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Årsberättelse i reglementen och förvaltning. 
Avgiven år 1944 av ledamoten F. V. Lindg1'en. 

Under år 1943, vilken tid denna berättelse skall omfatta, 
hava de år 1937 fasts talida provisoriska reglementena för ma
rinen del I jämte tidigare fastställda delar II och III alltjämt 
Yarit gällande. Arbetet m ed utformandet av nya reglementen, 
anpassade efter den nya försvarsorganisationen, har emellertid 
pågått under året. Såsom i årsberättelsen för föregående år 
anmälts, h ar en särskild kommitte, sammansatt av represen
lanter från de olika försvarsgrenarna, varit sysselsatt med ut
arbetandet av förslag till vissa reglementsföreskrifter, som av
setts bliva gemensamma för dc tre försvarsgrenarna, armen, 
illarinen och flygvapnet. Enligt uppgift i tidningspressen har 
också numera till Kungl. Maj:t ingivits förslag till ett gemen
samt >>Tjänstereglemente för krigsmakten>>. Ehuru innehållet 
1 detta förslag för närvarande icke är känt av författaren av 
denna berättelse, torde dock kunna påstås, att tillkomsten av ett 
~Ylikt gemensamt reglemente skulle utgöra ett stort steg framåt 
1 

strävandena att skapa samhörighet och samförstånd m ellan 
de olika försv arsgrenarnas myndigheter och enskilda medlem
~l:ar ej minst därigenom alt dessa erhålla ökad kännedom om 
Orhållandcna jämväl inom andra försvarsg renar än den egna. 

'J.'·a 1 
skritt i S jöväsendet. 20 
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l'nder år 19-!3 förekomma endas t elt få tal smärre itnclrin 
. l t·· . . gat 1 reg ementena or mannen. 

Däremot hava en mångfald n ya löreskrifler Lillkouuni t 
der årel berörande såväl organisa tion och förvallnin g so111 ~~~~: 
sonalens Lj än slgöringsförhållanden, förmåner m. m. Dess 
för eskrifter hava i fonn a v lagar, k ungl. förordnin gar. kun o~ 
brev, ämbe lsskrivelser e tc. meddelals i »SYensk Förlat tn i na~- · :so-
Samling» och »Tjänstemeddelanden Iör sjöförsvaret>>, u r vilta 
en del av föreskriflerna här nedan å tergivas, i den man tic he. 
funnits äga m era allmänt intresse. 

Bland andra under året framlagda organ isalions i'ö rslag 
märkas 19-13 års örlogsvarvsutrednings förslag t i Il onwrgan isa
tion av örlogsvarven saml JI.ilitära cxpedilionstjiinstkommi tlens 
förslag rörande marinintendenturkårens omfattning 0( l1 orga
nisation. Ingetdera av förslagen, som båda äro aygi m 1 uneler 
oktober månad 19-!3, hava framlagts lill behandling aY Hl-13 års 
Riksdag. Förslaget om marininlcndenlmkårens organ isa tion 
torde enligt uttalande av chefen fö r försvarsdcparlem"nlc l ej 
heller komma all upp tagas i proposition t i Il innevarande års 
riksdag. Så har däremot skett be träffande förslaget angående 
omorganisationen av örlogsvarven. 

I proposition elen 3 mars 194-1 n:r 166 föresEtr Kungl l\Iaj:l 
sålunda, all örlogsvarven i Karlsh·ona och Stoåholm sld>la or· 
ganiseras på dels en verkstadsavdelning och dels lre mililär
tcl,:niska avdelningar: en vapenavdclning, en Iarlygsanlclning 
och en intcndenluravdelning. Yardera varvet ställes under en· 
hetlig ledning; verksladsavdelningen under ledning av kraliJi· 
ceradc telmiker. 

Till verkstadsavdelningen sl:all hänföras dels arbelsavdel · 
ningar, som utöva verks ladsdrift eller ä ro försedda med a rbets· 
maskiner, dels ock dc nuvarande militära departementenas ser· 
viceavdelningar, i den mån dessas arbete utföres med an litande 
av kollcklivav talsanslälld personal. Civilpersonal skall a\' yerk 
stadsavdelningen på rekvisition ställas till de militärtdmisP 
avdelningarnas förfogande för dessa avdelningars beho' i spe· 
ciella I all. 
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y erksladsavdeln ingen skall h aYa särskild bokföring att ligga 
. 

6
rund för en rällv isande självkostnaclsbcräkning. 

idl En ra tionaliser ing slzall F1mväl genomföras inom cle mili
;· rtelmiska avdelningarna genom sammanförande av vissa av 

1
'
1 

nuvarande departementena till en anlclning och genom om-
dc 

1
... o d 

Ppering a\' ona en. 
dl' U 
~ Frågan om redoYisning ay Yerksladsrörelsens tillgångar, in-
J;omster och utgifter över särskilda kapitalfonder skall framdeles 
underställas riksdagen . 

Framdel es skall ii.Ycn ÖYcrYät,as i vad mån omorganisatio n 
efter samma grunder skall genomföras även helriiffande Gölc
borgs örlogsvarv. 

Den mes t genmngripancle förändringen inom organisationen 
uigör tvivelsulan elen med inncyarandc ~!r införda nya organisa
tionen av den centrala m ilitära Jörvallningen . 

I. Omorganisationen av den centrala militära 
'förvaltningen. 

Om innehörden och omfallningen av den av 19-!3 års riks
dag beslutade ornorg:lt!isalioncn av den central a militära för 
valtningen jämle motiven för densamma h ar redogörelse läm
nats i 11 :e h äftet av Tidskrift i Sjöväsende 19-!3, varlör här ne
dan endast anm älas dc instruktioner, som av Kungl. l\laj:t ut
f~rda ts för dc nya, resp. omorganiserade cen trala ämbetsverken, 
\'tlkas verksamhet beröra den marina fö rvaltn ingen . 
f" . ~en 17 december 19-!3 hava sålunda instruktioner utfärdals 
~~ forsvarels civilförvallning (SF n :r 886), försvar els sjukvårds

forvallning (SF n:r 887) och marinförvaltningen (SF n:r 890). 
l\ Försvarels civilförvallning skall enligt sin instruktion under 
löu~gl. Maj :t utöva h ögs ta ledn ingen av och uppsikten över av-

llings-, kassa- och räkenskapsväsendet vicl försvaret samt i 
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övriat utöva allmän kontroll över medelsförvaltningen Vid f" 

svar~l dock all från civilförvallningens ämbelsbcfaUnina ~l'-
' . . .. " <tro 

undantagna försvarels fabnksverk och SJOkarteverket. 

Bland civilförvallningen enligt instruktionen åvil ande ålio 

ganden kunna nämnas: b' 

förvallning och redovisning av medel, som ställas t ill civi], 

förvallningens förfogande; 

tillhandahållande av nöd iga penningmedel ti ll fö rsvarets 

myndigheter, förband och andra militära organisationer; 

central ti ll syn över och bokföring av inkomsler och utgifter 

för försvaret ävensom kameral revision - dock icke av anara 

centrala förval tningsmyndi gheter; 

h andläggning av vissa pensionsärenden; 

verkställande av utredningar samt avg ivande av u llåtanden 

till förvallningen remitlerade ärenden; 

planläggande och förberedande av försvarets kassa- och 

räkenskapsväsende vid mobilisering och i krig. 

Civilförvallningen skall , då fråga upps lår om t illsältande 

' a v redogörarebefattn ing inom försvaret, efter f ramsiii llning ar 

vederbörande myndighet avgiva yttrande beträffande vederhö· 

randes kompetens. 
Civilförvallningen må hos de myndigheter, tj änstemän och 

ins titutioner, vilkas räkenskaper granskas inom fönnitningen 

låta verks tälla inventeringar av kassor, värdehandli ngar och 

förråd samt undersökningar rörande redovisningssälte l. Inven· 

leringsförrältare Jår icke vara gäst hos den, vilkens förvallning 

är fö rem ål för undersökning. f 

Civilförvallningen utgöres av en generaldirel<Lör s [l SOll1 ch; 
saml lre kri gsråd såsom ledamöter och chefer för var sin ]J~· r~ 

I övrigt äro i förv altningen anställda tj änstemän enlig t fas tstall 

personalförteckning samt annan personal i mån av bchoY. . 

De särskilda byråerna inom ämbetsverket äro en ],a ns libiji~0,: 
. ~3 

en kam eralbtJrå och en revisionsbyrå. I förvallni ngen 1110 
_ 

jämväl etl advokalfiskalskonlor för tillvaralagande av de cell 

trala förvallningsmyndigheternas rättsliga angelägenheter. 
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I l;.ungörelsc SF n:r 902/-13 hava utfärdats föreskrifler an -

le försvarets civilförvallnings lzassarörelsc m . rn. 
o[\ ene 
o 

Försvarets sjukvårclsförvallning u lövar under Kungl. l\Iaj :t 

. tclmiskt och ekonomiskt avseende högsta ledningen av och 
1 

sikten över försvarels hälso- och sjukvård. Sjul,vårdsför

u;ftningen skall i vad på ämbetsverket ankommer, JHed iaktta

~andc av omtanke, planmässighet och sparsamhet verka för alt 

~ä] so- och sjukvården tillgodoses på bästa säll. Förvallningen 

skall därför med uppmärksamhet följa utvecklingen på de om

råden, som beröra dess verksamh et samt vidlaga eller hos Kungl. 

~Iaj : t föreslå dc åtgärder, som befinnas påkallade. 

sjukvårdsförvallningen skall bl. a.: 

planlägga uppförande, ändring, utrustning och allmän orga

nisation av militära sjukhus och sjukhusavdelningar; 

granska ritningar och förslag till sjukhusbyggnader, -loka

ler ävensom andra försvarels byggnader, lokaler och fartyg be

träffande hygieniska och sjukvårdstekniska förhållanden ; 

förbereda och planlägga åtgärder, vilka vid krig eller krigs

fara skola genomtöras för alt trygga hälso- och sjukvården vid 
försvaret; 

ombesörja och övervaka anskaffning, vård och redovisning 

av försvarets sjukvårdsmalcri al; 

organisera och handhava ledningen av förrådstjäns ten vid 

centrala sjukvårdsmaterielförråd och mililärapo leket; 

övervaka förrådstjänsten vid försvarels övriga sjukvårds 

lllalerielförråd samt fastställa för förrådsverksamheten erfor-
derliga föreskr ifter· 

' 
. Utöva kontroll ifråga om handhavandet av sjukvårdsförvalt-

~~ngen berörande förvallningsärenden hos underlydande myn

'gheter ävensom tillse, aU ändamålsenlig hushållning äger rum 
nled f örs v . l " d l l . arssJu <var ens mcc e och maleucl. 

1\J.' ] Chef för sjukYårdsförvaltningen är generalläkaren. Göro

bya. :n handl äggas å en hälso- och sjukvårclsbyrå, en s jukhus

rct, en m aterielbyrå och ett kansli. Den förstnämnda byrån 
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~ir uppdelad på Lvå sekt ioner: en allmän sjukvårdsseld ian s 
. . . 1 . , 1 l . . 11 . , o d 1 all1t en h\·(j1en- och cpidcnusedwn. ·'a cuc J~ran upp e as lJ·~ 

· o . . o • "lre sekt ioner: en utrustn mgssektwn, en underhallsscktlon sanu e 
läkcmedeisscklion. Till kansliet hör en ckonomisck lion. n 

Såsom chefer för de olika byråerna t jänstgöra: l'i) r hälso
or h sjuk vå rdsbyrån byråöverläkaren vid sj ukvårdsförYaltnina_ 
en, för sjukhusb~-rån en förste byråläkare, för matcri Llh~Tån :n 
rcgcmentsol'ficer samt för l'ansliet en byr~1 direklör. 

Vid sjukvårdsförvaltningens sida finnes clt \ T tenskapl igt 
rå d, bes lående av personer med skicklighet och erfarenh el i110111 
olika kunskaps- och verksamhetsomräden berörande SJ Uhårds
förval lningcns ämbclsbefal tn i ng. 

Instruktionen för marinförval/ni n gen stadgar, a ll iimbets
vcrket under I\: ung l. i\Iaj :l i tekniskt och ekonomisk l ~l\·seendc 
skall ulöva högsta ledningen och uppsikten över m ari nen med 
den begränsning, som belingas av de befogenheter, som ti llagts 
andra t ill försvm·el hörande centrala förvallningsm~·nd igheler. 
Marinförvallningen sl<all h ä rvid, i vad på den ankomme r, verka 
för att marinen städse hålles i fullständ igt och lidsenl igt 
•skick saml aU personalens hchov på elt Lillfredsställ ande säll 
till(jodoses under iakttagande av om tanke, planmässighel och 
spa~·samhel i förvaltningen. Bland de olika i instruktionen 
uppräknade å liggandena för marinförvaltningen m å n iinmas, all 
ämbetsverket skall : 

föra nslalla om eller föreslå vidlagande a v erforchrliga. ål
gärder, för a lt marinen sl.;all vara försed. d med f.ör cl e~ s kngs-

1 1 övriga beredskap ändam[tlsenlig och fullslånd1g malene or l 

förnödenheter; 
ombesörja och övervaka nybyggnader, förhyrn ingar och 

. . . d d , 1 :· ·cnsoU' transporler saml anskaffmng av mannens sln sme c ,n 
eljest förnödenheter i större omfallning saml 

övervaka mar i n ens upphandlingsväsende; 
i rLJl ls· tändigl överYaka alt marinen tillhörande förråd ä ro • 1 

och gott skick; 
o till-

ombesörja alt personalen förplägas och inkvarteras pa 
fredsställande såll; 
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]landlågga frugor om huvudritningar och detaljritningar till 
·in ens u trustning ingående materiel ; 

i 
111

: :
1
edgiva försäljning av marinen tillhörande förrådsartiklar, 

. 
1
. anses obehövliga e ller oanvändbara; 

rd '~öran stalla om överförandet av lämplig materiel till stalens 
'öhistoriska samlingar; 

SJ utöva kontroll ifråga om handhavandet av förvaltnings-
.. 

11
de11a h os underlydande mvndigheler samt '\re o ' " ~ 

' verkställa utredningar och avgiva utlåtanden i till ämbcts-
yerket remitterade ärenden. 

Chef för marinförvallningen är chefen för marinen. Under 
honom utövas chefsskape t över ämbetsverket av en souschef. 

Marinförvallningens verksamhel hedrives på fyra avdel-
ningar och en byrå, nämligen 

vapenavdclningen, 
for tifikationsavdelningcn , 
skeppsbyggnadsavdclningen, 
intendenturavdelningen och 
civilbyrån. 
Därjämte skall finnas ett förrådskonlrollkonlor. 
Marinförvallningen utgöres av cl1efen, souschefen och de 

fem cheferna för avdelningarna och civilbyrån. 
Hos ämbetsverket anställas tj änstemän enligt gällande per

sonalförteckning samt annan civil personal i m ån av behov och 
ti llgång på m edel. Dessutom är till tjänstgöring i ämbetsverket 
kommenderade officerare, underofficer are och civilmilitära 
tjänstemän vid marinen saml vad beträffar fortifikationsavdel
ningen persona l från fortifikationskåren. 

Såsom chefer för dc olika avdelningarna tj änstgöra : 
för vapenavdcl ningcn : en officer ur flottan ; 
'' for tifikationsavdelningen: en regementsofficer ur for li-

fikationskåren; 
'' skepssbyggnadsavdelningcn: marinöverdircklören ; 
'' intendenturavdelnin gen: marinövcrintendenlcn; 
'' civilbyrån: am i r a l i tclsrå del. 
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V apcnavcleln ingen är uppdelad på sex byråer: ::tr lillel'i, 
byrån, ar tilleritekniska byrån, torpedbyrån, torpedtekniska hv, 
rån, minbyrån och mintekniska b~rån. Föruton: en av.dclning"s_ 
expedition höra vidare t ill avdelmngen en nauhsk ass tslent Och 
ett kon trollkontor. 

Vid si.-eppsbyggnaclscwclelningen finnas förutom aYCldnings, 
expediLior· åtta byråer, nämligen projekthyrån, maskinbyrån 
ubåtsbyrån och elektroiarlygsbyrån, vilka tillsammans bild~ 
konslruklionskontoret, ävensom teletekniska byrån, inspektions
byrån samt varvs- och verkstadsbyrån. 

Göromålen å inlenclenluravclclningen handläggas {t lre by
råer: centralbyrån, underhållsbyrån och ulrustningsbyrån. Dess
utom finnes liksom å övriga avdelningar en avdelni ngsexpe

dition. 

