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,Årsberättelse vetenskapsgrenen Personal 

och utbildning 1956 
Avgiven av ledamoten H. BONG. 

örlogsflottans värnpliktiga. 

Arskontingentens kvalitet, kvantitet, tjänstgöringsförhållan
den och uttagning till utbildning. 

Historik . 
Vår fö rsta värnpliktslag i egentlig mening tillkom genom 

ständernas heslut om allmän värntjänst den 27 oktober 1812. 
Detta beslut innehar nämJigen inrättandet av det .så kaHade 
n!JJmänna beväringsmanskapet Värnpliktstiden omfattade 5 
år för varje 1svensk man från 20 till 25 års ålder. I denna 
första förordning föreskrevs hl a, att den som undergått 
vanhederl igt straff eller "var för vanfrejd och liderlighet 
känd" icke fick ställas i led med övriga utskrivna foster
landets försvarare utan skulle insättas i särskilda kom.pa
nier, förses med annan uniform än de övriga och avses för 
särskilt arbete. Problemet har ännu icke. mis t s.in aktualitet. 

År 18'19 tillkom vissa ändringar och tillägg. I d essa kan 
återigen spåras likheter med vissa dagsaktuella värnp'likts
förhål,landen. Man föreskr ev nämligen då , att det sjöfolk, 
S{)ffi t.Lllhön]e handelsflottan och var inskrivet å Sjömans
hus, vid krigsutbrott skulle vara skyldigt att tjäns tgöra vid 
flottan till fyllda 30 år, d v s 5 år längre än de övriga värn
Pliktiga . Dessa sjömanshusinskrivna hade emellertid ingen 
tjänstgöringsskyldighet i fredstid. Problemställningen kring 
de sjönwnshusinskrivna värnpliiktiga har, som 1ängre fram 
{kall visas, på nytt blivit aktuell. 
. Flottan synes emellertid ej ha omfattat beväringsorganisa

hanen med något ,större in·tresse så Jänge ·Som :båtsmännen 
funnas att tillgå. Vid 1887 års riksdag heslöts visserligen, 
at~ bå tsmanshållet skulle vakanssättas, men så länge de värn
Phktiga blott behövde fullgöra 42 dagars tjänstgöring, en tid 
80 1111892 ökados tiU 90 dagar, var det helt naturligt svårt 'att 
unvända denna personalkategori i fartygstjänst Vi upplever 

48 
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i våra dagar en intensiv utveckling av dc tekniska hj'" 
m~dl?n på våra örlogs~artyg ?'ch ~~~se, oat t vi h~1 mf1nga ~P
svarhga problem att lo.sa. Vara foregangare 1 flott an ,, ~
tiden före scke~ski!tct tord~ ha.ft det minst lika Le~,y111111e1? 
samt. Kravel pa baltre utl)lldnmg av personalen R]o t·de ~
d~ gällande me? s tor kraft o~h det~.a ledde till d~.~l nya vicn~1~~ pliktslagen av ar 1901. Den mneholl bl a, a lt t]anstgöring 
tioden ':id f1ottan utsträckles til1300 ~agar efter _at t i:ive~~ 
~angsv1s under 1902-~90? .. oinfattat !'2 ~agar ~.ch att till 
flottan skulle uttagas a s]omanshus 1nsknvna varnpliktia 
och därjämte ett visst anlal från landels inskrivnin g50 1~1~ råden. Genom denna ökade utbildningstid kunde \ii rnplik
tiga utbildas för stridstjänst i olika yrkesgrenar. Av tillgä na_ 
liga handlingar alt döma synes de första värnpliktiga l~a 
kommenderals ombord för fartygsutbildning först a gången 
under 6ommaren HJ02. 1906 framställdes krav på en tj äns t
gö rinostid av 365 dagar för de värnpliktiga i aHm änhe t och 
500 c~gar för den ~om avlagt styrmans.-, maskin ist- eller 
högre examen vid navigalionsskola. Detta förslag gick emel
ler tid ej igenom . 

Under l920- och 1930-talen , då flottans kärn a utgj ordes 
av dc tre Sverigeskeppen, togs dc värnpliktiga huv udsak ligen 
i anspråk för dc tyngre arbetena ombor~, v~re sig drl gällde 
att ladda och betjäna 28 och 15 cm-arllllenet eller att med 
skyffel i hand mätta de ständigt kolhungriga pannoru a om
bord. Den då gällande tjänstgöringstiden om 200 dagar, so~11 
fastställdes år 1925 för det stora flertalet värnpli ktil{a v1d 
flottan, medgav icke någon yrkesgrcnsu lbildning. A Il a fö r
handsbefattningar besattes under denna period m ed stam
personal. Det var först under 19-lO-talet, sedan tjänstgii rin%s
tiden utsträckts att omfatta 450 dagar, som de vi:i rnpliktlga 
vid flottan på nytt togs ut för särskild yrkesutbi1lclmng ·?Ch 
salles in i befattningar på alla våra skiftande typer :w ~ ~nct;
fartyg och i en ·omfattning, som_ man tidigare väl a ldng va
.r;at tänka sig. Allt eftersom stamkadrarna n1Jinskade och va
kanserna bland ~mder~efäle.t i. samma takt öka .. de ~täll~l ~~ 
alll högre krav pa dc varnphkllga. Fartygens besattnwg fJC

1 procentuellt allt större antal värnpliktiga, och inom sany 
liga flottans verksamhetsområden fyHer nu denna pe~sonat~ 
kategori en utomordentligt viktig funktion. Det är e] b1f,. 1 etl ökat antal olika befattningar för meniga oc.? und~rbet '\. 
d e l här gäller utan de värnpliktiga måste även 1 r el atl\: t.s ~s 
omfattnin g sättas in på platser i officers och underoffice 
tjänsteställning. 
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e värnpliktigas olika utbildningslinjer. 
D oe värnplikt!gas andel i vår ~1UV~randc örlogsflotta fram-
A. av nedanstaende sammanstallmng (Tab 1), som med all 

g:dJighet utvis?r, vilJlc~n on;fatt~~1de och d~ffcrenti.erad ut-
1 ~.ldning s~nn .1 fred;~Hl maste aga rum _for al~ hl~god~se 
~:·igsorgamsatH?.~1en: I.abclleil upptag~r ohka .utblldn~l~~slm
~ . vilka var for s1g 1 allmanhet kravcr anhngen chff e ren
lf:;ad sko l undcrbyggna~ eller vi~sa s~cc~fika personliga kva
Jifikationer hos vederborande varnphkllg som uttages. 

J, rskonlinge.rdens S'torlek. 
Sanuna stora krav på värnpliktiga föreligger inom dc 

andra fö rs:ars~renarna, .. i fö~·sta h.ancl givetvis .. vid. arm~n 
och kustar llllenet men aven 1 re]ahvt stor uts lracknmg vHl 
flygv apnet. Man måste då göra sig den frågan, om värn
pliktsunderlag_ct i Sverige räcker till för alt alla ör~skemåol 
skall kun na tillgodoses. l stort sett synes det verkligen ga 
att tillgodose dem, men det sker genom ett omfattande och 
mycket noggrant uttagningsarbete och genom ianspråktagan
de av vetenskapliga resurser, främst på det psykologiska pla
net. En granskning av en årskontingent svenska värnpliktiga 
ger en h el del upplysningar om dc grundförutsättningar, 
vilka för eligga fö r uttagningsarbetet i olika avseenden. Föl
jande siffror och sammanställningar utvisar förhållanden vid 
1955 år s inskrivningsförrättningar. Totalt prövades härvid 
-13.860 personer, varav '10.161 rättåriga, 3.070 överåriga och 
629 underåriga . Av dc prövade frikallades enligt värnplikts
lagens bestämmelser 1.620 man oah 1.60cl föddarad es tillfäl
ligt od ugliga till krigstjänst. Det kan måhända vara av in
lt·esse att veta, att i denna årskontingent på 'c.:a 40.000 man 
anmälde 201 man samvetsbetänkligheter mot värnplikts
tjänstgöring med vap en utbildning. 

Centrala V ärnplildsbyrån. 

~edan år 1942 har handläggningen av de centrala värn
P~Iktsärend ena åvilat Centrala Värnpliktsbyrån. Dennas upp
gift är att biträda överbefälhavaren och försvarsgrensche
fern a med ärenden rörande inskrivningsväsendet, personal
ke?ovisningar samt värnpliktigas tjänstgöringsförhållanden, 
tigsplacering n1 m. Värnpliktsbyråns instruktion framgår 

~v Kungl Ma~j :ts instruktion för armeledningen den 18 no
\etnher 19-19. Till Centrala Värnpliktsbyråns uppgifter hörde 
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. ·oare även handläggningen av personalprövningsverksam

pd:~1, men sedan militärpsykologiska institutets tillkomst 

~~55 har denna verksamhet överförts dit. 

Chefen för Centrala Yärnpliklshyrån, under vilken landets 

. skr ivningschefer lyder, sammanställer med ledning av fr ån 

?\-svar sgrenschcferna avgivna önskemål årligen förslag till 

b~stämmelser för tilldelningen av värnpliktiga till dc olika 

truppsl~~en samt ut~ngn_ing av vä~?1pliktiga för särskild 

tjänstgbrmg eller utblldmng. Delta forslag resulterar sedan 

·en generalorder, den s k "fördelnings-go". Vad denna för

dclni~Jgsgo innehåller kommer att avhandlas i ett senare 
avsnitt av årsberättelsen. 

