r. Det är tiden,
~

som i .själva verket är dytbarast och ocrsälllig. För varje c ivil arbetare är det tiden, som ligger till grund för hans arbete
och dess betalning. Utnyttjas icke övningspass ct, de t m {t sedan
vara långt eller kort, lär sig den vpl att m aska, och snart iir
arbetsglädje n och den goda andan borta. Dc vidareutbild and e
kurserna m åste uppbyggas så, att de bli locka nd e för Kle am bitiösa vpl. Kvalificerat befäl m ås te uttagas till dcs>Sa kurs er .
För alt s timulera intresse t hörr vidare, när så är 1nöjligt :befä let söka giva dc vpl ·sådan undervisnin g l"ller uppsl ag lill
fritidsstudie r, som de kunna hava nytta av i det civila.
Härovan hava vissa synpunkter framförts på d en nya vplutbildninge n. Men mycket av det arbete som nedlägges lmder vplskola eller yrkesl,;:urser kan .spolieras, om. icke befiilet
intres5erar dc vpl för den praktiska tjänsten .som sedan följer
- och det gör man bäst genom att intresse ra sig för de värnpliktiga.

Underbefälsskolan vid flottan.
Av kaptenen Olof

Melin~

Utbildninge n till underbefäl börjar regelmässig t med höt·jan av det tredje utbilclnings ftret. Den för s ta delen av denna
utbildning, undel'befäls skolan, för.siggår i land vid elevens egen
örlogs.s tation och tager sex m ånader i anspråk. För mansk a p
tillhörande däcksavclelningen, sjukvårdare och telehantver kare
p ågår elen under vinterhalvå re t, för övriga vanligen under
sommarhal våret.
Liksom i sjömanssko lan b edrives utbildn ingen pft två linjer, en normallinje och en högre linj e. Sa mll iga radiomatroser hänföras till högre linjen och .samtliga s .: ul - v~trdare till normallinjcn.
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Högre linjen omfattar en längre driven utbildning i allmänbildande ämnen, varför olika kursplaner tillämpas för
dessa. För eldare och hantverkare omfallar högre linjen dessutom en mera omfattande utbildning i dc teoretiska yrkesiimnena än normallinjcn, för att elever 1illhö·r ande· dessa yrk c~
avdelningal's högre linj e skol:l kunna kommenderas till lred.k
klassen vid Försvarets Läroverks tekniska linje samtidigt som
deras k amrater från normallinjen kommeneleras till andra
klassen på .samma linje.
Om. elev i underbefälsskolan icke visar .sig kunna följa undervisningen i de allmänbildande ämnena må han av stationschefen skiljas från denna del av undervisningen dock tidig as t
efter tvä månaders utbildning (sjukvårdare dock efter tre m ånader) och säges då vara elev i avkortad underbefälsskola .
Elev i avkortad underb efälsskola kan, sedan han ~iven genomgått föreskriven yrkesutbildning, befordras till korpral under
det att furirsbefordr-an kan följa för övriga.
I und erbefälsskolan meddelas allmänbildande undervisning, teknisk utbildning , allmänmilitär utbildning och yrkes utbildning.
Den allmänbildande undervisningens ändamål är, förutom
a lt bibringa eleverna kunskaper, även att vara i ordets -egentliga mening bildande och uppfastranclc samt att vara till hjälp
fö•r eleverna att ulforma sin personlighet. Den S)~ftar till .at t
utgö·r a ett underlag för den allmänbildande nndervisningcn i
Försvarets Elroverk.
Vid uppgörandel av kursplanema för den allmänbildand e
undervisningen, liksom fi.ir utbildningen i dess helhet, har beaktats att ämnenas omfång måste slå i ett rimligt förhålland e
till det beräknade antalet undervisningstimmar - en tillsynes
självklar regel, mot vilken det dock lätt kan .syndas. Det k an
givetvis vara lockande alt som miH för undervisningen säll a
»kunsk aper, motsYarande viss klass i högre allmänt läroverk »,
men säker t är, att värdet av en sådan undervisning bliver
ringa, om ic'ke ett rimligt antal undervisning stimmar står till
förfogande. Målet bör icke sättas högre än att det verkligen
1

]{an uppnås av flerlalet cleve1·. Undervis ning enligt modellen
,hir Er tala engelska flytande pä 15 limmar» Htr icke föreko~nma .

Den tekniska utbildningen är upplagd i stort sett uteslutande med hänsyn till dc militära kraven. För maskinanleJningens undervisning i ämnena »ångma.skinmateriel», >> mOtorma teriel» och >>elmaleriel» har därjämte inlagts några aYsn i ll, som å lerfinnas i >> l{ ursplaner för navigationsskolorna i
rike l >> för tredje mn.s kinistklassen, för alt i gällande bcfälsförorcl rd ng stadgad lik värdighet m ellan godkänd underbefälsutbildning och 3. maskinistexamen skall kunna lw slft.
Den allmänmilitära utbildningen är nägot utökad i förhålland e till tidigare giillandc utbildningsbcslämmelscr. Ämnet »befälsutövning >> har giv ils en större omfallning, för att
unde rlälla den blivande furirens umgänge med .sina unde rlydande, bibringa honom synpunkter p å disciplin och befälsutövning i allmänhet samt förmåga att framtriida som instmktör. I ämnet >>S jömansutbildning >> har, liksom i våra övliga
skolor, tillkommit ett avsnitt benämnt »Ulkikstjän<; l». Utdrag ur en inom kort utkom.mande handledning för utkikstjäns'en har utsänts till ulhildningscheferna.
Yrkesulhildingen har givetvis rönt elen största inv erkan av
utvecklingen på det tekniska och förvaltningsekonomiska området. Tillkmnsten av nya vapen och nya fartygstyper har
framtvingat dels nya utbildnings-grenar, dels en mera allsidig
utbildning av vissa specialister; sålunda erthålla t <'X ubåtsmatroser och svepmatroser en ganska omfattande artilleriutbildning, givetvis heroende därpå att artillerimatroser icke kunna
kommenderas på de fartygstyper, där ubåLs- och svepma troser
huvudsakligen tjänstgöra.
I vilken mån ckoradiotC'kniken kommer att påverka våra
s tri dsmedel, vår taklik och därmed vår utbildning är ännu för
tidigt att 'Sia om. Kansk e blir det nödvändigt att »Var man >>
är förtrogen med sådana anläggningars h andhavande.
Mö·j ligheten har diskutera ts alt förlägga undcrbefäl.suUJildningen till det andra utbildningsåret Man skulle härigenom
finna en naturlig förutsättning för korpralsbefordran vid det
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fiollan i huvudsak bedrevs på ett ändamålsenlig t säLL Sedan:
dess har genom utökning av tjänslcgrcnsinspektörcrnas an tal
varje yrkesgren erhållit sin målsman. Vid flera yrkesgren a r
inom däcksavdelningen ha tjänstegrens inspektörerna även inträtt som skolchefer under yrkesskolorna, varigenom följdriktigheten vid u tbildningen än bättre kunnat övervakas.
Någon allmän redogörelse för yrkesutbildningens gång
kommer icke att givas här. I det följande komma endast migra centrala problem berörande yrkesutbildningen för flott an,
manskap att tagas upp till diskussion.

Utbildningsmål och utbildningstid måste stämma
överens.
"Yied hänsyn till kravet att anlalet underbefäl ombord m {tste
minskas, för alt personalen skall räcka till vid bemanningen av
fartygen, har målen för yrkesutbildningen hos stammansk apet måst sältas relativt höga. Detta är helt naturligt, då ell
av motiven, för att slammanskap i så stor uts träckning finill'!i
omJJm'd, just är svårigheten att betjäna den invecklade mat erielen. Den na färdighet kräver så lång u tbildning, att dett
i regel ej ;k an givas de vp1. Men man bör vid utö1kning av ut bildninosmålen
beakla att s tammanskapet erhåll er en uthild ··
,.,
ningstid, som svarar mot utbildningsmålen.
Utbildningsmålen för en jun gman, artillerima.tros, avsed d
som. riktare vid jagarkanon äro cnl SRF:A:
Höjd- och sidrik tare ak an med maskins ikte och aulomatsikte.
Riktare vid (20 mm) akan med rings ikte och vid 8 mm ks p .
Sidriktarc, laddare och siktinställare vid 12 (10,5) cm kan .
För att kunna fullgöra dessa befattningar måste den 17 åriae
J·unomannen
äcra
kännedom om bl a 8 mm ksp, 20 :m m
b
::>
t>
akan, 40 mm akan med maskinsik le ,(gyroslab iliserad), 12
(10,5) cm kan, Han skall kunna materielen (isärtagning och
hopsåltning, haveriers avhjälpande o d), han skall ha färdig het att sköta de ovan angivna befallningarna vid cbssa pjäser