Civilbyrån slutligen är uppdelad på e lt kansli och ett kamc

ralkonlor. 
Byråerna inom ämbetsverket indelas i seUioner i den mån 

Ku ngl. Maj :t så bestämm er. Genom kb r den 31 december 1943 
(T.S A I n:r 45/43) har bestäm ts föl jande sektion sindelning alt 
fr. o. m. den l januari 1944 gälla t illsvidare: 

V apenavclelningen s artiller ibyrå uppdelas i en sj öartilleri
sektion, en Kustart illerisektion och en amm"uni lionsseklion. 

Fortifikationsavdelningen uppdelas i fyra sektioner, näm
ligen allmänna sektionen, befästningssektionen, planerings- och 
konstruktionssektionen samt nybyggnads- och kontrollsektio
nen. Dessutom skall på avdelningen finnas en avdelnings

expedition. 

I skeppsbyggnaclsavclelningens fartygsbyrå skola ingå en 
torpedbåtssektion, en normalie- och materialsektion, i ubåts

byrån en motorseklion, i telete/miska byrån en radiosektion och 
en telefonsektion i inspektionsbyrån en underhållssektion och 

' , en 
en mobiliseringssektion samt i varvs- och verbtaclsbyran . 

n
verkstadssektion, en eleklrolandsektion och en magncln11 

skyddssektion. 
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Beträff ande intenclenluravcleln ingen är slulligen stadgat, alt 
centra lbyrå skall ingå en drivmedclsseklion. 

i de~e här ovan omförmälda ins truktionerna innehålla vidare 

al·e föreskrifter ifråga on1 personalens åligganden, ärende-
;~ . 

113 fördelning och handläggning m. m. 
1135 

Vad angår ärendenas fördelning mellan olika avdelningar 
. 

11 
marinförvaltningen är särskilt alt märka, att ärenden 

))101 
·ärande telegraf - , telefon- och tcletypemalcriel, som tidigare 
;
1
andlagts på minavdelningen samt ärenden rörande radiomate

riel, som tidigare ombesörjts av torpedavdelningen, överflytlats 
till den nya skeppsbyggnadsavdclningen. Likaså hava ärenden 
rörande underhållet av kuslarlilleriets båtmateriel, som tidigare 
handlagts å ar tilleriavdelningen , överförts till skeppsbyggnads

avdelningen . 
Frågor röran de bränsle, lyse, va llen, renhållning, tvätt, 

möbler och andra kontorsinventarier samt skrivmater ial skola, 
i den mån de ej avse marinförvaltningens eget behov, h ädan
efter handläggas av intendentu ravdelningen. 

Genom denna omläggning av den centrala förvallningen h ar 
elt fler tal ärenden, som tidigare för marinens del h andlagts av 
marinförvaltningen, överflyttats ti ll andra centrala förvaltnings
ningsmyndighe ter. I försvarets civilförvaltning handläggas så
lunda bl. a. ärenden rörande avlönin g och övriga förmåner åt 
ordinarie och icke-ordin arie beställn ingshavare samt andra an
ställda vid försvaret samt värnplik tiga, rese - och traktaments
ersättningar samt flyllningsersällningar; besvär över beslut i 
kassaärenden ; anställande av t illfällig och cxlra personal med 
avlöning från avlöningsanslag samt pensioner åt arbetare och 
d~ras efterlevande. Till försvarets sjukvårdsförvaltning hava 
VJdare överförts ärenden angående hälso- och sjukvård och till 
Statskontoret ärenden ang. pensioner till reservpersonalen. 

Den verksamhet, som tidigare bedrivils av försvarets verk
;ladsnänmd, har fr. o. m. den l juli 1943 övertagils av försvare ls 
obriJ.::sst yrelse. Genom SF n :r 559/43 har Kungl. Maj :t utfärdat 
:~s trnktion för j'örsvarels fabriksverk alt gälla tills vidare i av-
aktat1 , I "J • • l . pa s utgt ttg mstru clJOn. 
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Försvarets fabriksstyrelse skall under Kungl. i\Iaj:t i 
nislralivt, tekniskt och ekonomiskt hänseende utöva k d adtlli, 

. . . nula 
av de stalhga iahnker och anstalter, som underställas slne]t:>Clt 
Den skall även handhava förvallningen av kapital li llcg ' Setl. 

·11 ·t ·· d l l t"lll ·· · 1·· · angal" v1 (a u go ras av an ra s a en · 1 . 1onga an aggnmgar in ' 
k rigsmaterielverkels anskaffningsområde och vilka äro avse:llt 
att för försvarets räkning utnyttjas i drift vid privat före t:a 
Styrelsen skall vidare för sådan drift tillhandahålla tekn isk sal~~ 
kunskap. Styrelsen åvilar jämväl enligt Kungl. i\faj :ls bestäm. 
mande ansvaret för vissa med materielanskaffning och förra' d ' s-
hållning sammanhängande uppgifler, vilka elj est ankomma 1• Ja 
krigsmaterielverket eller försvarsgrensförvallning. 

styrelsen åligger jämväl alt moltaga och redovis f! fabriks
verkels inkomster samt bestrida dess ul!:_',ifler. 

Vid fullgörande av sina uppgifter skall styrelsen ställa sig 
till efterrättelse de direktiv, som meddelas av överbefiilhavaren 
för tillgodoseende av krigsberedskapen m. m., och skall styrel
sen ständigt hålla överbefälhavaren underrättad om uppkom
mande frågor av sådan art. Om lämnade direktiv icke anses 
kunna efterkommas, skall anmälan därom göras till överl)efäl
havaren, vilken, om enighet ej kan uppnås, har att unders tälla 
ärendet Kungl. iVIaj :ts prövning. Styrelsen skall i sin Yerksam
het samarbeta med övriga centrala förvaltningsm :·ncligheter 
inom försvaret samt jämväl med andra myndigheter. 

Göromålen inom försvarets fabriksstyrelse handliiggas å 
lYenne byråer: fabril.:sbyrån och adminislraliua byrån. 

Styrclsen utgöres av en generaldirel-.:lör såsom chd, tillika 
chef för försvarets fabriksverk, en överingenjör och en /J yråchef. 
Dessa senare ä ro samtidigt ledamöter i styrelsen och chefer för 
fabriksbyrån (överingenjören) och administrativa byr[m (byrå· 
chefen). 

Såsom rådgivande organ har generaldirektören vid sin sida 
försvarets fabri/,sslyrelses råd, som har till uppgift alt ye rka fÖl" 

al t fabriksverkels rörelse bedrives efter tidsenliaa indus triella 
och tekniska grunder. Rådet heslår av sju av K~ngl. :\Iaj:l ul· 
sedda ledamöter, av vilka tre utses på förslag av vederbörande 

rsoTenschef 
rors'"a o 1 .• . • 

. ·a lenamoter 
Öl' fl g 
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och en på förslag av krigsmaterielverkel. 
skola företräda industriell och teknisk sak-

. 11sl,aP· 
J,U Vid fabriksverket ~1ro anställda ordinarie befallningshavare 

l
·ot fastställd personal förteckning samt icke-ordinarie per

en l o 
al i mån av lJehO\'. 

son l · · l "ll "d ·· Instru dwnen 1nne 1a er V l are beslammelser om persona-
Jens åligganden, ärendenas handläggning, tjänstelillsätlning 

II . Dive-rse föreskrifter berörande organisation och 

förvaltning. 

Krigsmaktens indelning i /"recl. 

I anslutning till av 1942 års riksdag fatlat heslut har Kungl. 
Maj:t utfärdat kungörelse (SF n:r 33 /43) angående Krigsmak
tens inde ln ing i frecl och rikels militärterritorie lla indelning. 

Enligt denna kungörelse omfattar krigsmakten lre försvarsgre
nar: armen, marinen och flygvapnet, av vilka marinen hestår 
av vapenslagen flotta och kustartilleri . 

I varje försvarsgren ingå förhand och utbildningsanstalter. 
Riket indelas i lantmilitärl hänseende i militärområden 

vi lka i sin tur indelas i försvarsområden. Dessa äro antinger~ 
lantmilitära eller marina. 

Territorialva ttnet vid rikels kuster indelas i sjömilitärt hän
~~ende i marindislrikt, i vilka ingå marina försvarsområden 
]anwäl t ill den del dc icke utgöras av terrilorialvatlen. 

~ ra·:~en l~1ili .lära.lednir~gen av krig.smakten utövas :mder Kungl. 
.J av overbefalhaYaren. I tekmskt och ekononuskl avseende 

U lovas der l .. l l d . b . .. f - . 1 1ogs a e nmgen etra fande marmen av marinför-
Valtningen t d J t ··fl' · f ·· f·· u on1 va )C ra ar v1ssa · or orsvarsgrenarna ge-
Olensamn1 a 1·· l ·t ·· "t l · · l ket .. ' ange agen 1c er, som overtag1 s av (ngsmatena ver-

Och forsvarets fabriksstyrelse (tillägg jämlikt SF n :r 8971 43). 

öve ,Ov~.rhefälhavaren hiträdes av högkvarteret, i vilket förutom 
tbefalh 1· l · ' f .. avarens person 1ga sta J , mga orsvarsstaben, arme-
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ledningen, marinledningen och flygledningen ävensom försv 
väsendels radioanstalt och krigsarJ;.ivet. ars, 

l\Iarinledningen utgöres av chefen för marinen, m arinst 

l l l l'll .. l .. ... . l abell oc 1 ms ar 1 enmspe ([oren, tpnslegrensmspe ;_ törern a och 

rinförvalln ingen. T erri Loriella befälhavare äro vad betr;~la, 
marinen marindistriktscheierna, varj ämte såsom heJälh far 

för marina försvarsområdena t jänstgöra i Hemsö fö rsya1:Vate 

råde chefen för Hemsö kuslarlillcriförsvar, i Stockh ohns sl~~1 : 
gårds försvarsområ de chefen för Stockholms kuslarlillcrilörsv:t 

i Blekinge försvarsområde chefen för Blekinge kustar lilleriföt: 

svar samt i Göteborgs skärgårds försvarsområde chefen för Gö

teborgs kuslarlillerilörsvar. 

Dc territoriella befälhavarna bi trädas av vederbörliga stabet 

Till kungörelserna äro såsom bilagor fogade förteckningar: 

ÖYCr till dc olika försvarsgrenarna hörande förband och uthild

ningsanslaller m. m. ävensom de olika militärområdenas och 

marindistriktens m. m. omfa ttni ng jämte lokalstyrkoL 

InslruJ..: lion för marinledningen. 

Genom kungörelse den 17 december 19-±3, SF n :r 900, har 
förordna ts om vissa ändrin gar i instruktionen för marinled

ningen, SP n:r 86-±/ 42. Ändringarna avse bl. a. m ari nchefens 

ställning såsom chef för marinförvallningen, hans r ätt aU med

dela försvarels civilförvaltning, försvarels sjukvårdsfön·allning 

och marinförvallningen anvisn in gar och föreskrifler av rent 

militär ar t. 

Jlarinens nyoyggnaclscenlml i Gö teborg har upphört J11ed 

utgången av år 19-1:3 och dess verksamhet övertagils av IOif 

(TS A: II n:r 50 / 43) . 

Go n:r 8-±3/ 43 föreskriver alt vid Göteborgs örl ogss tali ~II 
skall fr. o. m. l oktober 1944 uppsällas underofficers- och 51°~ 
mansl.:årer jämte härför erforderli ga fönallningsorgan (TS J3 
n:r 38/ 43). 
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örlogsstal ioner n as ekonom il..:onlor. 

J{i\lf har den 29 mars 19-±:1 (TS A: II n:r 11 /-13) utfärdat 

·sori ska föreskrifter rörande förvallningen vid örlogsstatio-
pro Vl . 

as ekonomrkonlor. 
11 ern 

Inom slationsfötTallning inrä llas c ll ekonomikontor för sta-

. 
1
ens kompanier från den tidpunkt , m arinförva llnino-en i varJ·e 

1!01 " ' . D 

.. ·sJ·ill fall ioresknver. 
sa t ' 

staLionschef har överinseendet över verksamheten vid kon-

toret, som förestås av en inlcndcnlurofficer såsom chef. I övrigt 

tjänstgör vid kontoret nulitär personal och ans tälles civil per

sonal enligt vad därom särskilt stadgas. 

Ekonomikontoret omhänderhar förvaltningen av fast an

ställl manskaps och Yärnpliktigas v id örlogsstationen ekonomi

ska angelägenheter, Yilka tidigare påvilat kompanicheferna. 

fö r verkställande av avlöningsu träkning skola motlagnings

korlen för dc värnpliktiga efter inryckningen överlämnas till 

ckonomik:mtoret. Vidare skola avskrifter av anstäl lningskon

trakt, beslut om löneklassuppflyttningar samt alla för avlö

ni ngsuträlmingen i övrigt erforderliga uppgifter rörande stam

manskapet och värnpliktigas tjän stgöringsförhå llanden tillstäl
las kontoret. 

Ekonomikontore t omhänderhar även stanunanskape ts he

klädnadsredovisning ocli granskar sålunda inkommande bekläd

nadsbes tällningar, innan dessa överlänmas till inlendenturför

l'altningen, ullager och inlevererar till marindistriktels kassa 

ersättning för hekladnad, som skall be talas av manskapels eo·na 
llledel m. m. D 

lltf" Arbetsordning oc.h övriga föreskriHer för ekonomikontoret 
ardas av stationschef. 

Mar· f" 1· · ·rs . m orv a tnmgen h ar i skri v el se den 28 j u ni 19,13 _ 

1 . ~· II n :r 2-± /43 -- anbefallt, a ll ekonomikon tor från den 
Jllir194"sl-I l ' " ll 'dS 111 .. · u ,a wra as \ ' I loc' 1 0 m s Orlogsslalron. 
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I anlednin g av u ppsiillandel av Härnäsanels l;u s/(lr/i llcri 
/ac hcmcnt fr. o. m. J ok tober 1943 har IOIF Iörldar~u. a lt 

11
cle, 

aYseende . [t Iönallningen vid delta de tachement i Lil!i\n1 pl~ed 
delar skola gälla de hcsl~immclscr, som i R:\I III B ;H·o tt t[""g.a 
cladc för regemcntsfön·allning. ar. 

IDIF har den 8 maj 19-13- TS A: II n:r 16/ -13 u tfärdat 
prcuisoris/;a förcsl;riftcr rörande clistriUs- och uru· sförva/{. 
ningarna uicl Väs l/;uslcns nwrinclistrikl. 

Föreskrifterna avse distriktsförvaltningen och Ya r sförYail
ningcn Yid :\ID\-. 

Distriktsförvaltningen omfattar stalionsförvaltn iu ~. intcn

clenturförvallning, sjukvårdsl'ön·allning och kamcralkon tor. 

Distriktsförvallningen tillhörande fasta egendom förvallas 

av varvsfönallningen. 

Till varysfönaltningen höra: 

a) dels förr~td tilldelade olika avdelningar, nämligt "1 uapen
ningcn: artilicriammunitionslönåd, radioutredningsfot r~i d och 

reservinYcnlaricförråd för artilleri-, torped- , min- och radio

inventarier; ekipagcavdelningen: rcservinventaricfö Tåd för 

skeppare- och n a vigeringsin \'Cnlarier; ingcnjörscwdclningen: 
reservinventarieförråd för maskin-, elektr iska- och Li mmcr

mansinYenlarier och förråd för torpedbålar och ullalar samt 

uarvskontorcl: materialförråd och drivmcdclsfönåd ; 

h) dels till Yan·sscklioncn hörande upphörder smnl 

c) dels för yarvsrörelscn erforderliga verkstäder. 

Föreskrifterna innehålla jämväl bestämmelser om förvall-

ningsärendenas handläggning och avgöran de m. m. r 
Som tillägg till ovanslående provisoriska förcski r fler .118t 

IOIF den 14 oktober 1943 - TS A: II n :r 40/43 - Jörcslu 1
"
1

' 
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. d j föreskrifterna säges om Göteborgs örlocrsdeJJås s ta lions-
tl , a . . o 

~1 . 11 resp . Yarvssck tion i stället skall UYSC Gölehor as örlocrs-
,j;tJO , b o 

st . 11 resp. dess örlogsvarv samt cheferna för dessa. 
statro ' 

KMF h ar den 2 december 19-±J - TS A: II n:r -17 j 43 -

rasts tällt provisoriska föreskrifter rörane/c förvallningen uhl 
Sorrlanclskuslcns nwrinclislriU mccl Guslausuib örlogsdepå. 

föreskriHem a avse clistriktsförvallningcn, underställd ma-

1indistriktschefcn, smnl depåförvaltn ingen , underställd chefen 
för GuslavsYik ls örlogsdepå. 

Distr iktsförvuliningcn omfattar inlcndenlurJönaltning och 

sjukvårdsfönall ni ng. Till den förra höra provian Lfönåd, slam

bekl ädnads- och sängpersedelförråd samt ärenden berörande an

skaffning av proviant m. m. för inom distriklet befintliga mat
inrällningar, fartyg m. m. ävensom ärenden av kameral natur. 