Jfililärpsykologislw intilutet. 

Den psykologiska verksamheten inom krigsmakten om

händerhaves av det våren 1956 färdigo rganiserade Militär

psykologiska inst itutet. Institutet har bl a övertagit den psy

kologiska prövningsverksamhct, som flottan påbörjade på 

1930-talet genom anli tand c av professor R. Anderberg, som 

då utarbetade prov för antagning av stammanskap vid flot

tan. Sedan dessa prov visat sig fylla sitt ändami'll, utarbetade 

professor Anderberg i början av 19-!0-talet även särskilda 

prov för radiotelegrafister, vilka prov i viss utsträckning 

användas ännu idag. Prövningsvcrksam.hcten utvidgades un

der senare delen av -!O-talet och ledde fram lill bildandet av 

den till marinstaben knutna militärsociala detalj en, vilken 

t n m 1955 lett och utvecklat prövningsverksam.heten inom 

marinen. Den ·militärsociala de taljen har under de gångna 

åren dispon erat intresserade och kunniga både civihl och 

militära befatlningshavare, vilket varit till fördel för perso

nalprövningsverksamheten och skapat förtroende för denna 
hos u tbildningsledning och truppbefäL 

Militär psykologiska institutets verksamhet är reglerat ge-· 

no!~ Kungl Maj: ts provisoriska instruktion den 9 december 

l9<:l<:l. Enligt denna skaU institutet utgöra krigsmaktens cent

tal~ organ för militärt inriktad psykologisk, pedagogisk och 

~°CI~logisk forskning och tillämpning. Institutet står under 

~_v ennseende av överbefälhavaren, som äger meddela dirck

hv röran de dc allmänna riktlinjerna för institutets verksam

f et. ~nst i tutets personal utgöres av en föreslåndare och be-

1~ttnlllgsh avare, förde lade på en forskningssektion, en till
anlpning.ssektion ooh en expedition. 
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Institutet åligger bl a att fastställa metoder för använ(j. 
de av psykologiska hjälpmedel för pcr sonalprövni n u et)[, 

personalutlagning, att utbilda och till tjänstgöring fi~r lleh 
personal , avsedd för prövningsverksamheten samt al( uuJ:n 
statistisk kontroll av tillämpade 1netoders effektivite t 

0 
t~ 

prognosvärdc. e 
Vad angår militärpsykologiska institutets övriga vc rksap 

het kan nämnas, att utbildningsmetoderna vid försv aret sk~1i 
göras till föremål för forskningsarbete och institutet skall ut. 
öva rådgivning rörande utbildningsmctodcr, utbildning.spla. 
ner och p edagogiska hjälpmedel. Man skall vidare m ed verka 
vid u tarbelande av metoder för personalbedömning och be~ 
tygssättning, uppgöra förslag till planer för militärpsykoio 
gisk undervisning samt ge anvisningar på lärare, läro !Jö cke~ 
n1 m för sådan undervisning. 

På det objekts- och arbetspsykologiska området skall in
stitu tet utöva dldgivning för hl a lämplig utformning av ut
rustning och arbetsmetoder och på det socialpsykologiska 
området skall forskning och rådgivning rörande anpassnina 
disciplin och ledarskap äga rmn. Slutligen har instit ute t äve~ 
inom det kliniskt-psykologiska området fått uppdrag att stu
dera förekomsten och verkningarna av psykiska stör nin gar, 
föreslå åtgärder för att förebygga sådana störningar och 
medverka till att metoder utarbetas för undersökningar av 
psykiskt sk~Hlade och sjuka. Detta arbete skall bedrivas i 
samarbete med Försvarels sjukvårdsstyrelse. 

V ärnpliklsreglerandc lagar, lärordningar och instruktioner. 

De lagar, förordningar och instruktioner, vilka i princip 
reglera vårt nuvarande värnpliktsväsen utgöres av : 

a) 

b) 
c) 

d) 

e) 
f) 

g) 

Värnpliktslagen (VL) av den 30 dec 1941. 
Inskrivningsförordningen (IF) av ,den 27 apr il 1956. 
Inskrivningsinstruktionen (lnsi), fastställd p å go 29 
aug 1956. 
Personalinstruktionen med en öppen del I f astställd 
27 december 19~15 och en hemlig del II, f;st stä lld 25 
april 1942. · 

Besiktningskungörelsen av den 20 sept 1951. 
Besikningsreglementet, fas'tställt av Försvarets Sjnk 
vårdsstyrelse, att gälla fr o m 15/9 1956. 
Uppskovskungörelsen av den 18 juni 1949. 

737 

]1) Jiämtningskungörelsen, utgiven 9 okt 1942. 
i) Kungörelse angående avlöning m m till värnpliktiga , 

j) 
k) 
l) 

utgiven 21 dec 1945. 
Familjebidragsförordningen, utgiven den29mars 1946. 
Militärersätlningsförordningen, utgiven 2 juni 1950. 
Lagen otn vapenfria värnpliktiga, utgiven 26 mars 
1913. 

s amtliga ovanståcn~e handlit~gar ~.ro n?dv~ndiga för ~.n 
fullständig handläggnmg av ohka var~1phk~sarenden. Ha:· 
kommer en~l.~st att behandlas dc avsmt.~, vil~a.synes vara 

intresse for att studera hur flottans varnphkhga uttagas, 
~;övas och insättas på olika u lbildningsområden. 

Värnpliktslagen. 

Vår nuvarande värnplildslag är naterad 30 december 1941. 
sedan dess har en1ellertid många tillägg och ändringar :till
kommit, vilka i hög grad förändrat vissa väsentliga avsnitt. 
Framför allt gäller detta värnpliktstjänstgöringens längd. 
De nu ak tuella lagbestämmelserna härom äro fastställda 1954 
och å terfinnas i SFS 479/1954. Denna lag innehål:ier de 
grun dläggande värnpliktsbestämmelserna, varav bl a fram
går, att svensk rnan är värnpliktig från oc:h med det kalen
derår, un der vilket han fyller aderton år t o m det, under 
vilket h an fyller fyrtiosju år. Här är att lägga märke till 
sänkningen av värnpliktsåldern med ett år. Sedan år 1950 
har näm li&>en åldern 19 år varit föreskriven. Bland de grund
läggand e bestämmelserna återfinnes även den, att värnplik
tig, vilken ä&(cr förutsättning för utbildning till officer, un
deroffi cer eller underbefäl, må uttagas. för sådan utbildning_ 
Att obser vera är a t t uttagning till underofficers- och under
befälsutbil dning må ske även utan den värnpliktiges med
givande. Vid til,ldelning av försvarsgren eller truppslag före .. 
s~.rives, att den värnpliktige såvitt möjligt får fullgöra den 
!J.anstgöring och undergå den utbildning, för vilken han be
f~nnes. lämpligast samt att hänsyn där så ske kan skall tagas 
ttll ?en värnpliktiges önskemål. 
.,Varnpl iktslagen innehåller vidare bestämmelser om de 

Var?Pliktigas indelning och redovisning. Landet indelas i in
;~rtvningsområden, inom vilka skall !inna.s e? av ~onungen 

rorduad inskrivningschef samt en msknvnmgsnamnd. In
skrivningsnämnden består av inskrivningschefen och ett antal 
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civila ledamöter -- som regel en från varje till inskrivn j 
omr~det hör~n de land~tin~som~:åde eller ~ta_d , som ej d~lf8• 
ger 1 landshn!I. Insknvnmgsnamnden b 1trades av la'·]· a . 

...__, . L c "al' 
psykologer, samt viss annan personal enligt bestännnelset, 
som utfärdas av Konungen. t, 

Lagen upptager inskrivningsnämndens åliggan den, v· , 
~am~nant~·äd:na skall äga r~~m och när ~l~n vä~'np_Iiktige ska~\ 
mstalla s1g hll dessa m m. Over heslut 1 msknvnmgsärende 
n1å den ':ärn!?lik_tige anföra besvär hos inskri~ningsråde~ 
E:Om har s1tt sate 1 Stockholm och vars tre ledamater fö r ord ' 
nas av Konungen. A v rådets ledamöter skall en vara m ilitä1: 

Rådet biträdes av en av Konungen förordnad läkare . · 

Ett väsentligt avsnitt av värnpliktslagen utgöres av k apit. 
let 0111 dc värnpliktigas tjänstgöring m m. Här finne~ hl a 
detaljerade bestämmelser för dc olika värnpliktska tegorier. 
nas utbildningstid. 

De för flottan aktuella tjänstgöringstiderna ha nedan sa m. 
manställts för att ge en överblick över de olika utbildnings. 
möjligheterna. (T ab 2). 

Värnpliktslagen upptager även bestämmelser om Konung
ens rätt, att, därest krigsberedskapen så fo r drar, ålä gga de 
värnpliktiga en eller flera beredskapsövningar om samman
lagt högst 180 dagar eller att inkalla värnpliktiga till krigs
tjänstgöring. I övrigt innehåller värnpliktslagen bestäm mel
ser för anstånd med tjänstgöring, om de värnpliktigas upp
giftsskyldighet och den påföljd, wm kan följa , därest före
skrifterna i lagen åsidosättas m m. 

lnskriuningsförordningen_ 

I anslutning till värnpliktslagen utfärdar Kungl 1\Iaj : t f?r· 
ordning angående inskrivning och redovisning av värnpilk
tiga samt dessas t jänstgör ing n1 n1. Förordningen be nämnes 
i dagligt tal Inskrivningsförordningen. Den senaste b ar ut
kommit den 27 april 1956. 