219

enl AEH. jämte dem, wm äro lägre, Som riktare vi(l 20 mm
akan måste han k~inna grunderna för luflvärnsskjulning samt
dessutom kunna tj~instgöra som befälhavare vid pjäsen .
För hela clenna utbildning står omkring 350 Limmar lill
förfogande. Uppdelat p[t dc olika pjäserna och med beaktande av all en avse·värd riktarulbilc.lning ing år, blir clella ej mycket per pj~i s. Till jämförelse kan nämnas, a tt en 21-årig vpl
2. kl sjöman, arlillerimatros, som blolt skall utbildas till höjdriktare och sidriktare vid akan med aulamalsikte eller ladebre
och siktinsli.i.llarc vid akan och medelsvår kanon har omk ring 250 limmar till förfogande för denna utbildning, kanske
proportionellt mer än ch~bbclt sft mycket som jungmannen kan
få utnyttja för att inöva varje färdighet.
I förbigående kan nämnas att den gamla rekrytu.U)ildn ingcn vid flottan omfattade omkring 550 timmars yrkesutbildning.
Det är önskvärt att få bii.tlrc övercnsst~immcls e m lian utbil clningsmål och Lid för utbildningen . I delta fallet har utbil dningsmftlel utö·k ats efter ulbilclningsplancns uppgörande .
Då ulhildningsmfllcn för jungmännen icke lm·de gå. alt sätta
lägre, måste troligen liden för yrkesutbildningen ökas.
Det kan ifråga::;~ittas, om delta icke vore m.öjligt genom
a tt omYanclla sl rids[m lygskursen med dess sjömansutbildning
till yrkeskurs m ed eller u ta n embarkering på stridsfartyg. Ett
mindre timantal hör kanske även redan p:l. detta ·stadium ~ig 
nas åt befälsutbi ldningen inom. yrkesutbildningens ram för alt
ti d igare ,,öka v~ic ka ansvarskänslan och rikta in clcvrrna på
ett bclyclehefulll område a v deras senare utbildning. Utbildni ngsm~tlet på s tridsfartygskursen i huvudsak k~innedom
om. rutin på s tr idsfartyg - k an eleven uppnå ut:1n sär'Sikilcl
utb ildningskurs som 2. kl sjöman, mect.an elen feland e yrkesu tbildningen icke .senare kan bibringas på samma förniimlig:1
sätt som i sjömansskohm.
_
Aven vid utbildningen till underbefäl har utbildningsmålen
stegrats. Dårvidlag har den invecklade min- och svepmaterielen framtvingat en uppdelning av dc förra )) min , -matroserna
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i »min »-matroser och »Svep>>-matroser. En särskild kurs 0111
20 veckor vid minsektion på örlogsvarv har därjämte inla,gts
under vintern för 1ninmatroserna efter utnämningen till ub ef.
För arl.illcrimatrosern.a h ar trots den alltmera komplicerad•.'
artillerimaterielen nästan den motsalta vägen beträtts på grund
av att en ar tillerifurir i klart skepp och stor luftvärnsberedskap skall kunna bekläda två olik a befattningar, i regel en
som riktare och en som eldledare vid akan. Genom alt landskapsjagarna få maskinriktade 40 mm akan mCtste även jagarriktarna utbildas som eldledare vid dessa. En riktare Yill
skeppskanon skall numera utbildas till riktare vid medelsvC1r
kanon, till riktare vid lv-kanon och till eldledare vid maskinriktade .tO nun ak:m, vilka färdigheter för ett antal år sedan
ans~tgs l;räva var ,sin man.

Yrkeskursen på våren är i förhållande till utJ)ildningsm;,_
len mycket kort, blott tio veckor. Kursen har på alla hän der
bedrivils med sådan intensitet, att någon ytterligare utbi ldningstid icke står att vinna inom den angivna tidsnunen. ML'd
hänsy,n till redan vunna erfarenheter och u1ecl hänsyn till inledningsvis framförda synpunkter angående yrkesutbildningen
under fredstid, kan det övervägas, om ej yrkeskursen bonk
Iförhingas några veckor. E lt annat säti vore måhända all uncln
det antal år framåt, det manskapsvakanserna äro 'SOin störst,
inlägga en kOJnplclleramlc yrkeskurs för <le h Ctrdast träng da
yrkesgrenarna vid tiden för övriga yrkesskolor antingen under
del skolfria andra ulbildnin!,(s~m' l eller cftn f(i,r,,ta vintern vid
försvarels hiroverk.
Dessa kurser ,skulle ha till huvudändam~H att avlasta dc
ordinarie kurserna beträffande vissa bogränsarie utbildningsmål, t ex sjömansutbildning eller färdighet vid en viss k anon
.e d, varigenom kurserna bedrivas Jnecl öka t lugn och med tid
till vidgael bofälsutövning.
Helt visst skulle svårigheter uppslå vid kommenderingarna, och fartygen i ökad utsträckning vara bundna under sjä lva
skolperiodcn, men fördelarna äro även väsentliga.

Värnpliktiga med vidare-utbildning bör givas ökad
yrkesutbildning.
Det kan kort konstateras, alt vakanserna bland stammansk apels olika yrkesgrenar beräknas vara avsevärda clc närm aste åren framåL
Bristen på per!'.onal med 2. kl sjön1:1ns och underbefäls
yrkesskicklighet kommer därför icke blott att avsevärt försvåra att rusta fartygen för stunden, utan även alt för framticlen minska personalreserverna för mobilisering av flottan .
Den nödvändiga inkallelseprocenten uneler en framlida bcrcLlsk ap bland kategorien ,, f tl» ökas än mer till skada för flottan,
vars »good wilb bland lämpliga rekryteringsskikt därigenom
förminskas.
Längden av de för vidareutbildning uttagna värnpliktigas
(däcksmatrnsernas) yrkesutbildning liksom deras utibildningsmål ha redan ticliga re berörts i samband med jungmännens
ytkesutbildning. Tiden är relativt riklig . Därest behov fön~
ligger, torde det icke innebära större olägenheter ur fartygst jänstsynpunkt att ytterligare utöka den genom att anordna
yrkeskurs för dc till vidareutbildning uttagna vpl samtidigt
m ed stammanskapet under ticlen a pril-juni.
Härigenom skulle omkring 72
240
280 = 592 timm ars yrkesutbildning stft till fö1,fogandc.
Det synes möjligt att på denna tid nwd specialisering till
vi.~sa begränsade yrkesfärdigheter inom varje yrkesgren uppnå sådan yrkesskicklighet, som motsvarar utbildningsmålet för
ett underbefäl. Några av dessa kunna vara sidriktare och
höjdriktare vid akan, maskinsikte och automatsik te, vid 7,5
cm lvkanon, vid medelsvår kanon, laddare svår kanon, hitriidande l. signalman, förhandsman i eldrum o s v.
Med elen bibringade yrkesskicklighe ten skulle icke följa
motsvarande tjänstegrad för6in efter genonrgång av den i slutet av vpltjänstgöringcn inlagda korpralskursen. En på cletta.
,sä tt utbildad korpral skulle vid inkallelse bliva mera anvandhar än dc nuvarande, smn sakna mot graden sv8randc yrkesfärdighet.
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Högbåtsmännen böra få ökad yrkesutbildning.
I proposition till innevarande riksdag föreslås att kadern
a v högbålsmän avsevärt skall utökas för att minska det ~n·
liga rekryteringsbehovet av s lam manskap. Högbåtsmänn en
föres lås kunna sjökomulenderas i regel u p p till 45 års ålder
för däcksavdelningen och upp till 50 års ålder för n1askin- och
han tv er ksa vclclningarna.
I samh and med denna utökning kan diskuteras om icke
höo"båtsmännen
s'k ull e kunna »aktiviseras» och bibringas sådan
~
.
yrkesskicklighe t, a tt de kunde utnyttjas i flera b efattnmgar
ombord. Normalt genomgå högbåtsmän ingen kurs efter u nderbefälsskolan. Det skulle sålund a kunn a inläggas en praktisk yrkes-befälsföringskurs antingen under å ttonde anställnings år et för ehållanclc av kompetens för utnämning till högbåtsman eller också efter utnämningen vid tolfte till femtond e
anställningsåret. Högbåtsmän borde särskilt utbildas att b ekläda vissa svårskötta befattningar, för vilka utbildningen är
mycket mnfattancle t ex eldledare vid maskinriktad akan jämte
riktar~ vid jagarkanon. Eftersom det endast erfordras ett f åtal elylika för varje år kanske utbildningsmålen kan minskas i
gemen för kategorien jagarriktare (jfr hur behovet av svåra
riktare täckes) . Måhända kan man även bibringa högbåtsmän sådana färdigheter, att de kunna fylla vissa DO-befattningar s[rsorn svår riktare - Pb vid kanon -· cldrumsmask inist, varigenon1 antalet UO ombord skulle kunna minskas.

