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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 genom
gått 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 preste
ra endast, om man inför ökad ,specialisering, om man sorg
fälligt 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 emeller
t1id aldrig tappa ur sikte målet för utbildningen, 'vilket är icke 
att bibringa sterila kunskaper utan fastmer är att låta kun
skaperna 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. Krigs-

1'iclskrift i Sjöviisendet. 11 
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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 a
per 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 lamperson~ll 
söker sig efter en ganska kort anställningstid till civila yrkeJL 
För alt marinens rekrytering 'skall kunna hävda sig i k Oll
kmTensen kräves bl a, alt utbildningen av stammanskapet iir 
är så anordnad, att de, som taga avsked, under sin utb'.il d
ninn vid marinen erhållit en sådan skolning, som gör de m 

b 

konkurrenskraftiga i den civila arbetsmarknaden. 
Dessa utbildningskrav äro höga, dc ställa stora fordringar 

på utbildarna, icke iblolt på deras kunskapeT och färdigbel er 
i militära ooh tekniska ting utan jämväl på deras allmänbild
ning och- i lika hög grad - på deras pedagogiska och psy
kologiska förmåga. Det är landet, 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 var

je fall vara - att bibringa personalen fönnåga att så effektiv! 
som möjligt handhava tillgänglig materiel under strid. Dell 
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förmåga att h andhava materielen, som olik a persona lkatego
rier erhålla i s.kolor och yrkeskurser m m , skall under strids
utbildning på fiollans fartyg fullkomnas i sill slulliga sam
manhang genom att undan för unelan inlära användningen 
av elt fartygs olika delar , hela fartyget, därefter farlygsför
banrlct och till sist hela sjöslyrkan som ett slridsinslrunlCnt 
av högsta effekt. 

En effektiv s lridsuthildning kräver, a tt farlygens he.sält
ningar sammansvetsas Lill en enhet, till clt lag, där samspelet 
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 beroende av den tid besättningei1 kan h ållas obru
ten ombord. B~' l en inom fartygsbesättningarna kunna emel
lertid av olika anledningar icke undvikas, varför siridsutbild
ningens bedrivande och resultat ytterst blir avhångigt av tid
punkterna för de större pcr.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 perso
nalkategorier: officerare, underofficerare, underbe{äl och mc
n iga, o.åväl slam som. värnpliktiga. Inom Yarje k a tegori av 
s tampC'rsonal försiggår 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 sanunan
hang underordnad betydelse, enär första omgången (sept) är 
avseeld för linjeflottans fartyg, d v s i stort. sett kustflottan. 

Under u l bi ldningsåre t·, som räknas l oktobcr- iW septem
ber, inträffa följande personalbyten å fartygen: 

l) m~madsskiflet september--oklober för sk.olornas på-
börjande i land för stampersonalen, 

2) början av januari för byte av viirnplikliga samt 
3) m äna dsskiftet mars-april, då skolorna i land s luta. 
I anslutning till dessa personalhylen kan m an för den 

sjögående !fl ollan särskilja följande perioder: 
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l) oktober- december stridsutbildning med målsättnin g 

a tt yllerligarc utveckla .dc värnpliktigas färdigheter .samt för 

bereda den till .stor del nyemharkerade befäls- och förhand s

personalen för omhändertagande av den nya värnpliktskon 

lingenlen, 
2) januari- mars yrkesutbildning och grundläggande 

.stridsutbildning med de nyembarkerade värnpliktiga, 

3) april----.septcmber, som uppdelas på yrkesskolor för 

s tampersonal uneler april- juni samt fortsalt stridsutbildning 

juli-seplemlber. 
Kulminationen i stridsutbildningen sker sålunda i scp 

tcm;ber, och olvivelakligt äro fartygen då på loppen ::tY 

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

IYOY, :C e c-. 

s tridsber edskap. Nedgången lill följd av bytet av s~.::nnper -

·onal i slutet av sep lem'ber blh· dock i själva verket mindre 

än man vid .ctl ylligt betraktande av utbildningsplanerna skulle 

kunna frestas att antaga . . :Man byt er ju icke all stampersonal, 

utan end~Lst den del, smn skall genomgå skola i land eller eljest 

avses för andra kommenderingar. Den n~ra stampersonalen 

börjar sin tjänst ombord d:l. bcsällningen .i övrigt är vi:il sam

ö vad, vartför en återhämtning till högsta stridsberedskap kan 

·ke r elativt snabbt. 

stridsutbildningens ulvecklingskurva visar alHs[t en ste;s 

ring januari- mars, därefter ctl s tillastående under yrkessk o

lorna för att uneler juli- september nå maximum. Efter till 

fällig nedgång vid m~mnds.skiflet september- oktober s liger 

kurvan å ter mot maxinunn. 
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Ar denna uppläggning av övningsåret ~indamålsenlig ? 

:Med tanke uteslutande på stridsut-bildningen är svaret på den

na fråga givetvis nej. För att 'få en idealkurva måste man 

ha praktiskt taget samma besättning ombord hela .året. Detta 

är emellertid av många orsaket· icke möjligt och torde icke 

heller ,genomföras i vår fJolla. Den kompromiss mellan strids

och skolutbi1dning, .som representeras av kurvan ovan, synes 

vara den bästa, som uneler nuvarande omstiindighcter kan 

åstadkommas. 

stridsutbildningens bedrivande. 

En redogörelse för gången av fartygels strid.sulbilchting 

bör lämpligen börja med den tidpunkt då en ny Jwnt ingen l 

värnpliktiga, utgörande den större delen av besättningen, em

barkerar. 

Utbildningens förs ta skede a v ser att lära personalen ma

terielen på respektive drabbning.splatse t· samt denna materiel s 

handhavande. Denna del av utbildningen benäm,ncs detalf

utbildning och bedrives inom de olika tjänstegrenarna huvud

sakligen drabbningsclivisions,·is. Detaljutbildningen omfattar 

även viss utbildning p[t andra tjänstegrensområden än det 

egna. Sålunda måste varje man lära sig ett visst avsnitt av 

sjukvårdsslridstjänst, skyddstjänst o s v. 

Allt cfler det detaljutbildningen framskrider, s.ke övningar

n a gemensamt med olika drabbningselivisioner och till sist 

m ed hela tjänstegrenen. När man kommit så långt, ha öv

ningarna hunnit bli mer komplicerade. Genom a tt införa ma

teriel- och personalhaverier söker man ge dem en så Yitt möj

ligt slridsmässig prägel, och personalen lär sig bchä r ska re

servmöjligheter, avhjälpa havcricr, er.sälla stupad personal p:\ 

andra drabbningsplatser o s Y. Det yllre teckne t pCt att far

tyget hunnit till sådan ståndpunkt .är att man ul1föt· m er avan

cerade skjutningar och fartygen :mväncla högre farter. 

Man kan nu börja .sammaufl~i t a dc olika drabhnillgsc1i

visionernas övningar. Detta sker uncl~r stridsmåssiga öu-
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ningar, varvid olika haverier f ingeras. Far tyge t håller p~i ,t1t 

bli en enh et. Under del ta skede pågår även övningar i far
tygsförband, vilka fråmst ha till u ppgift att 3va t~lk tik, för 

b indelsetjäns 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:ingar , span ingsövningar o s v, sam t 
operativa övningar, vilka pågå en längre tid, varunder sjö
styrkan s tändi gt uppträder .krigsmässigt och övar tänkbara 
krigsoperationer. Uneler denna period kulminerar strid sbe

r edskapen. 
Det förtj~lnar m åhänd a påpekas, att den ovan skiss2rade 

stridsutbildningen omfattar endast en del av dc övningar, som 
en flotta måste bedriva. Jämsides med stridsutbildningen sker 
ock så ,utbildning i sjöm.anskap. DessutJom kräver fartygsma 
terielen underhåll, vilket tager ej ob etydlig tid i anspråk. Även 
om m aterielen kontinuerligt underhålles av besättningen, mås
te fartygen periodvis förläggas uneler översyn vid örlogsvarven, 
undergå dockning m m, vilket inkräktar p å den för strids
utbildningen disponibla tiden. Översynsperioderna förhiggas 
därför i möjlig utsträckning till årets första månader, då den 
nya värnpliktiga delen av besättningen börjar sin utbildning 

ombord . 

Moderna krav på stridsntbildning. 

Som alltid under krig h a teknik och taklik kraf tigt ut
vecklats under de t andra världskriget. Det ,gäller dä11för \att 
nu söka tillgodogöra sig de rön och emar enheter , som de f d 
k ligförande h a g jort. Den kanske .mest revolutionerande ny
heten är ekoradion, som på ett ingripande sätt återverkar så
väl på stridsmedlens användning som på fartygens handha
vande och taktiska uppträdande. Ett frmnträdande ]u3'v ifrå
ga 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 skjut
metoder för eldledare och riktare motsvara moderna ford
ringar. 

En annan viktig utvecklingslinje är det ökade kravet på 
samverkan mellan olika fö rsvarsgrenar 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 lv
artillerie ts utbildning erfordras flygplan med modern h astig 
het, för flackbaneartilleriet eldledningsflygplan, för torpedfar
tygen dimbildningsflygplan etc, varjämte för den operativa och 
taktiska utibildningen erfordras såväl sam- som motverkan av 
jakt-, attack- och .spaningsflyg, ~orpedflyg och minläggande 
fl yg. För det samverkande flyget är kravet p å ständiga ,sam
övningar och god ömsesidig kontakt ofrånkomligt, om tillfreds
ställande resultat skall kunna uppnås. Fartygsbesättningarna 
måste leva i ständigt m edvetande om flygets tillvaro. 

Flottans möjligbeler att m ed ,sin exceptionellt höga artille
rikraft unelerstödja trupper i land ha åtskilliga gånger be
styrkts och omvittnats. Det är ,därför nödvändigt att ytter
ligare utveckla flottans metoder för kustbeskjutning och att 
dcs.sa m etoder prövas uneler möjligast stridsmässiga samöv
ningar m ed armen. Ett riktigt utnyttjande av den härför er
forderliga 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 .s triclsutlbilcl
ningcn undantränges. Tendenser i denna riktning ha tid ef
ter annan kunnat ,spåras. En centralisering av skolor och 
kurser är ur skolsynpunkt en fördel, men kan .ur stridsbered
skapssynpunkt 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 bc

härs,kar situationen och följaktligen icke lwn känna .ansvar för 

sin per sonal, samt a tt personalens förmåga till självYerksam 

het och initiativ avtrubbas. Det .är därf ör av vikt, att utbi ld

ning av personalen i all möjlig utsträckning anförtros veder

börande fartygs- och fö·rhanclsch cfer pch hålles inom_ ·det egnn 

fartygets relingar. Fartyget är den enhet, sont utgör hörn

s ten en i en flottas uppbyggnad till e tt s triclsinstrumcnt, och 

en sund tävlan m ellan fartygen är den drivfjäder, som fram 

pressar och h åller ,errfektiviteten vid makt. 

stridsutbildningen k an h eller icke h ållas fullt modern 

med mindre hemanningen är kvalitativt och kvantitativt ti ll 

räcklig för a tt betjäna alla de vapen, maskiner och övriga in

rättningar ombord, som er fordras för att fartygen skola ·kun

na an vändas. på ett ur taktisk och krigsm_ässig synpunkt rik

tigt sä tt. 

Några ord om kustartilleriets utbildnings~ 

problem. 
Av Inspektören för Kustartilleriet, generalmajoren 

Hjalmar Åström. 

Kustartilleriets utbildningsproblem just nu härofl yta i hu

vtldsak - - liksom inom krigsmakten i övrigt - dels ur dc 

tak tiska och tekniska framstegen utomlands under ,det senaste 

världskriget dels ur våra egna erfarenheter från till ämpningen 

av den sannolika utvecklingen .inom försvar'e l. 

F lyget h ar satt .sin prägel på opera tioner och s trider un

der ,andra världskriget. Därom .torde den militära sakk un

skapen vara enig - även om meningarna kunna vara delade 

161 

om i vilken grad, flyget varit krigsavgörande. Flygets bety

delse måste naturligtvis uppmärksammas; all u tbildning vid 

kus tartilleriet, ·snart sagt, måste planläggas och beddvas m ed 

hänsyn till hotet från det ficnmga flyget, ~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 tarlillcr iet, då det gäller 

a tt vid utbildningen tillämpa »världskrigets lärdomaP. Som 

exempel må framhållas det fa st uppställda sjöfrontsartilleriet s 

automatisering, vilken å tminstone 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 bek ~impning av främst Jancl 

stigningslfarkoster och för lysskjutning, förbättrat krut, m ed

givande h öjning av utgångshasti-gheten lilan överdriven slit

ning av eldrö,ret, förbällradc projektil- och rörkonstruktioner , 

förbättrade eldledningsanordningar, förbättrade korrektions

m e toder, bl a föe ;o1tmosfäriskn störningar m m. På Jllinv~i 

sendets område märkas främ_s.t de nya minkons trllktioncr -

bl a ma_gnetiska och akus tiska - 'som framkommit u mkr kri

get. På det förbindelsetekniska området slutligen träd er eko

radion i förgrunden. Det är givet, alt ku.slartillC>riet m i'ts te i 

sin verksamhet taga all behörig hänsyn till delta ulomordrnt

liga hjälpmedel, som visserligen för efanns .redan före krige t 

men som f ullkomnats under de tta och som kra rtigt bidragit 

till segern i såväl Juftslaget om Slot•britanni(•n 1940 som ubåts

kriget 1942- 43 och flyg- och amfibiekriget mot Japan 

1941 - 45. 

Att närmare bestämma på vad sä tt så lunda angiYna 

och andra - .et.farcnhctcr fdm världskritget 1939- -15 höra 

beaktas vid kus tartilleriets utbildning, vilka orgnnisatoriska 

och andra å tgärder dc höra föranleda m m , låter sig emeller

tid icke närm~are bestämma, förrän vederbörligt materi el an

.skatffatJs och erforderliga försök m ed densamma ägt rum. 

Det är för a lt ku s tartillerie t icke skall bliva h opp·löst efter i 

utvecklingen en tvingand e nödvändighet, alt tillräckliga meclci 
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~uwisa.s, så att n~imnda maleri r:lanskaffning 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 operat ioner och s trider genomförts undeT intim samver

kan mellan s tridskrafter ur olika försvarsgrenar. 

Inom den sven sk•a krigsmakten, som har en gem ensam 

överbefälhavare, finnes organisa toriskt sett, .gynnsamma be

tingelser för en sådan san1,verkan i såväl krig som fred. 

Vad kustar tilleriet angår , m åsle - särskilt när det gäller 

den taktiska förbandsutbildningen - noga beaktas, att alla 

möjliglA~ter till samö-vningar och samarbet e i övrigt ,med 

flottan, f lygvapnet och armen utnyttjas. 

Krigserfarenheterna ulvisa, a tt numera slora m.öjligheter 

förefinnas för överrumplande företag genom Juftlandsättning 

eller , då det gäller vid kusten grupperade stridskrafter, genom 

lands tigningsföretag över sjön . Man erinre sig krigets com

mandoraider. Ä ven h~irtill m ås te hänsyn tagas vid utbild

ningen inom kustartilleriet, i det att man h ar att lägga stor 

Yikt vicl utbildningen i skjutning UJ,ed hanelvapen (inklusive 

a utomatgevär, kulsprutegevär och kulsprutepi stoler), i närför

svarstjäns t och fälltjänst. 
F ör stora delar av kustartilleriet kräva stridsuppgifterno 

den yttersta vaksamhet och fönmåga att under korta tidsm.o

m ent utveckla maxin1<mn av ene rgi och kraf t. Detta m åste 

i sin m å n prägla utbildningsai'betet. Idro tt, ,främst militär så

dan, av olika s lag m åste givas tCtt s tort utrymme på övnings

programmen. TiUgång till idrottsplatser - givetvis av jäm

förelsevis enkel b esrk affan:het - på kustartilleriets y tterför

läggningnr är därför av s tor betydelse, jämväl m ed hänsyn 

Ii Il fritidsproblemet. 
Jag övergår .så till några av de ut•hildningsproblem, som 

hollna i gäUande försvarsordnil11g och de närma,s te årens san

nolika utveckling inom försvaret. 

Först möter här frågan om förläggningen ;av dc värn

pl iktigas förs ta t jäns tgör in g. Bör huvuddelen av de värn-
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pEktiga (i första hand v~irnplikliga tillhörande artilleri- samt 

signal- och minavdelningarna) inrycrlza (lik som. hittills) p<t 

våren, eller bör mnn ,gå in för inryckning på hösten? Då 

kustarlilleriets regementsövningar av flera skäl, hl a Inöjlig

heterna till samverkan med flatlan och armen, böra förläggas 

till .september, och då dessa .samövningar i form av krigs- och 

fälttj äns tövn ingar fordra en åtmi nstone nöjaktig" förhandsut

bildning och i övrigt en, genomsni ttligt sett, jämförelsevis hög 

utbildning.sni v å, ligger det onekligen nära till hanels att an se, 

att sep temberövningarna böra utgöra slutstadiet i de värn

pliktigaJS utbildning, .soml på den grund hör både börja och sluta 

på h ös len . Utbildningsgången skulle därigenom bli mera lo

gisk och r a tionell. Emellertid torde denna uppfa llning över 

vägande vila på formella och teoretiska grunder. I realiteten, 

i praktirken, 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, min

tjänst, signaltjänst m m må:ste bli sämre än ·eljest, a tt de värn

pliktiga underbefälselevernas och underofficcrse'levernas ut

bildning m ås te för.sv[u·as , att m öj-ligheterna att under vinter

halvåret beordra officerar-e och .underofficerare Lill skolor och 

kurser utom vapnet för egen utbildning o s v m åsle 1bli mind

re e lc. Ur psykologisk synpunkt torde därjämte ren fö rsta 

tjänstgöring för de värnpliktiga, som börjnr på h i)s ten, vara 

ogynnsammare 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 år 1947 (1946 års inskrivningrSförrättningar) kom

mer kustartilleriels å rskontingent värnpliktiga att högst avse

värt minskas. Detla samm.anhänger givetvis n'lecl den kraftiga 

minskning i resp årsklassers .styrka, som förorsakats av nati

vitetens nedg[mg under 20- och 30-talen. Nämnda förhåll ande 

konstituerar ett problem. även för ul:bildningsverksamhelcn vid 

vapnet, så 1 ill vida som viss utbildning förutsätter el t Yisst .mi

nimum av elever för alt över huvud med framg:'tng kunna 
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bedriv~~s. Det stora behovet av specialister inom samtliga yr
kesavdelningm vid kustartilleriet tillika 1ned den förhålland e
vis ringa stammanskapskadern skärpa dc svårigheter, som el
jest uppstå för utbildningens bedrivande gen011n den förminska
dc värnpliktskonlingenten. Säkerligen blir det framdeles nöd
vändigt att i hög gPad koncentrera utbildningen såväl inom 
som mellan truppförbanden, vilket är olä>gligt ur beredskaps
synpunkt 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 tbirdad 
vid andra vapenslag, vid flottan och vid armen. 

Beredskapsåren ha tillfört kustartilleriet en betydande m a
terielöikning. Den redan förut krävnnde och svårbemästrad\' 
tekniska tjänsten vid yapnet hnr härigenom ytterligare kompl i
cerats. M a o materielens underhåll och vård ha alltmera 
trängt i förgrunden. S'amtidigt ha också vissa hristcr i orga
nisation och ullbildning i förevarande hänseende trätt i dagen . 
I stor utsträckning sammanhänger bristerna med den förut an
tydda ' knnppheten 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 (civil
ans.tällda, överfurirer el dyl) dels genom förbättring av yrkes
utbildningen för den övriga yrkespersonalen, de värnphktiga 
inbegripna, främst tillhörande hantverksavdclningen. Det gäl
ler här givetvis alt i s törsta möjliga utsträckning tillgodogöra 
sig den yrkesskicklighet, som på grund av föregående civil ut
bildning kan förefinnas bland de värnpliktiga. Detta förut
sälter dock en viss omläggning av tjänstgöringstiden ~ör värn

pliktiga, varom här är fråga. 
Kustartilleriets mellanställning mellan flottan och armen 

präglar, som~ naturligt är, vapnets verksamhet och uppställer 
särskilda utbildningsproblem. För att enelast nämna några 
mera hetyclebefulla områden, framträder nämnda förhålland e 
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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 kvan
titativt ooh kvalitativt höga, särskilt i vad giillcr befälet, en
k annerligen oHicerarmt. Utbildningsproblemet blir också, så
som h elhe t betraktat, komplicerat. Lösningen ligger i huvud
sak i en genomförd specialisering, såväl individuellt :som rför
bandsvis, varvid dock sjöfrontstjänsten heaktns och i praktiken 
behandlas såsom det centrala, enande och samm.anhftllancle ele
mentet. Utibildningsproblemets skiftande och komplicerade be
skaffenhet är givetvis på ett sätt en svårighet, en ~1ackclel. Men 
å andra sida n gör mångsidigheten tjänsten intressant, ger an
ledning" och tilLfällen till utblickar samt vidgar horisonten. Den 
utgör även en hälsosam motvikt mot det ogynnsamma infly
tande på arbetsglädje och trivsel, som eljest tjänstens' inom 
kustartilleriet ö,vervägancle :statiska karaktär enligt >Sakens na
tur 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 dc
ceimier 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 emellertid också l&tt kunna konstatera, au 
uUJildningsmålct i s lort fattfarande är detsamma, nämligen at t 

fostra dugande och ansvarskännande unga officerare. I nu 

gällande föreskrifler för utbildningen vid sjökrigs,skol::m (FUS) 

uttryckes detta i del I så: »Utbildningen vid sjökrigsskolan ::tY 

ser alt helt eller ,delvis bibringa marinens officcr,saspiranlcr och 

kadetter dc kunskaper och färdigheter, som erfordras för all 

bestrida sådana befattningar, som tillkomma lägs ta officer:--

graden i flottans, ,kustartilleriets och marinintendenturkåren s 

.s tam och reserv ävensom dc grundläggande 'kunskaper, som eT

fordras för vidareutbildning sonr officer. 