I denna förordning uppdrages åt chefen för Centr ala Värn· 
pliktsbvrån, att under överinseende av chefen för armen ut
öva ledningen av inskrivningsväsendet samt att biträda över· 
befälhavaren och försvarsg1~enscheferna vid övervak andet .~1 v 
värnpliktsredovisningen. Inskrivningsförordningen fasts tal· 
ler vad värnpliktsregistreringen skall omfatta samt hur Jllan 
skall förf ara med de värnpliktigas inskrivningsböcker 111 J.ll · 
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Tab . 2. 

~ 
- ors a Ja· 1 repövn. antal antal 

I

F .. t fa t'dlfortsatt tjg. eller iSumma[ 

l 

K ategori 
i antal dagar dagar dagar ----a) Vä rnplikt ig i allmänhet 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

,, 

" 

ubefutb 

underofficersutb 

officersutb 

exam. sjöbefälsskola 

sjökaptensex 

styrmansex 

sjöingenjörsex 

maskinteknikerexamen 

elll e) efter fr ivilligt [ 
åtagande att genomgå 
utb. tiU värnpliktig 
officer 

som studerar till 

ingenjör 

läkare 

tandläkare eller 

vissa ämnen vid 
högskola (tekniskt 
läroverk) 

394 l l 394 

i en följd l l 
444 444 

i en följd 

540 sammanlagt 540 

540 180 fortsatt tjg 720 

39± 120 fortsatt tjg 514 

39± 120 + 90 604 
fortsatt tjg 

394 146 fortsatt tjg 540 

i o1ngångar 

I föror dningen angives vissa myndigheters åligganden vid in
skrivning och redovisning, exempelvis länsstyrelsen, folk
b?kföringsmyndighe ten, sj ömanshusom.budsmän, skoolm~n
dlgheter m fl. Bland skolmyndigheternas åligganden aterfm
nas bl a, att rektor för sjöbefälsskola är skyldig att lämna 
sjömanshusombudsman resp inskrivningschef uppgifter om 
elever i värnpliktsålclern, vilka påbörja resp avgå från de 
olika h ögre linjerna i sjöbefälssik.olan samt vilka som avlägga 
e~amina på dessa linjer. Här å terfinnas även bestämmelser 
for h ur olika slag av inskrivningar skall äga rum. För flot
~.ans del gäller bl a, att sjömanshusinskriven värnpliktig, som 
at Påmönstr ad f artyg eller, efter att ha påmönstrat fartyg i 
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l!_~ril~es ~art, ]~vaorbli':it __ utmnlm~ds under tid , då inskrivn ino 
f?rr~th;mg p~_gar, _eJ _ar. skyl~hg att instäl_la sig_ vid inskr:>~
mng. Saclan varnphkhg msknves emellertid av m skrivn · 1

'
nämnden, om hans anställningstid på fartyg uppgår till ulfs
kan antagas uppgå till minst 12 månader. Förordnin oe; et 

J o Il . l t··· · 1 'f·t f.. l . l . ,.., 111 ne .1a er VJC are ores en er or ntr ms.cnvningsfö rrii u n· -
skall_ äga ~ym s~1~1t grundläggande regler f?r uttagning, 1

1i1;1~ delnmg, l] anstgormg m HL Av d essa framgar bl a, att ut t,.., 
ningen. för u t?ih~~ing till officer, underofficer, undcrbe~~i 
samt hl~- specia ltJanst r egleras genom bestämmelser i kon~
mandovag. 

Besiklningskllngörclse n och besiklningsreglcmentc. 

För den läkarhesiktning, som enl igt inskrivningsinst ruk
lim~en skall ä_!Sa r_um med __ de värnpliktiga, har Kungl :\ia.i :t 
utfardat en sarskild kungorelse, den s k besiktningskunaö. 
r elscn. I d eJ:_na för~skrivcs hur dc värnpliktiga skola g r~p
pcras m ed hansyn till kroppsbeskaffenhet och allmän t hälso
tillstånd. 

A. 
Följande besiktningsgrupper äro där fastställd a: 

Vid inskrivning, under tjänstgöring eller elj est. 

Bes.ik tningsgru p p: 
l Dugliga till krigstjänst vid samtliga försv arsgrenar 

och truppslag. 
2 Dingliga till krigstjänst men mindre lämpliga vid vtss 

försvarsgren eller visst truppslag. 
3 Dugliga till krigstjänst i begränsad omfattning. An

vändbara i vissa befattningar i fält (ombord ). 
4 Dugliga till krigstjänst i väsentligt b egränsad omfatt

ning. Ej användbara i fält (ombord). 
O Odugliga till krigstjänst. (Hit hänföra s värnplik tiga, 

vilka till följd av ly te, stadigvarande sj ukdom , bestå
ende kroppslig svaghet elle~· annan dylik orsak äro 
odugliga till krigstjänst). 

B. Endast vid inskrivning. 
T Tillfälligt odugliga till avsedd t j än st. (Hit h änföras 

dels värnpliktiga, vilka på grund av försen ad eller 
otillräcklig kroppsutveckling, övergående sj ukdorn 
eller annan dylik anledning höra under viss tid ~e
frias från tjänstgöringsskyldighet, dels värnp lik tiga 
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m ed begränsad krigsduglighet, därest de kunna för
vän tas vid en senare tidpunkt - cfler läkarbehand
ling eller eljest - bliva i avsevärd grad mer dugliga 
till avsedd t j än st). 

I kungörelsen uppdrages åt Försvar ets Sjukvårdsförvalt
. 6 a tt i s~1rskilt r eglemente (besiktningsreglcmentet) m ed

o~I~ närmare f?res~uifter angående o_~·dni1~gc~ för. ~:tföran
~ t av läkarbes1ktnmg samt hur de varnphkL1gas l.Jansthar-

1 
e t och användbarl.1et skall bedömas med hänsyn till fel, ly-

1e . l l ten eller SJU cc omar. 
Fördelningen på besiktningsgrupper under 1955 var i 7c 

uttryckt följand e : 

Grupp l 48,8 7r 
2 31,6 flJ 
3 6,0 7o 

4 3,5 % 

Grupp O 3,7 'lo 
T 3,7% 

För 2,7 7o har besiktningsgrupp 
givits. 

ej an-

Enligt Försvarets sjukvårdsstyrelses redogörelse för ~956 
framhålles, alt den vikligasie kassalionsorsaken var psyloska 
sjukdomar samt nervsjukdomar. Dessa sjukdomsgrupper 
svara för 40 '/o av san:1tliga O-förk laringar. A v intresse synes 
även vara att ·H 'lo av de värnpliktiga Ji gr upp 2 voro ned
klassade beroende på fel på ögonen. 

I besiktningsreglementet finns vissa för flottans v~rnplik
tiga aktuell a bestämmelser. Särskilt betydelsefull a ar fonl
ringarna på synskärpa och färgsinne. För att komma till 
besiktningsgrupp l fordras bl a en synskärpa om minst 0,8 
på ena ögat och m inst 1,0 på det and ra utan korrektion. Är 
synskärpan minst 0,3 på ena ögat och minst 0,8 på det andra 
med eller ut an korrektion hänföres den värnpliktige. till 
grupp 2 vid däcksavdelningen med undantag för radartj äns t. 

Defek t färgsinne medgiver ej uttagning lill yrkesgrenar 
Vid däcksavdelningen men lägger ej hinder i vägen fö r ut
tagning till övriga yrkesavdelningar. 

För hydrofonister, avstå ndsobserva törer, artillerimatroser 
Och radarmatroser finns särskilt föreskrivet vilka undersök
ningar dessa skola genomgå, innan uttagning äger rum till 
t~~p yrk esgren. Värnpliktiga, vilka skola uttagas för ubå ts
iJans t eller för att bli röj dykare eller grodmän, skola även 
:~ligt r eglementet fyll a vissa särskilda fordr ingar vid under-
okningar m m. 
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Fördelnings-go . 

Innan redogörelsen för inskrivningarna påbörj as , . 
det vara lämpligt att närmare granska den ti<l i[(a~·cs~nes 
nämnda fördelningsgo, som. årligen utgives efter fiirs larr0 111-

Ccntr~la Yä_rnp_likts~yr~n. ~?n innehåller nämli~cn l:( r~n'Y' 
malenelet for msknvmngsnamndernas arbete. F ör flo tt c 
d~l bö_r :nåh~inda. först. ob~~rveras propor~~on_ern a ll lc]~~ls 
v_arnphkhg~, msknvna vH~. SJOm~nshus, och o_vnga vårnpJik~ 
hga. Den s1sta aktuella fordelnmgsgo :n utv1sar , all i stort 
sett en tredjedel av flottans årskontingent utgöres av sjö 
mansh 1sinskrivna. Ullryckt i antal innebär delt a, a tt c·-
12DO värnpliktiga kommer från sjömanshus och c:a 2100 frå~ 
kaleg01·i övriga. 