Till den senare hör ett sjukvårdsförråd för flottan och kustar

tilleriet. Vid sjukvårdsförvaltningen handläggas ärenden be

rörande h andhavandeL av sagda förråd och marindistriktet till

hörande fartygs förseende med utrustning för sjukvården även

som gemensamma ärenden rörande hälso- och sjukvården. 

Förvaltningsärendena - utom kassaärenden - avgöras av 
marindi st riktschefen cHcr föredragning av s labsintenåenlen_ 

resp. stabslälwrcn. Beslut i kassaärenden meddelas av slabs
tntcndenten. 

. Depåförvallningen omfallar Gustavsviks depå med vad clär-
ltll hör d • d · l .. . ' e omra en VIC augransande farvallen som ägas eller 
arrend , 1. .. .. . .. ' , 
b r· . :ras av , ronan for flottans raknmg avensom a desamma 
e rntbga· "tl · I" ' d l .. m ra nmgar, orra oc 1 anstalter samt fast egendom. 

fö· Forvaltn ingsärendena vid depån avgöras av depåchefen efter 
tedragning el o fr l o . • •• d o . d Och av cpao 1ccren, c epamgenJoren, epamten entcn 

~~~ål~karen C'nvar bclr~ffandc hon01~1 _tillh~ra~1dc ären~en. 
förr · otlogsdepan skola fmnas ammumt10nsforrad, matenal-

ad och I' · · t · f"· • d cscrv1nven ane orra . 



t 
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För Norrlandskustens marindistrikt med Gus tavsv1·1. 'S .. 

logsdepå, Hemsö kustartilleriförsvar och Hernösands kust _or, 

l . d l 1... l .. l <lllJj 
en etac 1ement mnes en gemensam ;:assarore se, anordnad .-

Hemsö kustartilleriförsvars intendenturförvaltning, ben .. VId 

. l . H.. .. d ·11 l f ·· · 1 a11111d 
mannens .;.assa 1 arnosan , genon1 v1 (en (assa .. Ort' -wn1111a11 
in- och utbetalningar skola verkställas. de 

I anslutning till bestämmelserna i RM III A § U har i 

n:r 609/ ,13 - TS B: I n:r 23 / 43 - fas tställts kustart illeri~~ 
lnzppförbancls ständiga indelning på fr eds fot. 

Provisoriska j"örcskrifter beträffande Hårsfjärdens örlogs

depå och förvallningen clärstäcles hava utfärdats genom mo n:r 

254/43 - TS B: II n :r 30/43. 

örlogsdepån ingår fr. o. m. l oktober 1943 i Ostkustens ma· 

rind1strikt, vars chef efter framställning skall ställa vid depån 

befintliga ans talter - övningsplatser, skjutbanor, malmaleriel, 

förläggnings- och övningsl()kaler m. m. - j ämte erforderlig per· 

sonal till chefens för kustflottan förfogande samt, då så är möj· 

li gt, även till chefs för annan sjöstyrka eller inom marindistrik

tet bef intli gt KA-förband förfogande. 

Depåchefen lyder i militärt hänseende närmast under ma· 

rindistriktchefen. Vid depån tjänstgöra depåchefen direkt uii· 

derställda: en depåadjutant, en depåofficer, en depf1ingen]or. 

en depåintendenl, en depåläkare, en målofficer samt en förbu~
delseofficer. Dessutom äro depåchefen underställda chefen fo~ 
lerri Loriella försvaret och depåns luftförsvar samt i avscc:Ide,,~-

d · · d • l f f·· · d · f·· l d s]ofl " or nmgen J nom cpan c 1e en or m om epan · or ag . . .. ;.j~l 

station och chefen för till depån förlagda depåchefen 1 01 
" 

ej understä lida skolor m. m. 
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]3eträffande förvaltningen är föreskrivet, att depåchefen un

er vederbö~'ande centrala förvaltningsmyndigheter i tekniskt 

d l el(onom1skt hänseende utövar uppsikten över och lednin<>en 
0c 1 . t> 

v depåns verksamhet, vilken omfattar depån med vad därtill 

l
a .. 1. de områden vid Hårsfjärden och angränsande farvatten 
)0 , ' 

sonl ägas eller arrenderas av kronan för flottans räkning, även-

50111 å desamma befintliga inrättningar, förråd och anstalter 

samt fast egendom. 
Depåchefen äger avgöra sådana till depåförvaltningen hö

rande ärenden, i vilka enli gt RM det tillkommer marindistrikt

chefen understä lld förvallningsmyndighet eller varvschef eller 

varvsdepartementschef att meddela beslut. 

Vid örlogsdepån skola finnas ammunitionsförråd, materiel

förråd och reservinventarieförråd enligt KMF :s närmare be

stänunelser. 
Vid depån skall vidare finnas anordnad en kassa. Kassa

förvaltningen utgöres av depåintendenten och en underofficer 

såsom kassör. Föreskrifter för medelsredovisningen utfärdas av 

marinförvaltningen. 
(Forts.) 

Tids'!crift . S ... .. l t 
t ]o vase ne e . 
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Utbildning till sjöofficer manskapsvägen. 
.Anfiiramk jlimlikt ~ ;}1 ay le(lamotcn BlirliJI'r.r;. 

I början av juni utfärdade Chefen för marinen Jwsliinuncl 
ser för fast anställt manskaps utbildning till sjöoHi r ·r. Be
stämmelserna innebära, al t sökande ulan realexam en höslen 
194'1 kunna påbörja Försvarets läroverk för att efter tre vinler
halvårs studier avlägga studentexamen. De två mellanliggande 
sommarhalvåren utnyttjas för komplelteringskurser i Sjöhigs
sUolan och på Sjökrigsskoleavdelningen. Sökande som tidigare 
avlagt realexamen, påbörja redan våren J 9-14 kompletterin gskurs 
i Sjöl<rigsskolan. Anslutning till studentvägens sjöoflicl'rsaspi 
ranter kommer alt för dem som i å r påbörja sin ulbil dnmg, ske 
1947 resp. 1946 i 2:a underbefälslmrs. Officersutnänminfi kom-

" mer att ske 1949 resp. 1948. 
Det kan i detta sammanhang vara av intresse all se, hur 

denna fråga utvecklats, sedan den först började diskuleras under 
l 900-talets första decennium. 

I. Utredningsförslagen. 

Sedan frågan om sjöofficerskårens rekrytering m ansl<aps
och underofficersvägen flera gånger bragts på tal , ti llkallades 
1918 års officerssaklwnniga, vilka förklarade, att någon pral(
tiskt godtagbar lösning av frågan icke syntes föreli gga. V,d 
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. en hade dock studieslipendiesyslemel redan hörjat tillämpas 
'11111 "d l '.-a denna t1 pun <t. 
11 sedan K. l\faj:t vid 192-1 års riksdag på nytt tagit upp frå 
~ 

11, ti!ll<allades 1924- års unclcrofficerssakkunniga. Dessa för
~~ctadc i sill betänkande, all et t antal underbefäl, som genom
~~tl den 2-åriga unclerofficersskolan, borde tilldelas stipendier 
~r alt kunna Jön·äna den erforderl iga oiiicerskompetensen i 
nllmänbildande ämnen. Därefter skulle anslutning ske till dc 
i ordinarie ordning rekryterade sjökadetterna, två år före oHi
cersutnämningen. 

Studiesl ipemlie- vägen. 

Sedan förslaget godkänts, tillkommo i mars 1927 reglerande 
bestämmelser, som efter vissa smärre justeringar 1939 ä ro gäl
lar:de ännu denna dag. Bestämmelserna innebära i huvudsa],, 
all vederbörande erhåller tjänstledighel med bibehållande av 
fullständiga löneförmåner under elt a lvå år samt ett årligt sti
pendium på 1,000:- kronor. Under deLta eller dessa år skall 
eleven inhämta kunskaper molsyarande begränsad studentexa
men. Hm och var studierna bedrivas, är yars och ens ensale 
Det vanLi gaste torde vara a ll vederbörande avlägger stuelentexa
men vid privatgymnasium. För övriga slipendialer ordnas in
lt:ädesprövning i allmänbildande ämnen vid Sjökrigsskolan, var.: 
l'ld de av skolöYerstyrelsen utfärdade årliga, skriflliga examens
proven gälla. 

.··· D_et väsentligaste bland övriga fordringar för antagnin g till 
~JO?fflcersaspirant är alt vederbörande skall hava avlagt under-
ff rcersexamen . 
. Efter antagningen till sjöofficersaspirant påbörJ·as ulbild

ntn · ut ~ 1 2:a undcrbefälsluns, d. v. s. då 21Js år återslå till officers-
namningen. 

för Na:kdelarna med detta system ha varit uppenbara. Tiden 
ant Utb_1ldningen blir tämligen lång, vanligen minst 11 år från 

agn111ge1 · · ·· l " Al d · · blir .. . l J SJomans zaren. ern v1d officersutnämningen 
dangenom minst 28 år. 
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Vidare har del vari t svår t att finna lärokurser, lämpade .. 

ändamålet. Särskilt förelåg denna svårighet för elever f~~~ 
Karlskrona. Även kan man antaga, a lt lockelsen icke :\r Så 

1
"11 

a ll efter at t hava uppnått det m ål, som fullgjord undcroffic:tlot, 

utbildning utgör, s tarta på nytt för tre a fyra trägna sludj/ 

Slutligen m å framh ållas de ekonomiska motigheterna bar. 

s lående däri, att endast elever med försörjningsplik t ha 111~J·l e. 
Jcr. 

hd att helt eller delvis få behålla sina löneförmåner. En lllinsk. 

ning från en kontantlön som underbefäl om c:a l 90 kr. f lllån. 

till värnpliktslön som kadett om 45 kr. j mån. torde h a avskräckt 

mången. Risken a tt få gå såsom surnumerär fänri k i flera år 

såsom fallet var under 1930-talets förra del, har säkerligen äYct; 

bidragit till att denna sjöofficerskårens rekrytering Jrån man

skapet kommit a lt sakna betydelse, vilket framgår av nedan

s tående siffror. 

Antalet elever, som på delta säll vunnit sin sjöorricersbc-

fordran, utgöra 
193G . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

1942 
1943 

l 
2 

Summa 8 

Av dessa tilihörde två ursprungligen Karlskrona och sex 

S Lockholms örlogsstation. 
F . n. finnas inga elever, f. d. slipendialer vid sjökrigsskol an. 

men däremot finnas vid Slackholms örlogsstation tY~l, som 31~
lagl studentexamen 1944 och två, som beräknas färd iga 19Jo. 

1930 års för svarskommission. 
'il 

1930 :'\rs försvarskommission, som före avgivande av _
5
: .• 

slutli ga betänkande hann konstatera, att ingen sjöoff irer rel'~inl 
Lerats manskapsvägen, föreslog i s tället, a lt årligen cll 

31 
.. de 

skeppsgossar skulle utbildas i en förberedande ]mrs fii r intrn 
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. 
5 

'ökrigsskol an. Detta var dock ett avs teg Irån principen, att 
1 J fast anställt däcksmanskap skall h a möjlighet till sjöoffi-
·I lll d" t bl 'll .. ]]' ·· . befordran, ares · oH t1 rac < 1ga förutsättningar finnas. 
reis . . . . • . 

förslaget bl ev helleJ aldng ulLonnat, pa grund av att enl1gt 

.. 
1
mda kommissions förs lag skeppsgossekåren avs],affades. 

n al 

öslers/röms-u/rcclningcn. 

Somrnaren 1936 erhöll Redaktör österström i uppdrag a lt 

utreda officerskårens rekrytering. Enär hans utredning var av 

förberedande karaktär, lade han huvudviklen vid klarläggande 

ar inverkande förhållanden, särskilt med officerskårens demo

krati sering som syftem ål. Dessa förhållanden äro bl. a .: 

breddning av rekryteringsbasen till a lt omfatta alla sam

hällsklasser; 
borttagande av i'lldersgräns, m aximi rmtal för sökande man

skapsvägen, m . fl. spärrar; 

hävande av oHicersl<årens påstådda isolering från samhället 
i övrigt; samt 

ökande av officerens förtrogenhet med underställåa perso 

nalgruppers arbets- ocsh levnadsförhållanden. 

Till dessa förhållanden återkommer jag i ett senare sam
manhang. 

österströmsutredningens förslag till utbildningsvägar inne
bära i princip följande: 

a) Sjöofficersutbildningen sinelentvägen hör förlängas, för 

att eleverna skol a h inna Jä bättre manskapserfarenhet och un

der lång tid hinna prövas i j ämförande syfte med elever, komna 
ilJanskapsvägen. 

b) Sjöofficersutbildningen »långa vägen >> hör via underoffi-
cersexame l l .. d d . A 
Officer n o c 1 Je_gran~-~ . s tu entexamen v1~ _n:1ens uncler-
t·i sskola leda t1ll Sjokngsskolan. Den prmCipiClla föränd-

ngen be ·t · Il· • · d' · d ' · 
•1 s ar a lsa 1 alt stu Iestii)en 1erna ersättas av slud1er 

arm· 
ens underofficersskola. 
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:\Iol dc liamförda demokratiseringsprinciperna h:1 i och , 
sig inga erinringar förekommit. Den -~ör de1·as gcn<li 1l[ör::n~~~ 
Cl forderliga förlängi.Iingen av sluclenl\:agen l:ar dar\' mot Väck~ 
allvarliga betänkligheter, enä r den ulgor en ~~-r~k l rcl"·)· terings, 
försämrande åtgärd, som icke dikteras av milltara skal. I snu, 
let för all tå la e lC\·erna avlägga underof[icersexam elt och stu. 
denlexamen vid Armens unclero[[i cersskola, föreslog nwrinche. 
fcn upprättande av ett militärgynmasium. 

1939 års re/; r y teringssai-.J.: unniga. 

I januari 1939 tillkallades utredningsmän - J9i)IJ a rs rch y. 
teringssakkunniga - v ilka på grundval av öster~l t~iimsu t red
nincrcn och inkomna r emisser skulle ularhela slu tgtl t1 ga förslag 
ti ll tobl. a. sjöofficersrekry teringcn . Samma år inl ämnades ut-
redningsmännens be tänkande. _ 

Det mest i ögonen fall ande draget i delta hetaukandc är, 
alt sjöofficershefor dran för elever m ed rea lexamen siirsl\ ilt un
derlä ttas. Utredningen sk il jer nämligen på realexamensvägen 

, och mansJ..:apsvägen. Den förra benämningen är n ågot oegent
l ig, enär elen en dast är öppen för så da na elever med reu lcxam en, 
som äro fast anställt mcmsl.:ap. 

Utredningsmännen föreslogo , all vid fJollan al b sökande 
l · · ·.. ans med realexamen skulle äga företräde vid anstäl nmg l SJ0111 · 

kåren, samt alt dylikt manskap skulle slippa 2.klassar-året och 
· 'ld · d' l t fl - r el-rd utbdd-alltså fullgöra underhefälsuth1 nmg tre ( e er " . 

n in gen. . r lsut-
Elever manskapsväcren skulle efter normal u ndc1 be a 

to o o 1.. d . rcalexa· bildn incr få ägna ett anställningsar at av aggan e a' .. ·a to .. fu!lgo' men. H ä runder skulle eleverna rcalexamensvagcn 
praktisk tjänst som underbefäl. l 0111• 

Därefter förenades de båda vägarna. Eleverna skulle z !W 

l ' ll . "k lnlv so menderas på långresa en vinler oc 1. ll SJO ·urs en " ·Jztt!le 
d d t .. · · ·anter Sedan 5 

mar tillsammans m e stu en vagen s asp~r. . : .. al'lM' 
föl J. a två å rs studier vid Armens underoH1cer sskola J o t ' 1e11 .. 1 te xctil gande av une/eroffi cersexamen och begransad sttH en · 
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slutligen drygttvå år vid Sjökrigsskolan. Ulbildninaslidens 
~~ ~~6d blev härigenom 8, resp. 9 å r för dc olika vägan~a. 
l<lllo;\Iarinchefens förslag om m ilitärgymnasium ansågs av kosl

dsslzäl icke kunna förordas. 
11a som synes beslå r den egentli ga förändringen i förh å llande 
till östers tröms-utredning - förutom i ovan påtalad premiering 

111311skap med r ealexamen - dels däri, att eleverna skulle av 
6
öra långresan gem ensamt med studentvägens aspiranter, dels 

~ ll elever manskapsvägen icke erh ålla någon praktisk tjänst som 
underbefäl. 

Beträffande studentlinjen föreslogs icke någon förlängning 
men att inom utbildningslidens ram vissa åtgärder skulle vid
ladas i syfte alt öka manskapserfarenheten. o 

Invändningar mot en dylik vidarebefordringsväg för man-
skap med realexamen hava rests från olika håll. Det är givet, 
att skickligh et och amhitwn ur flottans synpunkt äro av större 
värde hos sjöofficeren än ett års lägre ålder vid officersutnäm
ningen. Ur manskapels synpunkt måste före trädesrätten vid 
antagning till sjömanskåren te sig orättvis. Vidare kan befaras , 
att mången sökande med realexamen skulle söka till flottan 