I anslutning till ovan angivet uthildningsnrål skall utbild

ningen vid \Sjökrigsskolan inriktas på att ho.s elcYcrna främja ul 

Yecklingcn av de egenskaper , som åro nödvändiga för ett riil t 

fullgörande av det blivande kallet, såsom ansvarskänsla, plik l

trohet och initiativkrafl, uthållighet och disciplinär uppfattning. 

sinnesnärvaro och omdömesförmåga ''. Att vägen till delta u t

hildningsmål uneler ,senare tideT väsentligt ändrats, beror hä r 

liksorp inom. så Jnånga andra yrken på den ocrhörda utveck 

lingen av dc medel, som utnyttjas i verksamheten, och på d e 

delvis förö.ndradc krav, man ställer på den unge ledaren aY 

idag. :tvfen ·det s~mmanhängcr naturligtvis ocks:l med de .spe 

c iella u~bilclningsförhå1landen, som elt internatsystem erbjuder. 

Skolan i land. 

Innan jag går närmare 111 på dc för~tnämnda orsakcrn::t 

till en födindring i uU1ilclning, vill jag med några ord heröra 

internatsystemets för- och nackdelar så som jag ser dem. De t 

fanns väl många och finns kanske i:innn officerare Yid mari

nen av äldre årgångar, som trodde att möjlighelerna till fri 

tidsstudier skulle bli betydligt sämre, når kadetterna bodde sa 

nära .inpå varandra .som i en kasern. Den farhågan hade må

hända besannats, om eleverna tvingals .a;tt bo i logement·, men 

den är alldeles omotiverad med dc möjligheter till ostördhet, 

som förläggningen i .sjökrigsskolan - två i varje rum med där

utöver rsär!'Jdlda överläsningsrum - erbjucler. Det har tYärt-

167 

om visat sig, att studiercsullatct blivit väsentligt bättre ef ter 

inflyttningen på ,Näsby. Eller vad sägs om att våren 1944 

d v S1 vid slutet av den första hela vintern vid nya skolan iland 

(numera kallad ,kadc LLsk olan) enelast 15 underbetyg förekom

mo bland 2,068 avgivna betyg eller onrsatt i procent 0,72. 1942, 

d v s sista vintern på Skcppsholmcn, var moLsvarande procent

tal 1,22. Detta glii.cljande förhållande torde knappast kunna 

tillskrivas en humanare hcLygssätLning än tidigare utan dels 

elen större möjligheten atl på kvi:ill rmra kunna använda skolans 

utmärkta undervisningsmateriel, dels Hillare och intimare kon

takt mellan eleverna till örnscsidig hjälp. Den ene är skicklig 

i en gren, den .andre i en annan och så hjälper man varandra 

efter bästa förmåga. Jag har under de gångna åren vid clt 

flert al tillfällen sett, hur dc duktigare och mera studietbegåva

de eleverna biståU dc minchc väl lottade kamra terna i der<~'s 

studier. En sådan hjälp underlättas i hög grad vid c lt inter

natsys tcm. Men det är ej enelast på .sludicområdct, som syste

met erbjuder fördelar. Det giver också större möjligheter till 

karaktärs- och kamralfosh·an samt till fysisk fostran och de t 

föphindrar för den svaga karaklären många tillfällen till slarv 

och ö,verc!åd i levnadssätt. De t ställer des,sutom eleverna i stort 

sett på samma ekonomiska bas, vilket i dessa Llagar icke ~ir 

oväsentligt. Slulligcn gör det uLbiklHingcn till cfficer !Synner

ligen billi g för individen, varigenom den rekrytering på bred 

bas, som ~i r önskvärd, ÖYerhuvud taget möjliggöres. 

En nackdel kan emellertid systeme t innebära, nämligen 

att i högre grad än förut isolera eleverna .fr~tn den civila om

världen. Denna nackdel har man rSÖkt mins'k a genom att upp

mana till civilt umgänge på fritid oclt alt inbjuda · civil ung

dom till ,diskussioner, till samkväm och till danser på skolan. 

Dessutom. söker man vidga elevernas kunskaper om samhället 

och dc~:s funktioner samt öka deras allmänbildning överhuvud 

taget ,genom förcdr:1g av kända civila föreläsare. 

Tidigare har framhållits, att den oerhörda utvecklingen 

au de medel, vanned man arbetar, bl a ino·m föi'svaret, har 

t vingal Lill aH lägga om utbildningen. Det är ju tämligen klart, 
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att man, när ny materiel tillkommer och nya 1netoder för krig

föring clärigcnmn skapas, måste gå ganska hårt fram med 

Geddesyxan bland ämnen och kursplaner, om. man skall hinna 

inhämta det för den blivande officeren viktignste på ·,samma 

lid som förr. Samtidigt strävar man naturligtvis att nlCd mo

derna undervisningsmetoder och -materiel underlätta sludiear

helct. N~ir man förr kunde kosta på s ig att i vapenämnena 

iränga tämligen djupt in i dc rent teorctis'ka grunderna, tvingas 

m::m nu alt koncentrera ,s ig på sådanl, ,som är oundgängli gen 

nödvändigt för den unge officerens sjömilitära allnränbilclning 

e ller för hans förs ta tjäns tgör ing ell er som skall bilda .en grund

Ya! för hans vidareu t hi ldning som officer. Dcrtta har för ·sjö

kadetten fört med sig ,a lt man i torpedlära och minlära enda.st 

läser det, som kan anses höra till allmänbildningen, i fullt med

Yetanclc om alt m ånga luckor uppstå, som kunna täppas till 

först då vederbörande genomgår specialutbildning i des.sa äm

nen. Man har däremot i ok e minskat ticlen för artilleri och den 

pra,kti ska artilleri tjänsten därför, att varje officer ,kan bli ·satt 

att leda artilleriskjutning u tan att först genomgå specialutbild

ning, 1\wn m.nn har grundligt om·stuvat lnmsplanerna till för

m [m. för det, .som har direkt praktisk :användning. I sjö·krigs

konst skummar man endast äldre tiders sjö·krigshi.sto.ria men 

söker trängn ·djupare jn i de si'Sta krigens sjökrig;shändclser, 

dessas inverkan på kriget i sin h elhet och på sjökrigskonstens 

utveckling. I navigation hava alla dc m oderna hjälpmedlen 

nödvändiggjort en ombggning av lmdervisningen, en omlägg

ning, 'som även belingas av minskning av tin1cantalct rför att 

tillgodose andra ~imnen. Att betydeLsen av ämnet n aviga tion 

och dess praktiska tillämpning ej därför under.s"kawus i ~jö

krigsskolan kan försäkras. Genon1. utmärkt unclcrviiSningsma

tericl och rationellare kursplaner h ar man fak.tiskt kunnat 

hålla den teore tiska standarden uppe trots den nämnda minsk

ningen i undervisningstid. Den praktiska utbildningen i detta 

ämne h ar naturligtvis lidit av a tt kadettfartygen uneler krigs

{u·en tvungi ts till mindre rörlighet, cU missförhållande, som 

man får hoppas nu sk all vara över. Jag å terkommer emeller

t id till den praktisk a utbildningen sedermera. 
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Den krmske s törs ta olikheten i u 1~) ilclning5pro-grammct , i el 

s kolan iland förr och nu på alla utbildningslinjer ,är utökningen 

av timantalet i gymnastik och idrott samt i handvapenstjänst. 

Därvid torde det för de flesta officerare vid marinen >:ara gan

ska naturligt, att idrotten i vår tid ,får en mera framskjuten 

plats på .schemat än förr, i ,all .synnerhet som den nya skolan 

lyckligtvis kan bjuda på hältre lokaler för gymnastik och in

vmhusiclrott iin dc allr:1 flesta skolor i vårt hmd och inom en 

.ej alllför avliiw•;en frnmtid kan hoppas vara i b esittning av en 

fullt acceptabel idroltspla!s och l'1l mycket god simhall. Det 

är, när dessa önskningar uppfyllLs, av1sikten att skolan skall 

kunna lämna ifrån sig ~j endast vältränade och hårdföra .samt 

av gymnas tik och idrott personligen intresserade unga office

rare utan även h::tva bibringat dem förm:1ga att leda enklare 

·Övningar i nämnda grenar. 

Svårare torde emellertid, åtminstone för sjö- och inten

·denturofficcrar.c, vara alt inse behovet av 8 tim handvapens

tjänst pr neka. Det. är väl ej meningen, säger man sig, att 

·dos.sa kadetter ~kola uthilclas till infanterister. Jag kan ej 

neka till, alt jag före tilltriidet av chefsskapet för skolan hyste 

en liknande åsikt. Men ja,g har ändrat elen numera, sedan jag 

sett hur handvapenstjänsten gjort de inför tr·upp mången gång 

blyga och tafaua ynglingarna till befäl, som upptratt lugnt 

Dch säkert och som gjort det därför, att de visste vad det var 

frågan om. Det väsentligaste n1!ed utbildningen i handvapens

tjänst anser jag allt.så vara, att den fostrar karlar, som kunna 

f'öra befäl, wm ej tappa humöret, när truppen börjar knorra 

inför tröLLhet och missmod ulan driva sin vilja igenorm med 

fasthet och lugn , och som själva ej rygga tillbaka för ansträng

ningar och små ,strapatser. Men jag ,nn:ser att handvapens

tjänsten har bc'tydelse även i så motto, att den utbildar elever

na att kunna utföra sådana uppdrag, som i det moderna kriget 

kunna anförtros åt sjöfolk. Jag tror, att alla dc officerare, 

som på ,senare år i högre eller lägre befartningar lett utibild

ningen i handvapens tjän.st vid sjökrigsskolan eller som följt 

n{tgra Hingre övningar i denna utbildningsgren, hava samma 

'Tidskrift i Sjöviisendet. 12 
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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 hms 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 eleverna 
hålla provlektioner och föredrag med diskussion i för den bli 
vande 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 fånga 
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 .självständiga omdöme. 

I luflkrigskonsl, som förekonl'mcr å sjöofficers- och kust
arlillcriotfficerslinjcrna samt resp rcscrvlinjer, m eleverna en 
inblick i flygvapnets materielfrågor samt denna försvarsgrens 
uppgifter och verksamhet sedda mot bakgrund av det moder

na kriget. 
Utbildningen i förhindelsclära, son1 är en teoretisk på-

byggnad 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 förbindelseoffi
cerare. 

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 utbild
ningen vid kadcllskol ::m. I vissa fall har jag tagit sjöoJficers
linjen ~.om typexempel. Detta innehär icke \.tt t dc andra lin
jerna vid sko lan s tått still. Katurligtvis har man 'lii.ven vid 
dessa vidtagit dc ändringar, som betin,gals av utvecklingen, Yil
kct ju också i vissa fall direkt torde framgå av redogörelsen 
ovan. 

o,·anståcndc kortfatlade redogördsc för kadettsko-lan skul
le emellertid vara högst ofullständig, om intet nämndes om 
dc trenne nya linjer, .som där inr~ittattS. Jag ,syftar här pft i·e
servofJicerslinjen B vid flottan och vpl-orfficerslinjcrna vid 
flot.t::.1.n och kustartilleriet. 

Den förstnämnda linjen rekryteras av studenter och lik
ställda, vilka und er a~pirantåre t i a llt hava gemensam ulJ)ilcl
ning med sl:tm l i n j en. Vid årets slut lamna där.för ~t resen
linjen 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 e
servlinjcn. U tbildningen i kadettskolan är för denna linje helt 
tillrä tt alagd för deras blinmdc tjänstgöring vid flottan, näm
li gen såJsom fn rtyg:schef på mindre minsvepare e ller kommen
dcrad otfJicer pi\. ~.tön·c sådan eller iland som instrukl ionsoffi
cer, kompanibefäl eller i marimlistriktsslaber. Utb ildningen i 
navigation drives dock något längre än som är nödvändigt i~ör 
ovannämnda tjiinstgö.ring ombord, nämligen till pari Lr·t med 
slyrmanscxmnen, för vilket ändmnål mnn även Jäser astrono
misk navigation. Man vill härmed ök;t vederbörande,s själY
förtroende saml anseendet gentemot annat ,sjöfolk. Tillström
ningen till denna linje ökas mer och mer. Flottan har anled
ning hysa den förhoppningen, a t,t officer a rna tillhörande lin
jen 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 ti ll 
för ankringen i h andelsflo ttan genom den andra reservbef~i.l:-. -

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 kategoriers utbildning vid kadettskolan 

.sammanfaller helt med r esp resenlinjcr,s. 

Aspirantskola och praktiska kurser. 

Här nedan behandlas endast sjöofficers- och marininlcn

dcnlslinjcrna jämte resp rcscrvlinjcr, efler:som kustartilleriets 

praktisl~a utbildning ej går i sjökrigsskolans reg i. . 
Förändringarna för aspir:mlskolans och dc praktiska kur

sern 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;1g. ~fan lägger sålunda större vikt än förr vid elever

nas rent militära fostran och h ar för att tillmötesgå detla kraY 
tvungits alL i någon m[m minska på :en del av de teoretiska 
i:imncnas omfång. Tyvärr har segelutbildningen 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 delta ar a~er run~ P~l 
.,·rund av .sluden~examens ::n·slutning först i mediO av JUIU, 
~vårt alt ulan men för annan nyttig praktisk utbildning in

rymma 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 åstadikomma den erforderhga hden. Dattre 

skulle em ellertid enligt ntin mening vara att göra en förbe
redande utbildning å segelfartyg obligatorisk för sådana skol-
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ynglingar, som avse att sö·ka inträde i sjökrigsskolans sjö
officerslinje. 

Vad övriga kurser å sjö- och reservofficerslinjen A, d v s 

sjökaptenslinjen, beträffar, företc dc inga stön·e förändringar . 
Man kan möjligen peka på den s trävan, som alltmer k ommit 
till synes, alt vakanssätta officers-, underofficers- och furirsbe

fa ttningar och fylla dem m ed kadetter och aspiranter för alt 
därmed giva eleverna en s törre möjlighet alt utöva sjä lvsläu
digt 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 upphörds
män, plulonbefälhavare, signal- och cldledningss lynnän, eld 

lednings- och s ignalmän samt riktare vakanssätt::-.s. Pi"L min
sveparna finnes ingen kommenderad officer, ulom möjligen ft 
clivisionschefsbå tcn, av samma skäl som ovan framhällih. Un
dervisning i en del ämnen såsom sjöm:1nskap, maskin- och far
tygskännedom, ar tilleri (praktisk tillämpning av teorieJJ ilancl ) , 
artilleritjänst och reglementen förekommer alltjämt 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. 

Som inledning,svis nämndes h aYa vid .floltan LYenne nya 
officersu tbildningslinjer tillkom mi t p :l senare år, rc5cl'vofficcrs
linjen B och vpl-officer:slinjen. 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, karmpani
b efäl eller i marindistriktsstaber m m. Behilskm.-~en, el v s 

utbildnings lid ens lredjc sommar, Hlr helt sin priigd hiirav och 
försiggår uneler o'mkring 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 avses för 

minsvcpningstjäns t, utbildas under förs ta delen av andra som
maren på mins1kolavdclningen och under sista delen på sjö-



174 

krigsskolavdclningcn. Ul·bildningcn skiljer sig mycket lilcl 

från de blivande resen-officerarnas. 

S tu Il igen må nämnas, :\t t sjökadettern a i l. hcfi-i Is k ursPil 

undergå utbildning vid kuslarlillcriet under 2- 3 veckor fiir 

alt 'frt en iniblick i verksamheten därslädes på samma sält som 

kustartilleriofficersaspiranter och -kadet.ler under vardem om

kring ± veckor ui'J)ilclas pft sjökrigsskolavdelningen. Önskv~ir l 

år givetvis, atl ~·jökadctternas nämnda tjänstgö ring kunde för 

längas, men delta låter sig icke göra ulan olägenhet för utbild 

ningen i övrig!, varjimte svårigheter skulle uppstå alt und er 

längre Lid fylla va kan:scrna efter dem ombord. Det vor a där

för förmånligare för lj~instcn och för kadetternas utbildning 

ombord, om utbildningen vid kus tarti lleriet kunde l~igga s som 

en växeltjänsLgöring av längre varaktighet uneler fänrikstiden 

eller nröjligen de första löjlnantsåren. 

Det är av slor vikt, att utbildningen ombord äger rum p~l 

modernt ulrustaclc farlyg , så alt eleverna redan från hörjan fa 

lära sig hanelskas nr cd den mat,criel, med vilken de tskola för 

svara landet, om ofred inträder, Detta önskemål hava de an-
' svariga myndigheterna i all möjlig utsträckning på senare år 

beaktat. 
Den praktiska såväl som den learetiska utbildningen aY 

marininlcndcntska'lletterna mC1 s le taga sikte på att ifrågavaran

dc personal skall tfå tillräcklig militär utbildning såväl för att 

fylla sina funktioner vid fiollan som vid kuslartillcril'l sam

tidigt ,som den skall få dE-n m erkantila och kamerala ulbilcl

ning, som erfordras för ccnlral och perifer förvallningsljänst. 

Det •iir givet, att en s{tdan mångsidig utbildning icke kan n å 

toppklass på nå•got utbildniDg,sområde. Man m:åste göra en 

kompromi,ss mellan ovannärnrDJda olika krav Jncn en sådan 

kompromiss, ~om bäst gagnar intendenturofficerarnas tjänst 

inom marinen. Jag !ror, alt den nuvarand e rutbildningen är 

en ganska lycklig lösning av problemet. Den praktiska utbild 

ningen, som nu närmast är i Jråga, gestaltar sig på {öljnnclc 

sält. Eflcr aspirantskol an, där slörsta viklen lägges på den 

rent militära fos tran, följer 1. unded)cHilskurscn på långmse-

175 

fariyg. Härunder få aspiran ierna tjänstgö ra i däckstjänst om

kring en tredjedel av kursen och resten i praktisk förvaltnings

tjänst, Yil'kcn uppdelas på intendentscxpeclilionen, köket och 

fönåden. Under 2. underbefälskursen påföljande sommar ~igl'r 

utbil dningen rum vid Sydkustens marindistrikt, varav omkring 

tYå m ånader vid kustartilleriföTsvarel. Under kursen få elc

ycrna tjänstgöra på olika lokala förvaltningsorgan, dock enda.st 

på en plats för varje kadett. Vid midsommartid börjar en tre 

veckors period med sinelicbesök vid industr iella anläggningar 

~,amt med besök vid Norrlandskustens, Gotlands och Västkus

tens marindistrikt för att giva kadetterna lokalk~inneclom och 

nå,gon inblick i förvaltningsförhållandena cUirstädcs. Under 

.som·m.artns !'rista lvå m ånader är ul'bildningen förlagd till Stock

h olms kustartilleriförsvar, varunder kadetten bl ,a .skall tjänst

göra som biträdande sctklionsin~enclent och/eller magatsinscheL 

2. befälskursen - sista utbildningssommaren - ät· helt för

lagd till sjökrigs,s'kolavdelningen, ,där kadetterna få tjänstgöra 

i olika befal lningar, som tillkonllma intendenturofficerarna 

o0 mhorcl. 

Reservintendentslinjens utbildning sammanfaller med stam

mens t o m 2. undm,befälskurs. Vid kadenskolan hava \ka

detlerna speciell utbildning, vilken avslutas med rcservofficcrs

<Cxamen pii. vCtren. 

Övriga kategorier, som utbildas vid skolan. 

Mariningenjörsaspirart,ter och -l;adetter hava seelan åtskil

liga år under vissa lider uLbildats tillsammans med sjöofficers

aspiranter och -kaclellcr. Fr o m 1944 har man gått vidnt·c 

i smnarbelets anda, i det att de i militärt hänseende slä ll~s un

der chefen för sjökrigsskolan uneler hela sin ulbilclnings lid . 