Fördclningsgo [Ingiver i tabellform det antal viir nplik tin2 
som skall utlagas vid landets 21 olika inskrivning:-;on1rii d~n: 
Den fastställer i särskilda tabeller de kontingenler Y~irnplik
liga, som skall tilldelas de olika truppslagen, för delad e på 
utbildningskategorier och särskild tjänst. För fl ottans del 
anger dessa tabeller' d els tilldelningen av värnpli ktig·1, som 
skall uttagas för undcrbcfälsulbildning, dels sådan·1, som 
skall uttagas för utbildning i yrkestF:inst, såsom lclehant
vcrkarc, artillcrihantverkarc, lorpedhant\'crkare och ra dio
telegrafister samt dels av de värnpliktiga , som vid inskriY
nin~sförrättningarna antecknas lämpliga för viss a fackbe
faltningar. Fackbefattningarna äro för flott an : fnr tygs
eleklriker, eld ledningselcktriker, skeppshantverkarc, mo lor
män, bilförare, hovmästare, kockar, sjukvårdare, fo l<H~r afcr, 

s,krivbiträden, tecknare, skomal'arc, skräddare och vä dcr
Jeksbiträdcn. Samtliga dessa värnpliktiga skall fyll a kvali
fikationerna för underbefälsutla11ni1W med undanla,o: av bil
förar e, bagare, skomakare, skrä~ldar~ och skrivbil r,~idc . 

En granskning av siffrorna i tabellerna i 1056 års fö rdel
ningsgo utvisar, all 980 man skall uttagas till flott an fö r un
derbcfälsulbildning. Av dess a beräknas 180 vara ~jii mansh ~_~s
inskrivna, vilka personligen inställt sig vid inskrivn in gsfor0 rättningarna. Utöver antalet 980 beräknas ytterligare c: a ~-2 
man sjömanshusinskrivna, vilka ej varit närvarande vid fo r
rättningarna på grund av anställning i sjöfart, kunna u lt~gas 
i anslutning till inryckningen. Flottan får således f n å rhgen 
1200 värnpliktiga, lämpliga för underbefälsutbildning, d. v 5 

c:a tredjedelen av årskontingenten. 
Flottan får sina värnpliktiga från hela landet. En gran.~k

ning av hur årsutt agn ingen tedde sig 1955 inom landets oh {il 

Inskrivn ings~ 

0 111 råde 

------j\ntal vpl. 

uttagna ---Antal vpl en!. 
Go - direktiv 

Tab . 8. 

Io Io 
6 7 

I o 
11 

I o 
12 

Io Io 
5 14 

47 44 129 53 5 2 

50 60 90 55 3 3 

I o 
21 

7 

I o 
9 

I o 
15 

I o 
16 

I o 
17 
G 
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I o 
17 
Bh 

3 34 64 38 

35 80 38 

------------~--~~--~.--~--~' --~---··~-----~---~--;---

ö ver- resp. -3 - 16 + 39 -2 +2 1-1 +7 1 +3 -1 -16 +o 
underskott l 

Inskrivnings~ 

område 

Antal vpl 
uttagna 

I o 
l 
s 

91 1 44 60 

l 
22 

Jo 
8 

47 

I o 
JO 

86 

Io Io 
2 3 

l 

! 

Io l Io 
J) 19 

5 11 

I o 
20 

I o 
18 

Antal vpl en!. 75 59 85 25 45 90 2 2 3 - - -
Go- direktiv 

Över- resp. +16 -15-25 1-1 +2 -4 +3 +o +2 +Il +l 
l underskott l 
-------------~~--~--~--~~--~--~--~~----------

inskrivningsområden visar detta. Antalet i fördelningsg.o 
önskade värnpliktiga, lämpliga för undcrbefälsutbildning, 
har r edovisats i ovanstående tabell (Tab 3). Samtidigt har 
resultatet från inskrivningsförrättningarna inlagts i denna 
tabell fö r att visa i vilken mån det varit möjligt att följa 
direktiven. En summering av över- och underskott vid dc 
olika områdena utvisar ett totalt ö-verskott av 25 man. Dessa 
l'Orde dock mer än väl erfordras för .att täcka den avgång, 
8?.~11 av olika skäl äger rum, innan kontingenten inryckt till 
tJanstgöring. 
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Antalet v~rnplil~lig~, so~11 .:'kal~ utlagas i yrkestj äns t 
antecknas for utb1ldmng 1 sarslolda fackbefattnina·1r elJel' 
c:a 180 resp ~n7 man. nc ' Utgöl' 

Det bör sl utligen omtalas, att utöver den stora fördelr · 
?'o _:n _ul~iver .. c~~llr~la Yärn~?.lil~lsbyrån _eflc~· dc <Ws l ~~:~gs. 
msknvnmgsforratlmngarna for aret elt sarsJolt lll ed<lel · cl e 
v_~ri angi~r es _tilldelningen a; värnpliktiga hänfiinl a ti~lld e, 
lagre hesJktmtlgsgrupP_?rna. 3 o~~~ 4. ~essa iit:O huvud s ak~\~ 
gen avsedda for handracknmgstJanst 1 landbefattningar . p .. '. 
flottans del utgör denna värnpliktsgrupp c:a 200 11'1an. 01 

Inskriuningsinstruklion. 

I ansl~1tn~ng ~ill Ins~rivningsföror~~~inge!1 utfä r_das på go 
en Insknvmngsmstrutwn (Insi) att tJana till lcdmng för in
skrivningsmyndigheterna. Som tidigare nämnts är den 1111 
gällande inskrivningsinstruktionen fastställd i augusti 1956. 
A v Insi framgår bl a hur inskrivningsförrättningarna skola 
förberedas , tillvägagångssättet vicl inskrivningen, ol ika be. 
stämmeJser för uttagning och tilldelning av de olika värn
pliktskategorierna samt cle särskilda åtgärder, som skol a vid
tagas med vissa värnpliktiga. I övrigt innehåller instruktio
nen vissa beslämmelser om vad som skall iakllaaas vid och 
efter inskrivningsnänmdens avslutande och cxtl.'a samman
träden. I särskilda bilagor återfinnas tabeller öve r dc ford
ringar och kvalifikationer, som. de värnpliktiga skol a h a för 
att kunna uttagas till viss utbildning. 

Uttagningen och tilldelningen av flottans värnplikt iga sker 
i stort scll med ledning av ovan nämnda fördelnin gsgo samt 
vissa föreskrifter från Centrala Värnpliktsbyrå n . Insk ri\' · 
ningsinslruk tioncn innehåller emellertid en hel del anvis
ningar i dessa avseend en. Som allmän regel fastsl ås fiir st att 
vid uttagning och tilldelning skall tillses alt dc värnpliktigas 
egenskape r, kunskape r och färdigheter komma till h iis la an
vändning. Vidare skall eftersträvas, alt tilldelningen av re~
pcktive utbildningskategorier i kvalitativt hänseen de bh:· 
likvärdig vid olika truppslag och förband. Och så skall , . e] 
alt förglömma, hänsyn så vitt möjligt tagas till de värnpilk-
tigas önskemål .. 

Uttagningen för befälsutbildning omfattar uttagning for 
officers-, underofficers- och underhefälsutbildning. För flot 
tans del är särskilt att observera, att värnplil~tig a, vilk_a 
styrkt, alt de genomgått minst två sommaromgångar av as1~1 ~ 
rantutbildning vid sjövärnskåren och förklara sig h a fol 
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, ikl genomgå fullsländig sådan utbildning uttagas för ul
il~Jdning vid flottan, däc.ks.avdelningen. Beroende på deras 
]JJ'alifik a tioner kunna de klassificeras som underofficers
; ;sp underbefälslämpliga. 