endast för att bli officer, vilket ju hela systemet även avser. 
Enär sannolikt flera sådana sökande skulle finnas än antalet 
disponibla pl atser, skulle dc över taliga under någr a eller något 
år kanske behöva stå kvar och förrätta underbefäls- eller kan
ske uo-tj änst, för vilket deras utbildnin g egentligen icke var 
upplagd. 

Utredningen föranledde in ga praktiska resultat men kom 
att ligga till grund för vidare bearbetning i 1941 å rs försvars
Ulrednincr o· 

Manskapsviigen vw reservoffi cersexamen. 

b För att öka antalet reservofficera re vid fiollan och för alt 
cer_eda därav förtjänt manskap vid däcksavdelningen en god 
å~~~~lanstä ll ning föres log 1924 å rs undcrofficcrssakkunniga, att 

ltge11 fem un derbefäl med fu llständ ig underoHicersutbilclning 
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skulle erhålla tjänstledighet för avläggande av examen i lla .· 

gaitonsskolas sjökaptensklass samt praktisk tjänstgöring ~, 1 ' 
handelsflottan. Därefter skulle följa utbildning vid Sjöhicrl<\ 
skolan till officer i flottans reserv. Förslaget godkändes ~s~ 

o d' J Ctt 
reglerande bestämmelser ut~ärdades genom _ na 1gt Jrev angå, 
ende reservkadetters antagnmg och utb1ldnmg m. m . 

När sedan förhållandena redan före krigets utbrou tvingad 
d

. e 
till snabbare ökning av sjöofficerskåren, än de or m arie rekry, 
teringsvägarna medgåvo, ordnades till en början särskilda ko1~1 -
pletteringskurser vid Sjökrigsskolan för reservofficerare, SOil) 

ansökt att bliva överförda på stat. Emellertid blevo förhållan
dena under kriget än mera trängda, varför överföring av reserv. 
off icerare till stammen måste ske enbart med hänsyn till veder
börandes lämplighet och praktiska skicklighet, oavsetl allmän
bildande och militära-teoretiska kunskaper. 

På denna väg ha bl. a. 10 f. d. anställda däcksmatroser vun-

nit sjöofficers befordran. 

Extra sjöofficers lin jen A. 

Vid ovannämnda tillfälle med ytterligt t rängda personalför
hållanden förordnade K. Maj: t genom nådigt brev av den 4 april 
1941, att 10 flaggkorpraler eller underofficerare t illhörande 
däcksavdelningen, födda tidigast 1907 och vilka fullgjort full· 
ständig underofficersutbildning i styrmansklassen, fin go beord· 
ras till sjöofficersutbildning under ett och ett tred jedels år. . 

Utbildningen försigg1ck i två sjölmrse'· c:n ~ammanlag t sex 
månader och en kurs å sjökrigsskolan om c:a 10 måna~ei 
Kursplanerna omfattade enbart sjömilitära, alltså inga aJlman· 

bildande ämnen. i 
. ' ld . D . 1 erades Sex elever fullfölJde utb1 nmgen. essa mp ac der· 

rullan i den tur de skulle ha fått, om de omedelbart efter un 11 
d. t r oc 

officersexamen påbörjat ett års studier som stipen w e 
däref ter antagits som sjöofficersaspiranter. .. 11• 

Härigenom blev en aspirant omedelbart vid officcrsutnW 
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hösten 1942 löjtnant, tre blevo löjtnanter höslen 1943 
· oel1 

nl11" två ].:unna vän la löjtnants befordran hösten 194-!. 
oc\J 

tM1 års försuarsutredning. 

Den u tredning av h ela försvarsorganisationen, som ulföreles 
, 

1
g41 års försvarsutredning, kom givetvis även att omfatta 

~rslag till principer för sjöofficersutbildning manskapsvägen. 

Det mest karaktäristiska för försvarsutredningens förslag är, 
all avsteg göres från den av alla tidigare utredningar fastslagna 
principen, att uthildn~ngen skall gå via m:clerofficersexamen. 
En bidragande orsak 1111 att denna examen t1d1gm·e ansetts böra 
avläggas, har varit, att elev, som av en eller annan anledning 
ej vunnit sjöofficersbefordran, skulle utan omgång kunna vinna 
fas t anställning som underofficer. Genom den nyskapade re
scrvofficerslinj en B hade emellertid öppnats möjlighet för aspi
ranter med stuelentexamen - men ulan sjökaptensexamen -
all erhålla anställning som officer i fJollans reserv. Möjligh eten 
alt på basis av student- och reservofficersexamen vinna civil 
anställning får sålunda kompensera, att anställning såsom un
derofficer icke utan omgång kan vinnas av elen, som icke blir 
sjöofficer. 

Den sjömilitära utbildningen kan genom åenna omläggning 
redan före antagningen till sjöofficersaspirant uppläggas som 
en_ förberedelse till högre utbildning i alla sjömilitära ämnen i 
st~J ~et för ett fulls tändigt och detaljerat studium av vissa sjö
~lhlära ämnen, beroende på vederbörandes yrkesgren. Den 
~~eslagna utbildningen försiggår under två sommarhalvår i sjö
k Jgsskolans regi, de i inledningen omnämnda kompletterings
urserna. 

bib .?e allmänbildande kunskaperna, föreslår utredningen, skola 
i D1

' 11gas vid_ ~:n för hela fö1:svarsmaklen gemensam lär~anstalt 
"' .Psala, van aven underofficersskolans elever erhålla sma all
'''<l.llb 'l illa . 1 dande kunskaper. I samband härmed utbyttes det av 

1'il1chefen förslagna namnet ''militärgymnasium'' mot ,,f'ör· 
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svarsväsendets läroverk », sedermera faststä lll ti ll >> F örs. 
l l l <lt'·t· ärover (>>. ', 

Utbildningens gång för däcksmanskap blir dän- id de 
inledningsvis anförts . 

11 
Sotll 

Utbildningen i försvarets läroverk får icke påbörjas för .. 
efter fyra å rs ans tällnings tid, oberoende av i vilken klass stan 
d . ' l ·· · J) l l l tu. 1erna pa JOrJUS. en som av ag t rea examen oc 1 därför ick 
behöver gå lägsta klassen, påbörj ar kompletteringsku rs i 

5
.e 

krigsskolan redan efter 3 1fz års anställningstid. JO· 

Det kan synas, som om den anslagna studieliden i Försva. 
rets läroverk är väl kort. Härvidlag finnes dock erfarenhe t från 
armen a tt gå efter. Man bör också räkna med att det här gäller 
elever i mogen å lder med stor uthå llighet och arbetsfö rmåga, 
som bereda sig för sitt bli vande yrke. 

Utbildningstidens längd blir på detta vis 8 resp . () år, bero
ende på om realexamen avlagts ell er ej. Därest 1942 ltrS civil
anställningssakkunnigas förslag om en ans lä llnings~dd er av 16 
år bifalles av K. Maj :t, kan utnämningså ldern bli 24, resp. 25 år. 
Medelåldern för avläggande av realexamen är dock f. n. över 17 

' år, varför 24 års å lder för däcksmanskaps sjöofficersutnämning 
torde komma att höra till sällsyntheterna. 

Med nuvarande skolorganisation av-lägges studen texamen 
normalt under 20 :e levnaasåre t. Utbildningen till sjöoff icer stu
dentvägen lager icke fullt 2 1fz år, varför utnämningen sker vid 
23 a 24 års å lder. Vad beträffar utnämningså ldern tål därför 
manskapsvägen väl en jämförelse med studentvägen. 

II. Granskning av inverkande förhållanden. 

Från vissa håll har framhållils det oberättigade i alt en 
del erhålla sin utbildning på statens bekostnad, m edan andra 
med avsevärda egna ekonomiska uppoffringar få sträYa ti ll saJ1l· 
ma mål. Dylik favorisering av sökande manskaps\'iigen lzall 

komma att försämra rekryteringen studentvägen. 
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\ 'idare har befarats, a lt vid andra statens verk en liknande 
!i o' omvårdnad av de lägre tjänstemännen med rälla kom-

,t~ l " .. · . att ]u'avas. 
111

e
1 
Betänldighel har vidare anförts mot att underofficerskåren 

d 
ndrao·es sina bäs ta krafter 

J.JII a " 
Dessa påståenden äro icke motsägelselösa. l\Iot det senast 

nförda argumente t kan exempelvis invändas, att möjligheten 
;i!l officersbefordran verkar till bättre kvalitet på det antagna 

111
anskapet. En sådan allmän höjning av standarden kan väl 

tänkas uppYäga avgången av enstaka toppmän. För övrigt är 
del ingalunda säkert all dessa Loppmän stanna kvar vid vapnet 
och gå underofJicersvägen, därest de icke kunna bli officerare. 

Vidgning av re/;ryler ingsbasen. 

Endast en åsikt kan råda om önskvärdheten av att h ela 
svenska folket blir rekryteringsbas för officerskåren och alt 
denna och därmed hela försvaret blir väl förankrat hos h ela 
nationen. 

Gjorda undersökningar ang. faderns yrke beträffande sjö
officersaspiran ter, komna studentvägen visa, att dessa under 
1900-talet till närmare 90 °/o rekryterats bland söner till office
rare, ämbets- och tjänstemän m. fl. i liknande ställning. Sam
tidigt kan dock en tendens till ökning av rekryteringen bland 
söner till fäder m ed andra yrken förmärkas. 

l de allmänna läroverken har länge pågått en ökning av 
c~e:er från de bredare folklagren, jämväl bland dem som full
f~!Ja sina studier ända till studentexamen. Detta ger anlednin g 
hl] förmodan, att b reddning av rekryteringsbasen skulle komma 
at~ ske, utan att n ågra särskilda åtgärder behöva vidtagas. Dock 
~laste därvid observeras, dels att breddningen av rekryterings
\' ase~1 skulle gå tämligen långsamt, dels a lt de s tudiebegåvade 
~-nglJngarna från sådana socialklasser, som vanligen ej lå ta sina 
·Oller avlägga studentexamen, endast säll an välja officersyrkeL 
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1936 års riksdag rekommenderade och 1939 års rckrqc1 .. . ll)g 
sakkunni ga ulformade förslag om en utbi ldningslin je, hasc. s. 
på rea lexa m en. I samband h ärmed gjord undersökn ing \' i s~au 
all 50 ~t 60 °/o av dem, som avlade realexam en, tillh örde fo]\de, 

'els bredare lager. Yiclarc konsla lcrades, a lt av dem m ed realex 
men, som under de senaste 15 års sökt anst iillnmg so1n sta. a-

. c\)), 

m anskap, närmare 55 °/o Lillh örl dc lägre soc1alld assvrna. 

De l är ovedersägligen ril.:. li g t, aU rekryteringsbasen ökas s· a
väl på grund av pågående Jörändring av clcvm a leri alc l i gy111_ 

nas icrn a som genom uppläggande av en realexam cnsv iig. Även. 
s~t kan man räkna med a ll försvaret ko;l'lller att synas so111 en 
vik tig angelägenhet för ifr ttgavarande officerares anhöriga. 
Dessa m ås te dock alllid bli tämligen få taliga. Kanh iincla deras 
intresse dessutom står och faller med ifrågavarande off icers 
exis tens. 

En säker förankring av försvaret hos hela svenska folket 
m ås le vara oberoende av hmuvida någon nära anhör ig är ]mu

ten till försvarsmakten i m era eflers lrävansvärd ställ11 ing eller 
ej. Härför ford ras att varj e mi litär begåvning skall kunna vinna 

' inträde på officersbanan, även om han dessförinnan icke har 
annan skolunderbyggnad än folkskolan. Det är alltså vissheten 
om att var och en , som kan göra si g gällande i konkuncnsen, 
kan komma sig l'ram oavsett skolunderbyggnad, som skapar för
ankrin g hos folket; icke det faktum, alt alla folkl ager äro repre
senterade inom officerskåren. Ur denna synpunkt, som givetvis 
måste vägas mot andra i det följ ande angivna synpunkter, är 
det lika fel att alltför mycket premiera sökande m ed realexamen 
som sökande m ed studentexam en. 

E lt annat sä tt att öka r ekryteringshasen ä r att förbättra 
löncförhållandena och förbilliga utbildningen, som nv mann
chefen föreslagits. ' ' id 1936 år s riksdag väckles motion °111 

exa· 
ekonom iskt vederlag å l underbefäl, som efter undcro f(ic~rs :, tt· 
n:en utbildades till office_r. Härvidl~g. h a ocl~så vissa. Io~~~etl 
nngar ägt rum, exempelvis a lt, som t1d1gare n amn ts, g1 fl ) 

får beh åll a förulvarande löneförmåner. 
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provning eller /;uolsysl em . 

vcl har o\·an anförts, a ll var och en Yid försvarsmakten, som 
d ]au1nighel och skicklighet i s ilt yrke saml m ed god karak-

111c förenar begåvning och bildn ingsbcgär, ska ll h ava möjlighet 
w~ ]<Omma fram på oHicersbanan oavse ll tidigare skolunder 
at·""nad. Om m an förutsätter, a tt överskolt på lämpliga sö-
b\ 00 

' "l l d l d l f "l ' "l l o : de finnes, sava s u en er som u n er Je a , sa uppsta er stg 

1
1.'~

1

:an varpå den jämförande prövningen skall baseras och n är 
1a0 ' 

den slutliga ullagningen skall vara full gjord. 
Det enkl as te vore give tvis, om alla lämpli ga kunde få fort

sätta sin utbildning fram t ill officersexamen och om därefter 
placeringen enligt en gemensam turlista kunde bli avgörande 
för vilka som skulle antagas t ill sjöofficera re. Ett dylikt system 
är ogörligt, enär det bleve alltför dyrt och dessutom innebm·e 
orätt mot individen. 

I östers trömsutredningen föreslogs, a lt utbildningstiden för 
aspiranterna s tuden tvägen skulle förl ängas m ed ett halvt år, 
under vilken tid jämförande prövning av aspiranterna skulle 
t;öras under tj änstgöring ombord. Denna förlängning skulle 
dock menligt påverka rekryteringen sludenlvägcn, varjämte 
omläggningen av officersutnämningen t ill våren vore oläglig. 
Ett anna t allerna liv upptog därför jämförande prövning under 
första vintern i kadettskolan varvid överrekrYtering borde ske 

' " 
med 50 Ofo med företrädesrä tt för sökande m anskapsvägen. 

Marinchefen föreslog, att utbi ldningen skulle vara gemen
sam ända från Li dpunkten fö r antagn ingen av studentvägens 
aspiranter. En dylik uppläggning av utbildningen skulle vara 
möjl ig, däres t clt mil itärgymnasium funnes. 

1
, Den st-ora svå ri gheten - vid prövning av aspi ranler komna 
·lanskapsvägen resp. s tudentvägen ä r givetvi s a ll kunna skilj a 
:el!an inverkan av tidi gare utbildning och av anl ag, eller m. a. o. 
lel!an aktuell a färdi gheter och utvecklingsm öjligheter . Vid 
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samtjänstgöring p~\ tidigt stadium uneler huvudsakltgen [lral·. 

Ll thildning i mil i lära ämnen ha manskapsYägen kulllna 'ttsk 

ranler med sin s törre n-1ililära edarenhel och större 1~ 10:spi, 
bättre möjlighel al l göra sig gällande. Under de teoretiska t>llad 

dierna i land dä remot ~1ro studentvägen komna asp iran te~· Slu. 
. . . . ~ 

sm gedtgnare skolunderbyggnad dc mera gynnad(•. SMut 

l l 
o . 1 1 o •• • . • d lda 

upp ;.ommer zrav pa en myc zcl ang provnmgslt , nlkc t Slår . 

molsatsförh8llandc till dc sökandes krav all snarast ra inrikt l 

sin strävan m·ol cll uppn~l.eligt mål. Yarjc förlängn inM ay denna 

tid försämrar sludenlrekryleringen. Förslaget att la la lllan~ 
~kapsYägens aspiran ler börja från början tillsamm an, med stu. 

clenlv~igens asp i rant er medför antingen eLL alltför kontentrerat 

inläsande av s tudentexamenskursen eller en onödig fiir l~ingninc 
o 

a\· manskapsvägen. 

Dessa SYårighelcr, som hi ll iJls vad bclrMfar lloltan enelast 

Ya r i l av teoretisk art, ha i allmän hel medfört, all o !t k a u l red. 

ninsar föreslagit, a lt platserna i kadettskolan skola fö rde las meJ. 

lan elever på dc olika rekryteringsvägarna enligt cll k.·u tsyslem. 

Ett dylikt syslem ger stabililet åt rekryteringssystemet och ökat 

förtroende. 

Sålund a föreslago 192-1 å rs undcrofiicerssakkunn iga, alt år