Beträffande u!'bilclningcn vid flottan b ar MOD inspektionsrätt 

oOch för ulbilclningen vid de tekniska högskolorna fasLsläller 

MÖD läroplan eflcr inhämtat utlåtande från vederbörligt Eirar

kollcgium. 

D[t nuvnr::mdc utbildning till J11{lriningenjör måhända icke 
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är allmänt känd, medd elas här en kortare orientering ~därom 

Aspirantsiwlan genomgås tillsammans med Ö·vriga ka tegorit-r 

och följer i stort selt .Je·ssas utbildningsprogram. Redan nu fa 

en1ellertid eleverna börja .stifta belkantskap med maskin- och 

fartygskänneclom. Uneler den därpå följande vinterexpeditio

nen ombord på långresefartyget genomgås underhefälskursen. 

varunder aspiranten vid sjdan av den teoretiska undervis

ningen, vilken huvudsakligen är tekniskt b etonad, Hr göra 

prakLi,sk däckstjänst under en tredjedel av kursen, den övrign 

tiden ägnas åt maskinområdet Sedan följer omkring sex m a

nadel's praktik vid civilt varv eller verkstad samt antagnin !-! 

till mariningenjörskadett med furirs grad i samhand med kom

mendering till teknisk högskola. Sommaren därpå genomgm 

kadetten, som dessförinnan förordnats till uneler officer av 2 gr, 

l. ingenjörskurs (omkring två och en halv månader) på sj ii

krigsskolavdelningen. Efter 2. årskursen vid Lcknisk högskola 

följer 2. ingenjörskurs (omkring två och en halv månader) vi d 

Karl.skrona örlog'Svarv. Kadetten har nu förordnats till fiag(-\ · 

kade tt och studerar under kursen örlogsvarvets organisatio11 

och verksamhet jämsides med deltagande i praktiskt verkstads

m·bele. Så konuner 3. åDskursen vid teknisk hög~.lwla och 3. 

ingenjörskurs på jagare, då flaggkaclelten grundligt studerar 

de görmnål, som åvila fartygs- och förbandsingenjö·r, oc.h fa r 

tjänstgöra som maskinist på eget ansvar. Efter i bitsta fa ll 

omkring 14 m ånaders ytterligare s tudiearbete vid teknisk hög 

skola kan civilingenjörsexamen avläggas. I åLskilliga fall ta

ger det dock längre tid. Efter examen följer 18 månader" 

tjänstgöring vid marinen scm marinunderingenjör. Under ut 

bildningstiden vid Kungl. Tekniska Högskolan inbjudas ingen· 

jörskade LLerna då och då Lill deltagande i .samkväm. och baler 

m m vid sjökrigsskolan för alt vidmakthålla den kontakt och 

det kamratskap, som etablerats under tidigare gentensam tjänst 

göring med sjökadetterna. Sjökrigs.skolans ledning har med 

glädje kunnat konstatera en god vilja hos ingenjörskadetterna 

att svara upp på dylika invitationer. 

Vid sjökrigsskolan och på sjökrigs.:,kolavdelningcn nnord -

177 

n as sedan några år sommarLid kmnpletteringsJ.:urs 1 resp f[ 

förr .sådana elever vid försvarets läroverk , vi lka asses utbildas 

till officerare vid flat lan eller mariHinlenllcnlurkårcn. Kom

plet teringskurs I avser närmast att komplettera cleYernas kun

skaper i sådana ämnen, som förekomma på ,a,,pirantskolans 

utbildning.sprogTam, och kursen II på samma s~ilt beträffande 

1. underbefälskursens 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 enl igt Jenna 

ullbi ldningsform beräknas b liva antagna inslundancle .sommar 

i 2. unclerbcfälskursen. Man har anledning fönnoda, att dc 

komm a all ulgör::c clt golt t ill.skol t lill dc på vanlig~ siitl :1 n

tagna aspiranterna. 

Vpl grupp K av kalegoriorna ingenjörer m fl, intcn(len ter, 

läkare och tandlilknre erhålla numera sin militära utbildning 

under period I vid sjökrigsskolan iland och under period II och 

liT på sjökrigsskolavclclningen. Utbildningen försiggår .sommar

tid. Anledningen Lill oyanniimncl förläggning ~ir all ifrågavaran

de vpl, vilka utbildas lill vpl officerare (m6tsYarnndc), .skola 

komma i kontakt med -aspiranter och kadetter, med vilka dc sc

dermer skola samarbeta, och under utbildningen i någon m ån 

bliva delaktiga av samma disciplinära fost ra n som dessa. Gl'

n om förläggningen till Nä•sby kommer ocksi\. skolans förlägg

ningsutrymmen och utbildningsanordningar av olika slag till 

god användning året om. T anken m ed delta inordnande av 

utbildningen under chefen för sjökrigs6kolan ~ir onekligen rik

tig. 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 nöd

vändigheten av de disciplinära och miliLärct former, som mrtsle 

råda inom sjökrigsskolan och m.nhord .samt i vi·ss mån även 

i umgänget mellan dem, som äro förlagd a i k adcllmäss, än 

de, som av fri vilja gått in för utbildningen till .slam- !Clln· 

r eservofficeTare. Detta förhållande synes mig dock vara av 

underordnad betydelse. 

Även under den fortsalta ut~)ildningen äro dessa Ypl i viss 

mån underställda chefen för sjökrigs-skolan. Denne utfärdar 
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nämligen på förslag av vederbörande tjänstegrensin spekt örer 

anvisningar för utbildningen och tilldelar eleverna ~wgångsbe

tyg c-f ler avslutad godkänd utbildning. Delta avgång~bety;.: 

b~'ggcr på belygslis lor , ~;om kontinuerligt tillstälits n ämnde clwf. 

Vid .sjökrigsskolan an ordnas slutligen sommarlid uncler

olficers- och länrikskurser 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 kurserna .sa
väl under deras forig ång som vid deras slut. 

Genom de på senare å ren vidtagna organisatoriska ~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 'följer man, i den m ån uppgifll'T slå all 

crh~llla, utbi ldnin>g'Sför'hållandena vid främmande skolor a v 

motsvarande slag och .söker tillgodogöra sig deras erfarenh e ter 

liksom även nyheter på un-dcrvisning-sornråclet i allmänhet. 

Utveckl ingen av ekoradio, rakelvapen och atombomber 

m m lZan naturligtvis komma att väsentligt förändra sjö'krig

föringen. Hur deUa i så fall k an påverka :utbilduingen rvicl 

s jökrigsskolan iir f n för tidigt alt uttala sig om. 

F ortsatt officersutbildning vid flottan. 
Av kommendörkaptenen Hans Uggla. 

Sjökrig~Sskolans utbildningsmå l har a v naturliga skäl m åst 

begrän sas till a tt frambringa o~~ficerare med sådana kunskaper 

och färdighe ter, vilka erfordras för a tt kunna bestrida dc be

f:l ttningar, som till komm a lägsta officersgraden Y id flottan , 

ä vensom att n1edd cla de grundliiggande kunskaper, som er

for dras för vidareutbildning .som officer. Därtill skall utbild-
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niogen vid ~jökrigsskol<m f rämja s;Hlana egenskaper so'lrt an

svarskänsla, plikllrohel och initi a tivkraft, ulhalligh cl och disci

plinär uppfattning, .simwsnärvaro och omdömesfö-rmåga. 

Della }ir alltså det utgångsläge, 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 specialkunskaper o-ch färdigheter, som sköt.scJn av en mo

dern flotta kräver. Tidigare var Lj iinslen icke si't kompli cerad 

smn nu, och följaktligen kunde även u Lbildningen a\" o;fiicc•rarc 

följa mera enhetliga linjer. Den moderna fiollans tekniska 

karaktär , nya vapen och hjälpmedel ha enwller lid m ecllfört 

helt andra krav på utbildning. Detta kon1omcr jämv~il Lill sy

nes i det n ya officer.sutbildningsreglcrrnentet (O UH. ) , som ut

kom vid senaste [trss,kifte t. 

l OliR be tonas alt flo•ttans utveckling och effeklivitc'l vä

sentligen är beroende av sjöofficersikå rens duglighe t och kun

nighet. Det ~i.r sjöofficeramas upgift att leda, s limult;Ta och 

samordna verksamheten inom flottan, och därför m~tsle ·sjö

-officerarna iiga grundliga kun<;kaper oclt goda Hirdighe tcr i 

tjänstens olika grenar. Dylika kunskaper och färclighetcr för

värvas dels genom planmässig utbildning vid teoretiska och 

praktiska kurser dels under praktisk ljänqguring i samlhand 

med självstudier och ann::m .självverksamhe t. 

Officerarnas självYerksamhcl är sålunda av stor bclydclsr, 

·då del g ä Ile r den fortsall a o.fficersuthi lclningcn. Del är över

huvud laget självverksamhet, som li gger bakom olika enskilda 

initiati v, vilka föra tjänsten framåt, och som fos trar den en

.skilcl e officeren 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 !personliga initiativet, 

vilke t .säkerli gen medför s törre lillfredsslällclsc hos dl'n en

skilde officeren. Vilka spccialinll·essL'n s lå icke till buds för 

de unga officerarua att odla inom de olika v:1penljänstr'rna 

liksom på andra områden. Inom eldl edning, minsYcpning, ut

kikstjämt, 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 självverksamhet h ar 

den reglementerade nlbilclningen något fått minska till om

fånget. Sålunda har »Allmänna fänrikskursen» och »Fänriks 

kurs vid ,skjutskola » borttagits ur nya OUR och el's·atts 111\'(l 

»Direktiv för fänrikars första sjö- och lancltjänstgöring »_ I 

dessa direktiv föreskrives, alt fänrikens utbildning huvudsak

ligen . . skall främjas genom praktisk tji:instgöring jämte erfor

derlig handledning och självstudier, särskilt beträffande lw

fälsutövning och de tjänsteåligganden som tillkmnma fänrik ar. 

Eflcr fänriksutbildningen äger i regel uneler ~andra t ill 

fjärde tjänsteåret vapenutbildning rum. Envar officer ska Il 

utbildas i artilleri-, torped-, min- eller ubftLstjänst. lfrftgava

ramle uU)ildning äger dels rum vid en förberedande officers

kurs under vid pass sex vintermånader, vid vilken i pri.ncip 

det teoretiska unelerlaget inhämtas, och dels under omkrin;..: 

10 veckor påföljande vår och so1nmar varvid utbildningen hu

vudsakligen är praktisk. Vid ökat officersbehov inom viss.t 

vapentjänster kan vapcnuVbildningen äga rum ticlisare ~in tred 

je officcrsåret, vilket emellertid kan vara olägligt, enär den 

unge 'officerens allmänna fostran efter officers·examen då far 

stå tillbaka. 
Seclan vapenutbildningen är klar har det ur kommenel v 

ringssynpunkt varit ett önskemiU alt låta den uLbildacle o[f i 

ccrcn direkt praktisera i vederbörlig vapentj~inst under ytter

ligare något år, varigenom utbildningen fördjupaLs och kon

tii1Uitc1cn i kommenderingarna på de olika fartygen kunnat 

främjas. :vien behovet av alt kunna utnyttja utbildningsplatt 

formarna för nya elever liksom b ehovet av officerare för olik:1 

ändamål i land ha ofta nödvändiggjort ett avbrott i eller en 

förändring av tjänstgöringen, sedan elen grundläggande u t

bildningen erhållits. 
Före sjunde tjänsteåret utbildas officeren i regel i elen 

specialljänst, han ev tilldc.Jat.s. stumlom kan utbildning i fl e

ra specialtjänster erhållas. 

Specialtjänsterna iiro följande: Dykeritjänst, Film- och 

Fotografi tjänst, Flyg tjänst, Förbindelse tjänst, Ga.sskycldstjäns l. 

181 

Gynmasliktjänst, Handvapenl.jänst, Hydrofontj~insl, hbrytar

tjänst, Segelfartygsljiinst, Sjömätningstjänst och Torpedbåts

tjänst. 

Av dessa :-; ~·nas flyg- och lorpeclb[ttstjänst kräva några 

komJnentarer, medan ÖYrigas innebörd fram~. lar utan vidrrrc. 

Genom 193() och J 9-!2 års försvarsbeslut förutsalles att 

behove t :w flygspanare vid dc marinsamserkanclc flygförban

den bl a skulle Utekas genom kommendering av personal från 

marinen till flygvapnet. Sålunda ansåg man i 19-!1 års för

svarsutredning al t vid marinspaningsförband skulle "/c, vid 

fjärrspaningsförband 1
/ 4 och vid torpedförband 1/e av flygspa

narna komma fr~m m arinen. Därjämte borde officerare ltli.' 

marinen tjänstgöra i vissa staber vid flygvapnet och ,sont lä

rare i []ygspanarutbildningcn. Med hänsyn härtill och till 

det antal år Yederhörandc avses vara mobiliseringsplacerad vid 

f1ygyapnel iir nyrekryteringen :w sjöofficerare per år i genom

snitt beriiknacl till sex slant- och fyra till fem rcseryofficcrare. 

Utbildningen av stamofficerare omfattar dels grunclläg

gancle utbildning om elt åt· dels forlsatl utbildning, Yars första 

period om elt år följer omedelbart efter den grundEiggande ut

bildningen. Efter uppeh[tll i flygtjänstgöringen om ett till två 

år, under vilken tid i regel Yederbörandes vapenu~bildning vid 

floltan äger mm, följer en ancha p2riod vid flygvapnet om 

ett och ett h alv t till två [u. 

För att kunna rekommenderas till grundläggande utbild

ning erfordras för officerare på akiiY stat bl a en tjänstetid 

av minst 18 månader. 

Mycket stOT vikt lägges vid marinspa11ingsulbildningen. 

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 sjöofficerare. Utvecklingen 

går väl troligen därhän, att än större betydelse bör läggas vid 

denna specialtjänst 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 spccialtjiinst, som med h än

syn till flottans byggnad sprogram kan beräknas fil. stegrad 

betydelse. Torpcd~)ålstjänst kan söka.: icke endast av ofli

ccn1re, ,som ~iro fönll'ladc till torpcdijänsl, ulan jämväl rn· 

liimpliga officerare, fördelade till artilleri- och ubåtstjänst .-\.y

sikten härmed är bl a alt brreda sådana offi ce rare möjlig

h eter alt erhålla befäl på mindre farlyg, varvid man räknar 

med att minutbildade officerare erhalla mot:~Yar:mde möjlig

h eter å minsvepare av mindre lyp. 

Varje oHicer hm möjligheL att uttrycka önskemål b e

lräHande vapen- och specialutbi ldning. Delta s,l.;:cr förbere

delsevis under ,sista åre t som kadett vid sjökrigssko,lan, 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

ncb~ira. Dcfini Liva önskemål få framläggas efter något :c'trs 

tjänstgö ring, vilka uppgifter ligga l i Il gr u n d för officcr~una s 

slutliga fördelning föe utbildning till olika vapen- och special 

tjän ster. Vid fördelningen tages slörsta hänsyn till individu

ella Ö11'Skemnl, men cl<'l är framför allt nödvändigt att la hänsyn 

till mobiliseringsbehovet av olika officerare, individuella fö r 

utsättningar och utbildning,smöjlighelerna. i\lecl hänsyn til l 

flottans nybyggnacbpolilik och befintliga officerare <tv olika 

vapentjänster uppdelas nytillkomna officerare på dc olika Ya

penljiinstcrna. RekryleringsbehoYet till artill eri-, torped-, min

och ubåtsvapnen ioir f n ungefär lika s tort, dock med någon 

öven-ikt för artilleri- och ubå tstjänsterna . 

Vid fänrikarnas första kommendering Lill sjö- och land

tjänst 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 [tt

gärder vidtagas vid kon'lmendcringar m m, så att en i möjli

gaste m Em frivillig rekryle·ring av de olika vapentjänsterna 

främjas. Det är all li d tråki gt att tvångsfördela officerare till 

vapentjänster men nwbiliseringsbehovcl måste i sista hand va-
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ra avgörande. Vid fördelning till ubåts- och flygtjänst har 

111an hittills icke behövt gå emot vederbörandes önskemål. 

Granskar man olika kadetlkur.~ers öns:t.;.em:1l om vapen

utbildning, lägger man vissa år m~irkt~ till en markerad slr~i

van mot en viss vapentjänst och cll annal år mot en annan . 

Dylik ensid ig inriktning kan icke alllid hänföras till imliYi

dens 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 >> . Dy

lik 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 tänkbart atl en orfficer vid något senare :!r kom

m er umlcr:fund med att h an önskar utbildning i annan ord

ning ~in han uppgav som ,fänrik. OUR tillgodoser dclla däri

genom, alt varje kompaniofficer, som varit oftficcr i högst 

femlon år, har möjlighe t alt till chefen för marinen inlämna 

önskem[tl om önclracl utbildning. Dylik uppgift skall moti

veras. Möjligheten utnyttjas icke ofta. Ä andra sidan iir del 

av kostnads- och andra skäl icke möjligt alt annat än i undan

tag.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 sjund 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 ,mili

tärpodagogik >> 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 le

clarc, 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 jö-

kri gshögskolans regi. Velenskapliga r ådgivare stå till utbild

ningschefens förfogande. Det är c lt önskemål, att varje slam-
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officer skall beredas tillfälle gcnomg~t kursen, företrädcsv i;; 
under andra till fjärde tjänsteåret. Vid kursen behandlas föl
jande ämnesområden: fysiologi, psykologi med uppifo'Strings
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 grän
sande områden. I princip lämnas en överblick över utveck
lingen under den tidrymd, som förflutit sedan den äldste elc
Yen 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 överbefälha
Yaren ' uppdragna riktlinjer, men tjänstgöringsperioderna ha 
alminstone hittills Yarit av ganska kort varaktighet och mer
endels bestått i aU >> följa >> utbildningen vid elen andra för
svarsgrenen. Detta har 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 bätt
re medgiva detta än krigsårens brådska och större befäls
knapphet. 

Emellertid bör man genom växeltjänstgöring även kunna 
inhämta goda kunskaper och uppslag för viss tjänstculövnin~s 
förkovran inom den egna försvarsgrenen. En luftförsvarsoffi
cer 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-
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tjänstgöring. Detta torde kunna ordnas genom hänvändelse 
1ill marinstabens personalavdelning. 

Mycket skulle kunna tilläggas i den betydelsefulla fråga, 
:SOm officersutbildningen utgör, exempelvis beträffande utbild
ning 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 ut
bildningen av officerare i alhnän!het ligger eller bör ligga på 
,e tt sådant högt plan, att den enskilde orfificerens helhjärtade 
~medverkan edordras både hos lärare och elever, för att ut
bildningen skall giva ett gott resultat och för att tjänsten skall 
fö·ras framåt och hållas i nivå med eller helst framfö\r de re-
ultat, som uppnåtts i utlandet. 

:F ortsatt 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 kustar
tilleriets personalkadrar även måst betydligt utökas. Stora 
officers- och underofficerskullar hava utexaminerats från de 
olika krigss-kolorna. Trol'> detta hava arbetsuppgifterna ho
pats 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 slått vederbörande till buds. I känslan av stundens all-

:J'idskrift i Sjöväsendet. 13 
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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 materie
lens konstruktion samt rätta tekniska och taktiska utnyttjan
de hava officerare, underofficerare och manskap kommende
rats att genormgå olika s1kolor och ulbildningS'kurser. Dessa 
personer hava sedan utnyttjats för att li:ixa andra på Yedcrbtir
ligt truppförband eller för tjänstgöring i viss befallning. Den
na nödtvungna special isering har emellcTtid - särskilt inom 
o:fificcrskåren - emellanåt drabbat helt unga personer, vilka 
häriacnom delvis förlorat kontakten med dclt rcnl kus l:nt il le-o 
ristiska tjänsten. Kustartilleriet är elt sällsporl mångsidig t 
vapen och en kustartilleriofficer m~1stc kunna behärska kust
artilleritjänstens olika delar för att kunna fylla sin uppgift i 
luig och fred. En kustartillcriQfficer måste sålunda liga Hir
dig·h ct 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 olika. 
.sicrnalföreskrifter och koder m m för alt kunna upprätta sam
b:nd och et:iblcTa samverkan med förband ur såväl armen 
som. flottan och flygvapnet. Han måste bchii.rska olika slag 
av eldhandvapen, samt deras riktiga taktiska utnyttjande, siir
skilt i närstrid. Han måste kunna på ett fält1nässigt sä tt ut
nyttja 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 Ya
pen eller instrument. Men han måste så behär:ska d~~- teore
tiskt och praktiskt, att han känner der::Ls ver:kmn:gsmoJhghcter 
och vet huru de skola bäst utnyttjas ur taktisk synpunkt. Be
träififan:de sådan materiel, som han själv dagligen handhar 
eller som ingår i hans förband, måste man dock kräva en in
gående detaljkunskap. 