Värnpliktiga läkare och tandläkare, som uttagas för 
tbildning i specialljänst oc.h önska göra sin tjänstgöring vid 

~~~arin en , anmälas till Centrala Värnpliktsbyrån. Vilka, som 
kola uttagas, bcsti:immes seelermera av chefen för Centrala 

~rärnp lildsbyrån. Samtliga dessa värnpliktiga tilldelas flot-
1911. inskrivningsinstruktionen innehåller cll särskilt avsnitt, 
som behandlar uttagning och tilldelning av de sjömanshus-
inskrivn a värnpliktiga. Sjökaptcner och likställda samt ele
yer vid sjökaptens.-, styrmans-, sjöingenjörs- eller maskin
teimikerk lass vid sjöbefälsskola tilldelas flottan och inräk
nas ej i del antal, som angives i förclelningsgo. 

Värnpli k tiga, som kunna visa, alt de äro befäls- eller 
maskinelever vid handelsflottan, tilldelas flottan, oavsett 
deras anstä ll ningstid till sjöss. Dessa inräknas i det antal 
fördelni ngsgo angiver. 

Sjöm anshusinskrivna värnpliktiga, vilka inställa sig vid in
skrivningsförrättning, erhålla tilldelning efter lämplighet i 
varj e särskilt fall antingen till flottan eller kustartilleriet 
eller till annan försvarsgren. Härvid skall dock den regeln 
~älla , att de som haft minst tolv månaders anställning p f1 
handelsfar tyg, i förstn. hand tilldelas flottan. I förde lningsgo 
angive t antal utfylles i andra hnnd med sihlana värnpli'k
t i~a , vilka haft kortare anställningstid på fartyg - dock 
mmst sex månader. Undantag frå n dessa b estämmelser utgör 
Yärnplik tig, som är kvrkobokförd inom Gotlands län. Sf1clan 
Yärnplik lig skall allt(d tilldelas förband på Gotland. 

Sjömanshusinskrivna värnpliktiga, vilka inskrivas utan 
Personlig närvaro, tilldelas flottan . 

.. Det kan slutligen framhållas, alt de sjömanshusinskrivna 
~'arnplik ti ga, vilka i ns.tälla sig vid inskri vningsförrä ttniug 
och tilldelas flottan, vid denna förrättning ej uttagas eller 
antecknas för de militära yrkestjänster resp fackbefattning
~:, so1:1 upptagas i fördelningsgo utom då det gäller ulbild~-
Jng h ll kock eller hovmästare. 

, .. Flera skäl tala för att flottan ej tilldelas allt för stort antal 
r tnanshusinskrivna värnpliktiga. Det viktigaste av dessa 
{ ' att bemanningen av örlogsflottan och handelsflottan skall 
llnna tillgodoses j ~im sides vid mobilisering. 
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Under sist förflutna år har problemet om bemannin 
våra .~1an~?.ls~artyg i kri~ aktualiserat de ~jömanshusj 1~~~1}·" 
na varnp>~Khgas utnyttJande. En utrednmg av h ithör Llv. 

problem torde vara att förvänta. ande 

I inskrivningsinst!"uktionen finnes även föreskri ft er 01 
de som erhålla fast anställning som t ex befälselcve1~

1 ~l t 
flottan skall inskrivas i samband med vunnen anstä lln·"1d 
varv.~ d dc. u t.~?gas f <:J l: underbefäls u lbild1:ing._ De kon tra~~~~ 
anslallda mra!{nas e.] 1 det antal, som ang1ves 1 för dclninu 
I samband med de kontraktsanställdas inskrivning hör:s~go, 
nämnas, alt instruktionen även innehåller hestänn\Jclser :11~ 
f?rtidsinsl~:·ivni1:g. Yn~linp;, som avosc_r söl~a anställning b lo~ 
sasom funr sasp1rant v1d flottan, ma 1nsknvas det år, varu n. 
der han fyller sjutton eller redan vid sexton år, om cien 
t jänstgöring han skall fullgöra påbörjas först under det år 
han fyller sjutton. Yid förtielsinskrivning måste malsmans 
samtycke föreligga. 

l. Prövning av värnpliktiga. 

Psykologisk pröuning uid inskriuningsförriiltningama. 
Den psykologiska prövningen vid inskrivningsförrä ttning

arna omfattar tre m oment : 
1. Inskrivningsprovet 2. Ifyllande av kvalifik al ionskori. 

3. Exploration. 

1. Inskrivningsprovet (i-provet). 

a. Användningsområde. Psykologiska prov i fonn av på 

vetenskapliga grunder sammansatt intelligenstest användes 
redan 1913 försöksvis vid inskrivningsförrättningarna inom 
vissa inskrivningsområden. Sedan 19-1-! ha dylika pro;· an
vänts inom alla inskrivningsom·råden i riket. Proven har un
dergå tt en kontinuerlig utveckling, vilken syftat ti ll a tt ~J] t 
mera förbättra deras förmåga att ställa prognos för de 1n
skrivningsskyldigas framtida militära uthildbarhel och an
vändbarhet. 

Samtliga ynglingar, som inställa sig för inskrivning, se
nomgå inskrivningsprovet (I-provet). Dc sjömanshu si nskri~
na, vilka ej personligen inställa sig vid inskrivnin gsfö::~·a t t: 
ningarna, genomgå provet vid inryckning till första tJa 115

1
. 

göring. C :a 40.000 man genomgå f n I-provet årligen. Prove ~ 
användande utgör därigenom den utan jämförelse m est onl 
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ttand e p sykologiska prövningsverksamhet, som hedrives i 
f~ 1-t land. 
va 

b- .Ä_ndamål. I-pr?.v.ets ändamål är enligt gällande instruk-
. 11er l huvudsak folJ ande: 

tJO 
att möjliggöra en klassificering av de inskrivningsskyldiga 

efter deras mentala nivå (deras "förståndsgåvor''), 

att underlätta uppspårandet av samt tjäna som hjälpme
del vid fördelningen av dc inskrivningsskyldiga, vilka 
syn as lämpliga för befälsutbildning, 

att förhindra att tilldelningskontingenterna av övriga värn
plik tiga till dc olika försvarsgrenarna och truppslagen 
feldimensioneras med hänsyn till i dem ingående antal 
m an med goda respektive mindre goda intellektuella 
förutsättningar, så att en rättvis förde lning mellan olika 
försvarsgrenar och truppslag möjliggöres och 

att m öjliggöra att man redan på detta tidiga stadium kan 
uppspåra huvuddelen av sådana inskrivningsskyldiga, 
vilka till följd av gravare intellektuell efterblivenhet 
ick e kunna förväntas tillgodogöra sig u l bildning i va
pentjänst. 

c. Sam m ansättning. I -provet är ett skriftligt prov, som ge
nomgås av de inskrivningsskyldiga gruppvis med som regel 
c:a 30 m an samtidigt. Som proyleclare fungerar en .officer 
(kapten eller löj in an t), som genomgå l t speciell prov ledare
utbildning. Själva provet kräver en tid av c:a 60 minuter. 

Den n uvarande versionen, I-prov 195-1, innehåller fem olika 
delprov, vi lka representera fem skilda provtypcr, som var
dera är o företrädda av ett flertal frågor. Dessa äro ordnade 
efter svår ighetsgrad från lätlm·e till svårare uppgifter. För 
~~föran clet av varje delprov står en viss begränsad tid till 
forfogande, vilken experimentellt fixerats. Härvid har iakt
~agits att en ökning av tidsmåttet utöver det nu fastslagna 
lc~e skulle medföra någon nämnvärd ökning av det genom
S~lttliga antalet rätt lösta uppgifter hos de olika prövade ooh 
eJ heller skulle rubba dessas inbördes. rangordning i provet. 

. För varj e delprov får den prövade muntlig och skriftlig 
}~struktion om tillvägagångssättet vid provets. lösande samt 
ar dessutom själv lösa vissa övningsexempel. Besvarandet 

ay frågorna sker bl a genont unelerstrykning av på förhand 
givna svarsal ternativ. 

49 
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Provtyper och sammansättning av dessa har i I-prov 19• 
liksom i dc föregående versionerna av detta prov, hestä <l{, 

l)å grundval av synnerligen omfattande undersökninaal'l1l\s 
• . o t t ·h "' av ett stort antal ohka testtyper pa ett s or oc reprcsenta ti . 

m.aterial av värnpliktiga. 't 

d. Hänsynstagande till resul~aten i 1-pi:ovet. Till grund 
för utvärderingen av res~1ltatcn 1 I-prove,t h,gg~r an tal et rätt 
lösta uppaifter inom varJe delprov. De pa sa satt uppkomn 
råpoänge~ överföres för var j e delprov till en ~_-gr a~Ug stan~ 
dardskala. Den totala summan av standardpoang 1 de fem 
delproven överföres också i 9-gradig, st~ndards_kala och ger 
på detta sätt provgruppen, som alltsa differen.~Ierar de prö. 
vade i 9 grupper med hänsyn till deras allmanna fönnaga 
att tillgodogöra sig militär utbildning. De 9 provgrupperna 
ha följ ande innebörd: 

Provgrupp 1: Denna grupp utgör c.:a 4 % av årsklassen och 
omfattar huvudsakligen inskrivningsskyldiga, vilka till fö ljd 
av intellektuell efterblivenhet icke kan förvänta s tillgodo
göra sig utbildningen i vape1~tjänst: Sa~ntliga vpl, som hän
förts till provarupp 1 eller till hes1ktnmgsgrupp 4 (3) mer! 
psykiska defekter undergår psykiatrisk undersökning ef ter 
inryckning till 1. tjänstgöring. 

Provgrupp 2 och 3: Dessa grupper o~nfattar c:a 7 7r, resp 
12 % närmast över provgrupp 1 och ligger klart under ge
nomsnittet för åldersklassen. Tillsammans med provgrupp 4 