Ekoradion kräver omfattande utbildning.
Ekoradiomaterielen är m yck et invecklad och kräver omfattande utbildning . Det gäller främst att få skicklig teknisk
per sonal, smn k an hålla materielen i trim. :Med stort föru tseende organiserades den nya y rkesgrenen telehantverkare och
telemäslare. Enligt nuvarande planer skall överföring till
telehantverkare .ske från radiomatroserna i samband med genmngången av underbefälsskolan. Det är icke uteslutet aU
den kontplicerade materielen visar det vara lämpligare att r ekrvlerino
till telehantverkare sker redan smn jungmän, vari"
~

<ren om elen för en telehantverkare icke nödvändiga utbildningen i radiosignalering kan omvandlas till verkstadsutbildning
()Ch m a terielstudier och två år kunna vinnas för praktisk tjänst
som lelehan lv erkare.
Antalet ER-utbildad personal för a tt tj änstgör a som ERobservatör er konuner att hli va mycket s tort - för en m obiliserad flotta kräves över 2000 ER-observatörer. Utbildningen
av denna personal kommer att kräva, att en särskild ER-skola
anl,ägges. En tänkt plats är på Berga på Hårsfjärden med
f ilial på Mells ten. Det är troligt att en ny yrkesgren kommer
att skapas för att täcka en del av behovet av ER-observatörer.
Innan ,s å har skett måste stampersonal från andra yrkesgrenar
främst eldlednings- och signalmatroser utbildas.
I det föregående har på flera ställen framförts önskemål
att yi~kesulhildningen skall okas. Yrkesutbildningen som sådan får dock icke bliva ett självändamål utan rikliga tillfällen
måste givas personalen att tillämpa de vunna färdigheterna.
Denna tillämpning skall ske under stridsutbildning och stridsnlässiga övningar på en Hotta som fritt skall röra sig inom de
Sverige omgivande haven under så stor del av året som möjligt.

:o

Värnplikts:: och stammanskapsutbildningen
vid kustartilleriet.
Kommentarer till några aktuella utbildningsproblem.
Av kaptenen Nils Skånberg.

Värnpliktiga.
Den genom l 942 års försvarsordning illlförda e ttåriga värnplikten innebar för kustartilleriets vidkommande inga större
förändringar i utbildningshänseende, så länge den förstärkta
försvarsberedskapen var rådande. På grund av att kustartille-
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r ie Ls värnpliktiga i så stor uls träekn ing, som var fallet, togo"
i anspråk för beredskapst jänst, måste man organisera utbil dningen av de nyinryckta värnpliktiga så, alt dc på r elati q
kort tid fingo en grundlägga nde u tbildning, för a ll de så f nrt
som möjligt skulle kunna användas i beredskapsl jänst. Vid
beredskaps förbanden fortsatte därefter utbildninge n. Viss u tbildning, t ex underbefäls utbi ldning, organiserad es fri.ståend p
från beredskapst jänsten. Skolförband i egenll ig mening sammandrogas dock icke i någon större utsträcknin g, speciellt u nder vinterhalvå ren. Något .s lutgiltigt system för den ettåri ga
Yärnplikten kunde dälför icke fastställa s, så län ge kriget pågi ck .
I och med alt den förstärkta försvarsber rclskapcn up phörde d<'n l jul i 1945, uppstod o andra betingelser är: fö rut f ii r
utbildninge n av den åldersk lass v~irnpliktiga, vilka ryckle in
våren 1945 för att fullgöra sin första tjänstgö ring om 360 d agar. För dessa värnpliktiga har hela denna tid kunnat u tnyttjas för utbildning. Dc erfarenhe ter, som_ det sis t förflut n a
utbildning.s året lämnat, kunna numera läggas till grund för
utformning en av den ettåriga värnpliktsubb ildningen vid kns lartillei·iet.
Dc faktorer, som i första hand ö-va inflytande på utbil dningsårets organsalion i stort äro tidpunkten J'ör uärnplil_-tsin ryckningen o-ch tid punkten för repetitionsö uningorna. I och
med a lt den ettåriga värnplikten blivit en verklighet, förefinne s
det give tvis ur teoretisk synpunkt intet hinder att inkalla d c
värnpliktiga på vilken tid av å ret som helst. Den tanken ha r
framförts, atl tiden för utbildninge n av de värnpliktiga skulll'
kunna utnyttjas mest rationellt, om inryckninge n skedde om ·
kring den 1 oktober. Att utbildninge n i huvudämne na, t ex:
artilleritjän st, skulle vinna på ett sådant arrangeman g ~ir san nolikt, genom att den grundlägga nde ulbilclninge n skull e kun na omspänna en längre tidsperiod och därigenom göras mera
systematisk . Ur psykologisk synpunkt Lordc emel ler tid vårin ryckningen vara att föredraga. Bl a kan utbildnings året då
göras mera omväxlande , o~.;h dc värnpliktiga kunna gansk a
snart få se påtagliga resultat av sin uthilclning i form av skarp -
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skjutningar m m. Inryckning på höslen försvårar i hög grad
underbefäls u tbildningen av de värnpliktiga och omöjliggör, att
under officers- och officersutbi ldningen hedrives enligt nu tilllämpade principer. För .s tud en ter och likställda är del ur social synp unkt icke likgiltigt vid vilken Lid på året, som ' 'ärnpliktsinryek ningen sker. För dc flesta torde det va ra en :lYgjord nackdel alt få påbörja värnpliklstj iinstgöringe n först en
Även orff icersa.sp irantulbildsommar efter sludenlexam cn.
ningen skulle härigenom snedvridas.
Vid planläggnin gen av utbildninge n vid kust a rtilleriet har
förut sa ll s, att värpliktsinr yckning i fortsättning en lik.s om tidigare kommer a lt ske under våren.
Den andra tidpunkten, som har avgörande inflyt<mde pit
utbildnings årels organisation , är tirlen j'ör de uämpliktigo s repetitionsövn ingar. "C nder förut.sällnin g alt inryckning Lill första
tjänstgöring sker i ap ril, är det för ulhildning av arets viimpliktiga lämpli gast att förlägga dessa övningar till mars månad , varigenom den ettåriga vämpliklcn skulle kunna avsluta,s med relativt .stora ÖYning<~r under tillämpade förh:illande n.
Befälstillgå ngen vid truppförban den är emellertid icke t-jod vid
denna tidpunkt, emedan stora delar av de olika befälskatego rierna äro kommender ade som lärare och elever på sji\krigshögskolan, sjökrigsskol 3n, marinens underoffict' rsskola, försvarets läroverk, i stamskolor och på olika kurser i övrigt. Det
torde av denna anledning vara omöjligt att organisera tilhimpningsö,vnin gar för Lre hela årsklasser pft en gång. Della utesluter emellertid icke, att mera begr~insade ti ll iimpnin;jsöv ningar kunna anordnas för årets värnpliktiga , till vilka övningar repetitionsv ärnpliktiga i viss utsträcknin g kunna inkallas.
Då .sjökrigshög skolan och öuiga O\'an n~imnda sko lor nor m alt starta sin vcrksanuhet i början av oktober, iir det icke
heller möjligt att förlägga repetitionsö vningarna till annan tid
under vinterhalvå ret. Återstår således sommarhalv året. Metl
hänsyn till utbildnings ståndpunkte n ho.s årets värnpliktiga böra repetitionsö vningarna komma så sent som möjligt under
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sommarhalvåret, alltså i september. Under denna hänlvunna
regemenlsö,v ning.smånad förefinnas också dc största möjligheterna att bedriva ,samövningar med andra vapenslag och förSYarsgrenar.
För att viirnpli.klsuUJildnin gen, sådan den kommer a lt tt•
.sig under det närmaste året, skall kunna givas tillräcklig ö verskådlighet, kommer nedan huvudsakligen :1tt heJhandlas utbildningen vid artilleri- :;amt signal- och minavdclningarna.
Under förutsättning att värnpliktsinryckni ngen sker i april
är det nödvändigt att i så stor utsräckning .som möjlig utnyttja
~. ommarmånaderna för utbildning i huvudämnet, så alt dc
värnpliktigas rekrytutbildning i detta avseende i stor t sett kan
anses vara avslutad i oah med september månads utgång.
Detta medför, att elen första all mänmi litära u tbildningen måste
göras relativt kort, samt att den rena soldalutbildningen förlägges till vinterhalvåret. Med dessa utgångspunkter kommer
utbildningsåret för luwuddelen au de uär11'pliktiga att te sig
enligt nedan:
grundläggande militär utbildning under omkring fem
veckor,
u tbildning främst i vederbörligt specialämne från mitten
av maj till början av septen-ill:>cr,
t illämpningsövninga r, främst specialämnet, under regemenlsövningar i september,
soldatutbildning, omfattande i första hand handvapenstjänst , närförsvarstjänst och fälttjänst, under Liden oktoberdecember,
fortsatt ullbildning i vederbörligt specialämne med huvudviklen lagd vid förbandsutbildning under tiden januari- mars
samt
avslutande tillämpningsövning ar under sista hälften av
1nars.
Orsaken till alt tiden för den grundläggande militära utbildningen gjorts relativt kort, är att utbildningen i artilleritjänst resp övriga specialämnen skall kunna taga sin början
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så snart som_ möjligt. De t har nämJigen ansclls nödvändigt ,
att truppförbanden skola vara färdiga att påbörja sommarens
skarpskjutningsper iod i slutet av juli. För att della skall vaJ'a möjligt har för ämnet artilleritjänst avse tts omkring 55 %
av utbildningstiden. Della medför, aU utbildningen under
sommarhalvåret i övriga ämnen blir mindre omfattande, ~i.n
vad som förut varit fallet.
Genom denna koncentration av specialämnet till somm.arm.ånaderna möta dc värnpliktiga nya ämnen och kursomfång
under höstmånaderna. Fortsatt utbildning i resp specialämne
bör under denna period bedrivas endast för sådana utbildningsk ategorier, som ovillkorligen måste upprätthålla och förkovra
sin färdighet i huvudämnet, t ex mätm.anskap och signalister
av olika .slag. I övrigt kommer utbildningen att kunna bedrivas i stort sett enligt samma linjer för alla utbildningskategorier inom artilleri- samt .signal- och minavdelningarna samt
givas en sol da Lutbildande karaktär.
Uneler perioden januari- mars bör utbildningen åter lämpligen koncentreras på specialämncna, varvid föi'IJands u tbildningen bör heredas en framträdande plats på programmet. Vidar e böra de värnpliktiga få vidgad kun~kap om t ex ved,:samheten inom ett batteri genom att pjäsmanskap orienteras
om tjänsten vid eldlodningsavdelnin g och tvärtom. slutligen
lmnna vissa avsnitt av utbildningen helt förläggas till denna
period, såsom övningar och skarpskjutningar m.ed vissa pjäser, som icke förekonunit uneler sommarens utbildning o s v.
Unelerbefälsutbildn ingen av de värnpliktiga har tidigare
tagit sin början omkring elen l oktober. Detta sync:; alltjiimt
vara den län>pligaste tidpunkten. Möjlig'heterna alt passa in
underbefälsutbildn ingen i ovan skisserade utbildningsgång
·ä ro goda. Undet· höstmånaderna höra uncle1'befälselcvern a
jän"1sidcs med soldatutbildningen erhålla allmän umlerb efäl sutbildning. Under perioden januari-mars böra de utbildas
till underbefäl inom resp yrkesavdelning för att slutligen under tillämpning sövningar i mars få tillfälle alt tjänstgöra i undei'hefälshefattning ar.