Härutöver är det emellertid för vapnets utveckling nöd-
vändigt m ed en viss specialisering inom officersldtrcn . Det 
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måste finnas förcgångsmiin inom kustartilleritjänstens skilda 
delar. Dessa officerare, vilka genont specials tudier och ge
nomgång av särskilda skolor och utbildningskurser gjorts 
skickade för sin uppgift, utnyttjas sedan såsom lärare i vid 
truppförbanden anordnade utbildningskurser samt för att ef
ter kus tartillerisliska förhållanden lämpa och anpassa dc er
farenhe :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'kningsmöjlighclcr och rikliga ta•kliska ut
nyttjande samt om kustartilleriels och kuslartillcr irförsvarel · 
organisation och u tbildningsmeloder. Först härigenom be
sitter han förmågan alt bland inhämtade kunskaper och fär
digheter son-a ut sådant som. är tillämpbart på kustartille
risliska förhållanden och sålla ut sådant gods, som icke är 
användba rt. Om llan å andra sidan icke nått erforderlig stad
ga i .sitt kuslarlilleristiska yctanclc, föreligger risken att han 
okritiskt anammar allt vad han fått lära sig under sin spe
cialutbildning och söker applicera detta på kustartillerisliska 
förhåll anden m ed påföljd alt det väsentliga i utbildning ,skym
mes av ovidkommande detaljer. 

Som officersaspirant och kad elt under utbildning vid kust
artilleriet och sjökrigsskolan konfronteras den blivande offi
ceren m ed kustartilleritjänstens olika delar samt bibringas de 
teoretiska och praktis.l,;:a kunskaper, som erfordras för att lam
na fullgöra tjiciusl som oiificcr. Det står emellertid klart, att 
vad som ::tv praktisk tjänstgöring kunnat inhämtas undet· någ
ra korta ~.ommarmånader icke kan utgö ra tillräckligt under
lag för alt und er ansvar .självständigt leda clt förband 'eller 
dess utbildning. Även om dc teoretiska kunskaperna härvid 
lag skulle f'ör.efinnas, så saknas den praktiska erfarenheten. 
Vad .som inhämtats und er utibildningen till officer måste där
f6r fördjupas och k omple tteras uneler tjänstgöring såsom 
sådan. 

De tv~t första officersåren böra följa'ktligen avses för fän
rikskur:ser. Önskvärt vore, att fänriken under dessa kom i 
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kontakt meu och berelides tillfälle alt praktiskt sätta sib ill 

i kustartilleritjänstens alla detaljer. En undersökning angåen 

de möjligheterna härlill giver emellertid vid handen, att tiden 

under ,de två åren icke tillnärmelsevis räcker till iför ett ,sådant 

projekt, därest icke de olika kurserna skulle givas en ivarak

tio·het av blott en månad eller ett par veckor. Värdet av så-
o o • 

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 e

träffande densamma, dels får möjlighet att stuelera densamm a 

under olika yttre förhållanden och om möjligt under olika u t

hildningsskcden. Problemet är alltså, att samla några smak 

prov på kustartilleritjänsten, där man får med det värdeful

laste 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 fänriks

kurserna fördelades till artilleriavdelningen och minavdelning

cn. Värnpliktsutbildningen försiggick då blott under som

marmånaderna. Under vintern förekomma blott skolor fö r 

stampersonalen, och fänrikskurserna voro fördenskull vinter

tid förlagda till dessa och företrädesvis till stamrekrytskolor

na. 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 sär

skild avdelning ooh en utomordentligt viktig sådan och dess

utom har den stora förändringen inträtt, att dc värnpliktiga 

utbildas under hela året. Aven ,andra fö·rändringar hava in

träffat, vilka kräva särskilt hiisynstagandc vid fänrikskurser

nas avvägning. 
Artilleritjänsten har standardiserats och differen Lierats. 

Svåra och m,edelsvåra batteriers eldledningsutrustning är så -
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lunda i princip -densamma yar.e sig det gäller ett fast eller :rör

ligt battc1·i, ett svårt eller et t medelsvårt Utbildningen vid 

ett slags pjäser försiggår i regel vid en och samma utbild

ningsenhet. 
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 nw
livera att clt helt .år avses för fänrikskurser vid arlilleria:v

delningen. Härunder bör elen nnge o·fficcren beredas tillfälle 

att tjäns tgöra vid ett och samma förband under så lång sam

manhängande tid 'Som möjligt för att få för sig klarlagd -elen 

lämpliga stegringen av övningarnas svårighetsgrad samt för 

att inhämta erfarenheter beträffande utbildningen såväl som

mar- som vintertid. 
I anslutning till tjänstgöringen vid artilleriavdelningen 

bör han kommenderas alt vid kustartilleriets skjutskola ge

nomgå utbildning till eldledare vid skjutning mot landmål samt 

med aka:-1 och lätt artilleri. 
Många skäl synas tala för att fänrikskursen vid artilleri

avdelningen 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 upp

ställning av pjäser på olika platser tvingar nämligen till ett 

ständigt bedömande och val av vägar och terräng samt skän

ker erfarenheter ifråga om terrängens utnyttjande. Dessutom 

gives under tjänstgöring vid ett rörligt förband i allmänhet 

flera tillfällen till samövningar med fö·rband ur andra för-
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svarsgrenar än under motsvarande tjänstgöring vid fa.st ar

tilleri, vilket är ägnat a tt vidga den unge officerens blick iför 

det egna vapnets uppgifter och betydelse i det samlade riks

försvare t. 
Emellertid synes det av ren t pnlldiska skäl icke vara 

möjligt att förverkliga delta önskemål. Kustartilleriels per

sonalkadrar ~iro så knappt tillmätta, att utbildningen m åste 

bygga på all fänrikarna även under fänrikskurserna tjäns t

göra såsom inslruklionsofificcrare. 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 tilHimpningsperio

derna 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 betydelse 

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 avvär

jande av kuppföretag smnt i hastigt uppkom.mande striclslä

gen. En fänrikskurs 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 sommar

halvåret 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 kustartilleriförsvaret förekomn1.ande mineringar samt de

ras anordnande och kontroll. Han bör hava deltagit i och 

om möjligt själv utfört minfällning med olika slag av b å tma

teriel och under olika vädcrleksförh{tllanden, sjöhävning m m . 

Han bör b ehärska tjänsten vid mins tation samt vara vill för -
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t rogen med gällande bes t~immelser för undersökning och kon

t roll av mineringar. Uneler båttjänsten bör han göras väl för

trogen med båtars manövrering samt med navigering i sikte 

-av land. Han bör därjämte lära .sig känna skärgården och 

{)lika vattenvägar inom ege t kustartilleriförsvars onuåde. Ut

bildningen i båLtjänst mås Le vara så grundlig, att han sedan 

kan lj~inslgöra såsom instruktionsofficer vid utbildning exem

pelvis i furirskola vid artilleriavdelningen i manöver med ma

skindriven båt samt i segling och rodel. 

En snabbt verkande och väl fungerande signaltjänst är 

-en av huvuclförutsLittningarna för att kustartilleriförhanden 

skola kunna lösa sina uppgifter under strid. Av envar officer 

m~tste därför krävas all han viil behiirskn signaltjänstens oli

ka grenar och deras möjligheter. Att en icke obetydlig del av 

fänrik stjänstgöringen förlägges till signalförband synes därför 

vara nödvändigt. Fänriken hör härunder utnyttjas i instruk

törstjänst samt dessutom bibringas en grundläggande känne

dom om signalmaterielen i såväl tekniskt som taktiskt av

seende ävensom personlig färdighet i signalering med sf1viil 

tråd som radio. Chiffer och koder av olika .slag böra genom

gås och övas, varvid enkla taktiska lägen bilda bakgrund till 

arbetet. Officeren får icke bliva ställd, därest signalpersona

len plötsligt av en eUer annan anledning bliver satt ur funk

tion. Han måste så behärska materielen och signaleringsme

toderna, att han i värsta fall själv kan träda i signalpersona

lens stä lle. Han måste veta var uppkomna fel skola sökas 

och huru c;le skola avhjälpas. 
Ehuru ytterligare kurser - exempelvis vid eldlednings

och m~itutbildning, utbildning vid ER-anläggning, i hyclrod'on

tjänst o ,s v- m åhända skulle kunna befinnas önskvärda un

der fänrikstjänslgöringen, 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 värnplikts

utbildningens allmänna gång, riktiga stegringsföljd och öv

ningsmetodik. Han bör därför uneler så lång tid som mö,jligt 
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vara knuten till en och samma utbildningsavdelning, där h an 

under lämplig övervakning och handledning får planlägga och 

leda övningarna. Av samma skäl har ingen fänrikskurs för 

lagts till skolor för stammanskapet 

I grafisk .sammal11fattning skulle fänrikst jänstgöringen S<t

lunda bliva Jfördelad på i vids lående tablå angivna fänriks

kurser. 

:L. året sept okt nov dec jan febr mars apr maj jun jul aug 

l 1-------------
Fänrikskurs vid art- Fänriks- Fänrikskurs vid artavel 
avd kurs vid 

KA. skjutsk 
landmåL 

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

---,----------1---1 
Fänrik vid signalavd Fänriks- Fänrikskurs 

kurs vid vid minavd. 
KA. 
skjutsk 
akan och 
lätt art. 

Såsom ovan fra-mhållits är det vid 'kustartilleriet nödvän

digt med en viss specialisedng inom officerskåren. Dennrl) 

specialisering bör taga sin början sedan fänrikskurserna ::tY 

slutats eller något år senare. Specialisering kan a vs e olik a. 

avsnitt av kustartilleritjänsten eller kombinationer av des:,a 

samt med hänsyn härtill givas olika former. Såsom exempel 

på specialubbildning må nämnas utbildning till flygspmwre,. 

genomgång av infanteriskjutskolan, signalofficerskurs vid ar 

mens signalskola, motorofficerskurs vid armens motorskola, 

fältmätkurs vid armens fältmä tskola, gymnastikinstruktörskurs 

vid gymnastik- och idrottsskoHm. m fl. Men specialutbildning 

kan även vara anordnad vid kustartilleriet, avseende exem

pelvis eldlednings- och mätutbilclning, hyclrofonulhildnin;.\, ut 

bildning vid ER-anläggning etc. Vid uttagning för specialut

ibildning bör officeren så långt det är möjligt etfter h åg och 

fallenhet själv d'å välja. Hänsyn till tjänsteålder, uppnådda 
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betyg i tidigare skolor bör tagas först i andra hand. Sjii.lv

fallet bör vederbörande dock besitta de psykisk a, fys iska 0ch 

111oraliska förutsättningar, som kunna krävas för att väl till

godogöra sig den utbildning, varonl fråga ä r. 

Senast året före kommendering till sjökrigshögskolans all

männa kurs bör officeren genom gå utbildning ti ll eldledare 

vid skjutnin g mot sjömål vid kuslartillerie~.s skjutskola. 

Eftersoul varje stillastående i själva verket innebär en 

tillbakagång, måsto officerens utbildning for tsätta under hela 

hans officcr.sticl. Efter genomgången högskola får emellerti d 

u tbildningen mera karaktär av självstudier eller tillfälligt an

ordnade kurser av kortare varaktigh et, föredrag och föreläs

n ingar m m, för vilka någon redogörelse icke lämnas i detta 

sammanhang. 

Sjökrigshögskolans utbildningsproblem.1
) 

Av kommendörkaptenen Holger Henning. 

Våren 1944 ingav dåvarande chefen för Sjökrigshög.skolan, 

numcru kon teramiralen Anderberg, till chefen för marinen en 

omd'attande utredning med riktlinjer för sjökrigshögskolans or

ganisation och utveckling, i vilken skolans problem upptogos till 

en grundlig granskning. Utredningen följdes senare uneler året 

av förslag till ändringar i reglemente och stadga för högskolan. 

Dessa fö.rslag inneburo, särskilt be träffande de högre ·kurserna , 

en genomgripande omläggning och modernisering av utbild

ningen. Hösten 1945 fastställde chefen för marinen i allt vä

sentligt den nya undervisningsstadgan att tillsvidare gälla och 

fr o m nu pågående läsår har den sålunda tillämpats . Några 

1) Anfö rande jämlikt Kungl. örlogsmannasällskapets stadgar § 31. 
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närmare praktiska erafarenheter ha :;ivetYis ännu icke k un

nat Yinnas. 

sjökrigshögskolans uppgifter. 

Efter den m ångskiftande men m ed nödvändighet elemen

tära utbildningen vid Sjökrigsskolan fö ljer fö r varje officer en 

period av tjäns tgöring och utbildning, som huvudsakligen iig

nas praktisk tjänst i egen yrkesgren. Kontakten med övriga 

yrkesgrenar och med taldiska och f ramför allt .s trategiska 

spörsm ål är därvid ganska liten. Efter denna per iod erh äller 

officeren så sm ånin gom viktigare befattningar och m era an

svarsfulla befäl , Yilka på honom s tälla avsevärt ökade krav. 

Det ligger i ,s jökrigets natur alt även en ung befälhaYa re 

mången gång k an s tällas inför situationer, där b etydelseful la 

och snabba heslut m ås te fa ltas och där nC1gon möjlighe t alt 

fråga överonlnade om råd icke finnas. En a v förutsättning

armt för att han sk all fatta det rätta beslutet ä r tillrä ckli g:l 

insikter i den marina krigföringens problem, i detta fall när

mast' de taktiska. Som befälhavare får han även under sig 

andra tjäns tegr ena r ~in sin egen. För alt kunna leda utbild

ningen vid dessa och rätt utnyttja dem vid strid erfordras all

s idiga vapentekniska kunskaper. Vid en så tekniskt betonad 

försvm-,sgren som marinen och m ed den ,snabbhet, varmed den 

tekniska ulvecklingen går f ramåt är det f ö uppenbart att en 

påbyggnad av dc kunskaper som inhämtats vid sjökrigsskolan 

efter ett antal år.s praktisk tjänst är nödvändig. I samband 

h ärmed bör officeren givas en överblick över s trategiska och 

för svarspolitiska fdtgor sami en vidgad förståelse för och in

s ikt i övriga försvarsgrenars förhållanden. Det är elen all

männa kursens vid sjökri gshögskolan uppgift a tt meddela ele

verna dessa kunskaper. Givet är a lt kursen liksont hittills hör 

genomgås av samtliga stamofficerare. 

De högre kursernas iindamål är åter a lt meddela dc offi 

cerare, som avses för tjänst i högre staber och för högre tek

nisk tjänst härför erforderliga kunskaper och insikter. 

Enligt amiral Anderbergs utredning bör Sjökrigshögskolan 

tilldelas yt terligare en uppgift, nämligen att bliva e tt centrum 

för sjök rigsvetenskaplig forskning. I viss utsträckning b ar väl 

sådan forskning alltid må~t bedrivas vid högskolan i santband 

med förehisningarnas u tarbetande. Helt andra fö rutsättningar 

för en m era planmässig verksamhet har dock numera sk apats 

i och med att skolan fått elt an tal fasla, till skolan knutna 

lärarkrafter. 

Allmänna kursen. 

Beträflfanclc den allmänna kursen h a några s törre för~incl

ringar icke befunnits påkallade. 

Liksom tidigare är betygsresultatet f rån allmänn a kursen 

avgörande när det gäller att vinna inträde vid högre kurs . Alt 

. den allmänna kursen på della sä tt användes som ett inldides

prov liU högre utbildning innebär givetvis ej a lt detta är 

.kursens huvudändamål - tviirtom h ar den, som nyss näm nts, 

s in egen mycket betydelsefulla uppgift a lt fylla. 

Tidigare ingingo sam tli ga ämn ens betyg m ed lika Yärde 

i det ,slutliga medelbetyget, vilket knappast var lämpligt, då 

olika iinmcn iiro av högst olika omfa ttning och vikt. Numer a 

b eräknas därför medelbetyget i allmänna kursen såsom ett 

"vägt medelbetyg ", i vilket dc olika delibe tygen ingå mcrl olika 

koeffic ienter från 2 för dc mindre betydelsefulla ämnena till 

8 för dc viktigas te. 

Högre kurserna. 

:Mot slabsulbildningen sådan den tidigare va ri t onlnacl ha 

åtskilliga erinringar framslnllts. Sålunda har anmärkts, att 

d en icke givit eleverna tillräckliga kunskaper och framför allt 

färdighe t i s tabstjänst liksom ej heller den insikt i fnlgor rö

r ::mde s tats- och <förva ltningskunskap och i fråga om krig.~ mak

tens organisation, som i.ir önskvärd. Vidare h ar man kunnat 

konsta tera, all de s tabsutbildade officerarna.s kunskaper om 
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och förståelse för sjökrigets vapen och tekniska förutsii\1. 

ningar i många fall icke varit tillräckliga. 

Det sagda gäller företrädesvis den ettåriga stabsu!J)ild

ningen för sjöofficerare och endast i mindre grad elen tvåttri <>· 

för kustartilleriofficcrare. ;:,,l. 

Mot utbildningen i de tekniska kurserna har å andra si

dan framhållits, att den givit allt för liten inblick i taktiska 

frågor samt i .strategi och stabstjänst. Den om]äo·o·nino- ay 
• 

t:>t:> t:> 

marmens tekniska överledning och örlogsvarvens ledning, sont 

uneler de senaste åren genomförts, har också medfört att vis.;,a 

förändringar ansetts böra vidtagas i den teknis·ka utbildningen. 

I chefens för Sjökrigshög.skolans utredning anföres härom fö l

jande: 

» Uneler det alt man tidigare av en tekniker krävde, a ll 

han skulle ha nära nog en civilingenjörs kompetens i )fråga om 

beräkning av konstruktioner och deras utformning, kunna sa

dana krav Iunnera väsentligen reduceras. Konstruktioner och 

materielberäkningar m m skola enligt elen nuvarande organ i

sationens praktiska utformning göras av (special-)ingenjörern~ 1 • 

De tekniskt utbildade officerarna skola hava sådan insik t i 

materielen, att de kunna fö.rstå och bedöma konstruktionerna, 

att de fö1~stå ingenjörernas uttryckssätt och uttrycksm edel -

men de behö-va icke ha förmåga att själva prestera det kon 

struktiva arbetet. Dihemot 1nåste den tekniskt utbildade offi 

ceren behärska icke blott-, hur dc nya vapnen m m skola an 

vändas, deras felkällor m m utan även administrativa och C'ko

nomiska problem, .som äro eller kunna vara förenade m ed 

vapnens elc framställning, skötsel, unelerhåll och redovisning. 

En förskjutning i fråga om kraven på dc tekniskt ullbild ade 

officerarna har sålunda ägt rum från det tckniskt-konstruktiYa 

till det tekniskt-administrativa planet.» 

I fråga om de officerare, som erhålla högre artilleriutbild

ning har dock denna förskjutning ansetts vara mindre fram 

trädande än beträffande övriga tekniskt utbildade officerare. 

Sammanfattar man de framföi·da erinringarna och syn 

punkterna, finner 1nan följande förändringar i den tidigare 
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högre utbildningen vara önskvärda och möjliga. S ta:bsutbilcl

n ingcn bör förlängas och kmnpletteras dels m ed praktiska öv

ningar framför allt i s tabstjänst, dels med viss vapenteknisk 

utbildning. I dc högre tekniska kurserna bör elen >> konstruk

tivt» inriktade tekniska utbildningen minskas till förmån för 

utbildning i strategi, taktik och stabstjänst m m samt i admi

nistra tiva och elwnomiska frågor. Det ligger då nära till hands 

att bänka sig en sammamlagning av all högre ufuildning till 

att mnfatla så väl stnbsu !bildning som en i vissa a vseendeu nå

got reducerad teknisk utbildning. Fr o m innevarande läsår 

är också den h ögre utbildningen ordnad på delta sätt. 

Samtliga till h ögre kurs kommenderade elever genomgå 

sålunda under e lt första vin terhalvår stabskurs vid sjökrigs

högsk olan. Den följande sommaren avses för praktiska till

lämpning~,övningar i stabstjänst, för växeltjänst nt m. Föl

jande vinter uppdelas eleverna på de olika tekniska kurserna, 

vilka liksom fö-rut äro artilleri-, toqx:d-, min-, förbindelse- och 

nautisk kurs. Av dessa pågår artillerikursen ~i.ven den därpå 

följande sommaren eller sammanlagt i ett år. 

Ehuru stabsutbildningen och elen tekniska utbildningen 

sålunda i huvudsak äro förlagda till olika perioder läsas dock 

av praktiska skäl vissa ämnen under hela ticlen för den högre 

utbildningen. Stt är t ex fallet med taktik och matematik samt 

ryska språket. Timplanerna ha i övrigt justerats rätt avsevärt 

i överensstämmelse med tidigare nämnda synpunkter. I de 

tekniska kurserna har tillkommit ämnet »Rättskunskap » och 

»Industriell ekonomi och organisation ». I stabskursen ingår 

~edan ett par år ämnet >> Stats- och förvaltningskunskap ». 

En ganska betydande tid avses i vinterkurserna -- liksom 

f ö även i allmänna kursen - för extra föreläsningar, genom 

vilka eleverna erhålla orientering om olika aktuella problem 

av vitt .siJöh:mde karaktär, vilka icke läm:pligen kunnat info

gas i de ordinarie ämnena. 