ligen fem unclerbe{äl borde avses för officcrsuthildn in .~ . Siffran 

höjdes av 1925 års r iksdag till tio. 1930 års försvarskommission 

förordade, a tt årli gen borde ullagas fem sl.:eppsgossar, vi!J(et ju 

måste innebära cH än mindre an tal underbefäl. 19:3G a rs ri ks

dag ans8g, alt ell visst an tal skulle reserveras för m anskap rn~d 
1 ca lexamen för a ll hereda tryggh et å t denna utbildningslinJe· 

Öslcrslrömsutredningen, som förordade den jiimförande 

Prövnincren bedömde aLL h ä rigenom 40 Dfo av SJ·öofficerarna 
o , , u o tt 

skulle komma mansl<apsvägcn. 1\Iarinchefen, som nnsag a 

österströmsutredningens utbildningsplan skulle leda ti ll en l(~: 
Legoriklyvning av sjöofficerskårcn, förordade av denna anlena 

ni ng endast ett kvottal av 5 °/o för de från manskape t ].:oJll de 

officerarna. Därest e tt mililärg~·mnasium tillkomn1e , );ull 

kvottalet ökas. 
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1939 årS rekryteringssakkunniga förcslogo, dels a ll en viss 

·en l av antalet p latser skull e reserveras för a ll a v K. J I aj : t 
1' 0( l . L... l I ; .,en förde as 1 u Jainnanc e sy le, dels all kvottalen skulle 
11 ho · · l o •• l · 
·_ Ja endast en VJSS penoc av ar. An c nng i kvoUalcn skull e 

":d .. 1111nas etl år före löpande periods slu t. 
• es t a . . .. . o _ 

· )Iajontelslorslaget gtck ut pa: Go Dfo sludcntvägcn, 25 o;0 

anskapsvägen och 10 °/o i K . .:\la j :l hand. Kvottalen skulle 
iii' 1'"· . d J' 

.n JaslsJagna or en peno av 1cm år. Reservationsvis fram
y:H'l 
;ördes förslag om kYoltalen: 75, 15 och 10 o;0 samt en f'orsta 

•i ltighcts ti cl av 10 år; de l senare enär det skulle dröja så många 

:r. innan den första kullen orficerare enligt dessa kvottal hun

ni t utexamineras, alt alltför · litet bedömningsmaterial skulle 

fö rel igga ,,id kvottalens omprövning. Till denna reservation 

ansl ut sig marinchefcn. 

1941 års försvarsutredning föreslog, all antalet platser i ka

dettskolan skulle fördelas med 75 °/o aY platserna för rekryte

Jing stuelentvägen och 25 % fö r rekrytering från det Jast an

stä llda manskapet. Ingen av r em issmyndigheterna har h aft 

tyngre vägande im·ändningar mot en dylik uppdelning, som 

:iren godkänts av dcpartemcnlschcJen. Denne har dock förbe

ha ll it sig det slutliga avgörandet i ayyaktan på Sjöförsvarels 

utbi ldningskommissions betänkande. Delta betänkande som 

föreli gger seelan december 1943, innehåll er dock intet so1~1 kan 
tänkas influ era på lwo ltalen. ' 

Det är give tvis allas uppriktiga önskan, att ett svslem skall 
kunna till a··mp ·f ll ··tl · o • l .: as, som ger u ra vrsa, sa a tt 1c ;.e sann·c elever 

ena rekryterin gsvägen få företräde framför bättre elever den 
andra v" er o 

aoen. Ingetelera av dc bada systemen skapar fullgod 
garanti i dett d 1\f . ... l 
Ul .. a avseen c. ' en 1 SJa va verket kan l.:uotlalen för-
sallas bli t ·· d d · · va . u prova e un er en vrss penod år. Vidare prövas 

fö; J;.elev under hela sin utbildningstid. Kvotsystemet l;.an där 

ni orvantas komma att varje år ge medeltalet av vad pröv

Un~gssystemet skulle ge med större eller mindre fluktuationer 
er olika år. 

klar?et kan, efter vad ovan anförts, anses vara tillräcklig t 
agt 
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a) alt kYotsyslcmel bör tillämpas 
systemet, 

h) alt kvottalen höra vara 75 °/o studentvägen och 25 0 

manskapsvägcn, l 

c) all kvollalen skola gälla vid inträde i kadellskolan d , . \', s 
två år före officersexamen. · 

Om dessa beslämmelser träda i kraft i år, 1944, så är d 
allt för tidigt att ändra dem redan om fem år, 1949, d. v. s.~: 
nya kvottalen skulle beh öva heslämmas redan våren 1948. De 
första, manskapsvägen rekryterade sjöofficerarna enligt nu be. 
stämd utbildning komma alt utgöras av de underbefäl med rea\. 
examen, som påbörja sin första kompletteringskurs i år, 19-li. 
Dessa utexamineras först hös len 1948. 

?dan hör dessutom icke för ändring av kvottalen räkna med 
tidigare kurser än dem, som antagits till sjömanskåren efler 
fastställande av kvottalen, d. v. s. hösten 1944. De fö rsla a1 
denna kull kunna utexamineras som sjöofficerare höslen 1952. 
\'åren 1953, alltså sedan kvottalen gällt i 9 år, föreli gger av en 
enda årskurs, sjöofficerare komna manskapsvägen och antagna 
efter kvottalens fas tställande. Dessa u tgöras dessutom endas! 
av sådana som före antagningen avlagt realexamen. Icke enl 

, , 'Il ·" 1· ]'<5 en!lal en giltighetsperiod av 10 ar synes a lltsa vara tl ~ ~-c ' lo o 

delta system. Systemet mås te därför få anses allHor sLell. 
1 Ändrina i kvollalen bör i stället kunna ske, så snart beho 

. t> .. . , . • d t årslntllar. föreligger, men andrmgen far rcke avse re an an agna . ·k-
.. ... d d d" lysn lll<JSVCI Ändringen hör heslammas iore en atum, a upp " o . 

. .. . "l la man samheten för höstrekrytenngen hoqar, men endast ga 
skap, som antages efter ändringens tillkännagivande. 

31 .. .. . . d . , ·J· behOvet I ovannamnd forsvarsutrednmg har . et ar 1ga 1,ärcn 
nyutexaminerade sjöofficerare beräknats Lrll 1 /zo av hela , 31 
- 620 sjöofficerare - innehärande ett årligt tillskol_L :;11 är 
'\vaånaen under de två si sta å ren under kadettutbildnlllo \lan 
' o < b . . . · .. ·arna· · enliat erfarenhel mycket liten båda rekrytenngsvag, Higrr 

b . . . . . . S ···J · .· l·olans kan dä rför räkna med att antalet platser 1 JO ,u gss' 
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efler genomförd organisation bör vara 24 för kadeller stu
~lf\55 .. 6 en och 8 för kadetter manskapsvägen efter fastställande 
delltvao 

anstående kvotlal. , av . 
:t' f{ur rnånga aspn·anter med studentexamen, som behöva an-

för a tt erhålla 24 lämpliga kadetter, blir en erfarenhets
t~~~Jjnskningen i aspirantantalet torde dock kunna göras pro

rtionsvis kraftigare, än vad kvottalet anger, eftersom redan 
~:~d aspiran tantagningen ett visst urval kan göras. Denna fråga 
:~ aspirantantalets minskning på grund av senare komplelle
. g med aspiranter manskapsvägen, blir aktuell 1945. Bäst 

t ill 
torde vara att vid antagningen icke skilja på sjöofficersaspiran-
ter och reservofficersaspiranter linje B. , 

Vad beträffar antalet underbefäl, som böra givas förbere
dande utbildning för inträde i Sjökrigsskolan, så har 194T års 
försvarsutredning för flottan räknat med 15 platser i Försvarets 
läroverks lägsta klass (2. klass) på studentlinjen, i vilket antal 
även är inräknat de underbefäl från flollan, som avse bliva 
inlendenturofficerare. I denna summa ingår inga elever med 
realexamen, enär dessa äga rält att komma direkt i 3. klass. 
Xwn i denna senare klass är räknat med 15 platser, vilket alltså 
förutsälter lika stor avgång i 2. klassen, som antal sökande med 
realexamen. I sista (4.) klassen är räknat med 10 platser. 

Det berä ttigade i att räkna med en dylik kraftig angång 
kan ifrågasättas, men härvidlag saknas erfarenhet vid flottan. 
\'id ev. överskott på studenter från försvarets läroverk stå för 
dessa vägen till reservofficer linje B. öppen. Det synes därför 
lämpligt, att t. v. för flottans del årligen antaga 15 underbefäl 
Ulan realexamen. Dessa kompletteras påföljande år meå. dc 
underbefäl, som avlagt realexamen och som bedömas hava -
~ortsett från realexamen - lika god lämplighet, som de sam
ltdigt antagna eleverna till lägsta klassen. Della förutsätter 
cnlellertid, att det m edgives en viss tänjbarhet i antalet man, 
8~111 få placeras i 3. och 4. klass. Om förhållandena icke med
g~va överskridande av angivet elevantal i 3. klass och avgången 
~tsar sig mindre än vad försvarsutredningen rälma t med, så 
Unna icke alla pla tser i 2. klass utny ttjas. 

Tidsicritt i S jöväsendet. 22 
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111 ansl-.:apserf ar enhet. 

:Man har på ansvarigt håll alllid haft klar t iör sig bet · 

sen av ett go tt och förtroendefullt förh å llande mellan off/ deL 
cere 

och hans underlydande. Detta vinnes bl. a. genom förs t' n 
frå.n officerens sida för de underlydandes livsbclingelseraelse 

betraktelsesätt, icke endast ifråga om militära förhållanden ll~ch 
även civila förhållanden. För att skaffa sig personlig erfare~~ 
het om dessa förhållanden bör den blivande officeren hclstnnct~ 
någon, icke alltför kort tid dela manskapels lott. t 

Della är ett spörsmål, som blir av intresse huvudsaklian 
o dl 

för aspiranter studenlvägen. För sjöofficerare manskapsyägen 

blir denna synpunkt väl tillgodosedd, även om m anskapsvägen 

ej längre kommer att gå via underofficersexamen. 

Brisler i den personliga erfarenheten kan dock uppv~igas a\' 

intresse och välvillig omtänksamhet. Utbildning 'id RSS i 

militärpedagogik och samhällslära - civil m edborgarkunskap 

- kompletterad med föreläsningar av . nn till lämpli ga personer, 

företrädande skilda samhälleliga företeelser och intressen, är 

även ägnad att öka sjöofficerens förståelse för manskapets för· 

' hållandcn. Slutligen kan påpekas, att idrotten ger goda tillfäl

len aU lära känna den underlydande personalen »inifrån». 

Allmänbi ldande kunskaper. 

I allmänhet har åsikten varit, att bildningsnivån hör bibe· 

hållas, jämväl i de ämnen, som icke direkt utgöra en nödvändig 

förutsättning för den sjömilitära utbildningens bedrivande. Un: 

dantag ha dock förekommit, exempelvis vid 1902 års riksdag,. d: 
det ifrågasattes att för vissa officerare avslutningsexamen 1 o. 

eller 6. klass elementarläroverk borde vara tillräcklig grundval. 

1909 års rekryteringssakkunniga ansågo emellertid student· 

examen som en nödvändig minimifordran även för asp il:a n t:~ 
man skapsvägen. Samma fordran bibehölls av 1918 års offJcei tl 

sakkunniga, medan 1924 års underofficerssakkunniga ansågo, ~
viss minslm:ng ifråga om språkkunskaper möj ligen kunde me 

givas. 
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De 1927 fas ts tä llda Lordringarna gho emellertid tämligen 

J; r~[li g l a:.k~ll p~ sluc/enlexamenskompetensen, i huyudsak be

, de dan att 1 ·w en 
' tyska, m oder smålet, historia och geografi ansågs realexa-

skompeten s vara tiilf y llest. 
JI ICJ1 

Vid översyn av dessa bestämmelser 1939 sänktes fordring-

Ja i vissa ämnen vllerligare, varigenom kurSJ)lanerna kommo 
nrl ' " 
~ ll omfa tta i 

kemi samt i endera engelska eller franska kursplan t. o. m. 

Il ringen. (Kurserna angivas för enkelhetens skull endast i för

hållande till 4-årigt gymnasium). 

Emellertid framlade 1939 års rekryteringssakkunniga sam

tidigt krav på väsentlig ökning av ämnesomfånget i de rent all
mänbile/ande ämnena. Sålunda fordrades student-kompelens 

modersmålet, historia med samhällslära och geografi. 

Samt idigt föreslago emellertid de sakkunniga yt terligare 

minskning i språl..:l.:unskaperna, vilkas inhämtande dessutom 

underlätlades genom valfrihet bland de tre språken. Sålunda 

behövde endast etl språk för as fram till studentexamen, ett 

t. o. m. II. ringen, medan det t redje kunde helt utgå. 

De kursplaner, som ularbelals för försvarels läroverks s tu

dentlinje m en som ännu ej fastställts av K. lVIaj :t, innebära en 

ytterligare höjn ing av den begränsade studentexamens kval i tet, 

utöver vad 1939 års rekryteringssakkunniga föreslogo. Sålunda 

höjas fordringarna i kemi t ill studentexamen och t illkomma 

ämnena kristen dom och biologi med hälsolär a i vilka ämnen 
krävas kunskaper motsvarande I I. ringen. ' 

l{ual ifilw tioner för an/agning. 

s· .. I_och m ed aU bestämmelserna för man skaps utbildning till 
·Jooffl cer basera ts p~l ell kvotsys lem komma antagningsbestäm-
111elserna . .. . d . l . l .. . . 
l" . 1 OYngt en as t a ll ver -<a ttl alt de for u tb lldnm gen 

s~Pllgaste så vitt möjlig t bli dc utvalda. ~ågo l tal om onödiga 
Parrar kan det ju under sådana förhållanden icke bli. 
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De för flo ttan säregn a tj änstgöringsförhå llandena llled . 
" · l d l · l f 1 gtva icke för personalchelerna 1 an - wmpamc 1e oc 1 sta tio 

ch ef - all skaffa sig den ingående personalkännedom, s0111
11 ~

möj li g för motsvarande chefer vid andra försvarsgren·t r. Det~t 
har medfört, alt vid all persona lprövning - evad det g:i. ller ltp ~ 
fl y ttning i Ljänstba rhetsklass, befordran m. m. - lllCd räkn~ 
vederbörandes uppförande- och ljänslbarhetsbelyg. 

I besläm melsema för erhållande av studiestipend ie r angavs 
som fordran 

att inneha betyg 10 i uppförande och under dc se naste 12 
månaderna icke h ava haft läg re betyg än 9 ; samt 

att i tj än stbarhelsbetyg vid tjäns t ombord senas t hava er
h ållit minst 8. 

Av 1939 år s rekry teringssakkunn iga föreslogs likasa , a lt sö
kande i tj änstbarhet ombord senast skulle ha erhall it betyg 
minst 8. 

I marinchefens provisoriska bestämmelser för an tagning ti ll 
den förberedande utbildningen före inträde i sjökrigsskolan har 
upptagiLs samma fordringar som för erh åll ande a y sludies ti
pendium. 

Erfarenheten har emellertid visat, a tt fordran på ljii. ns lhar
he t för bedömning av eleven kan ulgå, därest tillför li tliga ut
lå tanden angående elevernas lämplighet fö-r uidareutbi!clning (se 
nedan) kunna erhållas i stället. 

1941 års försvarsutredning h ar därför förutsatt, al l för ut
lagning till den förberedande utbildningen för inträde i sjö~;,rigs 
skolan »krav skulle s tällas på ådagalagd lämplighet för ytdal c
bcfordran >> . Della h ar synts även depar temen tschefen ända· 

m ålsenligt ·ct 
I överensstämmelse med vad ovan anförts, skulk del "

1 

· · fal · an la<fnin cren bliva nödvändigt för personalcheferna att lran 
t:> t:> • lder 

LYgschefer, hos vilka vederbörande sökande tjänstgjort u1 
.. 15_ 

s.enare tid samt framför al lt från skolbefälet under un dc r~Jefade· 
utbildningen iland och ombord, infordra lämplighetsu tla tai\st 
Detta utlåtande måste givetvis bliva mera vederhäft i..; l, da~nn 
ifrågavarande chefer haft möjlighet göra sin bedömanden re ' 
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d 
. den sökandes tjänstgöring och icke efter desamm a. e1 1111 

1 marinchefens tidigare antagningsbestämmelser stipulera-
att sökande skall 11;2 år före påbörjande av Försvarets 

de~~verk d. v. s. normalt vid furirskolans slut, för stationschefen 
1~JI<ännage sin avsikt at t söka inträde vid Sjökrigsskolan, vilket 
11

. denne skulle m eddelas berörda chefer. Dessa skulle i sin tur 
: :.aiva lämplighetsutlåtande vid kommenderingens slut. I vad 
' :"11 ens laka olämplighetsförklaringar skulle tillmätas betydelse, JJ}3 