229

228

Underoffice rs- och officersutbi ldning av värnpliktiga har
under år 1945 och 1946 för Iförsta gången bedrivits vid ku star till er iet. Denna uiJJildning har i huvudsak anslutits till utbildningen a v molsvarand e kategori reservorffic ersaspirante r.
Härigenom ha de Yärnpliktig a vid artilleriavde lningen under
underorffice rsulhilclning en utbildats till eldledare smnt i övrigt
liksom vid sign al- och minavdelni ngarna förts fram till kompetens alt h es trida underaffice r.s hefattninga r inom resp yrkesavdelning. Under officers utbilclninge n, vilken varit förlagd till
[-; jökrigsskola n, ha eleverna förvärvat .s[tdana kun skaper, all
de kunnat avlägga teoretisk reservoffice rsexamen.
Den Yärnpliklig a underoffice rs- och officersutbi ldningen
synes på elt naturligt s~itl följa på underbcfäl.s ulbildningen un der dc värnpliktiga s första tjänstgöring och bör bibehållas til l
den Lid och omfattning, som. g~illt uneler det senast förfluln :t
utbildnings årcl.
Genom all .studen texam en i fortsältning en kommer a lt äg:t
rum senare än und er do sislfÖI'flu!na ~1ren, kommer elen nor mala inrycknings liclen för studenter och likstä[[da i fortsätt ningen alt blint milten av juni. De lta medför, alt det är omöjligt att samutbilda studenter och övri.ga värnpliktiga förrä n
omkring elen l oktober. För studenterna avses därför att organiseras et t s ludentkomp nni, där u~bildningcn skall bedriva s
så, att studenterna äro färdiga att påbörja höstm:"mad ernas ut bildning tilLsammans m ed övriga värnpliktiga , antingen i Ull derbefälssk ola eller i soldatskola.
Då huvuddelen av dc värnpliktiga rycker ut i !början av
april, åters tår för stud.cnlcrna ytter ligare cirka två månnder av
första tj änstgöringe n. Under denna tid böra dc, som genomgått undcrbffiäls utbildning, få tjänstgöra .sftsom instruktöre r fö r
nyinryckla värnpliktiga , ·Och övriga fullgöra yrkcs tjänst.
Vid organiseran det av utbildnings året är det nödvändig t
alt jämväl ta hänsyn Lill dc problem, som äro aktuella för kustartilleriets skjutsl.:ola. Vid skju lskolan bedrives årligen tre
skjutkurser , Yardera om ungefär två månaders längd, nämligen

med svårt och m cdc]s,·{trt sjöfrontsart illeri mot sjömål
isjömål,sskj utkurs),
m ed sjöfrontsart illeri mot landmål (landmålssk julkurs)
s:unt
med lält sjöfrontsart illeri och luflvärns arlillcri mol sjöoch Juftmål (kombinera d .s jö- och luftmålsskj utkurs).
Dessa skjutkurser s genonuförnn de kräver, alt det vid kustartilleriets truppförban d finnes utbildade bcmanninga r, som
kunna tjänstgöra vid skjutskolan s skjutningar i ballcri- och
di visionsförba nd.
Om artillcriulilJ ildningen vid truppförban den bedrives så,
att övningsskju tningar i batteriförba nd kunna taga sin början
i slutcl av juli, iir det lämpligt, att skjutskolan s 'jönullsskju tkurs fö rl ägges till i stort sell mån a derna juli- september, under Yilkcn tid godtagbart utbildade bcmanning ar höra finnas
tillgängliga vid samtliga truppförban d.
Landmålssk jutkursen kan lämpligen äga rum. under tid en
j anu ~1 ri - mars .

Den kombinerad e sjö- och luftmålsskj utkursen kan förläggas ~mtingcn till hösl- eller vårmånadcr na. Undc'l.· hösten
stå utbildade batteribema nningar till förfoga nde. Att förlägga
denna kurs 1ill höslen skulle emeller tid helt förrycka den ovan
b erörda utbildnings gången för lvkompanic rnas värnpliktiga .
Dessutom är merendels väderleken mindre gynnsam för artillcriskju tningar under denna period. För att sjö- och luftmålsskjutku rsen .skall kunna förläggas till våren, är det nödvändigt att vissa värnpliktiga få fullgör a sin första tjänstgöring
i två omgångar. Härtill har KungL Maj:t även lämnat sitt
bifall. Avsik ten är, alt de värnpliktiga , som. behö·v as för att
betjäna batterierna under denna skjutkurs, skola ul'bildas med
övr~ga värnpliktiga Lill omkring den l januari. Efter omkring
tre månaders hempennill ering skola de därefter ånyo rycka in
för att vid skjutskolan fullgöra resterande tre månader aY
.sin första tjänstgöring .
Ovan har berörts Lidpunkten för repetitionsö vningar. Var e sig repetitions- eller efterutbildn ing1sövningar torde i någon
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s törre omfallning bliva a ktullla vid ku s tar tilleriet und er inneYarunde år, därför a lt dc värnpliktiga, som skulle h a fullgjor t
"ådan tjänstgöring, varit inkallade ,så lång tid uneler beredskapen, alt dcs!Sa övningar icke ansetts nödvändiga.
Kär emeller tid r epetitionsövningarn a vid kustar tillerie t
~'itcr skola säl las igång i full ut.sträckning, är det sanno likt, att
huvuddelen av dc rcpetitionsv~irnpliktiga inkallas unel er sep t ember och en mindre del uneler marJS eller even tuellt ann an
tid. Då dessa repetitionsvämplik tiga fullgjort en c ttåri;.; först a
tjänstgöring, är det lämpligt att repeti ti onsperioden redan frå n
början inriktas på skarpskjutnin gar i förband till sammans med
ilxc t.s vämpliktiga, varefter s tridsövningar och krig~övningar
böra fö lja. H.epetitionsvärnplik tiga böra härunder tjänstgöra
i förha ndsbefa ttningar och årets v~irnplikliga i ak terhandslbef atlningar.
E ftenzlbilclningsövni ng am a torde i första hand k omma
at avse omskolning av de vii.rnplikiga. Det iir ännu flir tidigt att utta la sig om el en tid under utbildningsåre t, då efterutbildning1sövninga rna lämpligen böra äga rum.