För att giva eleverna i dc högre kurserna ökade tillfällen 

till fria studier samt för att minska det »heLygsjäkt », som otvi

velaktigt förekommer har antalet skrivningar i de högre kur-
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serna reducerats och i vt_,sa ämnen av mera informatorisk ka

raktär sättas icke betyg. För att minska .arbetsbelastningen 

under läsåren ha dessutom försök gjorts med en förberedande 

korrespondensundervisning i ryska. Denna undervisning~fonn 

anv~indes f n även före den a llmänna kursen nämligen i m a

tematik 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 l

fälle 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 marindistrikts

stab 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 kustnr

artilleriofficerarnas vid kustartilleriförsvarss taber bör ordnas 

på motsvarande sätt. 
Vid sjöofficerarnn.s tjänst i ku s tar tilleriförsvar och kust

artilleriofficerarnas 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 följas. Sär

skild 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 delta

gamle i Krigshögskolans fällövningar planeras sålunda för kust

artilleriofficerarna en rekognosceringsövning i samma trakt 

följd av ett krigsspel, i vilket sjöofficerarna deltaga. De se

nare skola även rekognoscera en [tnkarplats i Stocklwlms skär-
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gård och stuelera .skydds- och maskeringsfrågor i anslutning 

}1är till, varefter kustartilleriofficerarna skola ägna sig åt luft

värnets gruppering vid samma ankarplats. Några daga1· av

ses också för övningar i .stabstjänst vid Sjökrigshögskolan, när

mast i operativ ordertoknik. 
Slulligcn är det meningen alt eleYcrna under kortare tids

perioder skola tjämlgöra vid flygvapnet och armen, för att m 
en inblick i verksamheten vid dessa försvarsgrenar. A v sär

skilt intresse är därvid möjlighelerna och sät tet för samverkan 

med marinen. 
Även om en kort .sommar icke 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 för

svarsgrenarna, som kan bli av s tor betydelse för deras .senare 

tjänstgöring. 

Ett par aktuella problem. 

Någon obligatorisk efterutbildning för inLendenturoffice-· 

rare vid marinen finnes f n icke. Erfarenheterna ha em.eller

tid Yisat alt behov av en .sådan måste anses föreligga. Efter 

några års praktisk tjänstgöring böra intendenturo~ficerarna så

lun da genomgå en särskild kurs i syfte att dels vidmakthålla 

och förkovra .sina kunskaper inom_ förvallningstjänstens olika 

grenar, dels även erhålla undervisning i vissa rent mililära äm

nen. Sislnicimnda undervisning avser företrädesvis alt med

dela 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 

lid av 1944 års marin in Lendenturutredning. I proposition 

170/45 h ar sedan chefen för försvarsdepartementet förklarat 

sig i huvudsa~k gilla utredningens förslag. Med utgångspunkt 

från delta har sedan marinöverinlendenlen på uppdrng av che

fen för marinen utm·helat ett detaljerat förslag för utbild

ningens 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 organisato
riska som av ekono1niska skäl torde detta ställa sig fördelak
tigare än all ställa utbildningen clire:kt under marinöverinten
denten, vilket marinintendentutredningen föreslagit. 

Utbildningen av,ses omfatta en tid av ett halvt år, varvid 
undervisning meddelas dels i förvaltningsämnen nämligen in
tendentur- och förvaltning.stjänst, förctagsekonon1i samt för
valtningsrätt 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 uppgöran
det av kursplanerna för de militära ämnena lhar det visat sig 
a tt undervisningen i åtskilliga avsnitt kan göras gemensam 
med olika andra lnwser vid sjökrigshögiskolan, varigenom kost
naderna för dessa ämnen bli obetydliga. I förvaltningsämnena 
är däremot något kombinerande av undervisningen med han
delshögskolan eller annan högskola icke 1nöjligt. 

Enligt marinöverintendente111s förslag böra under de n är
maste åren ett flertal intendenturofficerare, som på grund av 
åldersskäl icke kunna ifrågakomma för elen obligatoriska u t
bildningen, b eordras följa undervisningen i vissa delar och fö
reträdesvis i förvaltning:sämnena. Det är för övrigt icke u te
slutet, att undervisningen i sistnämnda ämnen i sinom tid kom
mer 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 åstad· 
kommande av större enhetlighet i den militära högskoleunder
visningen i avseende på samtliga försvarsgrenar. Utrednings
arbetet updrogs åt armens officersutbildningskommittc till vars 
förfogande ställeles vis.sa sakkunniga bl a chefen för sjökrigs
högskolan. 

En förutsä ttning för att en skola som sjökrigshögskolan 
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s kall 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 organisa
tionen och lyder uneler chefen för marinen. Någon egentlig 
.sammanslagning av dc olika försvarsgrenarnas högskolor tor
De av detta och andra skäl icke kunna komma ifråga. Där
-emot unelersökes f n möjligheterna för att .sammanföra sko
lorna till elt och sanuna etablissernent - det I"Ör sig närmast 
om Kungl Svea Livgardes kaserner eller nybyggnad på sam
ma 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 nu
varande lolkalerna äro helt och hållet otillräckliga. Under se
nare år har det sålunda varit nödvändigt att förhyra komplet
terande lokaler ute i .staden, en åtgärd .som visat sig vara före
nad 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 un

derlättas, vilket ur sjökrigshögskolans synpunkt fått ökad be
tydelse med hänsyn till den växeltjänstgöring och det .delta
gande i andra högskolors övningar, som fr o m linnevarande 
{u· skall äga rum uneler stab5kursens sommarhalvår. 

b) Smnarbetct mellan de olika högskolornas lärare och ele
ver 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 ut
sträckning än hittills kunna sammanmra officerare ur olika 
försvarsgrenar. 

d) Vis.sa besparingar vinnes genom att åtskilliga lokaler 

'Tidskrift i Sjöviiscndet. 14 
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kunna användas för gemensamt bruk varjämte även viss p rr
sonal kan vara gemensam t ex redogörare och bib1iotcknric. 

Fö·rutom( att den för sjökrigshögskolan brännande lokalfra
gan skulle på ett lämpligt sätt kunna lösas vid etl .sammanfö
rande av högskolorna till ett gemensamt etablissemenl, har m .m 
också anledning aU hoppas att åtgärden ifråga .skulle 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 oktober 
1943. Eftersom utbildningen vid skolan är ettårig och rekry
tering 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 l Hösten 1944 l Våren 1945 l Hösten 1945 
366 590 289 373 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 ty
värr 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 
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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 
hållningslöshet. 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 fe
ber över den pluton eller division, som .smittats. Seclan sinitto
fröet avlägsnats, läkas såren fort, och den goda andan ftter 
konmoer. I en del fall har den skyldige kunnat förmås :inse, 
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 visserli
gen med sorg m en även med resignation, att de i sjömanssko
lan 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 
borde 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 bor
dc anställas den l oktober och personal tillhörande övriga av
delningar elen l april. skolsakkunnigas förslag, som medför 
vissa påtagliga i första hand organisatoriska och ekonomiska 
fördelar, blev av Kungl. Maj:t principiellt godtaget och fast
ställt. Tyv~irr vi.sade det sig emellertid redan Yid första rekry
teringen, 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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behovet ej kunde tillgodoses enbart genom två antagningnr 

per år. Att någon ändxing härv:idlag ännu ej äg t r um b elyse-; 

av att Kungl Maj:t gav tillstiind att rekryteringen 'Under hösten 

l 945 finge utsträckas till l december. Detta innebar antagnin;.: 

av jungm~in l oktober, l november och l december. 

Rekryteringsbestämmelserna äro i behov av revidering. 

Siwlans orgrmisation, som. första gången skisserades ay 

utredningsmännen i l 941 års för.svarsutredning, är uppgjord 

med tanke på att skolan skulle tillföras nya elever två gångc·r 

om året, och att eleverna så vitt möjligt skulle ha sarruna hefiil 

under hela sin tid vid sko'lan. Härigenom skulle befälet per

sonligen lära :känna varje elev ingående, och eleven erhålla en 

så följdriktig utbildning som. möjligt. Det visade sig emeller

tid snart, att dc ideligen återkominande rekryteringarna m ed

förde, att skolledningen blev tvingad göra omflyttningar aY 

instruktörerna. Principen, alt elev skulle handledas av samma 

inst.ruklörer uneler hela utbildningstiden vid skolan, m.åste från

gås. Det var emeller tid ej endast rekryteringsförhållandena, 

som qrsakade detta. Kommendering av instruk törer till sko

lan kan nog endast i teorin ske så, att den ovan angivna prin

cipen går att helt genomföra. 

Skobn har i huYuclsak ännu samma organi.sation, som da 

den började. Den är för närvarande organiserad på fem. el e\

(1ivisioner, vardera under en divisionschef, som samtidigt tjänst

gör som ullbilclningsleclare. Det är ej uteslutet, att utbildning

en skulle vinna på, om elen lades upp i anslutning till sl ag

ordet »löpande band )) . Slagordet är modern l, och des5 antag

na innebörd andas rationalisering. Man må dock ej glöm ma 

att verksamheten vid sjömansskolan ej endast innebär att ele' 

skall bibringas kunskaper och fär·digheter. Detta kan ske pa 

löp~mcle band. Verksamheten omfattar också och kanske i än

J1U högre gTad fo-stran av eleven. Det är tveksamt, om m an 

kan fostra elever på löpande bnnd. Det verkar knappast san

nolikt. 
Sko1ledningen h{tller för närvarande på alt unclersö·ka, h ur 

o rganisationen bör• vara för att möjliggöra kunsknpers och 
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fär·digh elers inlärande på löpande band med bibehållande av 

möjligheten till indiYiclucll fostran av varje elev. 

I en militär skola, som i likhet med sjömansskolan i stor 

utsträckning har allmänbildande undervisning på .sitt pro"rnin 

el t . , o ' 

kan e mtc nog o·fta framhållas för såväl elever som instruk-

tör er, att skolan uteslutande har komntit till för att fostra 

jungmännen för krigets värv. 

Och hur bör denna fostran .ske? 

För alt väl kunna hävda sig i en strid bör man helst vela, 

ven~ man skall kämpa mot och vad man skall kämpa för. I 

de flesta fall torde motståndaren up·plri:icla i tre forn1e1•. D ess a 

äro f ienden, naturen och det egna jaget. 

Fienden övervinnes genom att bryta hans vilja och det 

sk er vad krigsmakten beträffar med våldsmedel. Eleven skall 

genom yrkesutbildning lära sig utnyttja dem. 

Naturen kan såsom motståndare bl a uppträda i form av 

,s~onn, mörker, sjöhävning. Eleven skall genom s jömansut

bLldn ing lära sig utnyttja naturen såsom buncls~örvant. 

Det egna jaget fruktar döden och tillgodoser gärna/hellre 

egn a in tress e framför det sakliga intresset. Eleven .skall ()'e-
k . o 

nom ·ngsmannautbildning lära sig övervinna sig själv. 

.. Den allmänbildade w1clerv.isningen bör bidraga till at t klar

lagga, vad 1krigsmakten är av.secld att kämpa fö·r. 

.. Ett kriterium på att denna fostran till fullo blivit genom

ford vore, om eleven bibringats ett sådant förtroende fölr sin 

egen kunskap, skicklighet och vilja, alt han vore medveten om 

att han i alla dessa stycken vore sin fiende överlägsen. ' 

Utbildningen i sjömansskolan är ju av grundläggande na

t~lr ocl: kan sålunda ingalunda aspirera på alt uppnå ett dy

likt svuH.llancle högt svävande mål. 

I sjömansskolans utbildningsplan finnas för närvarande 

_112 ~~1:nen; dess bättre behöver den enskilde eleven ej komma 

l beronng med ifler än i medeltal 20 st, eldaren dock 35 si. 

Genom dem infö-res eleven i en helt ny värld, kännetecknad av 

bl a ett språk, som är spä0kat med främmande ord, ochJ i el t 

sätt att uppträda, som förut varit honom nog .så främmande. 
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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 konsekvent ge. 

nomföra den trots påtagliga frestelser till motsatsen. 

Instruktören måste i m ångfalden av uthilclningsbestiim

melscr och uU)ilclningsanvisningar 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 m

melser och anvisningar ofta offra fler ord på bisak än på h u

vudsak och till en del ocksft på en viss »rädsla » il:'öir inspck

lionsrcsul tat. 
Tekniken har nu hunnit så långt, alt det från uubildnings

synpunkt snart 'bli r vikti gare att avföra ~in tillföra materiel , 

som sk olmässigt skall inläras. Bibehållas dc nödväneliga av 

t ex förbindelseväsendets medel och bortrensas alla dc, .som 

endas t äro önskvärda, ,skulle denna tjänstegren troligen genom

gå en åtminstone ur utbildningssynpunkt i hög grad önskvärd 

ra lionalisering. 
Utbildningen måste också ske följdriktigt och konsekvent. 

SUall utbildningen bedrivas följdriktigt, bör elev under si

na första sex månader i skolan genomgå allmänutbildning och 

under sina sisla tre månader yrkesutbildning. Antagas alla 

däcksnutlroscr den 1 oktober skulle della medföra, att all ut

bildning 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,skola 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 schc

matekniska synpunkter fålt sin utbildning snedvriden, må näm

nas, att den började m ed två månneJers allmiinulbildning, där 

efter följde en månall i yrkeskurs, en månad på pansarskepp, 

två måneler på segelfar tyg, två månader i yrkeskurs och fyra 

månaders allmänutbildning. Exemplen kunna mångfaldigas. 

För att utbildningen skall kunna ske följdriktigt och kon

sekvent måste antagningsbestämmelserna omm'hetas. 
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Ändringar i utbildningsföreskrifter böra uneler pågående 

kurs ·endast förekomma, cl:l de äro nödvändiga och ej då de 

·endast ~iro önskvärda. I formell exercis, evad det gäller båt

tjänst, handvapencxercis, bäddning av säng etc, bör ändring 

i princip aldrig få förckomnw. 

Redaktionen för Tidskrift i Sjöväsendet efterlyser de fram

tidsperspektiv, som må kunna uppställas för utbildningen vid 

Flottans sjömansskola. Det mest närliggande målet är att få 

skolan färdigställd. Med undantag av en »riktarhall» har sko

lan ånnu inte fått ta i bruk någon av sina för undervisning av

sedda lokaler. Skolhuset lärcr nu emellertid bli klart för in

flyttning i april, fö1·plägnadsskolan lärer bli klar i juli och 

verkstadsskolan i slutet av december i år. Konuner riksda

gen att bi'falla propositionen om båthamn till skolan, bör den

na kunna vnra klar våren 1947. Stora \beställningar pa öv

ningsmateriel äro gjorda och förhoppning finnes, att film- och 

bildbandsundervisningen skall kunna arbeta sig fram till en 

god medhjälpare vid elevernas utbildning. 

Till framtidsperspektiven hör också, att de faTtyg, ombord 

på vilka jungmän utbildas, må rfå tillfälle att segla på mer av

lägsna vatten än vad nu är fallet och att besö<ka även utländ

ska hamnar. 

Sjömansskolan förväntar sig ett händelserikt år 1946. 

De värnpliktigas utbildning av betydelse 
för flottans beredskap. 

Av kommendörkaptenen Harry Bong. 

Vid den snabba utökningen av flottan under början av 

världskriget 1939 visade det sig svårt att erhålla tillräckligt 

antal specialutbildat manskap för dc olika fartygen, varför 
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drabbningsbefallningarna 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 re tillgån g på Himp

liga instruktörer och intresserade elever, som iniför den h ård a 

verkligheten lade ner ett stort arbete, m en i andra fall var !föl j

den, att fartyge ts stridsvärde icke var fullgott. Inspektioner 

och tillämpningsövningar blo ttade snart bristerna, och om 

bem ... 'l.nningar eller extra utbildningskurser avhjälpte dessa. 

Kravet på specialutbildade vpl i förening m ed den utöka

dc vpltidcn m edförde vid sidan av dc andra ulbildningspwble

men under beTcd skapsåren e tt mycket s tort arbete i marinsta 

ben, där utbildningsärendena hand lades av organisationsavdel

ningen. Inför den ökade arbetsuppgiften uppsattes elen nuva 

rande utbildningsavdelningen, som bland sina stora uppgifter 

även fick den att effektivisera vplulbildningen. I s lute t av n o

vember 1943 framlade dessutom Sjöförsvarets utbildningskom 

mission sina synpunkter på dessa problem. 

Det slutliga resultatet är sammanfattat i det å r 1945 fä r

digställda skolreglementet, del A, som inneh åller bestämmelse r 

för samtliga skolor och kurser, som avses anordnas för f loHan s 

manskap. Utbildningsbestämmelserna för vpl, vilka uttagit " 

i specialtjänst - med undanlag för tygtek ni kerna, son1 >ut 

bildas vid örlogsstationerna - alltså ingenjörer, läkare oc h 

sjökap tener å terfinnas ick e h ä r, ty deTas huvudsakliga utbild

ning sker vid Sjökrigsskolan. Skillnaden mellan dc gamla ul 

hildningsbestämm elsern a och de nya kan sammanfattningsvh 

sägas vara, alt de vpl nu vidareutbildas i stor utsträckning fö r 

att dels kunna ersätta 2 kl sjömän, del s i betydligt större anta l 

kunna komplettera befälskadrarna inom olika områden. 

Vid elt studium av skolreglementet finner man, att det finn s 

omkring 50 olik a skolor och kurser för vpl, vilka göra .sin 

förs ta tjänstgöring. Praktiskt taget alla ytkcsgrenar äro r e

presenterade och flera av yrkesgrenarna ha ytterligare diffe

rentierats under vidareutbildningen. Det är här icke möjligt 

att gå in på några detaljgranskningar av dc olika utbildnings-
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skedena. Måhända komma dessa efter erhållna erfarenheter 

att bli föremål fö r Yissa omläggningar. 

Det måste m ed all skärpa framhållas, att den vpl efter 

genom.gången värnpliktsskola m ed efte rföljande kurser därmed 

icke avslutat ,s in u~bildning, utan sn a rare är det så, att han för

berett s~g fö r sin huvudsakli;sa uppgift, den ,praktiska tjänst

göringen omil)ord. Utbildningen under den första delen av vpl

tiden har i detalj lagts upp med timplaner och kurso mfång, 

varför det m.åhända torde 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 mål

sättning ä tenfinnes egentligen ej utom för den grupp vpl, som 

uttages .för utbildning i särskild tjänst. För dessa har i skol

reglemente t angivils må let för utbildningen fö r resp yrkesgre

nar. Detta m·ål bör icke glömmas bort och utbildningen om

bord bör läggas så, att den vpl av denna k a tegori icke bara 

läres att sköta en viss befattning, ulan även göres allmänt dug

lig i egenskap av uttagen yrkesspecialist. 

Trots m ångfalden av ,skolor och kurser är det blott clt 

mycket litet få tal av de vpl, som under sin första tjänstgöring 

nå högre grad än 2 kl .sjöman. Här liggeT k ansk e den största 

skillnaden mellan vplutbilclningen vid flottan och vid övriga 

vapenslag. Vid armen t ex f inn er m an vägen öppen för den 

vpl att på rela tivt bred rekryteringsbas nå såväl officers- som 

undcroffi cersgraden, medan vid fiollan endas t det myck et 

ringa antal vpl, vilka hava erh åll it navigalions~kolccxamcn 

kunna under vpl-1iclen nå fram till förordnande som officer 

resp underofficer. Ett mindre anlal vpl, som uttagits i s lab ~.;

tjänst eller ha vissa and ra kxali f ikat ioner såsom skcpparcxa. 

m en, fullsli:ill(lig aspirantu tbildning vid sjövärnskåren eller Illa

skinistexamen av 3 kl kunna uppnå f urirs grad. 

Vplutbildningen inledes med en mycke t viktig personal

prövning. Denna prövning har till ändamål att få >> räll man 

på rätt plats » under så tidigt stadium som möjligt . Redan vid 

inskrivningen göres vissa prov, men det slora flertalet :w sjö

m anshusinskrivna vpl in skrivas ulan personlig inslälldsc. De· 
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viktigaste momenten är dels begåvningsprov och dels person
liga prov genom fysiska prestationer, läkarundersökningar 
samt ,slutligen utfrågning av därtill lämpad officer. Efter sta
tionsmyndigheternas uppgifler om för vidareutbildning erfor
derligt 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,hildning, 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 om
kring 14 dagar för jul- och nyårsledighet, varför man kan rä:k 
ma med ,10 resp 8 veckors utbildning uneler de oli'ka skolorna. 
Programmet för den korta ,skolan måste därför i viss utsträck
ning nedskäras. Av de under året inryckanue vpl blir det kust
flottans besättningar, som utbildas under den längre skolan. 
Att man ej lyckals få lika lång vplskola för övriga, sannnan
hänger 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 på
börja sin skola före den 1 oktober. Detta betyder, att den 
andra kontingenten konuner i början av januari och har av
slutat sin ,skola i mars i lngom tid till vårrustningarna. 