]
' o i den antagningsprövande myndighetens skön att avgöra. a o 

Genom detla arrangement gavs även möj lighet att ordna 
så, att de sökande erhålla lämpliga kommenderingar, exempel
l'is långresa, tj änstgöring på moderna stridsfartyg, kadettfartyg 
n1. m. Dessa bes lämmelser äro numera upph ävda. 

De fl esta utredningar hava upp tagit till behandling frågan, 
i vilken utsträckning skolbetygen fr ån m anskapsskoloma böra 
utgöra en bedömningsgrund. 1924 års underofficerssakkunni ga 
upps tällde fordran på betyg 8 i underofficersexamen. Denna 
fordran bibehöll s i bestämmelserna för erhållande av studie
stipendier. Vid 1936 års r iksdag väcktes dock motion om bort
tagande av denna bestämmelse. 1939 års rekryteringssakkun
niga, enligt vilkas förslag uttagningen till utbildningen sker 
redan före underofficersskolan, fordrade emellertid lägst medel
betyg 8 i underbefälsskolan. Däremot uppställdes icke något 
krav på betyg vid underofficersexamen för an tagning som aspi
rant. 1941 års försvarsutrednin g har förutsatt, att >> vissa kvali
ficerande betyg» skola krävas från tidigare utbildning. I ma
rinchefens nu utfärdade antagningsbestämmelser ha samma 
fordringar uppställts som föreslås av 1939 års rekryteringssak
kunniga. 

Antagningsålder. 

1
• ~3e [räffande manskap, som stud ieslipend icvägen sökt sig in 

~~ SJöoff icersbanan, har å ldern v id utnämningen bli vit tämli gen 
d~g . Alltför h ög ålder är olägl igt för både sys temet och indivi-

ll . I 1927 år s bes lämmelser för tilldelande av stipendier före-
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skrevs som villkor, att vederhörande det år, då (för~la) Sli 

diet erhöll s, fyllde högs t 28 å r. I dc 1939 nyutgiYna hcs~e11 -
melserna för stud iestipendier salles åldern till 27 år . :\Icct 1a

111
-

syn till dåvara nde lägsta an tagningsåldern i sjömanskåre
1

1
a11

' 

17 år - medger denna maximiålder av 27 år, al t s l ip e n~·~ 
kunna till delas sökande ur fyra olika årsklasser, cflers0111 ter 

deroHicersutbildnin gen krävde 7 år. un. 

1939 års rekry teringssakkunni ga ansågo, a tt efter genomfö

rande av det utbildningssys tem, som av dem föreslogs, skulle 

åldersgränsen komma a lt sakna betydelse, varför elen lJorde uto' 

I det nådiga brev av den 26 februari 19-13, som reglerar a~~ 
tagning av sjöofficersaspiranlcr, stipuleras, att underbefäl ej 

må antagas senare än under det år, han fyller 29 år. I enlighet 

m ed denn a åldersgräns ha de senas te bcstämmelscma för in

träde i Försvarets läroverk avpassats. 

Eftersom u tbildningen fram till antagnin g till sjökrigssko

lan tager sju år (sex år för manskap m ed realexamen) och 

lägsta antagningsåldern vid sjömanskåren numera fö res lagits 

till 16 år, inses, a lt denna å ldersgräns saknar praktisk be tydelse 

• såsom spärr betraktat. 
Det måste även anses vara rikti gt, alt åldersspärren sättes 

ur funktion, sedan kvotsystemet införts och u tbildningssys temet 

bliv i t sådant, att någon avsevärd hö j ni ng av medcl aldcrn icke 

behöver befaras. 

S jöof/icershlrens anknylning lill samhället. 

Särskilt östers tröm sutredn ingen har uppehålli t sig vid offi; 
ccrskårens isolering från samhället. Det framhöll s dock, 3

\ 

intet tvivel rådde om att fö rhå llandena därvidlag fö riindra ts t'!. 

det ]J ä llr~ (1936- 37), men a:t ~nyckel dock åt~rsto ~lc a l~ go~et 
Armechefen har framhalht, all en omsvangmng ull 

1 t·one' 
hältre ta ger lång tid och kräver, att alla krafter inom na 1 deil 

positivt mcdYerka Lill all bryla ned den tidigare, under ln·uon 

förhärskande negativa inställningen Lill försvaret. 
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p en långa. be1:edskapsliden torde ha medverkat till y tter

. förbä l trmg 1 dessa avseenden . 
. ·n ! C 

]!g< r:rnellertid bör påpekas, att den omläggning av sjöofficers-

ens antagning och utbildning, som gjordes i början av 1910-

h<l~t bl. a. avsåg a lt bry ta den isolering från samhället, som 
131 ' ·t t d bl' d · ·· ff' · k0111 genom a C IVan C SJOO . ·1cerarna Vld 13 a 14 års 
upP l" d · ' l S el l d , der [inge amna en CIVl a. c an <a etterna antagits först 

'\~ter avlagd studentexamen, ha de give tvis fått många anknyt

c. 1115punl<ter till det civila samhället genom sina skol- och s tu 
nu" 
dentkamrater. I detta avseende föreligger viss risk, att man-

skap, som vid unga år an tagits vid sjömanskåren, efter den 

långa utbildningen till officer enbart vid militära etablissement, 

ha få anknytningspunkter till det civila samhället. 
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Utbildningen och kriget. 
Av kapten B. Lind al Hageby. 

Den militära utbildningen måste ständigt anpassas efter 
krigels hårda krav. Vi vet att kriget kommer att kräva en an
spänning till det yttersta av alla våra resurser - moraliska, 
fysiska och tekniska. Vi vet också att vår flotta i händelse av 
krig kommer att möta en stridsvan motståndare i varje tänkbar 

, kombination. Själva sakna vi krigserfarenhet och stridsvana. 
Detta är en allvarlig handikap, som kan leda till svåra mot
gångar och förluster särskilt i ett krigs inledande skede. Krigs
erfarenhet kan vi visserligen hjälpligt läsa och öva oss ti ll med 
ledning av sjökrigshändelserna i värl den, men str idsv ana Jwn 
vi aldrig få utan aktivt krigsdeltagande eller genom realis tiska 
fredsövningar , i vilka vi sträva att komma så nära krige ls hårda 
verklighet som möjligt. 

Tekniken och materielen dominerar av naturliga skäl ut
bildningen vid flottan. stridsutbildningen på våra far tyg står 
också tekniskt sett på en hög ståndpunkt. Varje m an utbildas 
att i detalJ. behärska den ofta komplicerade materiel han är satt • ·a 
att sköta, och att handla automatiskt och rätt även under sval 
förhållanden, haverier, sjögång o. s. v. Detta är bra. J{uns~:~ 
om materielen och färdighet i dess handhavande är grun a'· 
för framgång i strid. Men vi få inte överdriva betyclel_sen 

1 
i 

dessa faktorer på bekostnad av de moraliska. Skirh:IJghC 
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: dsJ1ledelns hanterande är icke nog. Personalens n10d, piikt-
511;1el och vilj ekraft fäller ytterst avgörandel i s triden. 
110 Det finn s ingen statistik på vi lka faktorer som avgjort 
·iirJdshistoriens sjöslag, men sannolikt ha de moraliska fakto
'.' rna oftare fällt utslaget än de tekniska. överlägsenhet i kal i
~~r, fart eller pansar är icke nödvändigt avgörande - som väl 
.. . ofta segrar den, som har de kallaste nerverna, den snab
nl · 
~aste uppfattningen, den segaste uthålligheten - från chefen på 
bryggan till yngste man i langning eller eldrum. Vi få därför 
aldrig glömma den välkända satsen om >>The men behin.d the 
•uns». Det är så lätt gjort. Vi ha reglementen, instruktioner 
~ch materielbeskrivningar, som i detalj reglera varje gren av 
stridstjänsten, men vi ha ingen instruktionsbok i stridens psy
kologi . Detta är en brist. Krigsmannaegenskaper är sällan med
födda. De måste förvärvas. Den mililära utbildningen måst e 
därför målmedvetet syfla til l all ulvedda och befästa de mora
liska, intellektuella och fysiska egenskaper som fordras för 
framgång i strid. 

Den svensl;e krigsmannen . 

Hurudan är nu den svenske krigsmannen? Är folkmateria
let gott? Vilka goda egenskaper finnas alt taga vara på och 
utveckla ; vilka dåliga egenskaper att motarbeta och slipa av? 
Följande försök till karaktäristik av svensken - med eller utan 
uniform - kan utgöra en utgångspunkt för bedömande av dessa 
frågor. 

Det är naturligtvis alltid farligt aU generalisera. Vi har ju 
alla Våra individuella särdrag. Lantbon skiljer sig från stads
~on, den intellektuelle frän kroppsarbetaren, o. s. v. Det som 
ar den enes styrka är den andres svaghet. En kanske är vek 
lll.en snabbtänkt och vaken, en annan är trög men hård, stark 
Och Uthållig. Envar bör därför utnyttjas efter sin egenart. Att 
i:~cera rätt man på rält plats är dock mest en organisation~
/ ga. Ur utbildningssynpunkt blir det i främsta rummet nöd
'andigt, att taga sikte på de egenskaper, som äro eller kunna 
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bli gemensamma för oss alla. Generalisering ä r d~i n·i cl o[· ' 
t at1, 

komlig. 
Svensken har ju liksom alla nationer sin a nationella . 

sar. 
drag. Y i äro alla skolt på samma stam. Vi må \"Ut a al d,. 
så olika individuellt, s[t finns det dock vissa egenskaper s ttg 

l .. l l .. . . l f .. l l f [ ] ' 0111 
~unna sagas ...-ara ~ara (tanslls ~a or c et s ora · erla et av 

Det är dessa nationella egenskaper som den mililärpsykolog i~~s. 
utbildnin gen måste taga sik te på. Det är efter dem SOIH ulbilo~ 
ningens principer mås te fasls läll as. Nedan skall anföras några 

subj ekti...- a synpunk ter härpå sammanfattade i 10 ]!Unktcr. 

Tag en vanlig, p rydli g oc.h rejä l svensk genomsn tltspojke i 

flottans uniform m ed 1-2 tjänsteå r bakom sig. Hurudan är 

han'? 
l. Han har goda men oftast outnyttjade fysiska resurser. 

Han är rätt bekYäm av sig, men kan vara seg och ul b~t llig när 

han på allvar går in för en sak. Han verkar kaml,e ibland 

lite t trög och långsam i vändningarna, men det är förunderl igt 

hur han kan bli x tra till och visa prov på både snabbhet och 

smidighet om clet uerkligen gäller. 

2. Han har en latent tävlingsanda som är släl;L med sann 

krigaranda, men hans kamplust h ämmas av h ans godmodighet. 

Han m åste ilskna till för alt kunna prestera sitt yttersta. Han 

är elt gott råämne för både en idrottsn-an och för <n krigsman, 

men gör i regel inte på allvar skäl för någon dera be Jt ~i.mningen . 

3. Han har sinne för tekniska detaljer och är både vetgirig 

och läraktig. Han är pigg och vaken när något intresserar 

honom, men tröttn ar rätt fort om tjänsten är enformig och ]Je· 

fälet saknar förmåga att stimulera hans intresse. Han iir ingen 

robot, som kan ställas att år efter år vrida på samma ra tt. Han 

vill ha onwäxling och han vill framåt. Han saknar in te aJll· 

bition. 
4. Han har e tt utpräglat sinne för >> fair play>>. Om han 

· t f.. b .. t l · l h •:J.rt att anser s1g u salt · or en uppen ar ora visa 1ar an S' ... 

dölja sitt missnöje. Men missnöjet söker sig inåt i stället.!;: 

utå t. Han går och >> när>>. Han säger ingenting, m en det mal ;e 
hur tj änsten går kärvt och trögt. Detta är dock i regel il1 

• ·t att komma till rätta med. Allt han behöver är ett befäl, 

,ralyiJI'et han förtro endefullt kan vända sig m ed sina bekym

tdl r Det är den bästa säkerh etsventilen. Han är inte oresonlig 

Jl 1 ~1 .hans lojali tet och a rbetsvilligh et kan försätta berg om han 
oc f t l tl ' l .. . 

l andl as as , 'amra · 1g t oc 1 r a llv1st. ve l 

5. Han kan nog sägas vara ganska bor tskämd m ed mat, 

1
errnission och nöjen. Fredsruti nen har gjort honom till vane

~nänniska. Hur går det ihop med krigets ofrånkomliga isolering 

och försakelser? Sannolikt bra. Han finner sig m ed gott humör 

i en inskränkning av både dessa och andra förmåner, om det 

]Jara göres fullt klart för honom, att de uppoffrin gar som av

krävas honom äro nöclvämiiga. 

6. Han tycker om att bli orienterad om vad som sker, 

gärna i detalj. Han tänker och reflekterar en hel del på egen 

hand och drar sina egna slutsatser - kanske felaktiga - om 

orientering inte lämnas. Att få ve ta vad som händer, och var

för, stärker h ans självförtroende och stimulerar hans slumrand e 

initiativkraft. 

7. Han faller ganska lätt oHer för masspsykos. Han har 

>>hjordinstinkt» och saknar i regel det moraliska modet att skilja 

sig från mängden. Han använder ungefär samma språk och har 

samma vanor och ovanor som sina kamra ter. Han tycker det 

\'ore onödigt, ja rent av obehagligt om han skulle höja sig över 

kamraterna i moraliskt hänseende. Han är knappast n ågon 
personlighet. 

8. Men har han inte ambition a lt vara bätlre än sina kam

r~ter, så vill han å andra sidan under inga oms tändigheter vara 

somre än de. Delta är en styrka. Han är mycket b-eroende 

a; ~et personliga föredömet Ett få tal särskilt dukliga - eller 

~altga - pojkar kunna därför snabbt sälta sin prägel på en 

el besä ttning. Befälets ledarförmåga kan ofta direkt utläsas 

av besä ttningens h ållning och framåtanda. 

h ~·. Han är blyg och saknar verkligt självförtroende och 

\' ans Inställning till det mesta här i livet karaktäriseras av en 

tss ''Välvillig ljumhet>> - det m å sedan gälla fosterl andet, flol-
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lan, fartyget eller kamraterna. Det är ganska nalur li ut .. 
130 års fredlig idyll har trubbat av hans förmåga a~t· 1 .. 0"tt 
h.. f" l F f ·· l l l f ·· 'a11lla a1rore se. 'ana Ism ar 1onom a JSO ut rammande. :\Ien 1 
har något av Sven Duva i sin lugna orubblighet. Det kan lan 

Vata 
något att bygga på. 

10. Han salmar dock inte temperament, fast det si tter l' 
. .. . anat 
mne. Innanfor den trygga, svala ylan gror alltJämt den " l 

. l . d IT .. .. f . k l d "1 . t>alll a v1 \.mgaan an. '-arnan ar r1s oc 1 sun . .r, en >>gm s lan>> s l· a,. 
nas. Det gäller att tända den. 

:\fot bakgrund av ovanstående synpunkter kan utan övet
drift kons tateras, alt soldatmaterialet i den svenska kr igsmakten 
är gott. Sannolikt står det icke någon nations eft er. Våra 
pojkar ha goda föru tsättningar - både fys iskt och intell ektuellt 
- för aH kunna ulveddas till goda krigsmän. Men genom ka
raktäristiken går som en röd tråd, atl de måste stim u leras till 
all visa sitt bästa jag. Deras latenta goda egenskaper, deras 
kampvilja och självför troende, deras läraktighet, arbetsvillighet 
och lojalitet måste s tändigt u Lvecldas och underhållas. Det är 
den militära utbildningen som skall åstadkomma de lta. Genom 
'utbildningen skall råämnet finputsas, de goda sidorna utvecklas 
och de dåliga bortarbetas. Det är befälets uppgift, i fr ed liksom 
i krig, att göra detta och att av det goda materialet fostra icke 
blott skickliga yrkesmän utan också modiga, hårda, pli kttrogna 
krigsmän . 

Någo t som är mera värl än livet. 

Det vill synas som om det framför allt vore på de l mora
liska planet, som en insats vore erforderl ig. År t . ex . elen ovan 
påtalade ljumheten och trögheten överhuvudlaget fören lig med 
en god soldalanda? Sannolikt inte. Vi böra dock va rn Iörsil<
tiga med att draga slutsatser baserade endast på iald Lageiser 
gjorda under fredsförhållanden. Kriget vänder upp och ned 
på många begrepp. Karaktäristiken ovan är givetvi s in te full· 