utgör de huvuddelen av värnpliktiga, avsedda a tt utbildas 
till meniga värnpliktiga. 

Provgrupp 4: Denna grupp omfattar c :a 17 % och __ ligger 
närmast under genomsnittet. Provgrupp 4 är m est lampacl 
för tjänstgöring som n1.eniga värnpliktiga. 

Provgrupp 5: Genomsnittsgruppen, utgör_ande c.: a 20 % av 
åldersklassen. För att hänvisas till exploratiOn kraves att der: 
värnpli'ktige, tillhör lägst provgrupp 5. Inskrivningsskyldr~~ ~ 
l)rovgrupp 5 kan därest de vid exploration erhåller lags 

L . • b f"l resp skailningssiffrorna 3 resp 6, uttagas till under er a s- el 
underofficersutbildning. Som regel är det dock eJ?.dast t: 
bästa delen av provgrupp 5, som behöver ifrågakomma 01 

uttagning till befälsutbildning. 

Provgrupp 6: Denna grupp omfattar c:a 17 '7<: och lig~~ 
närmast över genomsnittet. Huvuddelen av de till uneler 
fälsutbildning lämpliga tillhör provgrupperna 5 och G. 
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34 s 6 7 8 9 

12 17 20 17 12. 7 4 % 

Fig. 1. Standardpoäng. Pro:vgrupp. 

Provgrupp 7 och 8: Dessa grupper omfattar c:a 12 % resp 
7 % närmast över provgrupp 6 och ligger klart över genom
snittet. Huvuddelen av de till underofficersutbildning lämp
liga tillhör provgrupperna 7 och 8. 

Pro vgrupp 9: Denna grupp omfatta~· de 4 fo i ~ntellektuellt 
hänseende bästa av åldersklassen. VId bedommngen av be
fälslämpligheten för den prövade tillhörande provgrupp .. 9 
bör observeras, att vissa prövade i denna grupp ofta ar 
ensidigt teoretiskt inriktade. De kan därför vara mindre 
lämpliera med hänsyn tiLl de krav på praktisk ledarförmåga, 
~0111 b;fälsutbildningen ställer. Sådana inskri:rnings:sky_l_?iga 
ar emellertid ofta väl lämpade för utbildning 1 specJalt]anst. 

Beträffande hänsvnsta"andct till resultatet i provet tjänar 
följande synpunk te; till ledning. Det erhållna provresultatet 
får i intet fall leda till schematiska eller rent siffermässiga 
1~lkningar av den inskrivningsskyldiges prestationer. Indel
lltngen i provgrupper och anvisningar för bedömning av de 
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olika ~elprovsresultaten är att betrakta som_ qränsrr ,. 
n~ed ho g gra.d av sannolikhet uppdelar de inskrivning ' t!ka 
d1g~ med hansyn till der as allmänintellektuella fö~.1~~ ·,'Yl
Vaqe provresultat måste b edömas mot bakgrund .1 , ctga. 
prövades hela sociala milj ö, varvid särskilt hans sk~)~- de11 
yrkesutbildning måste ·beaktas. Och 

Proven äro att betrakta som hjälpmedel åt inskriyn· 
l . l t l f ' · l b · .. lngs 

n~ync rg 1e en oc 1 ar IC{e ensam rna lr avgorande för he d .. · 
nmgen av den inskrivningsskyldiges kvalifikationer. 0 111

• 

2. Kvali fi kati onskort. 

Samtliga inskrivningsskyldiga få under c :a 15 m innte" 
fylla i ett frågesch ema angående skolgång, yrkesuthil<l nini 
speciella färd igh eter av betydelse för p lacering under m il i ~ 
tärtj änsten, fr itidsin tress en, medlemskap och förtroendeupp. 
drag i föreningar, önskemål beträffande militärtj änsten m 111 , 

Schemat finnes på ett s k kvalifikationskort, där uppgif terna 
kunna kompie tl eras av exploratören under dennes samtal 
med den prövade. 

På kvalifikationskortet införes vidare sammanställ ni ng av 
den inskrivningsskyldiges provresultat i I-provet, explora
törens skattning och karakteristik. 

Kvalifikationskortet sändes till det förhand, där den värn
pliktige skall utbildas och de uppgifter •del innehåller skall 
tjäna tillledning vid fördelning och placering vid förb andet. 
Sedan kortet fyllt dessa uppgifter och försetts m ed pl:\ tav
tryck (betyg, krigsplacering o d) arkiveras det p ~t :\Iil i tiir
psykologiska institutet. 

3. Explorat ion. 

Som ett komplement till I-provet genomföres sedan h~stcn 
1950 enskilda. samtal s k explorationer, vid inskrivnmgs
förrättningarna. Härvid tjänstgör dels civila psykologer, dels 
officerare som_ exp loratörer. Samtliga exploratörer ha ge
nomgått en kurs i personlighetspsykologi och explora tions
teknik om c:a 100 föreläsnings- och övningstimmar. 

1 
De speciella målsättningarna för de alltsedan 1950 rege

mässigt å terkommande explorationerna äro följ ande: 

att ge en mera fyllig bild av den inskrivningsskyldiges all: 
männa bakgrund: utbildning, yrkeskvalifikationcr, 5 ~ 
ciala bakgrund, intressen samt önskemål angående Jlll-

751 

}itär .P.~ac~ring än .vad som under inskrivningsprocedu
r en 1 ovngt kan framkomn1a, 

att ge underlag för en bedömning av den inskrivnings
skyldige med hänsyn till vissa personliga egenskaper, 
som äro av betydelse för hans militära användbarhet 

' 
att möj liggöra en kontroll av I-provsresultatet, alltså huru-

vida detta svarar till vad vederbörande med hänsyn 
till civil status, uppträdande under explorat1onen m m 
k an tänkas prestera, 

att hos den inskrivningsskyldige skapa en positiv inställ
ni'nq till inskrivningsnämndens strävan att p å bästa 
sätt placera honom så, att hans kvalifikationer och 
personJiga. önskemål så långt n1öjligt här tillgodoses, 
samt 

att ge underlag för bedömning av huruvida. den inskriv
ningsskyldige på grund av sociala indikationer icke hör 
ifrågakomma till förlängd utbildning. 

För h änvisning till exploration gäller särskilda bestäm
melser , som avse att säkerställa en nä~rmare undersökning 
dels av alla som på grundval av I-provsresultatet kan hedö
mas som ev bef~ilslämpliga, dels av dem som av nämndens 
ordföran de, läkaren eller provledaren bedömts som tvek
samma f all och om vilka ytterligare upplysningar behöva 
inhämtas. 

Sj älva explorationen tar i genomsnilt c:a 12 minuter i an
språk för varje man. Med skrivarbete, granskning av hancl
lingaT o dyl uppgår totaltiden till 15- 16 minuter. Explora
tionen berör den inskrivningsskyldiges yrkesval och yTkes
a~passning, skolgång, hemmiljö, intressen och fritidssyssel
sattningar samt önskemål om mtlitär placering. 

Exploralionen utmynnar dels i skattning, dels i en kor;t 
karakteristik av den explorerade. 
,Slwttningen , som_ tidigare omfattat variablerna allmänhe
f~vnin~, kär:-sl~mässig sta_hilitet och b~.fäl~lämJ?lighet, gäller 
t o 111 m sknvnmgarna 19~2 endast befalslamphghel. I-provs
t~sultat e ts inflytande på denna skattning är fixerad på en 
VIss rim lig nivå. Skattningen sker efter en 9:-gradlig skala, 
~le~ inom vilken del av skalan exploratören skall röra sjg i 
t et mdividuella fallet är normerat av vederbörandes I-provs
sksnlt~t. V;i.? t . ex ett högt sådant är exploratören fö,r sin 

attnmg hanvrsad till skalans övre del. Fördelningsprinci-
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perna, som föl.i a en viss procentuell indelning äro c.' l 
l 

, ' ,n[ -

struerac'e, att antalet av dem, som skall e rh ålla sl ··'tt .' 011-
.. . .. , '" ntn 

varden mellan vissa granser, kommer att motsvara det gs. 
f .. l' · b 1 · . Una 
~r 1ga. uttagmngs e 1ovet hll underofficers- r esp und .<Se-

falsutbJldning inom olika inskrivningsområden. Genom ybe, 
system erhåller man erforderlig jämförbarhet mell an he \~ tt a 
ningarna gjorda vid olika 'inskrivningsområden. c 0111-

. Exi?lo:·atören s~<river .. även en kort karakteristik av de 
msknvnmgsskylchgc. For att underlätta utformni nocn 1

: 

? enna kar.?kter~slik och ås ~.adkomma önskvä_rd en h~tl igh:~ 
1 u~tryckssatt ol.Ika cxplor~.torer emcll~n ha vissa k arak teri
sermgsultryck till exploratorernas lcdnmg samlats i ett sch _ 
ma, smn ingår i instruktionen för exploratörer. e 

Prövning inför inskrivningsnämnden. 

Jnskrivningsförrä_ttningen avslutas med att i_nsk rivnings
nanu~den me.d l e_dnmg av resultaten av psykologisk prövning 
och la!<arhcsildmn.~ samt ~!c arbets- ~~h skolbety~ eller övriga 
handlmgar den provade faretett bedomer den bhvandc värn
pliktiges militära användbarhet samt klassificerar h onom så
som underofficcrslämplig, underbefälslämplig eller ej befä ls
lämplig. Yärnpliktiga, vilka vid läkarbesiktning befunni ts 
odugliga till krist,i änst, frikallas från värnpliktens fu llgöran
de, övriga äro inskrivna i och med att deras tjänsted uglighet 
konstaterats. 

Flolians andel au vissa aktuella provgrupper. 

Med ledning av de statistiska uppgifterna fr ån inskr iv
ningsförrättningarna 1955 har vissa jämförelser gjorts mel
lan fördelningen av dc olika provgrupperna inom hela för
svaret resp flottan. 