stammanska p.
Rekryt- och unel erbefäl sutbildning en avser vid kusta rtilleriet liksom vid andra vap ensla g och försvarsgrenar dels att
giva eleverna ett vis st mått av allmänbildning, dels att g iva
dem sådana militära kunskaper och färdigheter, att de efte r
uppnå eld furirsgrad kunna h es trida för denna grad avsedda
b efa ttningar. I såväl allmänbildande som militärt h änseende
skall grund läggas för vidareutbildning till underoff icer vid
försvarets läroverk resp marinen;s undcrofficcrsskola .
Den allmiinbildoncle unelerv isningen är förlagd till vinterhalvåren i rekryt- och furir skolorna. Härunder inhämtas det
kunskapsm å tt, som anls es m otsvara klass l i försvarets läro verk. Kur somfånget är i stort sett detsamma föt· försvarsmak ten i sin h elh et. Vid kustm·tillcriet liksom vid övriga 1sp ecicllt
teknisk't b etona de vapenslag, har dock speciell vikt lag ts vid
elen naturvetenskapliga und ervisningen.
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Den mi l Nära rel.:rytutbilclningen be dr i vc.s under rekrytsko lans sommarhalvår, huvudsakligen efter samma grunder som
för värnpliktiga i rekrytskola.
Utbildningen under vinterhalvåret i k orpralskol an löper i
stort sott parallellt m ed dc värnpliktigas undcrbeHil.sutbildn in g
och är allt så av övervägande prnk lisk n alur. Sommaren k ommer för korpralskoleelevern a vid lSjöfronlsartilleriko mpanierna
främ st alt ~ignas åt eldlednings- och m ältjänsl', m edan utbildningen i underbefälsbefa llningar vid p jäsa v delning kommer
att koncentreras till furirskolans somm arkur1s.
Det har diskuterats möjlighelerna att avsluta underbefälsut bildningen i och m ed furirskolans vintcrkurs, varigenom
furirska leelever na skulle kunna anv~ind:1s som instr uktörer under wmma11halv år el. En närmare undersökning har em ellertid givit vid handen , alt det ick e g[u· att enb art i korpral skolan bibringa eleverna de militära kunskaper och färdigheter,
som erfordras för alt dc p å ett fullgaLt sätt skola kunna .fylla
en furir sbefattning. Särskilt gör sig delta gällande inom a r tilleri- samt signal- och minavdclningarna . Det är således
nödvändigt, att utbildningen för vinnande av furirskomp ete ns
alltjämt omfattar tre år.
Vid kustar tilleriets rörliga fö rband är utbildning en i m otoNjänst givetvis av mycke t stor betydelse. Det har ansetts
önskvärt att förbättra denna utbildning för det stammanska p,
som tillhör de rörliga sjöfrontskompanie rna. På grundval av
de kunskaper, ,som eleverna förvärvat i moLortjäns t under rekryt- och korpralskolorna komm.er därför under furirskolans
sommarktu\S att inläggas en motorkurs av ungefär en m ånads
längcl. Förutom å t forts att körutbildning kommer under d enna kurs stor vikt att läggas vid elen tekniska motortjänsten.
Det har förut berörls, huru den allmänbildand e uneler visningen vid kuslar lillericts .stamskolor ansluter sig till undervisning en vid försvare~,s läroverk. Den militära utbildningen
k ommer a tt utvidgas vid marinens underorfficerss'kola, i såväl
teoretiskt .som praktiskt avseende. Den praktiska utbildning
vid kust artilleriet, som skall följa efter kursen vid marin ens
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Yrkesutbildningen vid kustartilleriet.
Av majore n Dunna r Kihlst ed t .

Yl'lwsp ersona lcn vid kustar tillerie t utgöre s av ts äväl slam
som värnpl iktiga och kan lämpli gen uppdel as i dc två huvud
L
grupp eTna teknisk person al och övrig yrkesp ersona
Ur' ulbildn ings,s ynpun kl kan elen teknisk a person alen lämp
ligen uppdel as i de lre underg rupper na mekan iker, teknik er orh
staman ställd yrkes- ( leknisk ) person al.
Härvid torde få avses med m ekanik er: vpl, som. besitt~t
;
yrkess kicklig het såsom arbeta re ·e ller arbetsf örmän i visst fack
re
hög
teknike r: vpl, .som genom högsko lestudi er eller liknan de
öuLbildn ing besitta kvalifi kation er såsom arbetsl edare (ingenj
som
tl,
pcrsom
l:
ers•mu
yrkesp
sfälld
r·er) i visst fack; stoman
lgenom staman ställni ng vid kustart illerieL s ma;skin - eller han
Yerksa vdelnin g erhålli t viss yrkesu tbildni ng.
Den övriga yrkesp ersona len utgöre s av eko11:omipersonal
r),
(kocka r och hovmä stare, stam och ' "pl, samt komm issmie
,
vpl
och
stam
l,
ersona
musikp
vpl,
och
sjukvå rdsper sona l, .stam
b-ilföex
t
vpl,
a
samtlig
tjänst,
person al för viss övrig special
.sarare, expedi tionsbi träden, fo~ografer, intend enturm ans•k ap,
tere,
delmak are, skoma•k are, sk räddar e, 's krivbit räden, snicka
lefon- och telegra farbeta re, verksta dsarbe tare.

Enär i nuvara nde läge väl den teknisk a person alen i för ta
hand tilldrag er .sig huvud intress et komm er här nedan endast
denna person al att något närma re avhand las.

Nuläg et.
.1\'Iekaniker.

F n finnas följand e utbilclningsJ..:ategorier: pjåsmekani'k er
katego ri A (fast sv och msv sjöfron tsart J, pjäsntc kaniok er, ka~
C
t egori B (rörlig t sjöfron tsar t), pjä:s mekan iker, katego ri
J,
tsart
sjöfron
lätt
~ l vkan), pjäsmek~niker, katego ri D (akan och
cntmemstrum entmek amker , katego ri A (sjöfro ntsart) , instrum
,
lwnike r, katego ri B (lvart), signalm ekanik cr, minele ktriker
och
-eldare , motors kötare , bilmek aniker , :strålka starme kanike r
er.
knik
ringste
maske
Mekan ikerna s utbildn ing har hittills (med undant ag för
sett
e ldare och motors kötare .samt maskcr ingoste kniker) i stort
halvt
ett
varit uppdel ad på två period er om varder a' om.krin g
.år. Under första halvår et har utbildn ingen ägt rum tillsam mans
med och efter .samm a ufbildn ingsbe stämm elser som motsva
npjäsma
med
lika
r
kanike
rande soldatk ategor i (t ex pjäsme
skap, signalm ekanik er lika med radiom :än o s v) nJ;edan under
g
-det andra halvår et tyngdp unkten varit lagd på fackut bildnin
<Joh facktjä nstgöri ng.
I och med utfärd andet av go 239/45 avses emelle rtid mekanikc rutbild ningen delv.is bliva omlagd . Denna go förutsä tter,
.som i 1sin
aLt till mekan ikerutb ildning utta:ge.s endast person al,
förska ffa
att
på
civila gärnin g redan förskar ffat sig ·e ller håller
direkt
som
sig viss yrkes'S kicklig het inom vederb örligt fack och
kan nyttigg öras under militär tjän s tgöring en. I •s tort sett innebär go 239/45 alt de vpl mekan ik erna fullgör a sin tjänstg öring
·
sålund a:
militär utbildn ing under högtst 90 dagar ;
fackut bildnin g och för därtill uttagn a befälsu tbildni ng under samma nlagt omkrin g 180 dagar samt
facktjä nstgör ing 180 dagar i en eller flera omgån gar.
Mellan militär utbildn ingen och fackut bildnin gen kan den
TidskTi ft i Sjöväse ndet.
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vpl hcmfö-rlov~"s under högst lre år för alt fullfölja sin ci \'il ::t
yrkesutbildning eller förvärva ytterli gare praktik för alt sålunda bättre kunna tillgodogöra sig den militära fac.kulbil dningen.
Dc civila kvalifikationer, .som dessa vpl böra besitta fi.ir
a tt ullagas till mekaniker, fa;;tstii.lla.s av chefen för m~lrin cn
(jfr mo 342/45).
Tekniker.

Hittillwar::mde utbildningskategorier äro tyg teknik er och
gasskydds tekniker.
TygtelmiLenws tjtinstgöring fullföljes und er fi.ir.sta tjiin ~l göring mn 450 dagar, i regel påbörjad mnedelburt eft er a\'lat( Ll
,;tude!{'Xamen, samt fortsal t tjäns tgöring i olllgångnr 180 dagar. Utbi ldningen omJattar i stor t :;e tt all kust:uhll.ericts materiel för a lt göra tygteknikern .skickad att såsom tygingenjör
kunna hiträda vederhörande lägre förb:mdschef virl ku~tartill e 
riförsvar med besiktning, reparation, ~kötsel och vård o d av
förbandets materiel.
Gctsskyddsteknil.-ernas tjänstgöring är helt nyligen regle rad genon1. go 3464/45.

de försvm·els -läroyerks tekniska linje rs amt under 7. [n·ct ma rinens underofficersskola och sär.sk i Id undcrof.ficerskurs. U lbildningen under 5.- 7. aniStällningsåren iiger i s tor utsträckning rum lillsamm::ms med flottans motsvarande yrkesgrrnar.

Framtiden -

synpunkter och önskemål.

~1ånga ski ldringar från det andra värld:;kriget giva direkt
besked om y rkespersonalens rs tora betydelse för elt .segt och
framg ångsrikt kus tartillcriförsvar. Goda hantverkare hava i
skyddade frontverkstäder reparerat vid flyganfall .sönderslagen materiel eller av oskadade delar från sönderslagna pjäser
sammansatt nya brukbara pjäser. Den alllm.er ökade betydelsen av den tekniska tj~1nslcn vid kustartilleriet har också
uppntiirk sammats och utredningar pågå f n om den tekniska
tjänsten vid s~tväl ku startilleriet som inom marinen i dess
helhet.
Ehuru något .slutgilligt förslag från nyssnämnda utredningar ännu icke föreligga torde man i stort kunna förutse ,
att bl a nedannämnda synpunkter och önskemål komma a ll
framläggas.

stamanställd yrkespersonal.