ständig. Den lämnar flera frågor obesvarade. Bl. a . si1ger de;l 
oss intet om sådana väsentliga krigaregenskaper som mod oc 

1 

- 349 -

offervilja , egenskaper som prövas först i s triden och inför 

pöd~:· veta ju så litet om oss sjalva i det avseendet. De flesta 
oss ha väl dock haft anledning reflektera över innebörden 

al' · l .. l Ja·igsmannaermrans (arva s utord - >>skall med liv och blod 
::nung och fädernesland försvara>>. Varje svensk krigsman 

' ste vara beredd att u tan tvekan offra sitt liv. Säkert är det ma . 
dock mången som Icke, trots snart 5-årigt världskrig, tänkt sig 
nä rmare in i vad detta innebär. Andra åter gå med en gna
oande osäkerhetskänsla över alt inte veta hur de skulle reagera 
~m de en dag ställdes inför Döden. De fråga sig: >> År jag 
modig? Kan jag trots bombkrevader och automateld behärska 
min fruktan och handla lugnt, säkert och målmedvetet.>> Det 
är ett svårt nervprov i den första striden, om svaret först då 
Jämnas på dessa frågor. Här skall därför göras elt försök att 
besvara dem, åtminstone i princip. 

Låt oss från början konstatera, att föru tsä ttningen för 
mänsklig offervilja är övertygelsen om att kampen gäller något 
som är mera värl än liv e/, något som slår skyhögt över vardagen 
och individen, frihet, ära, rättvisa eller - makt. De förnämsta 
styrkekällorna ha i alla t ider varit religionen och fosterlands
kärleken. I begreppet soldatanda ligger både Gudstro, foster
landskärlek och en god por tion fanatism. 

Våra förfäder vikingarna hämtade mycket av sin okuvliga 
kraft ur Asalärans bud, att den som stupade i ärlig kamp skulle 
fo ras till Valhall för att där fortsätta sitt liv i Gudarnas krets. 
Att dö i striden var något eftersträvansvärt, att dö sotdöden i 
sanghalmen var n ågot nesligt. Det fanns ingen plats för döds
fruktan med en sådan religion. En okuvli" krigaranda blev 
fT L t> 

1
° Jden. Under 30-åriga krigets dagar var religionen - den 
asta - Gudstron -- ett värdefullt moraliskt stöd för elen svenske 

Och r· 
l

.. tnske soldaten, medan de utländska legoknek tarna mest ta ~ 
\'älllpade för solden och för rätten alt plundra. Från dagens 
h] ·r_ldskamp må endast nämnas Japan, där varje slupad soldat 
]le\ Upphöjd till Gud. Ur denna religion har en fanatisk tap-

1 et och offervilja vuxit fram. 
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Kan religionen bli sanuna styrkekälla i våra dagars Sv(y 
De l är knappast troligt - tyvärr. Den svenska ungdlnnens lge; 

• • o d · l · ·d l t · leh gwsrtet ma var JUP oc 1 vann 1 Vl a zre sar ; 1 genomsni tt r· , 
netecknas den dock av en viss konventionell ljumhet 

501
'<1ll, 

' 11 s· 
mycket annal i vårt land. :\'ågon fanatisk offervilja födes a 
på detta sätt. Det är en sanning som måste ses i ögonen. eJ 

l\Ien religionens makt över sinnena växer i tider av 
1 

.. 

Gudstron utgör i farans stund en omätlig styrkekälla. V~~d. 
frontsoldat kan intyga detta. När livet står på ~pel \'akn~: 
hos nästan Yarje man behovet av att söka stöd och styrka hos 
en högre makt. Fältpastor Akerhielm vid den svenska Hangö
bataljonen, som har rikliga erfarenheter från två F inlandskria 
har vid flera tillfällen vittnat om hur religionsbeh ovet Yäxe/i 
Dödens närhet. Detta är något att taga fasta på, som gäller 
oss alla. I fredstid lyssnar den svenske sjömannen l,anske för
strött till marinpastorns ord. I krig - före utlöpanclet till strid 
- få orden från predikstolen en djupare mening. Betydelsen 
av den andliga vården vid flottan kommer därfö r att framslå 
särskilt tydligt i krigstid. 

Fos!erlanclskörleken är den största moraliska kraftkällan 
för oss liksom för de flesta nationer. Ur kärleken ti ll den egna 
torvan blommar den sanna soldatandan. Ett fol k, som på
tvingats kriget och som vet sig kämpa för sin frihet och för en 
räUvis sak, är inte lätt att tvinga på knä. Om Sverige skulle 
bli anfallet, skulle världen säkert få hevitlna e tt gammalt lU!

garfolks pånyttfödelse. 

Alt bekämpa sm fruktan. 

• • . • . o föl · 
Våra soldatmstruklwner defuuera begreppet m od pa 

. .. z· utan 
jande sätt : >> 1\locl v1sar den , som med fara for eget w d 
att tveka uthärdar i s trid, även då ingen finnes niir vo rcu~ :; 
som kan v ittna om gärningen». Vi kunna k alla detta ,fys ~ 5 11 ;,JOl 
mod» i molsats till det moraliska modet. Det är intet a. drn· 
att den som kan ge prov på det ena också besitter det aJ~ ·d~ 

u o . b fl\'' 
I regel är de lla väl dock fallet. Den , som t. ex. vagar 
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.. ·li "a m ening mot flertalets åsikt, som oförbehållsamt er-
·n ar o o • .. • 

sJ r ett beganget fe l och alllid rakryggat bar s1tt ansvar, 
J;iiJ1l1ed;.; 1-111ed J·ust den karaktärsstwka, som erfordras för att 
: 5ar « " 

' ~ ' mod även i striden. 
,·Jsa svenskens motvilja mot att skilja sig från mängden är en 

sJ·ap som har sina positiva sidor. En befälhavare har däri-
caen " o • • • 

" 0111 lättare att fa sm trupp med s1g 1 farans stund. Följer 
a en 
;n så följ er alla. Ingen vill vara sämre än andra. Självald-
·1gen förbjuder detta. Man är helt enkelt räclcl för att visa 

)l ll 
sig räclcl . Detta är en faktor alt minnas i fråga om models 

psykologi. 
Mod är icke någon ovanlig egenskap förbehållen ett fåtal. 

De fl esta av oss bära den egenskapen inom oss. Vi vet bara 
inte av de l, eftersom den fredliga vardagen nästan aldrig sätter 
yårt mod på prov. Naturen har dock ordnat den detaljen som 
allt annat med stor vishet. Miljoner vanliga unga män i hela 
yärlden kunna bekräfta detta. 

1\fodet kan sägas ligga milt emellan sådana egenskaper som 
djärvhet och försiktighet. Djärvhelen är en högre form av »det 
l'ardagliga modet» och sund försiktighet låter sig alltid väl 
förena med sant mod. Dumdristighet har däremot ingenting 
med mod att göra. Ett meningslöst uppoffrande av liv måste 
alltid undvikas. Detta gäller i synnerhet ett litet folk och en 
få talig krigsmakt. Dumdristigheten är lika förkastlig som 
fegheten. 

Ofta sättes likhetstecken mellan mod och frihet från fruk
lan. Detta stämmer inte alltid. l\fan kan mycket väl vara rädd 
~nnerst inne och ändå vara modig i sitt handlande. Däri ligger 
Just kärnpunkten. Mocl är aU kunna behärska sin fruktan. 

.. Om man frågar erfarna frontkämpar om de ibland varit 
;·~dda i striden skall man fmna, alt nästan alla oreserverat er
~anna detta. Det är ingen skam alt lzänna fruktan inför Döden. 
~.laJ~ kan vara rädd både en och flera gånger - ja t. o. m. i 
, at je strid som utkämpas, och ändå vara modig. Huvudsaken 
ar att 
s·' l11an, trots rädslan, förmår behärska sina nerver och göra 

In_ Plikt. · De allra flesta lyckas enligt krigserfarenhe ten mycket 
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bra härmed. Nervsammanbrott förekomma naturlig tvis d 
Jigen i krig. De kunna icke undvikas. Men de utgöra und ag, 

l atJ, lagen som bekräfta rege n. 
Det är faktiskt inle mycket svårare alt tillkäm pa sicr f 

siskt mod än att vänja sig vid sjön. Siridsvana kan likna"s ;.·
sjövana. Vi rör oss med nervproblem i båda fallen. Ju

1
'

1
d 

mannen, som första gången m~lcr hår~- v~der til~ s_j öss är r;~~ 
för att bli sjösjuk, och han bllr det darfor ocksa 1 regel, både 
en och flera gånger. De allra flesta vänja sig dock snart och 
bliva goda sjömän. Även om de skulle känna av sjön någon 
gång .inverkar det inte på deras tjänstbarhet. De behärska 
trots sjögången sin kropp och sina nerver. P å samma sätt 
måste krigsmannen trots dödsfaran behärska sin fruUan i stri
den. Del går kanske inte så bra första gången, m en med strids
vanan växer självförtroendet, nervstyrkan och model. 1\'ågra 
kunna aldrig lära sig aU behärska sin fruktan, liksom några 
a ldrig kunna lära sig all tåla sjön. I båda fallen ~ir det dock 
fråga om ett fåtal. De flesta människor tåla sjön - eller kunna 
lära sig det - och de flesta äro modiga - eller kunna bli del. 
, I regel är fruktan svåras t att behärska för e str iden, t. ex. i 
skyltegraven före anfallet, under trumeldens påtvungna s ~· sslo 
löshet, ombord på torpedbåten, innan de förföljande jaktplanen 
lwmma ncddykande, eller på jagaren i natlstriden, innan strål
kastaren öppnas och första salvan brakar loss. na fladdra 
tankarna och sätlas nerverna på svåra prov. Men sedan an· 

fallsordern ljudit - sedan flygplanels kulsprutor börj a t P15k: 
vallnet till skum -- sedan det förlösande ordet >>eld" u llalat 
- är både nervositet och fruklan borta. 

[ b f .. f.. t"ll . 'C D rnen Skådespelaren har ramp e er ore ores a nll1 f., ' .. 
1.1 ar 

sedan ridån gålt upp - redan efter den första r ep J zen --:-
. . .. . stoden· all nervositet i regel som bortblåst. L1kadant ar det 1 . viii 

Jncrcn har då tid alt tänka på fruktan. Envar spelnr 5111 
1
_ 

o . . ,]]er cel inlärda roll - i stormtruppen, v1d automatkanonen c 

l r al sik te t. 
I sjök.riget möter dock speciella problem. 

)> en för alla, alla för en >> i högre grad än till 

. ]aoeil 
Dä r radc t tJ 

I [ante' 
lands. 11 
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.. r i str iden hänvisad till sig själv i stor utsträckning. 
1istcn.

1
\clt upplagen av alt sikta, skjuta, Laga betäckning, för

B•111 a . 6 Det ger honom ingen tid att tänka på fruktan. Om 
ilY11~,:~~~r sig i fiendens eld beror i hög grad på honom själv. 
h~ tl far tyg däremot har individen mindre möjlighet alt själv 
pu e.. ·sitt öde - och mera möjlighet att fundera över det. ·aola 
alo egla bokstavligen >>i samma båt >> . Endast få, t. ex. brygg-
\]Ja 

5 
l l l L"· . l f .. o I. d · ·sonal och v- <anon 1e Janmgar, Ja · onnanen alt se 1en en 

JJCI .. l . . d. l l dl' . vi tögat och omsatta rea <LIOnerna 1 1re <l Jan mg. 
1 

Annorlunda är det med personalen i torn, centraler och 
eldrum. De se intet av vad som hänaer. De höra bara dånet 
. fullsalvorna och ve la, att vilket ögonblick som helst kan en a1 

förintande projektil eller bomb söka sig vägen just till dem. 
Sanuna är förhållandet med ubåtshesättningarna i sjunkbom
bernas skärseld. De måste kunna koppla av tanken på Döden 
och lugnt fullgöra sina uppgifter. Av denna personal kräves 
mod i dess högsta potens, ett mod som måste bygga på absolut 
inbördes förtroende mellan be f ä l och manskap, intensiv kon
centration av tankama på den egna stridsuppgiften samt en 
viss grad av fatalism. 

Man kan faktiskt fostra både sig själv och andra till det 
mod som krävs i strid. Metoden heter övning och åter övning 
i stridens teknik Ju bättre sjömannen-soldaten är utbildad 
och trimmad för striden ju större blir hans självförtroende och 
ju större hans mod. överste Gyllenkrook skriver i inledningen 
till sin bok >>Soldatutbildning>> följande: >> Väl utbildad kämpar 
s~ldaten med större mod, ty medvetandet om styrka och skick
hghet skänker känsla av överlägsenhet och förjagar frulZ:tan>>. 
Det finns alltså elt direkt sammanhang mellan den tekniska 
~/bildningen i vapnens hanterande och elen psy/;:isJ..:a reaktionen 
1 

striden. Detta är en viktig fakt·Jr, värd det största beaktande. 

Medel mot sysslolöshet i krig. 

Ut Vi I11åste härda oss inte bara mot stridens påfrestningar 
an oc] o 

T· <sa mot sysslolöshetens ncrvprov. Under långa, enfor-
1dskr·r . 1 

t z Sjöväsendet. 23 
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miga perioder av vänlan och overksamhel prövas vå r 

l · l l o 1·1· l k L l · l1et,· styrka och psy u s za ut 1a 1g 1et samt amra s (apct t den tro · 

kretsen ombord. Det är ett välkänt faktum, a ll l ång,~11~a 
sysslolöshet till följd av stillaliggande i baserna är Iar! igta

1
·
1
." 

besättningarnas moral. Denna omständighet maste särs~or 
beaktas beträffande de större fartygen, som relati \'L sällan l\t 

lil, 
sä ltas i sjökriget. 

Det syn es troligt, att pansarskepp och kryssare friillls t ko 
UJ. 

m a aH göra sin betydelsefulla insats i sjöförsvaret i fo nn al' 

korta, koncentrerade framslötar vid de ti!Uällen, da ett så all. 

varligt hot riktas mot svenskt terr itorium eller mol Yår sjöfan 

a lt en h änsynslös insats av den samlade kus lflo llan blir nöd~ 
vändig. Dessemellan, - och det blir den m esta Li den - under 

veckor och månader, komma far tygen alt ligga >>i n beeing•, 

språngbcredda, alltid i hög beredskap på sin a ol ika maske

ringsplatser i skärgårdarna. 
P ersonalvårdsorgan isa tionen har redan anvisa t många 

värdefulla medel alt bereda besätlni ngarna sysselsä ll il in g under 

de lån ga perioderna av nödtvungen overksamhet. F :i llbibliolek 

och tidskrifter , självstudier och föresläsningar, fäl llealer, film 

och radio, musik, slöjd, hobbies o. s. v. Allt detta iir väl orga

niserat och skänker jus t den värdefulla avkoppling, som krä\'CS 

i krig för a tt upprätthålla en god anda, trots ra nsoneringen 

av permission och kontak t med h em och fam ilj . .. 
Det räcker dock icke med bara förströelse. Kriyel /;ra ver 

också en sysselsä llning, som direkt anlm yl er lill uer/;samheten 

l ill sjöss, och bidrager Ii l l all förhin dra alt besäUninyar:wJor· 

lora konla U en med sina egentliga slridsuppgifter. Dän ligger ·u lt d· 
troligen den största faran under långa perioder a\· slt a 0 

gande. . .11a 
övnine-smöJ'licrheterna komma i krig att bli starkt besktll 

u o . ~ 

genom hotet från luften och från ubå tar och m inor J11.
50111 

Skärgårdarna och mörkret ger visserligen en viss Lr~·gg bel , , nn 

na turligtvis kommer att ulny lljas til1 det yttersta, 111CJ1 fra~' 1 _ 
är, om delta blir tillfyllest. I händelse av ell lång,·arig t, ]l ~r
delsefatligt nötningskrig synes det därför lämpliga~[ onl P 
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a]en på pansarskepp och kryssare m. fl. fartyg med låg 
soJl l d b d 'll ""ll 
·, . 6 frekvens mn c er e as ti ta e att under längre perioder 
d;lllo . el df '" l ' . d f 
~ stillaltggan e me o Ja mm re artyg till sjöss. 

av De ständigt pågående operationerna komma att ställa stora 

. ·aV på besättningarna på jagare, ubåtar, torpedbåtar, min

~~epare och hj älpfartyg. Operationsom rådet skall kontinuer

:i16t övervakas, ubåtsjakt skall bedrivas, m insvepning skall ul

r~·as dag och n a tt i skärgårdslederna och lill sjöss. Det borde 

rara ]ä tt att organisera ett internt avlösnin gssystem inom sjö

styrkorna, som går ut på a lt mindre grupper av besättningarna 

11 de »sysslolösa >> fartygen successivt avdelas för ett par veckor, 

eller kanske bara ett par dagar, till tj änstgöring å de fartyg, 

som bedriva en s tändi g ak tiv verksamhet till sjöss. 