Av figur 2 på .sidan 753 framgår den procentuell a fö rdel
ni,ngen av antalet värnpl:iJdiga inom försvaret resp fl ottan. 
Den normala fördelningen enligt fig 1 h ar inlagts som jäm
förelse. , 

A v figuren framgår, att det endasl förefinnes r elativt sma 
avvikelser från normal-fördelningen. 

En granskning har även gjorts för att se hur stor procen~ 
tuell andel flottan f år av de olika skolkategorierna. Fig~~ r J 

p~ si?an 75c1 utvis~r den proc~~1tuell_a til_ldelningen .. av var~E 
pliktiga, uttagna hll underbefalsutb1ldnmg med hansyn . ~ ·
tidigare skolunderbyggnad. Av figuren framgår, att de t ti .1

1 
gare påpeka'.de över.skottet av medelintelligensgruppe n "1c 

'94~ .. o .. = normolfördelning 

o. 

:·,· 

.o 

2 3 5 

f: ·" 1 = förs va re! 

-=flottan 

. o_;/" 

.... . 

b 7 

Fig. 2. Provgrupper :för åldersklass 1957. 
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tilldelningen övernsstämmer med skolförhållandena. Grup
pen värnpliktiga med folkskola med påbyggnad är sålunda 
betydligt större procentuellt representerad vid flottan, medan 
v.ärnpliktiga med realskalenivå och gymnasie- och högre nivå 
hgga klart under totalprocenten inom färrsvaret. 

En jämförelse mellan medelprovgrupperna i julikontin
?enterna, där de värnpliktiga som regel kom1na från yrken 
1 .l.~nd , och novemberkontingenterna, där de värnpliktiga äro 
8l0 l11anshusinskrivna, utvisar att den förstnämnda kategori
en har något bättre medelprovgruppsvärde. Skillnaden är 
hlh.ellertid föga markant, vilket framgår av nedanstående ta_ 
en 4 p å sidan 755. 

k Någon påtaglig standardförbättring under de senaste åren 
an ej förmärkas inom de båda vär npliktskategorierna. Där-
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~O% 

1'.:: :l = fö rsvaret 

= fl ottan 

30 

20 

lO 

Enbart Folkskola RealEkole- Gymnasie- och 

fo lkskola med påbyggnad nivå högre nivå 

Fig. 3. skolunderbyggnad för ubefuttagna vpl av åldersklass 1957 

tilldelade flottan resp. hela försvaret. 

emot kan man utläsa, att novemberkontingentens 195~ 
värde ä~· ~.örhåll a_I~.devis hö~t i t~bellen: Så v~r även falti~l 
bland saval de S]omanshusmsknvna, v1lka eJ togos u t . 
unclerbefälsutbildning, som även bland d e sjömanshU51~: 
skrivna, vilka blivit inskrivna utan personlig närvaro . .Mede 
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Tab. If. . 
~ 

Kontingent l Antal l M p gr 
l 

Medeltal 
l l 

Julikontin gent 1954 .................. 650 6,77 

)6,33 )) 1955 .................. 737 6,07 

l 
)) 1956 ................. . 745 6, 16 

Novemberkontingent 1954 ...... 495 5,88 

jsm )) 1955 ...... 482 5,95 

)) 1956 ... . . . 442 6,15 

provgruppen för dessa se~ar? kat.cgorier var 6,26 och ~Utså 
högt·e än för samma års JUhkontmgent. Detta tyder pa att 
det varit en god kvalitet på dc värnpliktiga av denna ålders
klass, vilka varit inmönstrade i civil sjöfart 1955~1956. 

Inka llelse au d e uämpliktiga. 

Varje år uts~indcs på go bestämmelser, vari föreskrives 
hur och var dc olika värnpliktskategorierna ~lcO'la fullgö't'a 
sin utbildning eller tjänstgöring. 

För flottans del omfatta dessa go: 

Tjänstgöringsbestämmelser för flottans olika Utgives i januari 
värnpliktskategorier, SOlTI skola f ullgöra 
tjänstgöring i en följd. 

Tjänstgör ingsbestämmelser •för värnpliktiga Utgives i okt-nov 
sjökaptener och likställda, som skola fullgöra 
fortsatt tjänstgöring. 

1........._ 

Tjänstgöringsbestämmelser för värnpliktiga! Regleras genom en i dec 

l ~llagna till 'P'oiati,te, (int,ndente,, Ingen- ~ 1956 utgiven go, som 
Jorer, t ekniker och olika slag av läkare m. fl) skall gälla t v 
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Utöver dessa go utgives i juli-augusti även en för het 
försvaret gemensam "orienterings-go". Denna innehåller 

8
,a 

dana uppgifter, att de värnpliktiga redan vid inskrivn ing el

kunna upplysas om de beräknade tidpunkter, då d c berör~ll 
avses inkallas till tjänstgöring. a 

Den katego~:ivisa fördel~~inge~1 a.v vär.npliktiga i ~lhnänhet 
och underbefalsuttagna varnphkhga v1d flottan p a inrvc t 
ningskontingenter regleras av CM på marinorder. · z-

CUM uppgör därefter med hjälp av hålkortsrcgistrerina 
av olika kvalifikationer m .m förteckningar över de värn~ 
pliktiga, som böra kallas in i ·de ,olika kontingent erna och 
tillställer varje man en inkallelseorder, som_ regel 2- ;~ lllå. 
nader innan inställelsedagen. 

CM har vidare bestämt nedanstående fördelning fö r in
ställelse, mottagning och som regel även grundläggand e re_ 
krytutbildning. 

Plats Kategori 

KSS Officersaspiranter och därmed jämförliga_ l 
Värnpliktiga uttagna för utbildning i special-
tjänst. 

Götebor.gsskolorna Värnpliktiga sjökaptener och likställda . 
Värnpliktiga tilLhörande besiktningsgrupp 
3- 4. 

Karlskronaskolorna Värnpliktiga tillhörande beEiktningsgrupp 
1- 2 . 

----
Yrkesgrensprov efter inryckningen. 

Efter inryckningen till tjänstgöring genomgå d e värnp~ik
tiga, vilka vid inskrivningen blivit uttagna till underbefals
utbildning, särskilda yrkesgrensprov. . 

Man har visserligen redan ett visst underlag för detta ef tet 
inskrivningsproven, xttrande från exp~oratör~r ~~m t de t;·~ ~;~ 
förda egna önskemalen. Men detta racker eJ for att rn ~ol]fl 
den värnpliktiges lämplighet för flottans många specie ' 

l 
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•kescrrenar, där vederbörande måste, för att klara ut tjäns
~'1 Il _besitt a vissa per,sonliga anlag. 
te före yrkesgrens1Jroven klargöres för de värnpliktiga av-
'kten och ändamålet med desamma. De få bl a r eda på att 

51 an genmr1 dylika prov vill skaffa sig en uppfattning om 
111 r de passar för olika yrken inom flottan och att dc säker'
\:~en kan räkna m_~d aH trivas bäst med den yrkes·gren, .dc 
visa sig ha anlag for. 

Provtiderna äro i allmänhet rätt korta och därfÖ!L' gäller 
det fö•r dem som prövas a.tt arbeta snabbt och noggrant. 

Fö'I' uttagning till avståndsobservatörer resp artillerima
troser prövas bl a det stereoskopiska seendet och synskär
pan. Lämpligheten till radiotjänst utrönes genom att man 
pröva11· fö rmågan att uppfatta rytmiska ljudenhcter. Hydro
fonmatroser uttagas bl a efter anlag att uppfatta tonhöjder 
m m. Andra prov visa den värnpliktiges tekniska förmåga 
eller manuella färdighet. Slutligen kan nämnas de prov, som 
ordnas för att avgö-ra den värnpliktiges kunskaper i elekh''O'
teknik, ångtekni>lz, motorlära o s v för att avgöra vederbö
randes lämplighet till yrkesgrenar inom maskinavdelningen. 

Genom att man använder särskilt utstansade mallar i lik
het med dem som användes vid inskrivningsprovens rättan
de kan resullalen snabbt uträknas. Resultaten av san1it<liga 
prov samt vissa delar av tidigare g.i orda inskrivningsprov 
uppföres på et.t sammanställningskort för var och en av de 
]WÖvade. 

Efter utförda arbetsstudier ombord m m har man utrönt 
vilka prov, som kunna anses lämpliga för resp yrkesgren. 
Med hänsyn tm den vikt och betydelse ett prov har f cir yrr 
kesgrenen mul•tipliceras resultatet med en koefficient från 
1-5. l 

De korrigerade resultaten av för yrkesgrenen aktuella prov 
adderas därefter till en slutsumma som utvisar den värnplik
tiges kvali fikationer till vrkesgr~nen i förhållande till de 
övriga som prövat till de;ma. För att kunna avgö~·a vilken 
hrkesgren en värnpliktig passar till i första, andra och tredje 
and o s v måste dc erhållna slutsumm.orna omvandlas till 

B~- ny skala, vars värden bli sinsemellan direkt jämförbara. 

1 a~neop.era~ionerna ut~öras h~~vid enligt av militärpsyko
oglska mshtutet uppgJorda raknescheman. Sintprodukten 
kv dess a räkneoperat~_on er .an.ge ge!1on1 jämfö-relsetal till .. vil-
en Yrkesgren den varnphkhge pa grundval av de utforcia 

Droven hö,r passa. 
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,Resultatet av yrkesgrensproven utgör endast en av rlc f 
torer, som personaluttagningsdetaljen har till ledning ~~
yrk esgrensuttagningen. 'le[ 

Det bör kanhända ånyo framhållas, att yrkcsgrensut· 
ningcn i s lor utsträckning bygger på den enskildes fvst~~
kvalifjkationer. Framför allt gäller detta ögonen och ör·ons 'a 
För att f:å fram godkän~la ar~ill:ri- o~~l rada~~matrose r l1lå~~~ 
ett r~la tJVt stort antal varnJ?_hk_tiga provas utover .?e önskade 