Mekanik

Nuvarande yrk esg renor äro vapensmeder (rustmästare)'
och eldare (maskinister).
För båda kategorierna är utbildningen i militära och allmänbildande ämnen uneler dc tre föPsta åren densamma. Yr kesutbildningen utgöres för vapensmederna under samnut ·li d
av dels teoretisk dels praktisk utbildning, vilken senare bedrives såväl vid verkstadsskola som vid svårt, och medelsvårt
artilleri s::nnt luftvärnsarlil1eri.
Eldarnas yrkesu tbildnin g bedrives på motsvarande säll
vid verkstadsskola samt vid olika maskinanläggningar ilan d
och ombord, vartill kommer utbildning vid strålkastare samt
under 2. uLbiidningsåret kurs vid örlogsvarv.
Under 4. anställningsåret äro vapensmeder och cldm·e för-·
delade till yrkestjänstgöring. Under 5. och 6. åren genomgå

Såsom ny mekanikerkategori m~tste tillkomma el.-oradiomekaniker. Med häntsyn 1ill bl a den nybeväpning med slort
antal aulomatvapen, som under senare år ägt rum, kan även
krav på .särsk ilda vap enmekaniker förväntas bliva framrfört.
Vad utbildningen av mekanikern angår bör denna i stort
selt följa den al lmännn utbildnin gslinje, som angivils i go
239/45. lVJed andra ord vill man a lt elen rena yrkesutb ild ningen s kall erhålla ökat utrymme på bekostnad delvis :tv den
In:ilit~ira utbildningen.
Det är cme ll er licl icke enb:n·l ticl l'n ,
som är avgörande fö-r om skick li ga mekaniker crhitlbs, ulan
i allra högs!a grad, aH utbildningen kan göras effektiv och alt
tle vpl få tillfälle till facktjänstgöring under förhållanden och
llled hjälpmedel , som så långt möjligt iir överensst~imma med
föi'h åll andena uneler strid. Kustartilleriet har de .senaste åren

236

237

på grund av uppsällande av nya kustartilleriförband haft alt
broilas me:d stora personalsvårigheter. D etta har i hög grall
inverkat o fö r månligt på möjligheterna att uteslutande för m ekanikernas utbildning kunna avse 's kickliga instruktörer (in genjörer, rustmästare, maskinister n1 fl), som kontinuerligt följa eleverna under hela fackutbildningen. Synnerligen menli gt
på mekanikerutbildningen verkar också den mångfald fö rbud nrot ingång i olika instrument, t ex radioapparater, mä l"a re, motorer, eldledningsinstrument m m, ;som utfärdats av olika förvaltningsmyndigheter m fl. Man måste därför 1ne<l
s kärpa kräva, att särskild skolmateriel anskaffas, dar läran
och elever obundna av dylika förbud få gå in och skaffa sig
materielkunskaper och r eparat ionsfärdighet. - Slutligen måste
med eftertryck framföras kravet på särskilda skolverksläcler.
i vissa fall gärna i form av elevplatser i de ordinarie tygvei·k .stäclerna, där verkliga arb eten uneler instruktörens ledning f a
u tf öras av eleverna. Som det nu är kolliderar vid verkstäderna utbildarens krav på praktisk utbildning av n1,ckanikenw
med förvaltningsmyndighe tens krav på att dennats m<betsper sonal <icke få r hindras i sina arbeten.
Tekniker.

Tygteknikernas utbildning har hittills Yarit alltför omJatiande och förlagd till en tidpunkt innan de genom studier
hunnit skarffa sig sådant underlag, 1som di14ekt kan nytliggör as
under fackutbildningen. Deras verk samhetshiit synes därfiir
böra betydligt avgränsas och viss specialisering efters trä va
samt den egen tliga fackutbildningen äga rum först sedan vissa
-examina avlagts vid vederbörande högskolor (motsv) . Tekn ikerna utgöra vapnet1s vpl ingenjörer. Genom avgränsning a\'
teknikernas arbetsuppgift måstc å andra sidan tillskapas n ~ a
t eknikcrkalegorier. Förslagsvis böra härigenom följande k ategorier framdeles finnas vid kuts tarlillerie t, nämligen
tygtekniker för sjöfrontsartilleri
} (artilleriingenjörer l.
tygtekniker för luftv~irn
signaltekniker (-ingenjörer)

miningenjörer
mototingenjörer sam t
skyddstekniker (-ingenjörer).
skyddsteknikerna äro motsvarighe ten till de tidigare gasskydelsteknikerna och bibehålla cle6sas arbetsuppgifter, utökade med uppgifter i samband med .skyddstjänsten i sin helhet,
främst luftskyddet. För uttagning till teknikerutbildning vid
kustartilleriet erfordras i regel vissa högtslwleexamina, dock att
av motoringenjörer kräves mera praktisk yrkesskicklighet än
teo-retiska kunskaper. Miningenjö·rerna (vpl) synws kunna rekryteras ur flottans miningenjörer därest uneler dessas utbildning tages nödig hänsyn till mintjämten vid kustartilleriet.
stamanställd yrkespersonal.

Som redan nämnts finnas vid kustartilleriet f n av teknisk
stampersonal endast två yrk esgrenar, eldare (maskinister) och
vapensmeder (rustmästare). Det .s äger sig självt, att med teknikens oerhörda uppsving nya yrkesgrenar snarligen måste
tillskapas. Det fim1,es ingen m.öjlighet att en rustmästare (va pensmed) förrän möjligen efter många års praktik skall kunna
fuUständigt behärska alla detaljer beträffande de många olika
vapnen - frän elen svåra kanonen till pi6tolen - och flöt·
dessas betjänande avsedda mångahanda elcllcdningsinslrument.
Än mindre medgiver utbildningstiden och de många tidigare
nämnda »förbuden » att uneler manskapstiden ei,forderlig clctaljkännedom och praktisk erfarenhet bibringas särskilt vapensmeder. Delta å terverkar i sin tur på utbildningen, såväl
av .s tampersonalen som av de vpl teknikerna och mekanikernD.
En god och effektiv utbildning kräver skickliga specialister,
envar i sitt fack. Och de~<Sa specialister höra sökas, förutom
bland ingenjörspersonalen, just inom unelerofficerskåren (rustmästare).
Vapensmedernas (bättre: pjäsmekanikernas) arbetsupp gift.e r m åste avgränsas att omfatta själva vapnen. Hiirigenom
uppstår av sig själv kravet på 's ärskilda instrumentmekaniker,
stam, (uoff: rustmästare), specialiserade på eldledningsmaterielen.
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ndes ensta ka
nas f n helt teknis k slamp erson al (unda ntag-a
Signn lm e»Själv lärda » under office rare ur signa lavdelning en).
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en
da
sålun
är
kcmik er, stum, (uoff, 6igna lmäst are)
med.
as
kateg ori, som kusta rtiller iet snart bör berik
att förBeträ ffand e stamy rkesp erson alens utbild ning är
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hunn it till
missi ons anvis ninga r ooh försla g i detta avsee nde
emot
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tSe
att
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man
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tadssk
verks
s
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a
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i
il
komm
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i Karls krona blir färdig och utbild ninge n därstä
gång i full utsträ cknin g.

Försvarets läroverk i U ppsala.
Berg gren,
Av chefe n för Försv arets lärov erk, övers ten Hans

för Fö rl mitle n av septe mber 1944 invigd es nybyg gnade n
i ts
komm
åstad
svare ts lärov erk, och därig enom had e lokale r·
i vad rör den
för alt kunn a effe ktuer a 1941 års försv arsbe slut
IS taman ställ det
för
gen
visnin
under
del av den allmä nbild ande
kolor na
stams
vid
gen
visnin
da under befäle t, som utöve r under
are
Tidig
cer.
eroffi
und
lu~äves för befor dran till officeT eller
pankop
sanun
hade denna allmä nbild ande under visnin g varit
och
rssko lor
lad med de olika försv arsgre narna -s under office
n. Denn a
ninge
utbild
ra
militä
den
med
alllså ägt rum jämsi des
av elegning
nsträn
öveTa
till
:mord niug ansåg s av mång a leda
civila >
>>
de
på
sig
verna , då de icke helt kund e konce ntrera
s tudier na.

Eleve r.

liirov erk
Fr o m hö1stt ermin cn 1944 har allt-så Försv arPis
motta g i l elever från samtl iga försv arsgre nar.
ett ele\'Enlio·o ,t försv arsbe slutet är lärov erket beri:ik nal fiir
en.
marin
från
350
ing
antal av omkr ing 800, varav omkr

vitsor d
Till lärov erket beord ras furire r, vilka med vissa
inom
dran
befor
~enomgått furi rskola n och aVlse att vinna
krigs makte n.