Under vplskolan i land lägges huvudvikten på den allmän
militära utbildningen, ehuru för de till vidareutbildning uttag
na 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 vil
ken 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 lmlsprutepi
stol, i ungefär samma omfattning som för jungmannen i Sjö
mansskolan. Den nya undervisningen i mecUJorgarkunskap, 
vari inncfat ta'S genomgång av alkoholfråg::m ooh samhällseko
n 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, ge
nomgå yrkeskurs l under omkring 12 veckor. För en del yr
kesgrenar 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 yrkesav
delningar kunna förordnas till korpraler, om de visat sig där
till lämpliga under sin prakliska tjänstgöring. Vpl 'Stynnän, 
övermaskinister och maskinister med 2 kl maskinistexamen 
förordnas till korpraler redan erfter avslutad vplskola. De ge
nomgå ,sedan yrkeskurser i sveptjänst resp maskinskola, vilket 
medför förordnande som furir och underofficer under tjänst
göringstiden. Dc vpl, vilka uttagits i befäls-, stabs- och spe
daltjänst vid sin inryckning för att utbildas till kryptotckni
ker, 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 tillvara
taga 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 förhandsfolk på drabbningsplatser ombor d. 

Det är därför clt hes:tämt krav, att var och en, som är ansvarig 

för de vpl uttagning, skolning ooh vidareutbildning ha klart 

för sig, alt vplutbildningcn h åller på .att bli av domincrandl' 

betydelse för flottans be1·edskap. 

De vpl, som ullagas d:'ör vidareutbildning, få givetvis en 

arhctssammare men också intressantare tid i flottan och de tl a 

hjälper till att ,skapa en gynnsammare betingelse för resulta 

tet, men 1 ill största delen beror nog utbildningens. effektivitet 

på ledning och ins truktörer. Det är därför nödvändigt, al l 

instruktionsbefäl som kommenderas 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 

kommeneleras till skolan viss lid före de vpl inryckning. Kom 

ihåg att kursplanerna äro omfångsrika, dc vpl kritiska, och 

ticlen knapp, varför det behövs en omsorg.sfull planläggning 

för att utbildningsrcsullatet skall bliva bra! 

Allt nJJåste göras för att effektivt utnyttja den korta ut 

bildningstiden. De nya kursplanerna äro försedda med a:l 

visning1tr , och' moderna undervisning.snletoder 1ned anviindandc 

av ljusbilder, såYäl bildband som undervisningsfilm, ntåsle 

komma till större användning än tidigare. Försök 'kommer 

eventuellt att göras, att från alla tre örlogs.slationerna samla 

samma yrkesgren vpl under vidareutbildning för a l t på lämp

ligaste plats koncentrera goda instruktörer och utbilclning:;ma

teri el till dc olika skolorna. 
Många vpl konuna in i tjänst med allvarlig försvarsvilja 

och med goda föresatser att verkligen göra n y tta, men många 

av dessa tappa m åhända luslen redan efter kort Lid. Skälen 

härtill kunna vara flera , men o<fla är orsaken, alt dc ej bli 

mnhändertn.,.na på rätl sätt eller eJ· se n ågon klar utbildnings-
b . ~ 

linje. Stillaslåcndc i uU)ildningcn och repetilionslä<sning ver-

kar mången gån,g direkt skadligt. En del instruktörer taga 

illa vara på tiden och detta ~ir n ågo t, som Yarjc vpl begriper 

och som skapar en känsla av misstroende mot effektiviteten . 

Tidsfaktorn m ås te vnra med i alla beräkningar. Det är tiden, 
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som i .själva verket är dytbarast och ocrsälllig. För varje c i

vil arbetare är det tiden, som ligger till grund för hans arbete 

och dess betalning. Utnyttjas icke övningspassct, de t m{t sedan 

vara långt eller kort, lär sig den vpl att m aska, och snart iir 

arbetsglädjen och den goda andan borta. Dc vidareutbildande 

kurserna m åste uppbyggas så, att de bli lockand e för Kle am 

bitiösa vpl. Kvalificerat befäl m ås te uttagas till dcs>Sa kurser . 

För alt s timulera intresse t hörr vidare, när så är 1nöjligt :be

fä let söka giva dc vpl ·sådan undervisning l"ller uppsl ag lill 

fritidsstudier, som de kunna hava nytta av i det civila. 

Härovan hava vissa synpunkter framförts på den nya vpl

utbildningen. Men mycket av det arbete som nedlägges lm

der 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 intressera sig för de värn

pliktiga. 

Underbefälsskolan vid flottan. 
Av kaptenen Olof Melin~ 

Utbildningen till underbefäl börjar regelmässigt med höt·

jan av det tredje utbilclningsft ret. Den förs ta delen av denna 

utbildning, undel'befälsskolan, för.siggår i land vid elevens egen 

örlogs.station och tager sex m ånader i anspråk. För mansk ap 

tillhörande däcksavclelningen, sjukvårdare och telehantverkare 

p ågår elen under vinterhalvåre t, för övriga vanligen under 

sommarhalvåret. 
Liksom i sjömansskolan b edrives utbildn ingen pft två lin

jer, en normallinje och en högre linje. Sa mll iga radiomatro

ser hänföras till högre linjen och .samtliga s .: ul - v~trdare till nor

mallinjcn. 
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Högre linjen omfattar en längre driven utbildning i all

mänbildande ämnen, varför olika kursplaner tillämpas för 

dessa. För eldare och hantverkare omfallar högre linjen dess

utom en mera omfattande utbildning i dc teoretiska yrkesiim

nena än normallinjcn, för att elever 1illhö·rande· dessa yrkc~

avdelningal's högre linje 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 un

dervisningen i de allmänbildande ämnena må han av stations

chefen skiljas från denna del av undervisningen dock tidigas t 

efter tvä månaders utbildning (sjukvårdare dock efter tre m å

nader) och säges då vara elev i avkortad underbefälsskola . 

Elev i avkortad underbefälsskola kan, sedan han ~iven genom

gått föreskriven yrkesutbildning, befordras till korpral under 

det att furirsbefordr-an kan följa för övriga. 

I und erbefälsskolan meddelas allmänbildande undervis

ning, teknisk utbildning, allmänmilitär utbildning och yrkes

utbildning. 
Den allmänbildande undervisningens ändamål är, förutom 

a lt bibringa eleverna kunskaper, även att vara i ordets -egent

liga mening bildande och uppfastranclc samt att vara till hjälp 

fö•r eleverna att ulforma sin personlighet. Den S)~ftar till .at t 

utgö·ra 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 beak

tats 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 undervisning1stimmar står till 

förfogande. Målet bör icke sättas högre än att det verkligen 
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]{an uppnås av flerlalet cleve1·. Undervis ning enligt modellen 

,hir Er tala engelska flytande pä 15 limmar» Htr icke före

ko~nma . 

Den tekniska utbildningen är upplagd i stort sett uteslu

tande med hänsyn till dc militära kraven. För maskinanleJ

ningens undervisning i ämnena »ångma.skinmateriel», >> mO

torma teriel» och >>elmaleriel» har därjämte inlagts några aY

sn i ll, som å lerfinnas i >> l{ ursplaner för navigationsskolorna i 

rike l >> för tredje mn.skinistklassen, för alt i gällande bcfälsför

orcl rd ng stadgad lik värdighet m ellan godkänd underbefälsut

bildning och 3. maskinistexamen skall kunna lwslft. 

Den allmänmilitära utbildningen är nägot utökad i för

hållande till tidigare giillandc utbildningsbcslämmelscr. Äm

net »befälsutövning >> har giv ils en större omfallning, för att 

underlälla den blivande furirens umgänge med .sina underly

dande, bibringa honom synpunkter på disciplin och befälsut

övning i allmänhet samt förmåga att framtriida som instmk

tör. I ämnet >>S jömansutbildning >> har, liksom i våra övliga 

skolor, tillkommit ett avsnitt benämnt »Ulkikstjän<; l». Ut

drag ur en inom kort utkom.mande handledning för utkiks

tjäns'en har utsänts till ulhildningscheferna. 
Yrkesulhildingen har givetvis rönt elen största inverkan av 

utvecklingen på det tekniska och förvaltningsekonomiska om

rådet. 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 ubåtsma

troser och svepmatroser en ganska omfattande artilleriutbild

ning, givetvis heroende därpå att artillerimatroser icke kunna 

kommenderas på de fartygstyper, där ubåLs- och svepmatroser 

huvudsakligen tjänstgöra. 
I vilken mån ckoradiotC'kniken kommer att påverka våra 

s tridsmedel, 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·jligheten har diskutera ts alt förlägga undcrbefäl.suUJild

ningen till det andra utbildningsåret Man skulle härigenom 

finna en naturlig förutsättning för korpralsbefordran vid det 
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andra utbildningsårets slut (och därmed följande stimulans fö r 

den stam::m,s.tälle). Furirsbefordran skulle tänkas inträffa ef

ter ytterligare ett halvt års praktisk tjänst ombord. Utbild

ningen skulle - i nära anslutning till sjömansskolan - fa 

mera av cnhe llighct och stadga, den stamanställde skulle ha 

en grundligare ullbildning bakom sig, då han vid den följ an

dc tjänstgöringen kommer i beröring med dc värnpliktiga, sa mt, 

icke minst betydelsefullt i detta sammanhang, han skulle vara 

etl år äldre än ,de jungmän, som nu efter ett års tjänst komma 

ombord på våra stridsfartyg, och kanske främ.st på grund av 

en naturlig bri,st på mognad och stadga >> lägga av » elen goda 

h[tllning, som sjömanssko lan bibringat dem. 

Mot denna ide kunna givetvis många erinringat- göras. Bl a 

synes den nyutnämnde korpralen komma att lida av en betänk 

lig brist på erfarenhet om tjänsten amibord på stridsfartyg och 

pa praktis'k kunskap om materielen, men dessa olägenheter 

kanske kunna botas, t ex genom att jungmansårets kurs om

bord på stridsfartyg avsevärt förlänges. 

Yrkesutbildningen av flottans manskap. 
Av kaptenen Lennart R.udling. 

Ytkesskickligheten hos flottans manskap har alltid stått 

på en mycket hög nivå. Det h ar !för var och en, .som haft 

med denna u lbildning ·att göra, varit en självklar sak att så 

måste vara fallet. Flottan måste nämligen genom att effektivt 

utnyttja vapnen och Inaskinerna onvbord kunna eliminera en 

fiendes ev överlägsenhet i antal fartyg och kanoner. Arbets

glädjen och intensi Leten på de olika yrkesskolorna har också 

alllid varit mycket s t or. Det hårda arbetet fö·r både instruk 

i:örer och elever har friskats upp genom att det på de sins-
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e mellan konkurrerande skolorna har uU)ilclats traditioner, vilka 

~:let gällt för varje novis att genom samvetsgrant arbete hålla 

i h elgd. Genom nya ideer, utprövade under yrkes<Skolorna, har 

den egna vapengrenen förts framåt. En kommendering till en 

y rkessk ola särskilt vid kustflottan har däl'för haft en god klang 

för såväl officerare som unclerofficcr:era i diskussionen om pla

nerna för elen kommande våren och sommaren. 

Arbetsförhållandena vid yt'k<'·s.skolorna har under de sc

.na.ste åren varit svåra. Det har gällt att utbilda den nya per

sonalen samtidigt som en hård beredskap måst upprällhållas. 

Detta dubbelarbete, ofta med pliktkollisioner, har emellertid 

klar::tl.s u t på cll förn~imligt sä tt. Vissa eftergifter på utbild

n ingens konto ha dock helt naturligt måst göras, men den cr

forch~Tli ga yrkesskickligheten har dock kunnat upprätthållas. 

Den nuvarande orgnni.salionen i stort för flottans yrkesu tbild

ning som elen slutligt ulforma ls uneler kri·g·et har däriaenom 

J 
o 

o 

)estatt provet och kan väl ligga till grund för den kommande 

})lanläggningcn av flottuns övningsår. 

Nu när beredskapen upphört, gäller det att efter kriget 

- liksom för grenarna inom n~iringslivet - planera del fred

liga återhämtningsa rbetet och genom konsolidering bl a fylla 

ut de luckor, som kunna finnas bland manskapets yrkesfärdig

h eler. Uneler de närmaste åren bör alltså en procentuellt läng

re Lid än under de krigiska beredskapsåren ägnas åt yrkesut

bildningen både för aH efterutbilda bristfälligt utbildade och 

för alt ge dc nya årgångarna en solid grund. 

Genom den minskning i manskapskadern och därmed i 

el evan talet per år, som under dessa eftcrkrig.sår äger rum, 

konuner Ynrje s lamanställd alt förhållandevis få en ökad be

tydelse för vidmakthållandel av ~rrkes.skickligheten både hos 

dagens flolla och ho.s den flotta, .som skall rustas vid nästa 

beredskap. Detta måste t v sätta sin prägel på yrkesutbild

ningen. 

För några år sedan undersöktes ingående ullbildningsför

hållandena inom marinen av >> Marinens u~bilclningslwmmis

sion». Denna kunde konstatera, att yrkesutbildningen inom 

Tidskrift i Sjövds endet. 15 
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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 yrkesgrena r 
inom däcksavdelningen ha tjänstegrens inspektörerna även in
trätt som skolchefer under yrkesskolorna, varigenom följdrik
tigheten vid u tbildningen än bättre kunnat övervakas. 

Någon allmän redogörelse för yrkesutbildningens gång 
kommer icke att givas här. I det följande komma endast mig
ra 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 stammanska
pet 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 e
rielen. Denna färdighet kräver så lång u tbildning, att dett 
i regel ej ;kan 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 aulo-

matsikte. 
Riktare vid (20 mm) akan med rings ikte och vid 8 mm ksp. 
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 ,(gyroslabiliserad), 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 
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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 beaktan
de av all en avse·värd riktarulbilc.lning ingår, blir clella ej myc
ket per pj~i s. Till jämförelse kan nämnas, a tt en 21-årig vpl 
2. kl sjöman, arlillerimatros, som blolt skall utbildas till höjd
riktare och sidriktare vid akan med aulamalsikte eller ladebre 
och siktinsli.i.llarc vid akan och medelsvår kanon har om
kring 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)ild
n ingcn vid flottan omfattade omkring 550 timmars yrkesut
bildning. 

Det är önskvärt att få bii.tlrc övercnsst~immclse m lian ut
bil clningsmål och Lid för utbildningen . I delta fallet har ut
bil dningsmftlel utö·kats 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 tan embarkering på stridsfartyg. Ett 
mindre timantal hör kanske även redan p:l. detta ·stadium ~ig 

nas åt befälsutbi ldningen inom. yrkesutbildningens ram för alt 
tid igare ,,öka v~icka ansvarskänslan och rikta in clcvrrna på 
ett bclyclehefulll område a v deras senare utbildning. Utbild
ningsm~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 yrkes
u 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 svepmaterie
len 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 ubef. 
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 luftvärnsbered
skap skall kunna bekläda två olik a befattningar, i regel en 
som riktare och en som eldledare vid akan. Genom alt land
skapsjagarna få maskinriktade 40 mm akan mCtste även jagar
riktarna 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 maskin
riktade .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 händer 
bedrivils med sådan intensitet, att någon ytterligare utbi ld
ningstid icke står att vinna inom den angivna tidsnunen. ML'd 
hänsy,n till redan vunna erfarenheter och u1ecl hänsyn till in
ledningsvis 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 trängda 
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 utbildnings
mål, 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 kommenderingar
na, och fartygen i ökad utsträckning vara bundna under sjä lva 
skolperiodcn, men fördelarna äro även väsentliga. 

Värnpliktiga med vidare-utbildning bör givas ökad 
yrkesutbildning. 
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Det kan kort konstateras, alt vakanserna bland stamman
sk apels olika yrkesgrenar beräknas vara avsevärda clc när
m aste åren framåL 

Bristen på per!'.onal med 2. kl sjön1:1ns och underbefäls 
yrkesskicklighet kommer därför icke blott att avsevärt för
svåra att rusta fartygen för stunden, utan även alt för fram
ticlen minska personalreserverna för mobilisering av flottan . 
Den nödvändiga inkallelseprocenten uneler en framlida bcrcLl
sk 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 utibildnings
mål 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 fartygs
t jänstsynpunkt att ytterligare utöka den genom att anordna 
yrkeskurs för dc till vidareutbildning uttagna vpl samtidigt 
m ed stammanskapet under ticlen april-juni. 

Härigenom skulle omkring 72 + 240 + 280 = 592 tim
m ars yrkesutbildning stft till fö1,fogandc. 

Det synes möjligt att på denna tid nwd specialisering till 
vi.~sa begränsade yrkesfärdigheter inom varje yrkesgren upp
nå 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, hitrii
dande l. signalman, förhandsman i eldrum o s v. 

Med elen bibringade yrkesskicklighe ten skulle icke följa 
motsvarande tjänstegrad för6in efter genonrgång av den i slu
tet av vpltjänstgöringcn inlagda korpralskursen. En på cletta. 
,sä tt utbildad korpral skulle vid inkallelse bliva mera anvand
har än dc nuvarande, smn sakna mot graden sv8randc yrkes
färdighet. 
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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 lammanskap. Högbåtsmännen 
föres lås kunna sjökomulenderas i regel upp till 45 års ålder 
för däcksavdelningen och upp till 50 års ålder för n1askin- och 
han tv er ksa vclclningarna. 

I samhand med denna utökning kan diskuteras om icke 
höo"båtsmännen s'kulle kunna »aktiviseras» och bibringas sådan 

~ . 
yrkesskicklighe t, a tt de kunde utnyttjas i flera b efattnmgar 
ombord. Normalt genomgå högbåtsmän ingen kurs efter un
derbefälsskolan. Det skulle sålunda kunna inläggas en prak
tisk yrkes-befälsföringskurs antingen under å ttonde anställ
ningsår et för ehållanclc av kompetens för utnämning till hög
båtsman eller också efter utnämningen vid tolfte till femtond e 
anställningsåret. Högbåtsmän borde särskilt utbildas att be
kläda vissa svårskötta befattningar, för vilka utbildningen är 
mycket mnfattancle t ex eldledare vid maskinriktad akan jämte 
riktar~ vid jagarkanon. Eftersom det endast erfordras ett få
tal 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 högbåts
män sådana färdigheter, att de kunna fylla vissa DO-befatt
ningar s[rsorn svår riktare - Pb vid kanon -· cldrumsmask i
nist, varigenon1 antalet UO ombord skulle kunna minskas. 

Ekoradion kräver omfattande utbildning. 

Ekoradiomaterielen är m yck et invecklad och kräver om
fattande utbildning . Det gäller främst att få skicklig teknisk 
per sonal, smn k an hålla materielen i trim. :Med stort föru t
seende organiserades den nya yrkesgrenen telehantverkare och 
telemäslare. Enligt nuvarande planer skall överföring till 
telehantverkare .ske från radiomatroserna i samband med ge
nmngången av underbefälsskolan. 
den kontplicerade materielen visar 
krvlerino till telehantverkare sker 

" ~ 

Det är icke uteslutet aU 
det vara lämpligare att re
redan smn jungmän, vari-
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<renom elen för en telehantverkare icke nödvändiga utbildning:o 
en i radiosignalering kan omvandlas till verkstadsutbildning 
()Ch m a terielstudier och två år kunna vinnas för praktisk tjänst 
som lelehan lverkare. 

Antalet ER-utbildad personal för a tt tjänstgör a som ER
observatör er konuner att hli va mycket s tort - för en m obi
liserad 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 ,så 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 så
dan får dock icke bliva ett självändamål utan rikliga tillfällen 
måste givas personalen att tillämpa de vunna färdigheterna. 
Denna tillämpning skall ske under stridsutbildning och strids
nlässiga övningar på en Hotta som fritt skall röra sig inom de 
Sverige omgivande haven under så stor del av året som möjligt. 

Värnplikts:: och stammanskapsutbildningen 
vid kustartilleriet. 
Kommentarer till några aktuella utbildningsproblem. 

Av kaptenen Nils Skånberg. 

Värnpliktiga. 

Den genom l 942 års försvarsordning illlförda e ttåriga värn
plikten 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 träekning, som var fallet, togo" 

i anspråk för beredskapstjänst, måste man organisera utbild

ningen av de nyinryckta värnpliktiga så, alt dc på r elati q 

kort tid fingo en grundläggande u tbildning, för a ll de så f nrt 

som möjligt skulle kunna användas i beredskapsljänst. Vid 

beredskapsförbanden fortsatte därefter utbildningen. Viss u t

bildning, t ex underbefälsutbi ldning, organiserades fri.ståendp 

från beredskapstjänsten. Skolförband i egenll ig mening sam

mandrogas dock icke i någon större utsträckning, speciellt u n

der vinterhalvåren. Något .slutgiltigt system för den ettåri ga 

Yärnplikten kunde dälför icke fastställa s, så län ge kriget pågi ck . 