Om grupperna begränsas till högst 5 procent av besättnings

styrkan, förorsakas ingen väsentlig nedgång i beredskapen på 

de större fartygen . Antag t. ex., a lt 25 man från ett pansar

skepp fördelas med fem m an på vardera av fem jagare eller 

större minsvepare under 10 dagar. Motsvarande antal från de 

mindre fartygen kunde då erhålla en kanske välbehövlig krigs

permission. P åfölj ande 10-dagarsperiod uttagas y tterligare 25 
man o. s. v. 

På så sätt skulle vinnas, dels att pansarskepps- och krys

sarbesättningarna finge kontakt med den aktiva sjötjänsten 

med dess faror och strapatser även under perioder av stilla

li.ggande, och dels att småfartygens besättningar kunde succes

stvt beredas erforderlig vila. Det l\an invändas att dessa stän

di?a personalbyten måste innebära en s tor oiägenhet för dc 

llHndre fartygen och en nedsättning av deras stridsvärde. Så 

~ehöver dock ej bli fallet i nämnvärd grad om grupperna göras 

hUräcklig t små och anpassas efter besättningsstyrkan. 

k Givet är, att det i första hand är akterhandspersonalen, som 

0~~ Utbytas på detta sätt. Beträffande officerare och under

hletcerat~e samt vissa nyckelbefattningar ombord löses icke pro

l'u: et hka enkelt. l\Ien detta synes icke vara avgörande. Hu

allt sake~ är just att den stora massan av personalen, framför 

de Varnplikti ga, kan beredas övning, sysselsältning och om-
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växling i krigstid även under långa perioder av nödtvu 
overksamhet. ngen 

I drotten som krigs förb eredelse. 

Idrotten - rä tt bedriven - stimulerar många Yärdeful 

krigsmannaegenskaper och är därför en god förlwredelse /a 
kriget. Det har tidigare konstatera ts, al l svensken har go~: 
fysiska förutsättningar, men att han måste ryckas upp ur sin 

lojhet och förmås att utny ttj a dem. Det finns intet hältre me

del härför än idrott. 
Den idrott, som i fredstid bedrives vid flottan har frä11111 

till syfte att bereda personalen tillfälle till motion och rekrea

tion. Den är därför lagd på bred bas, delvis i fo rm av mass

tävlingar med relativt enkla fordringar, och med särsk ilda täv

lingar för den ganska fåtaliga idrottseliten - de egentliga 

idrottsmännen. Otvivelakti gt fyller denna fredsidrott en vikli 

uppgift. Den ger både fö rströelse och en viss min imikonclilion 

å L del s tora fl er tale t. Men den kan icke sägas f~·ll a krigels 

' krav. 
Idrotten som higsförberedelse måste bedrivas på elt hell 

annat plan än elen fredliga iclrolten. Den måste med nal llr· 

nöd vändig h et bli h årdare. 
Kri ge t kräver inte bara fys isk s tyrka, smidighel och ull~ ål· 

lighet. Det kräver också okänsli ghe t och h årdhel mot smarla 

och obehag, och det kräver vakenhet, beslutsamhel och. hand; 

l ingskraft. Idrotten i flottan måste målmedvetet Laga sikle P'· 
. . l 11 ,· ];unna 

a ll befrämja dessa egenskaper. Ur 1drollen s ( a ' 1 • 

G d l ll . l .. d --tn·a ];rop 
h äm ta kraft och seghet. enom en s (a vt 1ar a \c vi 
par och skärpa vår uppfattni ng och vårt omdöme så alt 

lmnna handla rikl igt och snabbt i striden. .. deiJl 
Vi behöver inte därför övergå till andra idrollcr an o

v i äro vana vid. Rodden ger oss .)u:l kraft och s:g~w l. I{~~j1 . 
idrotterna stimulera oräddhet, snud1ghet och uthall ighel . . detta 

spelen befrämja snabbhet, påpassli ghel och laganda. __ Allt nteW 

är bra. Men vi måste utöva idrotten på ett annal s;t ll- I 

sivare oclt effektivare. 
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pet duger in le_ med bara prov I?r idrotlsmärket och sim-

·darn1ärket, motwnsrodd och en tnnme gymnas tik i veckan 

~-0~"de t stora fl erLalet. I e/rollen m ås te bedrivas så att vi lär 

IOI J;onslen att laga ul oss h elt, fy s iskt och ps ybsl..: t, och all 
oss o t t· l o t l v. o _ då gå pa u an an 'e pa a · ge upp. 1 masle m. a. o. lära 
011 alt plåga oss till seger över oss sj älva. I striden kommer 

~~s~ä]<ert mången gång a ll ställas inför samma svåra uppgirL 

Idrott måste dock alllid bedrivas med omdöme. Tävlingar 

utan föregående, systemati skt stegrad träning äro i regel av 

ondo. Träningen är alltid huvudsaken. Opsykologiskt driven 

obligatorisk idro tt, som pressar otränade deltagare till överan

strängning är skadlig inte minst genom att den avskräcker från 

idrottsutövning och gör idrotten impopulär. Idrotten vid flot

tan bör därför alltid ledas av befäl som erhållit den nödvän

diga pedagogiska utbildningen h ärför. Delta gäller i särskilt 

hög grad krigsmässig idrott. 
Fältidrott, patrulltävlingar och orientering äro värdefulla 

idrotter, som vi hörjat utöva vid flottan på senare år i allt 

större utsträckning, vid sidan av de mera traditionella sjömili

tära idrotterna. Stundom framhålles, att vi vid flottan icke 

böra syssla med >•armeidrott >> och springa i skogarna, skjuta 

med gevär och kasta handgrana t m. m., ef tersom vi inte ha 

någon praktisk nytla i krig av dessa färdigheter. Vi borde i 

stället ägna oss helt åt rodd, segling, simning, bollspel och 

kampidrotter m. m. Det synes riktigt alt dessa idrotter om 

möjligt komma i främs ta · rummet. Men vi böra därför in te 

avsäga oss nyttan och nöjet av all utöva fällmässig idrott. 

. Fältidrotten ställer stora krav på skj utskickli ghet, upp

~arksamhet, omdöme och fys isk spänst. Den är dessutom både 

/rdande, rolig och lätt alt anordna. lVIånga av flottans tradi

l~o~ella idrotter kräva däremot tillgång till lokaler och båtma

b·tlel m. m., vilket begränsar deltagarantalet. Siwgen är den 
asta a Il . o 

son v a a rdro ll slolw ler. Den rymmer hur manga deltagare 

då ~ helst och den är disponibel året runt. Varför skulle vi 
lhte utny ttja den? 

lys- A.ll idrott är militär/ värdefull om elen bidrager till att 
· tsk t ocl l · l t l ·· l f·· l · l l 1 psy ..: 1s; s ar ;a oss or s nc en - oc 1 segern. 
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SlTiclsvana genom vänjningsövningar. 

Eftersom vi sakna verklig stridsvana måste Yi ef terst.· 
all göra våra fredsövningar så verklighetstrogna so111 111

ö
1a'·a 

Det är av stor betydelse för stridsmoralen i krig om persor{lrgt_ 
redan under fredsövningarna kan stälias inför så månua ale11 

·1 · l o • h · l · d 'l l' t> son1 mÖ J 1gt av c e svang eter som 1 <ng oun VI<: Igen möter d 
K .. l t to d d l" . en. ans an av att vara mo s an aren un er agsen 1 fråaa 

'd .. o l · l h d'l · d f.. t> on1 
stn svana ar en svar psy us <: an r <:ap 1 en ors ta striden. 

Clausewi ts skri v er om detta problem följande: >> Att ordn 
fredsövningar så all en del av krigets friktionsmom ent förel;olll~ 
mer i dem är av större värde än de tro som sakna krigserfaren. 
het. Det är nämligen oändligt viktigt att soldaten, h ög som låg, 
icke för första gången i striden möte krigsföreteelscrna. De för. 
sätta honom då i förvåning och förlägenhet. Om han blott en 
enda gång tidigare mött dem, är han redan till hälf ten för
trogen med dem.>> 

Kapten Richard Nilsson, f. d. chef för svenska fr iv illigkom
paniet vid Svir är inne på samma linje när han skriYCr : >> Freds

' övningar, som icke så långt som möjligt söka efterlikna kriget 
äro icke blott värdelösa - de äro ofta rent av skadliga>>. 

Det är givet att fredsövningarna hämmas av ett flertal fak· 
torer, som omöjliggöra full krigsmässighel. Fartygen måste aY 

ekonomiska skäl gå med lägre farter, säkerhetshänsyn måste 
tagas till pers01ial och materiel o. s. v. Detta hindrar icke all 

dc ovan anförda citaten äro beaktansvärda. En fredsövntng 
kan naturligtvis vara värdefull även om den icke motsvar~r 
krigsförhållandena. I så fall m åste dock alla ha fullt klart for 
sig, att >>Så här går det inte till i verkligheten >>. När freds· 

.. il't all 
hänsyn tvinga oss att förenkla problemen ar det av V '. ]·l 

besättningarna orienteras om detta. En fredsövning blir dn·e;. 
skadlig endast om den inger en felaktig uppfattning om 1110

c/l 
svarande situation i krig utan att skillnaden mellan frecl 

0 

hig klarlägges. s· 
I den mån fredsövningar icke l.:unna hedrivas krigsJ11~d-

. I o d o l d t·t f"· ·t ·111 lt l ' sätLniJlo s1gt rmnstar et sa un a smn c ors a Vl wr, a JC 
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orienteras om skälen härför. Lämpligt synes vara, att i 
n~'11a av föredrag, film o. dyl. bibringa besättningarna en klar 
rorn~Jlusionsfri bild av krigets verkliga ansikte. Dylik teori kan 
oclll' aldrig ersätta det självupplevda. Ä ven i delta avseende 
do~1,es dock vissa möjligheter i fredstid. 
[J!l De krigförande ha givit oss många exempel på hur uthild-
. oen för kriget kan bedrivas hårt, hänsynslöst, stridsmässigt 

11~;:" effektivt. Fallskärmsjägare, pansargrenadiärer, stormpio
~ iärer och commandotrupper, alla utbildas de med det primära 
:uålet för ögonen, att de i varje stridsmoment i kriget skola ha 
tidigare upplevt en motsvarande situation under utbildningen. 

Framryckning äger t. ex. rum under eller i omedelbar när
het av kulspruteeld, eller förbi detonerande sprängladdningar, 
som markera landminor och granatnedslag o. s. v. Samma slag 
av vänjningsövningar förekomma ju också i Sverige, t . o. m. 
l'id hemvärnets övningar, fast icke av lika hänsynslöst slag som 
i de krigförande ' länderna. Stormakterna fråga föga efter om 
ett par man skulle dödas under de förberedande stridsövning
arna, eftersom denna hårda utbildning, när det gäller allvar, 
kan· rädda liv'et på 100-tals man, genom att de lärt sig reagera 
på rätt sätt i fientlig eld. I Sverige måste naturligtvis absolut 
krav på 100-procentig säkerhet ställas under övningar av detta 
slag. 

Det är önskvärt, att metoder liknande de ovan nämnda 
komma till användning vid flottan i högre grad än tidigare. 
Även en förstklassig riktare blinkar till och tappar siktlinj en 
om en granat slår ned med ett brak i närheten. De första gång
erna tar det en god stund innan han samlat sig efter chocken 
och åter fått siktlinjen på mål. I stridens larm bli telefoner 
och talrör tidvis obrukbara. Inga muntliga order kunna upp
fa ttas, ll1en striden måste ändå föras vidare. Varje fingerings
officer l1led fantasi kan här göra en insats. 

För att markera vattenuppkast intiTl fartyget är ett par 
Ptsar vatten eller en spolslang över pjäserna en lämplig och 
~ arlig metod. Upprepade tyfonsignalcr, för att markera tju
allde projektiler och försvåra ordergivning i telefoner och tal-
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rör, är cll annal enkelt säll all i fredstid fingera slnclcns 
SVå , 

righeter. Exemplen kunna m ångfaldigas. 
övningsladdningar av kraftigast möjliga slag höra anvä 

das för att markera träffar och explosioner ombord. Ofar]ill
s. k. »blixtkanonskott >> lämpa sig mycket väl härför. Karb· ga 
skott duger däremot inte alls. Vi måste alla vänja oss ~ ~
chocken och smällen. Det är det viktigaste. VId 

Barn äro rädda för åskan och förslå inte att deL tir blixten 
som är farlig. De som sakna stridsvana reagera mera för hör
sel- än för synintryck. Vi m åste lära oss, att am·;inda alla 
våra sinnen i striden. När en projektil eller bomb de tonerar 
på ett par hundra meters avstånd kommer blixten fö rst, spräng
styckena sedan och ljudet sist. Synen och inte h örseln skall 
i delta fall framkalla vår reaktion att söka skydd. 

Envar hör någon gång ha fått känna på ehoeten av en 
exploderande sprängladdning. Detta kan av säkerhelsskäl icke 
övas ombord på stridsfartygen. Det måste därför utföras i land 
eller på särskilda skyddstjänslfartyg, där det lätt kan arrange
ras i skydd av torn, bunkers eller kraftiga masker, som utan 
aU därför neutralisera tryckvågen, skydda effektivt för kring
flygande sprängstycken och stenar m. m. 

I detta sammanhang m å påpekas önskvärdheten aY all äldre 
utrangerade fart~rg tagas i anspråk som skyddstj än slhr l~·g och 
t illdelas samtliga sjöstyrkor för alt möjliggöra u tförande aY 

spräng-, brand-, gas- och läcktätningsövningar för far tygsbe
sä ttningarna på ett luigsmässigt sätt och i största m öjli ga o~
faltning. Alla böra någon gång ha fått uppleva e11 verkl!g 
>> k a tastrofövning>>. 

Slutligen bör varje man i flottan ha erfarit sensal i on en aY 

al t s lå framfö r en kanonmvnning och inte endast bal,om. Det 
bir inte så farligt menat so.m de ~ kanske låter. Det iir ny ttig~, 
a ll någon gång ha selt lysprojektil erna från auoma lvapne~1 g~ 
fram över eller vid sidan om sig. Det är också ny ttigt , a ll nago 

• 1U 
g~mg ha hört ljudet från projeldiler, som komma från sa~lllet 
håll som i striden - från fi enden. Detta kan ulan s,·å righ 

arrangera s. 
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Vid skjutning på större avstånd med svårt och medelsvårt 
. ·J]eri är det ingen nämnvärd risk om fartyg tillåtas uppe-

aill o l ·· 1· t ··1 l t o d Il o '.
11 

si.,. pa s (a 1g sa (er 1etsavs an m e an malet och sl.:ju-
]la a " 
tonde fartyg. 

1 ]and kan en kulspruta eller akan L ex. fastlåsas i en be-
tämd skjutri tktning eller eleva tiOn, och eld avgivas inom viss 

5
äkerhe!ssektor, medan personal uppehåller sig så nära skjut

siktningen som möjlig t under utförandet av lämplig övning, 
:. ex. handvapcnskjutning, signalering, laddövning c. dyl. Det 

6
ä!ler då att inte blinka. 100-proccntig säkerhet förutsältes 

; ivetvis. Trots dctla blir säkert resultatet mycket sämre än 
normalt de första gångerna. Ä ven om faran inte är stor kom
mer nerverna i dallring och stridsdugligheten nedgår. De flesta 
yänja sig dock anmärkningsvärt fort. 

Det är där{ör vi böra pröva nerverna första gången uneler 
våra fredsövningar och inte först i striden, då det gäller allvar. 

Vänjningsövningar av här antytt slag bidraga till att ut
veckla och befäs ta sådana egenskaper som mod, självförtroende 
och motståndskraft och lär oss att reagera på rätt sätt i striden. 
De utgöra en ringa men värdefull ersättning för vår brist på 
stridsvana och fylla därför en viktig uppgift vid stridsutbild
ningen vid flottan. 
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Fartygsförluster 1/1-31/3 1944. 
(Endast av de krigförande erkända förluster.) 

Storbritannien. 

Kryssarna Spartan, Penelope. 

J agarna Hurricane, J anus, Inglefield, Mahratla. 

Eskortjagarna Tynedale, Holcombe, Wanyick 

Ubåten Simoon. 
Minsveparen Clacton. 

Förenta staterna. 

J agaren Turner. 
Eskortjagaren Leopold. 
Ubåtarna Pompano, Cisco, S 44, Cor·vina, Capelin, Sen!· 

pin, Scorpion. 

Japan. 

Kryssare: 2 enheter. 
Jagare: 3 enheter. 