Unde rvisn ingen .
ast beUnde rvisni ngen för marin ens elever , som här närm
nna, rea.l11ancllas, är uppde lad på fyra linjer , teknis k a, allmä
linjer na iro i
skole - och slucl enllin jen. De tre förstn ämnd a
ämna bli unregel Lvå Ctriga och aviSes för sådan a elever , son,_
g oeh skall
treåri
är
en
derof ficera re, under det att stuele ntlinj
rare.
.geno mgås av dem som utbild as till office
erks Den teknis ka linjen genom gås av mask in- och hantv
perso nals
perso nal. Den är uppb yggd med tanke på denna
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möjli
i
att
varit
har
an
Sträv
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e
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motsv
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som
ning
mån åstad komm a likart ad utbild
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särsk
ha
ts
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kurse r vid navig ations ,skolo rna. Detta
]lsflot tan.
betyd el se för event uell överg ång till tjänst inom hancle
p,e rsoAllm änna och rcalsk olelin jerna genom gås av däck:s
amen s ni vå .
nal. Båda fö-ra i 1lästa ämne n fram till realex
språk läs-os
ett
t
endas
linjen
nna
Skilln adcn är elen a tt på allmä
realändig
fullst
till
under det att realsk olelin jen leele r fram
ntstude
gen
cxam en och alltså omfa ttar två språk . Vad slutli
avkrav
ra
linjen beträ ffar för elen fram till en efter militä
t framh ålla,
äge
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är
Det
men.
ntexa
passa d begdi nsacl .stude
ått i de
apsm
kunsk
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ett
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~ltt begrä nsnin gen icke inneb
inneden
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men
ntexa
lästa ämne na än i den vanlig a stude
läsas.
här blott all: vissa ämne n icke
a upp Såväl i real- som i stude ntexa men utdela s samm
k skrivn ing,
gifter som vid dc vanlig a lärov erken utom i svens
Exam ina koi~
där två ämne n utbyt a,s mot militä ra fackä mnen .
rer.
censo
dess
-genom
:l.rolleras av skolö versty relsen
erk har
Det är sjä lvklar t att en skola som Försv arels lärov
fr~imst
em
att hrotlaiS med alldel es specie lla utbild nings probl
et i läroberoe nd e på eleve rnas olika kunsk apsni vå vid inträd
ttring att förverke t. I clet~a avsee nde är dock snart en förbä
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utse, när den allmänbildande unelervisningen
sig gällande.

klass I gii 1·

Förläggning.
Eleverna äro förlagda i internat, som är inrym.t i f ll Up plands artillcriregemcn tes kaserner. Förläggningen är kans k t.
icke fullt modern, då dc gamla logementen måste utnyttjas
vilket gör att i undantagsfall 12- 14 elever bo· i samma rum .
Lokalerna äro emellertid nyreno·vcracle och prydliga och sär skilt toilcUutrymmena fylla efter nyss genomgången omhygg
nad mycket högt ställda anspråk på trevnad och hygien. F ör
att i n ågon mån upphäva o lägenheten av den på sina ~h åll
ganska täta förläggningen ha dagrum inretts i de förutvaranett
underofficerslägenheterna i anslutning till kompanierna. Hä rigenom ha vissa utrymmen för överläsning även skapats. F öl'
övrigt äro eleverna hänvisade till klassrum. och logem.ent f ör
överläsning på fritid .
Bestämmelserna angående internatförläggning äro i sådan
mån tJppmjukade, att gifta elever, som hyra bostad i Upp sal::\
och n1edföra sina familjer, få bo utom etablis.semcntet och å tnjuta hyresbidrag. För att underlätta bostadsanskaffning för
de gifta eleverna ha vissa undersökningr gjorts rörande mö jligiheten att åstadkomma ett bostadshus med relativt billiga
lägenheter uteslutande avsedda för elever vid AUS och F L.
Hittills ha emellertid dessa försök mi,sslyckats.

Fritidslokaler.
Fö·r el evernas trevnad finnes en elevmäss, smn viserligen
är trivsam och bra, ehuru något trång .sedan elevantalet sväl lt
ut. Förslag är uppgjort för vissa ombyggnadsarbeten, m en
trots att kostnaderna icke äro avskräckande ha ännu icke m cdel kunnat erhållas. Om s ådan ombyggnad konune till .stånd
skulle även viss lättnad i utrymmesbristen för överläsning
å stadkommas.

Vid Försvarets läroverk ha nu snart två läsår fullbordats .
Att efter så kort tid fälla ett slutgiltigt omdöme on1 organisationens lämpli~het är 1svårt, särskilt som vissa ändringar efter
hand vidtagits. Man torde dock kunna konstatera, alt den utbildning som meddelas är av hög kvalitet, vilket bevisas av elen
ringa kuggningsprocenten i cxamensproven. Geno1n att ticlen
vid läroverket i-ir begränsad, bliva studierna mycket krävande
för eleverna, särskilt på stuclentlinjen, men den energi och den
kunskapstörst som visas är föredömlig och leder också i regel
till avsett mål. Dea är att hoppas, att det skall visa sig, att dc
elever, som genomgått Försvarets läroverk, bibringats sådant
mått av allmänbildning, att de väl skola fylla de befaUningar
till vilka de bliva satta.

Marinens underofficersskola.
Av chefen för marinens underofficersskola, kommendörkaptenen Bror Fredrik Thermrenius.

Då marine111s unelerofficersskola är en ny skapelse, som
tillkommit på grundval av 1942 års försvarshe.slut, synes en
kortfattad orientering icke blott om skolans organisation utan
jämväl om anläggningens tillkomst och omfattning vara aY
intresse.
Uneler utredningsarbetet om lämplig förl~iggningsplats för
skolan granskades jämväl olika alternativ att tillgodo-se visst
förläggningsbehov rför Stockholms örlogsstation. Utredningen
gav till resultat, att Ku11gl. Marinförvaltningen i januari 194±
framlade ett förslag om förläggning av Marinens unelerofficersskola och SLackholms örlogsstations värnpliktsskola till det fö-
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regående [tr av marinen förv~irvade strandområdet av B crga
egendom vid Hårsfjärden. Förslaget var föremål för behan dling i proposition vid 1944 ärs riksdag, och medel beviljades
för ny- och omhyggnader vid Berga för ifrågavarande ändamål. Det föt"h å llandet, att värnpliktsskola sålunda konuner att
anordnas i omedelbar anslutning till underoffificcrsskolan , m edför bl a elen fördelen, att övningstrupp under 'större delen a\'
utbi ldningstiden st ~u· till förfogande, men samordningen komplicerar organisationen i olika avseenden. I det följande kom.
ma vis6a spörsmål , som röra de värnpliktiga och därför egen lIigen falla utanför ramen för ämnet, att för 1s am manhangeh
skull omnämnas.

Anläggningens omfattning.
Anläggningen iir förlagd till platsen kring dc öppna fälten
närmast väster och sydväst om Berga slott (se skiss) i skog
eller skogsbryn, vilket ur luftkyddSisynpunkt ansetts var a
lämplisasl.

N
11/td•J 1#1- ,.,.
ll'i/.,/IJjtrtl

Eyggnader inuanföt· slottsmuren.

Slottct kommer att utnyttjas för chef.sexpedition, kolleg ierum, orfticers- Dch unelerofficersmässa r samt fa;st och tillfäll ig
förläggning av befäl och militära lärare. Norr om slottsall{~n
ligga skolbyggnader för und("rDfficersskola n (11 klasiSrum -+
3 special 7 .specialrum) och Y~irnpliktsskolan {12 klassrunt
rum) på ömse sido1· om ett exercishus m ed ljudfilmsanläggnin g
samt anordningar för undervisning i sjömanskap och sjörna ning . Bakom detta uppföres ·en mindre riktövningshall och
anordnas en korth å ll s- och pistoliSkjulningsban a.
Söder om alh'~n ligga kanslihus med expeditionslokaler Dch
en föreläsningssal med smalfihnsanläggnin g, två h01sta dshus,
Yilka a v<; es at t utnylljas. som tjänstebos täder för underofficerare och civil personal, samt ett bos t::tdshus för husmödrar
och kvinnlig ekonom ip ersonal.
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3.
4.

5>.
G.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Vakt.
Grindstugan.
Vpl-skola.
Exercis hus.
Omkl ädningsbyggnad.
Befintlig tennisplan.
Riktövningshall (f d orangeri).
UO-skola.
Förläggn. UO-skola.
Marketenteri.
Pannrum, in s prän ges berg.
Matinrättnin g.

13. Ex pccl i tio nshy g g-n ad.
14. Minncsbyggnad.
:1 5. SJ ottet.
16. Idrottsplan.
:1.7. Sand viksstugan .
18. Ek<'nomiflygel.
Hl. Uthu s.
20. Bos tad för kv-pcrsonal.
21. Ev gymnastikbyggnad.
2.2. Förläggn. Vpl -skol a.
~'3. Exercisplan.
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Bygg nade r utanf ör slotts mure n.

från Vi tså
Vid huvu denln Sn, till vilke n en nyan lagd väg
tliga s k Grindleder , uppfö res en vaktb yggn ad och den befin
värm ecent ral iirEn
åL
tugan utnyl ljas för exped itions ändam
us, smed ja oc h
ga;sh
inspr ängd i berge t söder om en tren med
t~platsen grup p e.
smär re verks täder i närhe ten. Omk ring idrot
för unde rb diil
ra .sig malin rättn ingen med särsk ilda mat.s alar
tek etc i botte noch värnp liktig a samt •mark etent eri 1ned biblio
eleve r i unde roffi.
vånin gen, två kaser ner för samm anlag t 182
en plane ra d
samt
m,
cerss kola, vilka förläggaJS i tvåm ansru
gymn astik bygg nad.
bygg nad er
För .förHig1g ning av värnp liktig a uppfö res fyra
re sjuk mind
ett
te
var och en beräk nad för 160 man, varjä m
dess
Intill
det.
hus är avset t att bygg as på denn a del av områ
i
mas
att inrym
detta blir färdi gstäl lt komm er sjuka vdeln ing
en avdel ning av en värnp likts: barac k.
i terrä ngen
Slutli gen komm er en skjut bana att anord nas
ygga att utvid gas
väste r 0111 anläg gning en och befin tlig båtbr
och fö.h,stärkas.
g1ger att åter Det fört,j änar omnä mnas , att försl ag föreli
. Unde roffic ersuppli va äldre fart~r gsnamn inom an Uiggn ingen
» och "Fre»Saga
mnas
henä
eJeve rna1s ka.sernet· av~es t ex att
er » och
»Bald
r»,
»Tho
,
,,
n
ja » samt värnp liktb arack erna »Ode
»Lok e ».