I och med alt den förstärkta försvarsberrclskapcn upp

hörde d<'n l jul i 1945, uppstod o andra betingelser är: förut f ii r 

utbildningen av den åldersk lass v~irnpliktiga, vilka ryckle in 

våren 1945 för att fullgöra sin första tjänstgö ring om 360 da

gar. För dessa värnpliktiga har hela denna tid kunnat u t

nyttjas för utbildning. Dc erfarenhe ter, som_ det sis t förflutna 

utbildning.såret lämnat, kunna numera läggas till grund för 

utformningen av den ettåriga värnpliktsubbildningen vid kns l

artillei·iet. 
Dc faktorer, som i första hand ö-va inflytande på utbil d

ningsårets organsalion i stort äro tidpunkten J'ör uärnplil_-tsin

ryckningen o-ch tid punkten för repetitionsöuningorna. 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 året som helst. Den tanken ha r 

framförts, atl tiden för utbildningen av de värnpliktiga skulll' 

kunna utnyttjas mest rationellt, om inryckningen skedde om · 

kring den 1 oktober. Att utbildningen i huvudämnena, t ex: 

artilleritjänst, skulle vinna på ett sådant arrangemang ~ir san 

nolikt, genom att den grundläggande ulbilclningen skulle kun

na omspänna en längre tidsperiod och därigenom göras mera 

systematisk. Ur psykologisk synpunkt Lordc emeller tid vårin 

ryckningen vara att föredraga. Bl a kan utbildningsåret 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 

underbefälsu tbildningen av de värnpliktiga och omöjliggör, att 

under officers- och officersutbildningen hedrives enligt nu till

lämpade principer. För .s tud en ter och likställda är del ur so

cial synpunkt icke likgiltigt vid vilken Lid på året, som ' 'ärn

pliktsinryekningen sker. För dc flesta torde det va ra en :lY

gjord nackdel alt få påbörja värnpliklstjiinstgöringen först en 

sommar efter sludenlexamcn. Även orff icersa.sp irantulbild

ningen skulle härigenom snedvridas. 

Vid planläggningen av utbildningen vid kust a rtilleriet har 

förutsa ll s, att värpliktsinryckning i fortsättningen lik.som ti

digare kommer a lt ske under våren. 

Den andra tidpunkten, som har avgörande inflyt<mde pit 

utbildningsårels organisation, är tirlen j'ör de uämpliktigos re

petitionsövningar. "C nder förut.sällning alt inryckning Lill första 

tjänstgöring sker i ap ril, är det för ulhildning av arets viim

pliktiga lämpligast att förlägga dessa övningar till mars må

nad , varigenom den ettåriga vämpliklcn skulle kunna avslu

ta,s med relativt .stora ÖYning<~r under tillämpade förh:illanden. 

Befälstillgången vid truppförbanden är emellertid icke t-jod vid 

denna tidpunkt, emedan stora delar av de olika befälskatego

rierna äro kommenderade som lärare och elever på sji\krigs

högskolan, sjökrigsskol3n, marinens underoffict'rsskola, för

svarets läroverk, i stamskolor och på olika kurser i övrigt. Det 

torde av denna anledning vara omöjligt att organisera tilhimp

ningsö,vningar för Lre hela årsklasser pft en gång. Della ute

sluter emellertid icke, att mera begr~insade ti ll iimpnin;jsöv

ningar kunna anordnas för årets värnpliktiga, till vilka öv

ningar repetitionsvärnpliktiga i viss utsträckning kunna in

kallas. 
Då .sjökrigshögskolan 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 repetitionsövningarna till annan tid 

under vinterhalvåret. Återstår således sommarhalvåret. Metl 

hänsyn till utbildningsståndpunkten ho.s årets värnpliktiga bö

ra repetitionsövningarna komma så sent som möjligt under 
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sommarhalvåret, alltså i september. Under denna hänlvunna 

regemenlsö,vning.smånad förefinnas också dc största möjlighe

terna att bedriva ,samövningar med andra vapenslag och för

SYarsgrenar. 

För att viirnpli.klsuUJildningen, sådan den kommer a lt tt• 

.sig under det närmaste året, skall kunna givas tillräcklig över

skådlighet, kommer nedan huvudsakligen :1tt heJhandlas utbild

ningen vid artilleri- :;amt signal- och minavdclningarna. 

Under förutsättning att värnpliktsinryckningen 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 allmänmi litära u tbildningen måste 

göras relativt kort, samt att den rena soldalutbildningen för

lägges 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 illämpningsövningar, främst specialämnet, under rege

menlsövningar i september, 
soldatutbildning, omfattande i första hand handvapens

tjänst , närförsvarstjänst och fälttjänst, under Liden oktober

december, 
fortsatt ullbildning i vederbörligt specialämne med huvud

viklen lagd vid förbandsutbildning under tiden januari- mars 

samt 
avslutande tillämpningsövningar under sista hälften av 

1nars. 

Orsaken till alt tiden för den grundläggande militära ut

bildningen gjorts relativt kort, är att utbildningen i artilleri

tjänst resp övriga specialämnen skall kunna taga sin början 
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så snart som_ möjligt. Det har nämJigen ansclls nödvändigt , 

att truppförbanden skola vara färdiga att påbörja sommarens 

skarpskjutningsperiod i slutet av juli. För att della skall va

J'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.ar

m.ånaderna möta dc värnpliktiga nya ämnen och kursomfång 

under höstmånaderna. Fortsatt utbildning i resp specialämne 

bör under denna period bedrivas endast för sådana utbildnings

k 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 bedri

vas i stort sett enligt samma linjer för alla utbildningskatego

rier inom artilleri- samt .signal- och minavdelningarna samt 

givas en sol da Lutbildande karaktär. 
Uneler perioden januari- mars bör utbildningen åter lämp

ligen koncentreras på specialämncna, varvid föi'IJandsu tbild

ningen bör heredas en framträdande plats på programmet. Vi

dare böra de värnpliktiga få vidgad kun~kap om t ex ved,:

samheten inom ett batteri genom att pjäsmanskap orienteras 

om tjänsten vid eldlodningsavdelning och tvärtom. slutligen 

lmnna vissa avsnitt av utbildningen helt förläggas till denna 

period, såsom övningar och skarpskjutningar m.ed vissa pjä

ser, som icke förekonunit uneler sommarens utbildning o s v. 

Unelerbefälsutbildningen 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 

underbefälsutbildningen i ovan skisserade utbildningsgång 

·äro goda. Undet· höstmånaderna höra uncle1'befälselcverna 

jän"1sidcs med soldatutbildningen erhålla allmän umlerbefäl s

utbildning. Under perioden januari-mars böra de utbildas 

till underbefäl inom resp yrkesavdelning för att slutligen un

der tillämpningsövningar i mars få tillfälle alt tjänstgöra i un

dei'hefälshefattningar. 
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Underofficers- och officersutbildning av värnpliktiga har 

under år 1945 och 1946 för Iförsta gången bedrivits vid kust

ar tiller iet. Denna uiJJildning har i huvudsak anslutits till ut

bildningen a v molsvarande kategori reservorfficersaspiranter. 

Härigenom ha de Yärnpliktiga vid artilleriavdelningen under 

underorfficersulhilclningen utbildats till eldledare smnt i övrigt 

liksom vid sign al- och minavdelningarna förts fram till kom

petens alt hes trida underafficer.shefattningar inom resp yrkes

avdelning. Under officersutbilclningen, vilken varit förlagd till 

[-; jökrigsskolan, ha eleverna förvärvat .s[tdana kunskaper, all 

de kunnat avlägga teoretisk reservofficersexamen. 

Den Yärnplikliga underofficers- och officersutbildningen 

synes på elt naturligt s~itl följa på underbcfäl.sulbildningen un 

der dc värnpliktigas första tjänstgöring och bör bibehållas til l 

den Lid och omfattning, som. g~illt uneler det senast förfluln :t 

utbildningsårcl. 

Genom all .studentexam en i fortsältningen kommer a lt äg:t 

rum senare än under do sislfÖI'flu!na ~1ren, kommer elen nor

mala inryckningsliclen för studenter och likstä[[da i fortsätt 

ningen alt blint milten av juni. Delta medför, alt det är omöj

ligt att samutbilda studenter och övri.ga värnpliktiga förrä n 

omkring elen l oktober. För studenterna avses därför att or

ganiseras et t s ludentkompnni, där u~bildningcn skall bedriva s 

så, att studenterna äro färdiga att påbörja höstm:"madernas ut 

bildning tilLsammans m ed övriga värnpliktiga, antingen i Ull 

derbefälsskola 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 tjänstgöringen. Under denna tid böra dc, som genom

gått undcrbffiälsutbildning, få tjänstgöra .sftsom instruktörer fö r 

nyinryckla värnpliktiga, ·Och övriga fullgöra yrkcs tjänst. 

Vid organiserandet av utbildningsåret är det nödvändig t 

alt jämväl ta hänsyn Lill dc problem, som äro aktuella för kust

artilleriets skjutsl.:ola. Vid skju lskolan bedrives årligen tre 

skjutkurser, Yardera om ungefär två månaders längd, nämligen 
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med svårt och m cdc]s,·{trt sjöfrontsartilleri mot sjömål 

isjömål,sskjutkurs), 
m ed sjöfrontsartilleri mot landmål (landmålsskjulkurs) 

s:unt 
med lält sjöfrontsartilleri och luflvärnsarlillcri mol sjö

och Juftmål (kombinerad .sjö- och luftmålsskjutkurs). 

Dessa skjutkursers genonuförnnde kräver, alt det vid kust

artilleriets truppförband finnes utbildade bcmanningar, som 

kunna tjänstgöra vid skjutskolans skjutningar i ballcri- och 

di visionsförband. 
Om artillcriulilJildningen vid truppförbanden bedrives så, 

att övningsskjutningar i batteriförband kunna taga sin början 

i slutcl av juli, iir det lämpligt, att skjutskolans 'jönullsskjut

kurs fö rl ägges till i stort sell mån aderna juli- september, un

der Yilkcn tid godtagbart utbildade bcmanningar höra finnas 

tillgängliga vid samtliga truppförband. 

Landmålsskjutkursen kan lämpligen äga rum. under tiden 

janu~1 ri-mars . 

Den kombinerade sjö- och luftmålsskjutkursen kan för

läggas ~mtingcn till hösl- eller vårmånadcrna. Undc'l.· hösten 

stå utbildade batteribemanningar till förfogande. Att förlägga 

denna kurs 1ill höslen skulle emeller tid helt förrycka den ovan 

b erörda utbildningsgången för lvkompanicrnas värnpliktiga. 

Dessutom är merendels väderleken mindre gynnsam för ar

tillcriskju tningar under denna period. För att sjö- och luft

målsskjutkursen .skall kunna förläggas till våren, är det nöd

vändigt att vissa värnpliktiga få fullgöra sin första tjänstgöring 

i två omgångar. Härtill har KungL Maj:t även lämnat sitt 

bifall. Avsik ten är, alt de värnpliktiga, som. behö·vas för att 

betjäna batterierna under denna skjutkurs, skola ul'bildas med 

övr~ga värnpliktiga Lill omkring den l januari. Efter omkring 

tre månaders hempennillering skola de därefter ånyo rycka in 

för att vid skjutskolan fullgöra resterande tre månader aY 

.sin första tjänstgöring. 
Ovan har berörts Lidpunkten för repetitionsövningar. Va

r e sig repetitions- eller efterutbildning1sövningar torde i någon 
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s törre omfallning bliva aktullla vid ku s tar tilleriet under inne

Yarunde år, därför a lt dc värnpliktiga, som skulle h a fullgjor t 

"ådan tjänstgöring, varit inkallade ,så lång tid uneler beredska

pen, alt dcs!Sa övningar icke ansetts nödvändiga. 

Kär emeller tid r epetitionsövningarna vid kustar tillerie t 

~'itcr skola säl las igång i full ut.sträckning, är det sanno likt, att 

huvuddelen av dc rcpetitionsv~irnpliktiga inkallas uneler sep 

tember och en mindre del uneler marJS eller even tuellt annan 

tid. Då dessa repetitionsvämpliktiga fullgjort en c ttåri;.; först a 

tjänstgöring, är det lämpligt att repeti ti onsperioden redan från 

början inriktas på skarpskjutningar 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 terhandslbe

fatlningar. 
E ftenzlbilclningsövning am a torde i första hand k omma 

at avse omskolning av de vii.rnplikiga. Det iir ännu flir ti

digt att utta la sig om el en tid under utbildningsåre t, då efter

utbildning1sövningarna lämpligen böra äga rum. 

stammanska p. 

Rekryt- och unel erbefäl sutbildning en avser vid kustartille

riet liksom vid andra vapensla g och försvarsgrenar dels att 

giva eleverna ett visst mått av allmänbildning, dels att g iva 

dem sådana militära kunskaper och färdigheter, att de efter 

uppnåeld furirsgrad kunna hes trida för denna grad avsedda 

befa 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 unelervisningen är förlagd till vinter

halvåren i rekryt- och furir skolorna. Härunder inhämtas det 

kunskapsmå tt, som anlses m otsvara klass l i försvarets läro

verk. Kursomfånget är i stort sett detsamma föt· försvarsmak 

ten i sin h elhet. Vid kustm·tillcriet liksom vid övriga 1specicllt 

teknisk't betonade vapenslag, har dock speciell vikt lag ts vid 

elen naturvetenskapliga undervisningen. 

231 

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 korpralskol an löper i 

stort sott parallellt m ed dc värnpliktigas undcrbeHil.sutbildnin g 

och är allt så av övervägande prnk lisk nalur. Sommaren k om

mer för korpralskoleeleverna vid lSjöfronlsartillerikompanierna 

främst alt ~ignas åt eldlednings- och m ältjänsl', medan utbild

ningen i underbefälsbefa llningar vid p jäsa v delning kommer 

att koncentreras till furirskolans somm arkur1s. 

Det har diskuterats möjlighelerna att avsluta underbefäls

utbildningen i och m ed furirskolans vintcrkurs, varigenom 

furirska leeleverna skulle kunna anv~ind:1s som instr uktörer un

der wmma11halvårel. En närmare undersökning har em eller

tid givit vid handen , alt det icke g[u· att enbart i korpral sko

lan bibringa eleverna de militära kunskaper och färdigheter, 

som erfordras för alt dc på 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 etens 

alltjämt omfattar tre år. 
Vid kustar tilleriets rörliga fö rband är utbildningen i m o

toNjänst givetvis av mycket stor betydelse. Det har ansetts 

önskvärt att förbättra denna utbildning för det stammanska p, 

som tillhör de rörliga sjöfrontskompanierna. På grundval av 

de kunskaper, ,som eleverna förvärvat i moLortjäns t under re

kryt- och korpralskolorna komm.er därför under furirskolans 

sommarktu\S att inläggas en motorkurs av ungefär en m ånads 

längcl. Förutom å t fortsatt körutbildning kommer under d en

na kurs stor vikt att läggas vid elen tekniska motortjänsten. 

Det har förut berörls, huru den allmänbildande uneler vis

ningen vid kuslar lillericts .stamskolor ansluter sig till under

visningen vid försvare~,s läroverk. Den militära utbildningen 

kommer a tt utvidgas vid marinens underorfficerss'kola, i såväl 

teoretiskt .som praktiskt avseende. Den praktiska utbildning 

vid kustartilleriet, som skall följa efter kursen vid marinens 
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underofficersskola kommer att få en längd av omkring sex 

månader. Utbildningsbestämmelserna för clcnn:-t kurs ~irn 

ännu ej utformade. Sannolikt komma eleverna ur artilleriav

delningen att få genomgå eldledarutbildning under skjutk urs 

nch eleverna ur signal- och minavdelningen att givas en grund

ligare~ utbildning bl a i naviga tion ooh båttjänst. 

Yrkesutbildningen vid kustartilleriet. 
Av majoren Dunnar Kihlsted t . 

Yl'lwspersonalcn vid kustar tilleriet utgöres av tsäväl slam 

som värnpliktiga och kan lämpligen uppdelas i dc två huvud

gruppeTna teknisk personal och övrig yrkespersonaL 

Ur' ulbildnings,synpunkl kan elen tekniska personalen lämp

ligen uppdelas i de lre undergrupperna mekaniker, tekniker orh 

stamanställd yrkes- ( leknisk) personal. 

Härvid torde få avses med m ekaniker: vpl, som. besitt~t 

yrkesskicklighet såsom arbetare ·eller arbetsförmän i visst fack ; 

tekniker: vpl, .som genom högskolestudier eller liknande högre 

uLbildning besitta kvalifikationer såsom arbetsledare (ingenjö

r·er) i visst fack; stomansfälld yrkespers•mul: pcrsomtl, som 

genom stamanställning vid kustartillerieLs ma;skin- eller han l

Yerksavdelning erhållit viss yrkesutbildning. 

Den övriga yrkespersonalen utgöres av eko11:omipersonal 

(kockar och hovmästare, stam och ' "pl, samt kommissmier) , 

sjukvårdspersonal, .stam och vpl, musikpersonal, stam och vpl , 

personal för viss övrig specialtjänst, samtliga vpl, t ex b-ilfö

rare, expedi tionsbiträden, fo~ografer, intendenturmans•kap, .sa

delmakare, skoma•kare, sk räddare, 'skrivbiträden, snickare, te

lefon- och telegrafarbetare, verkstadsarbetare. 
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Enär i nuvarande läge väl den tekniska personalen i för ta 

hand tilldrager .sig huvudintresset kommer här nedan endast 

denna personal att något närmare avhandlas. 

Nuläget. 

.1\'Iekaniker. 

F n finnas följande utbilclningsJ..:ategorier: pjåsmekani'ker 

kategori A (fast sv och msv sjöfrontsart J, pjäsntckanioker, ka~ 

tegori B (rörligt sjöfrontsar t), pjä:smekaniker, kategori C 

~ l v kan), pjäsmek~niker, kategori D (akan och lätt sjöfrontsart J, 
mstrumentmekamker, kategori A (sjöfrontsart), instrumcntme

lwniker, kategori B (l vart), signalmekanikcr, minelektriker, 

-eldare, motorskötare, bilmekaniker, :strålkastarmekaniker och 

maskeringsteknik er. 

Mekanikernas utbildning har hittills (med undantag för 

e ldare och motorskötare .samt maskcringostekniker) i stort sett 

varit uppdelad på två perioder om vardera' om.kring ett halvt 

.år. Under första halvåret har utbildningen ägt rum tillsammans 

med och efter .samma ufbildningsbestämmelser som motsva

rande soldatkategori (t ex pjäsmekaniker lika med pjäsman

skap, signalmekaniker lika med radiom:än o s v) nJ;edan under 

-det andra halvåret tyngdpunkten varit lagd på fackutbildning 

<Joh facktjänstgöring. 

I och med utfärdandet av go 239/45 avses emellertid me

kanikcrutbildningen delv.is bliva omlagd. Denna go förutsätter, 

aLt till mekanikerutbildning utta:ge.s endast personal, .som i 1sin 

civila gärning redan förskarffat sig ·eller håller på att förskaffa 

sig viss yrkes'Skicklighet inom vederbörligt fack och som direkt 

kan nyttiggöras under militärtjäns tgöringen. I •stort sett inne

bär go 239/45 alt de vpl mekanikerna fullgöra sin tjänstgöring 

sålunda: · 

militärutbildning under högtst 90 dagar ; 

fackutbildning och för därtill uttagna befälsutbildning un

der sammanlagt omkring 180 dagar samt 

facktjänstgöring 180 dagar i en eller flera omgångar. 

Mellan militärutbildningen och fackutbildningen kan den 

TidskTift i Sjöväsendet. 16 
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vpl hcmfö-rlov~"s under högst lre år för alt fullfölja sin ci \' il ::t 
yrkesutbildning eller förvärva ytterligare praktik för alt så
lunda bättre kunna tillgodogöra sig den militära fac.kulbil d-

ningen. 
Dc civila kvalifikationer, .som dessa vpl böra besitta fi.ir 

a tt ullagas till mekaniker, fa;;tstii.lla.s av chefen för m~lrincn 

(jfr mo 342/45). 

Tekniker. 
Hittillwar::mde utbildningskategorier äro tyg tekniker och 

gasskydds tekniker. 
TygtelmiLenws tjtinstgöring fullföljes under 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 da
gar. Utbi ldningen omJattar i stor t :;e tt all kust:uhll.ericts ma
teriel 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. 

stamanställd yrkespersonal. 

Nuvarande yrkesgrenor äro vapensmeder (rustmästare)' 

och eldare (maskinister). 
För båda kategorierna är utbildningen i militära och all

mänbildande ämnen uneler dc tre föPsta åren densamma. Yr
kesutbildningen utgöres för vapensmederna under samnut ·li d 
av dels teoretisk dels praktisk utbildning, vilken senare bedri
ves såväl vid verkstadsskola som vid svårt, och medelsvårt 
artilleri s::nnt luftvärnsarlil1eri. 

Eldarnas yrkesu tbildning 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 

235 

de försvm·els -läroyerks tekniska linje rsamt under 7. [n·ct ma
rinens underofficersskola och sär.sk i Id undcrof.ficerskurs. U l
bildningen under 5.- 7. aniStällningsåren iiger i s tor utsträck
ning 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 
framgångsrikt kus tartillcriförsvar. Goda hantverkare hava i 
skyddade frontverkstäder reparerat vid flyganfall .söndersla
gen materiel eller av oskadade delar från sönderslagna pjäser 
sammansatt nya brukbara pjäser. Den alllm.er ökade bety
delsen av den tekniska tj~1nslcn vid kustartilleriet har också 
uppntiirksammats och utredningar pågå f n om den tekniska 
tjänsten vid s~tväl kustartilleriet som inom marinen i dess 
helhet. 

Ehuru något .slutgilligt förslag från nyssnämnda utred
ningar ännu icke föreligga torde man i stort kunna förutse , 
att bl a nedannämnda synpunkter och önskemål komma a ll 
framläggas. 

Mekanik 

Såsom ny mekanikerkategori m~tste tillkomma el.-oradio
mekaniker. Med häntsyn 1ill bl a den nybeväpning med slort 
antal aulomatvapen, som under senare år ägt rum, kan även 
krav på .särsk ilda vapenmekaniker 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 skall 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 ållandena uneler strid. Kustartilleriet har de .senaste åren 
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på grund av uppsällande av nya kustartilleriförband haft alt 
broilas me:d stora personalsvårigheter. Detta har i hög grall 
inverkat oför månligt på möjligheterna att uteslutande för m e
kanikernas utbildning kunna avse 'skickliga instruktörer (in 
genjörer, rustmästare, maskinister n1 fl), som kontinuerligt föl
ja eleverna under hela fackutbildningen. Synnerligen menligt 
på mekanikerutbildningen verkar också den mångfald fö r
bud nrot ingång i olika instrument, t ex radioapparater, mä l"a 
re, motorer, eldledningsinstrument m m, ;som utfärdats av oli
ka förvaltningsmyndigheter m fl. Man måste därför 1ne<l 
skärpa kräva, att särskild skolmateriel anskaffas, dar läran 
och elever obundna av dylika förbud få gå in och skaffa sig 
materielkunskaper och reparat 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 arbeten uneler instruktörens ledning fa 
u tf öras av eleverna. Som det nu är kolliderar vid verkstäder
na utbildarens krav på praktisk utbildning av n1,ckanikenw 
med förvaltningsmyndighe tens krav på att dennats m<betsper 
sonal <icke får hindras i sina arbeten. 

Tekniker. 

Tygteknikernas utbildning har hittills Yarit alltför omJat
iande och förlagd till en tidpunkt innan de genom studier 
hunnit skarffa sig sådant underlag, 1som di14ekt kan nytliggöras 
under fackutbildningen. Deras verksamhetshiit synes därfiir 
böra betydligt avgränsas och viss specialisering efters träva 
samt den egentliga fackutbildningen äga rum först sedan vissa 
-examina avlagts vid vederbörande högskolor (motsv) . Tekni
kerna utgöra vapnet1s vpl ingenjörer. Genom avgränsning a\' 
teknikernas arbetsuppgift måstc å andra sidan tillskapas n~ a 
t eknikcrkalegorier. Förslagsvis böra härigenom följande k a
tegorier framdeles finnas vid kutstarlillerie t, nämligen 

tygtekniker för sjöfrontsartilleri 
tygtekniker för luftv~irn 
signaltekniker (-ingenjörer) 

} ( artilleriingenjörer l. 

miningenjörer 
mototingenjörer samt 
skyddstekniker (-ingenjörer). 
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skyddsteknikerna äro motsvarigheten till de tidigare gas
skydelsteknikerna och bibehålla cle6sas arbetsuppgifter, utöka
de 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 re
kryteras ur flottans miningenjörer därest uneler dessas utbild
ning 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 .säger sig självt, att med tek
nikens 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 clc
taljkännedom och praktisk erfarenhet bibringas särskilt va
pensmeder. Delta å terverkar i sin tur på utbildningen, såväl 
av .stampersonalen 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 (rust
mästare). 

Vapensmedernas (bättre: pjäsmekanikernas) arbetsupp
gift.er m åste avgränsas att omfatta själva vapnen. Hiirigenom 
uppstår av sig själv kravet på 'särskilda instrumentmekaniker, 
stam, (uoff: rustmästare), specialiserade på eldledningsmate
rielen. 
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Inom det signaltekniska området (inkhvsive ekoradio) sak

nas f n helt teknisk slampersonal (undantag-andes enstaka 

»Självlärda » underofficerare ur signalavdelningen). Signnlm e

kcmiker, stum, (uoff, 6igna lmästare) är sålunda en hantverks

kategori, som kustartilleriet snart bör berikas med. 

Beträffande stamyrkespersonalens utbildning är att för

vänta en stegrad effektivitet när ·sjöfÖl'SVarcts uthildnings,k om

missions anvisningar ooh förslag i detta avseende hunnit till 

fullo genomföras. Icke minst har man skäl att tSe fram emot 

en förbättrad praktisk utbildning när m arinens verks-tadsskola 

i Karlskrona blir färdig och utbildningen därstädes kommil i 

gång i full utsträckning. 

Försvarets läroverk i U p p sala. 

Av chefen för Försvarets läroverk, översten Hans Berggren, 

l mitlen av september 1944 invigdes nybyggnaden för Fö r

svarets läroverk, och därigenom had e lokaler· åstadkommits 

för alt kunna effektuera 1941 års försvarsbeslut i vad rör den 

del av den allmänbildande undervisningen för det IStamanställ 

da underbefälet, som utöver undervisningen vid stamskolorna 

lu~äves för befordran till officeT eller underofficer. Tidigare 

hade denna allmänbildande undervisning varit sanunankopp

lad med de olika försvarsgrenarna-s underofficersskolor och 

alllså ägt rum jämsides med den militära utbildningen. Denna 

:mordniug ansågs av många leda till öveTansträngning av ele

verna, då de icke helt kunde koncentrera sig på de >> civila > 

s tudierna. 

Elever. 
Fr o m hö1sttermincn 1944 har allt-så FörsvarPis liiroverk 

mottag i l elever från samtliga försvarsgrenar. 

Enlio·,t försvarsbeslutet är läroverket beri:iknal fiir ett ele\' 
o 

antal av omkring 800, varav omkring 350 från marinen. 
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Till läroverket beordras furirer, vilka med vissa vitsord 

~enomgått furi rskolan och aVlse att vinna befordran inom 

krigsmakten. 

Undervisningen. 

Undervisningen för marinens elever, som här närmast be-

11ancllas, är uppdelad på fyra linjer, tekniska, allmänna, rea.l

skole- och slucl enllinjen. De tre förstnämnda linjerna iro i 

regel LvåCtriga och aviSes för sådana elever, son,_ ämna bli un

derofficerare, under det att stuelentlinjen är treårig oeh skall 

.genomgås av dem som utbildas till officerare. 

Den tekniska linjen genomgås av maskin- och hantverks

personal. Den är uppbyggd med tanke på denna personals 

speciella kunskapsbohov. Strävan har varit att i möjligaste 

mån åstadkomma likartad utbildning som vid motsvarande 

kurser vid navigations,skolorna. Detta har ansetts ha särskild 

betydel se för eventuell övergång till tjänst inom hancle]lsflottan. 

Allmänna och rcalskolelinjerna genomgås av däck:sp,erso

nal. Båda fö-ra i 1lästa ämnen fram till realexamens ni v å . 

Skillnadcn är elen a tt på allmänna linjen endast ett språk läs-os 

under det att realskolelinjen leeler fram till fullständig real

cxamen och alltså omfattar två språk. Vad slutligen student

linjen beträffar för elen fram till en efter militära krav av

passad begdinsacl .studentexamen. Det är angeläge t framhålla, 

~ltt begränsningen icke innebär ett lägre kunskapsmått i de 

lästa ämnena än i den vanliga studentexamen utan den inne

här blott all: vissa ämnen icke läsas. 

Såväl i real- som i studentexamen utdelas samma upp

gifter som vid dc vanliga läroverken utom i svensk skrivning, 

där två ämnen utbyta,s mot militära fackämnen. Examina koi~

:l.rolleras av skolöverstyrelsen -genom dess censorer. 

Det är sjä lvklart att en skola som Försvarels läroverk har 

att hrotlaiS med alldeles speciella utbildningsproblem fr~imst 

beroende på elevernas olika kunskapsnivå vid inträdet i läro

verket. I clet~a avseende är dock snart en förbättring att för-
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utse, när den allmänbildande unelervisningen 
sig gällande. 

Förläggning. 

klass I gii 1· 

Eleverna äro förlagda i internat, som är inrym.t i f ll Up p

lands 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 ~håll 

ganska täta förläggningen ha dagrum inretts i de förutvaranett 

underofficerslägenheterna i anslutning till kompanierna. Här

igenom ha vissa utrymmen för överläsning även skapats. F öl' 
övrigt äro eleverna hänvisade till klassrum. och logem.ent för 

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 åt

njuta hyresbidrag. För att underlätta bostadsanskaffning för 

de gifta eleverna ha vissa undersökningr gjorts rörande möj

ligiheten 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 c

del kunnat erhållas. Om sådan ombyggnad konune till .stånd 

skulle även viss lättnad i utrymmesbristen för överläsning 

åstadkommas. 
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Vid Försvarets läroverk ha nu snart två läsår fullbordats . 

Att efter så kort tid fälla ett slutgiltigt omdöme on1 organisa

tionens lämpli~het är 1svårt, särskilt som vissa ändringar efter 

hand vidtagits. Man torde dock kunna konstatera, alt den ut

bildning 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, kommendör

kaptenen 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 unelerofficers

skola och SLackholms örlogsstations värnpliktsskola till det fö-
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regående [tr av marinen förv~irvade strandområdet av Bcrga 

egendom vid Hårsfjärden. Förslaget var föremål för behan d

ling i proposition vid 1944 ärs riksdag, och medel beviljades 

för ny- och omhyggnader vid Berga för ifrågavarande ända

mål. Det föt"h ållandet, att värnpliktsskola sålunda konuner att 

anordnas i omedelbar anslutning till underoffificcrsskolan, m ed

för bl a elen fördelen, att övningstrupp under 'större delen a\' 

utbi ldningstiden st~u· till förfogande, men samordningen kom

plicerar organisationen i olika avseenden. I det följande kom. 

ma vis6a spörsmål , som röra de värnpliktiga och därför egen l

Iigen falla utanför ramen för ämnet, att för 1sammanhangeh 

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 vara 

lämplisasl. 

Eyggnader inuanföt· slottsmuren. 

Slottct kommer att utnyttjas för chef.sexpedition, kolleg ie

rum, orfticers- Dch unelerofficersmässar samt fa;st och tillfäll ig 

förläggning av befäl och militära lärare. Norr om slottsall{~n 

ligga skolbyggnader för und("rDfficersskolan (11 klasiSrum -+ 
7 .specialrum) och Y~irnpliktsskolan {12 klassrunt + 3 special 

rum) på ömse sido1· om ett exercishus m ed ljudfilmsanläggning 

samt anordningar för undervisning i sjömanskap och sjörna

ning. Bakom detta uppföres ·en mindre riktövningshall och 

anordnas en korthå lls- och pistoliSkjulningsbana. 

Söder om alh'~n ligga kanslihus med expeditionslokaler Dch 

en föreläsningssal med smalfihnsanläggning, två h01stadshus, 

Yilka a v<; e s at t utnylljas. som tjänstebos täder för underoffice

rare och civil personal, samt ett bos t::tdshus för husmödrar 

och kvinnlig ekonomipersonal. 

N 

s 
j_ Vakt. 
2. Grindstugan. 
3. Vpl-skola. 
4. Exercishus. 
5>. Omkl ädningsbyggnad. 
G. Befintlig tennisplan. 
7. Riktövningshall (f d orangeri). 
8. UO-skola. 
9. Förläggn. UO-skola. 

10. Marketenteri. 
11. Pannrum, in spränges berg. 
12. Matinrättnin g. 

11/td•J 1#1- ,.,. 
ll'i/.,/IJjtrtl 

13. Ex pccl i tionshy g g-n ad. 
14. Minncsbyggnad. 
:1 5. SJ ottet. 
16. Idrottsplan. 
:1.7. Sandviksstugan . 
18. Ek<'nomiflygel. 
Hl. Uthus. 
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20. Bos tad för kv-pcrsonal. 
21. Ev gymnastikbyggnad. 
2.2. Förläggn. Vpl -skol a. 
~'3. Exercisplan. 
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Byggnader utanför slottsmuren. 

Vid huvudenlnSn, till vilken en nyanlagd väg från Vi tså 

leder, uppföres en vaktbyggnad och den befintliga s k Grind-

tugan utnylljas för expeditionsändamåL En värmecentral iir

insprängd i berget söder om entren med ga;shus, smedja och 

smärre verkstäder i närheten. Omkring idrott~platsen gruppe. 

ra .sig malinrättningen med särskilda mat.salar för underbdiil 

och värnpliktiga samt •marketenteri 1ned bibliotek etc i botten

våningen, två kaserner för sammanlagt 182 elever i underoffi. 

cersskola, vilka förläggaJS i tvåmansrum, samt en planerad 

gymnastikbyggnad. 

För .förHig1gning av värnpliktiga uppföres fyra byggnader 

var och en beräknad för 160 man, varjäm te ett mindre sjuk 

hus är avsett att byggas på denna del av området. Intill dess 

detta blir färdigställt kommer sjukavdelning att inrymmas i 

en avdelning av en värnplikts:barack. 

Slutligen kommer en skjutbana att anordnas i terrängen 

väster 0111 anläggningen och befintlig båtbrygga att utvidgas 

och fö.h,stärkas. 

Det fört,jänar omnämnas, att förslag förelig1ger att åter 

uppliva äldre fart~rgsnamn inom an Uiggningen. Underofficers

eJeverna1s ka.sernet· av~es t ex att henämnas »Saga » och "Fre

ja » samt värnpliktbarackerna »Oden ,, , »Thor», »Balder » och 

»Loke ». 

Organisation. 

Skolans personal utgöres av chef, regementsofficer u r 

flott[lll eller kustartilleriet, och souschef ur 'endera nv des~a 

vapengrenar .samt del1s kompaniofficerare och civila befatt

ningshavare enligt fastställda personalförteckningar, dels ävBn 

till skolan kommenderad militär och civilmilitär personal. 

Under skolchefen lyda tjänstegrenschefer och a vdelniHgar 

samt division er enligt följande tablå : 

/ 
/ 

/ 
/ ' ' ' ' 
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Läkare 
~O!!B!<_h~f 

( Kas befh) 

Ka sernavdc l~ Intendentsavdelnin s j ukvårds avdelning 

-- ' ' ; ---- ' : ,_/""" -- ' ' / -

Underofficerselever 

flottan 

100 man, stam 

35 " ,res~rv 

Divisionschef 

6 instruktionsoff oth 
vederlikar 

15 instruktionsuoff 

----------1 ---

Underofficers e levez 

kus t artil l eriet 

50 man, stam 

17 11 
, reserv 

Divisionschef 

2 instruktionsoff 

3 instruktionsuoff 

Värnpliktiga e l ever 

550 värnpliktiga 

Divisionschef 

10 instiuktioDBoff 

12 instruktionsuof.f 

20 instruktionsubef 

För gemensam tjänst vid skolorna tillkomma gymnastik

och idrottsofficer och -underofficerare samt skjutofficer och 

-underofficerare. 

Principen ntt ersä tta militär personal me el c i vilanställda 

kommer att genomföras, i största möjliga utsträckning beträf

fande befattningar inom elen inre tjänsten och »ekonomien ». 

Såsom en följd härav är den furesbgna personalförteckningen 

förhållandevis omfallancle och upptager hl a sådana. beifalt

ningar .som vaktmästare, förrådsmän och trädgårdsmästare. 

Jämväl bevakningen av området kanuner sannolikt att ombe

sörjas av civil personal, s k tillsynsmän, som till 'Sil:t iförfogan

de eventuell t komma att få bevakningshundar. 

Samarbete med Hårsfjärdens örlog1sdepå avser huvudsak

ligen land- och s jötransporter samt underhälJet av håtma

terielen. 
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Då tjäns tebos täder endas l finnas för ett få tal uneleroffice
rare (uppbördsmän) samt några civila befattningsh avare, k om
ma fas ta förläggningsrum i slo ttet att ställas till förfogande 
för cH mindre antal officerare och underofficerare (chef, sous
chef, adjutant, intendent m f l). Den å terstående herfäls- ocl1 
hirarpcrsonalen måste i regel företaga dagliga bussr esor från 
och till bostadsorten. Vi<L behov kunna överna ttningsrum 

disponeras a v denna personalka tcgori. 

Uneler dc perioder av å re t, då förläggnings- och utb ild
ningslokaler 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 all
mänbildning, som för vi ssa elevkat egorier är erforderli g för er
h [tllanclc av likvärdighet m ed examen vid navigalionsskola. 

Organisation. 

Såsom franug:'\r a v organisationstahlån, fördelas eleverna 
på tvft divi,ioner, 1. divisioneu, omfattande elever Lillh:örandc 

flottan, 2. divi~.ionen, omfaltande elever tillbörande kust 
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 tsveckor Lill slutet på mm1s. Under visningen på KA-linjen 
sam t ekonomi- och h an tverkslinjerna tager sin början om
kring den l oktob er och omfa tt ar 23 arbetsveckor, varigenom 
dcn5amma avslutas vid samma t:id .som. ovan angiviliS. Anta
let undervisningstimmar per vecka beräknas till 43. 
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Utbildningsbestämmelser. 

För utbildningen har nya beslämmelser utarbetats, vilka 
väiScntligt ,skiljer sig från hittill s gällanuc. Skiljaktlighetern a 

betingas främst DV tillkom s ten av Försvarets läroverk. Då dc 
stamdcvcr, som nu börja vicl marinen s underofficerss kola, ny ·· 
ligen avlagt be;sr~insad eller fullst~indig realexamen vid försv a
rets Hirovcrk eller före anställningen vill krigsmaklen inhäm
tat m o t.svarandc kunskaper, behöver ingen tid ägnas ;tt under
visning i allm~inbildande ämnen vid underofficer sskoJarL Det ta 
gäller emellertid icke r eser vund croJ'ficet'Sa,spirantcrna, vi lka 
icke genomgått försYarel's läroverk. För all eleverna i reserv
styrmans- och r c.servmaskinis lklasscrna sk ola kunna erh å lla 
examen likvärdig m ed navigation sskolans skepparexamen av 

l klass r esp maskini,stexamen av 2 klass, m~tsle ick e oväsentli g 
unelenisning i humaniora m eddelas eleverna. 

För att även examen i tslyrmans- och maskinistlinjen sk<tll 
bliva ful!L likvärdig med s tyrmans- resp ÖYennaskinistexa men 
vid rikels navigationsskolor, en å tgärd, som bland annat ur 
rekry tering·s.synpunkt anse tt s nödvändig alt åvägabringa, lwr 
vid utarbetande av kursplan erna för de ämnen, i vilka und er
visning vid dessa skolor förekomma, beaktats att kur.somfån g 
och antale t undervi snings timmar vid tmderofficers.skolan mol 
svara de för naviga tionsskolorna gällande. 

Då anta le t veckotimmar för uppfyll ande av dessa kmv 
blir förhå 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 utbildnings
bes tiimmcLscr h a emellertid dc miliUira ämnena kunnat gi,·a:-; 

avsevärt s tör re utrymme på arbclsordningen. 
Modern utrustning och ny materi el konuner :1 tt anskaffa,s 

i den m å n m edel härför kan di spon eras. Moderna undervi s
ningsm etoder t ·CX bildbands- och filmundervisn ing anes :t t L 
utny lljas vicl 'såväl den militära som den tekniska unden ·is
ningcn. Mecl hänsyn till den vitala betydelse, som ekor ~ld io'

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.soual

kalcgoricr, komn er den grundläggande utbildningen i deLta 

a v seende alt förbii Il ras inom Kustartilleriets artilicri-, ~ign al

och minklasGer. Vid utbildning i handvapens ·, fält- och när

försvar sLjämL ,skola dc blivande kustartilleriunderofficera rna 

oberoende av yrkesavdelning bibringas erforderliga fi:irdighc 

ter såväl all handhava förekommande automatvapen samt 

spr~ingm·tlericl som alt tjänstgöra som chef eller ställföreträ

dande chef för skans i anslutning till befästning o dyl. 
Underofficersutbildningens primära mål är alt .skapa k va

lificerade, fysisk t och psylöskt uthålliga underofficerare, äg

nade att vid krig tjäns tgöra i olika befattningar omhord å ör

logsfartygen 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 svårbe

mästrade uppgiften att sköta folk. 