Orga nisat ion.
fficer u r
Skola ns perso nal utgör es av chef, regem entso
nv des~ a
ndera
e
'
ur
hef
flott[l ll eller kusta rtille riet, och sousc
befat tcivila
vape ngren ar .samt del1s komp aniof fic erare och
ävBn
dels
ninga r,
nings hava re enlig t fasts tällda perso nalfö rteck
ilitär perso nal.
till skola n komm ende rad milit är och civilm
a vdeln iHga r
Unde r skolc hefen lyda tjäns tegre nsche fer och
samt divis ion er enlig t följa nde tablå :
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Läkare
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Intende ntsavd elnin

Ka sernavd c l~
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flottan
100 man, stam

35

"

,res~rv

Divisio nschef

6

instruk tionso ff oth
vederl ikar

15 instruk tionsu off

;

/

---

----1

Undero fficers elever

s j ukvård s avdeln ing

Un deroffi cer s e levez

Värnpl iktiga e l ever

kus t artil l eriet
50 man, stam

17

11

,

550 värnpl iktiga

reserv

Divisio nschef
2 instruk tionso ff
3 instruk tionsu off

Divisio nschef
10 instiuk tioDBo ff
12 instruk tionsuo f.f
20 instruk tionsu bef

a gymn astik För geme nsam tjäns t vid skolo rna tillk omm
skjut offic er och
och idrot tsoff icer och -unde roffic erare samt
-unde roffic erare .
c i vilan ställd a
Princ ipen ntt ersä tta milit är perso nal me el
g beträ fcknin
utsträ
ga
möjli
komm er att geno mför as, i störs ta
omien ».
»ekon
och
ten
fande befat tning ar inom elen inre tjäns
ninge n
rteck
nalfö
Såso m en följd härav är den fures bgna perso
a.
a sådan beifaltförhå lland evis omfa llanc le och uppta ger hl
trädg årdsm ästar e.
ninga r .som vaktm ästar e, förrå dsmä n och
likt att ombe sanno
ner
kanu
Jämv äl beva kning en av områ det
'Sil:t iförfo gantill
som
sörja s av civil perso nal, s k tillsy nsmä n,
dar.
shun
de event uell t komm a att få beva kning
huvu dsakSama rbete med Hårs fjärd ens örlog1sdepå avser
rhälJ et av håtm aligen land- och s jötra nspo rter samt unde
teriel en.
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Då tjäns tebos täd er endas l finnas för ett få tal unelerofficerare (uppbördsmän) samt några civila befattningsh avare, k omma fas ta förläggningsrum i slo tt et att ställas till förfogande
för cH mindre a ntal officerare och underofficerare (chef, souschef, adjutant, intendent m f l). Den å terståend e herfäls- ocl1
hirarpcrsonalen måste i regel företaga dagliga bussr esor fr ån
och till bostadsorten. Vi<L behov kunna överna ttning sru m
disponeras a v denna personalka tcgo ri.
Uneler dc perioder av å r e t, då förläggnings- och utb ildningslokaler icke äro tagna i anspråk av underofficer;:;elcver
och v~irnpliktiga, kan det förvän tas, a tt andra marina skolor
och kurser komma a lt förHiggas Lill Bergaetablissementct.

Utbildning.
::vrarinens unclerofficer~skola är en för marinen gemensam
utbildningsansta lt och har till änuamål att m eduela fast an s tä llt manskap utbi ldni ng för vinnande av ans tällnig som un der off ioer på aktiv s l ::t t ·eller i reserven, ävcnso~n si\ dan allmänbildning, som för vi ssa elevkat egorier är erforderli g för erh [tllanclc av likvärdighet m ed examen vid navigalionsskol a.
Organisation.

Såsom franug:'\r a v organisationstahlån, fördelas elevern a
på tvft divi,ioner, 1. divisioneu, o mfattande elever Lillh:örandc
flottan, 2. divi~.ionen, omfaltand e elever tillbörande k ust arli llcricl.
U tbildniugsiire t vid und erofficerssk olan börjar den l jul i
m ed cl.cver i s1tyrmans- och maskinistlinjerna ooh pågår i 35
arbe tsveck or Lill slutet på mm1s. Under visningen på KA-linjen
sam t ekonomi- och h an tverkslinjerna tager sin början omkring den l oktob er och omfa tt ar 23 arbetsveckor, varigenom
dcn5amma avslutas vid samma t:id .som. ovan angiviliS. Antalet undervisningstimmar per vecka beräknas till 43.

Utbildningsbestämmelser.

För utbildningen har nya beslämmelser utarbetats, vilka
väiScntligt ,s kiljer sig från hittill s gällanuc. Skiljaktlighetern a
betingas främst DV tillkom s ten av Försvarets läroverk. Då dc
stamdcvcr, som nu börja vicl marin en s underofficerss kola, n y ··
ligen avlagt be;sr~insad eller fullst~indig realexamen vid försv arets Hirovcrk eller före anställningen vill krigsmaklen inhämtat m o t.s varand c kunska p er, behöver in gen tid ägnas ;tt undervisning i a llm ~inbildande ämnen vid u nderofficer sskoJarL Det ta
gäller eme ll ertid icke r eser vund croJ'ficet'Sa,spirantcrna, vi lk a
icke genomgå tt försYarel's läroverk. För all eleverna i reservstyrmans- och r c.servmaskinis lklasscrn a sk ola kunna erh å lla
examen lik vä rdig m ed navigati on sskolans skepparexamen av
l klas s r esp maskini,stexamen av 2 klass, m ~tsl e ick e oväsen tli g
unel enisning i humaniora m eddelas eleverna.
För att även examen i ts lyrmans- och maskinistlinjen sk<tll
bliva ful!L likvärdig med s tyrmans- resp ÖYennaskinistexa m en
vid rik els navigationsskolor, en å tgärd, som bland annat ur
rekry tering·s.synpunkt anse tt s nödvändig alt åvägabringa , lwr
vid utarbe tande av kursplan erna för de ämnen, i vilka und ervisning vid dessa skolor förekomma , beaktats att kur.somf ån g
och a ntal e t undervi snings timmar vid tmd erofficers.skolan mol svara de för naviga tionsskolorna gälland e.
Då anta le t veckotimmar för uppfyll ande av des sa kmv
blir förh å lland evis slorl, har tillfrecb sUill ande utrymme för
praktisk milit~ir utbildning ej kunnat tillgodoses i önskvärd
utsträckning. I förh<"tllandc till hittills gtillancle utbildning sbes tiimmcLscr h a emellertid dc miliUira ämnena kunnat gi,·a:-;
avs evärt s tör re utrymme på arbclsordningen.
Mode rn utrustning och ny materi el konuner :1 tt anskaffa,s
i den m å n m edel härför kan di spon e ras. Moderna undervi sning sm e tode r t ·CX bildbands- och filmundervisn ing anes :t t L
utny lljas vicl 's åväl den militära som den tekniska unden ·isningcn. Mecl hänsyn till den vitala betydelse, som ek or ~ld i o'
teknikcn erhållit, k ommer särskild uppmiirk.samhct a tt iignas
utbil dningen i dclla fack .
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Inom kuslarLillericL har radioförbindelse i allt större 0 111.
fattning ulnyl LjaL's för eldledningstjänst och sjöbevakning. Dn
materielen för radi olPlcfoni skall kunna hanteras icke bloLL ay
den specialutbildade personalen utan även av andra per.so ualkalcgoricr, komn er den grundläggande utbildningen i deLta
a vseende alt förbii Il ras inom Kustartilleriets artilicri-, ~ign al
och minkl asGer. Vid utbildning i handvapens ·, fält- och närför svar sLjämL ,skola dc blivande kustartilleriunderofficera rna
o beroende av yrkesavdelning bibringas erforderliga fi:irdighc
ter såväl all handhava förekommande automatvapen samt
spr~ingm·tlericl som alt tjänstgöra som chef eller ställföreträdande chef för skans i anslutning till befästning o dyl.
Underofficersutbildningens primära mål är alt .skapa k valificerade, fysisk t och psylöskt uthålliga underofficerare, ägnade att vid krig tjäns tgöra i olika befattningar omhord å örlogsfartygen samt i land vid det moderna kustartilleriförsvaret.
För att effektivt kunna utbilda och leda personal och hand hava den dyrbara och alltmera komplicerade materielen m åsll'
de blivande undero~ficerarna fostras till goda truppledare m eLl
gedigna kunskaper icke blott om de moderna krigsmaskiner na av olika .slag utan även om den olfta långt mera svårbemästrade uppgiften att sköta folk.