kontmgen terna. De som darvid eJ kunna godkannas, Ine 
som lika fullt fyller fordringa,rna på däcksavdelningen, måst~ 
placeras som exempelvis signal-, min-, svep_ eller hydrofon. 
matroser. De för hörsel icke godkända hydrofonm atroserna 
sändes till öronspecialist SlutJ-esultalet 'blir följ aktligen, att 
på ögon och öron kasserade men för däcksavdelningen god
kända värnpliktiga placeras som signal-, min- eller svep'ma. 
troscr. Huruvida dessa fysiska urval resulterar i jämförliga 
ps.ykiska, så att exempelvis signalmatroserna därigenom er
håller en av dc lägsta siffrorna i mcdelprovgrupp, är svårt 
att säga (jämför t abell ovan). ' 

För att belysa hur de olika yrkesgrenarna tillfört s värn
pliktiga med avseende på provg'ruppsvärdc har n edanståen
dc tabell uppgjorts . (T ab 5). Tabellen utvisar personaln ltag
ningsrcsnllatct för åren 1955 och 1956. För att ej göra tabel
len allt för omfattande har dc mest representativa yrkesgre
narna inom yrkesavdelningarna valts. 

Tabellen utvisar en relativt jämn fördelning av intelligens
tillgången på samtliga yrkesgrenar med undantag för tele
hantverkarna, som helt naturligt måste uttagas blan d de 
bästa förmågorna. Som j ämJörel~c har Inedclprovgruppsvär
dena för värnpliktiga däcksmatroser, ej uttagna till under
befälsutbildning, införts längst till h öger. 

Bedömning av resultatet. 

För a tt bedöma resultatet av alla de åtgärder, vilka vid
tagas fö,r att H ut tillräckligt antal användbara värnplikliga 
i krigsorganisationen, kan man b lott hänvisa till utfalle t av 
de värnpliktigas. utbildning. Härvid synes det enklast att stnl 
dera hur m ånga som. i de olika kategorierna uppnått vi tsorc 
för förordnande i de aktuella bcfälsgraderna. ._ 

Inom grupperna värnpliktiga uttagna till officers-, under 
officers- eller specialutbildning torde man som regel k un_n: 
säga, att resultatet är mycket go tt. Det är endast ens tal: 
värnpliktiga, som. av olika anledningar ej uppnå god tagbara 
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Tab. 6. 

Yrkesavdelning ~ 
~ontingent Sununa 1 

D l E l M l H 
% --Juli 1955 282 95 166 169 712 

Totalt . ... . . . .... . ~ s-' ), _ 

Förordnade till k 230 so 134 163 607 

64 l ---------------
l 

Nov 1955 173 195 41 473 
l 

l 

Totalt .... . . . ..... 

l 
Förordnade till k . 126 48 152 31 357 

f 75,5 
l -

vitso-rd . Ino111 den stora gruppen värnpliktiga utt agna nll 
underbefälsutbildning är resultatet i stort sett även tillfreds
ställande. Bortfallet blir här givetvis större, enär en del värn
pliktiga under den praktiska tillämpningen visar sig olämp
liga för bcfälstj änst. 

Hur s l or del av en årskontingen t so1n uppnår tillfredss läl
lanrlc vitsord inom dc olika yrkesavdelningarna fr amgår aY 
tabell 6 ovan. I tabellen har redovis~ts det antall värnplik
tiga, vilka erhållit vitsord för förordnande till k orpral ur 
juli- och november-kontingenterna 1955. De som ej kunnat 
förordnas till korpraler ha som regel uppflyttats till 2 kl sj. 

Avslutning. 
Det är ett omfattande och skiftande arbete, som nedlägges 

från det inskrivninga rna taga sin början till dess att ut~ag
ningarna till de olika yrkesgrenarna .och spccialbefattnlJJg· 
arna äro avslutade. 

Tillgång och efterfrågan, de värnpjjktigas egna önskem~ l , 
yrkeskunskaper, förutsättningar och anlag skapa m änga, oftt 
svårlösta problem, som dock m å slc lösas på ett tillfredss ta · 
lande sätt. Metoderna för urval å ena sidan och en kar tlägg'· 
ning av de väsentliga kvalifikationerna för de olika befal}i 
ningshavarna ombord å den andra siclan måste vara föremn 
för fortlöpande metodiska undersökningar, så att uttagnings-

761 

·betet kan förbättras ytterligare. Detta är av mycket stor 
iJl tydelse i den situation flottan är idag. Ett fö.rstklassigt ut
becmingsarbete är nämligen första förutsättningen för att vi 
1f.~la få kunnigt folk på alla de mångfaldiga platser, som 
skola besättas med värnpliktiga. Och att ha kunnigt folk på 
5 

.. tt plats innebär en borgen för att uppgifterna 'fullgöras 
r~ ed arbetsglädje och i en anda som. är till b å t n ad för 'l: j äns-
::ns effektivitet. ' 
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Skrov av trä för moderna mmsvepa re. 

Av löjtnant LENNAR T E I{J\'1 
1\c.~. 

Artikeln är gr undad på av ledamoten, M. Schr . 
ber, 1956 avgiven årsberättelse i vetenskapsgren:!· 
skeppsbyggeri och maskinväsende och publiceran 
med tillstånd av resp . fartygsleverantörcr. s 

Sedan unninnes tider har i vårt land framställts fartyg och 
båtar av trä. Yissa av dessa tidigare konstruktion er såsom 
t ex vikingaskeppen m åste imponera även på en fa r tygs. 
byggare i våra dagar. Utvecklingen från mitten av förr a år
hundradet har emellertid fört med sig att försl jiim- och 
sedan stålfartyg blivit alltmer dominerande. För n ärvarande 
är det huvudsakl~gen små enheter som fiskebåtar , segelya ch
ter och motorbåtar, som byggs av trä. 

Under andra världskriget byggdes dock utomlands el l stort 
antal fartyg av trä, främst mins.vepare. och motortorpedbå
tar. En av dc väsentligaste orsakerna därtill torde ha va ri t 
att valsverkens kapacitet inte förslog att täcka den enormt 
stegrade eflerfr ågan på stål. Det var vidare nöd vä ndi gt all 
i krigsproduktionen taga med alla varvsföretag al llsn även 
småföretag, vilkas erfarenhet huvudsakligen h änförd e s1g 
till träkonstruktioner och vilkas utrustning till större delen 
var uppbyggd för sådana. 

A ven hos oss byggdes emellertid ett efter våra fö rh ålian
dcn stort antal örlogsfartyg av trä under de första krigs~1ren, 
nämligen minsveparna av lyp M 3 och JVI 15. Dessa tni nsve
pare var små, relat ivt lätt byggda båtar och de hade träbord
läggning p å stålspant 

När det sedan blev frågan om att ersättn,ingsbygga Jnan
sveparc, valdes stål som skrovmateriaL Främsta ors a l{e~ 
därtill var att då kända träkonstruktioner skulle m edfotd 
tunga, k_lumpiga och f~rhållande_vis dyra far.tyg. Det ~~~,1 
em.ellert1d k lart redan vHl denna hd att moderna m agn etts 
minkonstruktioner innebar e tt så kraftigt hot mot sli\J~.ary;; 
alt en övergång till ett an nat skrovmaterial var n ödva~~~~jd 
inom en mycket snar framtid. Olika alternativ var dat 
möjliga. 
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l Skrovet skulle kunna hyggas h eLt av lättmetall. 

2_ På spant av lättmetall skulle kunna anbr,ingas träbord
läggning. 

3. skrovet skulle kunna hyggas h elt av trä. 

pen lättaste och sn abbaste framkomliga vägen syntes vara 
att välja odet .. andra alternativet, alltså att bygga minsvepare 
rrv trä pa latlm ctallskele tt. Denna k onstruktion anslöt sig 
~ckså nära till den som använts för typerna M 3 och M 15. 

Efter ingående undersökningar och diskussioner kom man 
dock fram till alt skrovet i den nya mJinsvepartypen skulle 
bYggas utesl utand~ av lrä . Det _bör i delta sammanhang upp
märksammas alt aven plast diskuterades som byggnadsma
telfiaL För dc förhållandevis stora far tvg, som det här val 
fråga om, :msågs dock plast vara eH ännu all tför osäkert 
material. 

Försök och c:x:pNimentarbcie . 

Ur teknisk synpunktYar det väsen tligt att få sft låg skro-v
'~kt som möjligt. Dö r för borde limmade konstmktioner an
vändas i största utsträckning. Därigenom kom man bl a [från 
svår igheten att till rimliga priser få fr am fullgott tr ävirke i 
sådan mängd och av ~ådana dimensioner, som skulle erford
rats ,j en solid konstruktion. 

I träet för ekommande fel aktigheter, vilka påverka håll
fastheten hos en av vanlig,t virke tillverkad hyggnadsdel, spe
lar också mindre roll i en limmad konstruktion, där fela1~
tigheten koncentreras till en viss lamell. De tta jnnebäi' i sin 
tur, at~ även trä av H1g 1'-valitct kan användas som byggnads,
matenal. Däremot torde det inle vara riktigt att man, som 
det ofta f ranJMdlcs, sparar trä genom metoden . Det bör i 
verkligheten åtu,å större vo1Ym 'trä di:irför all kvantiteten 
spill ökar med 'antalet bearb~ininga'r. 

Genom metoden att limma samman cit antal lunna Jamel
ler får man ett materi al med relativt homogen fuktighetshalt 
o: h träets vanligen s tora nedhöjning motverkas. Metoden ger 
saledes större möjligheter att utnyttja trämaterialets i övrigt 
goda h ållf asthctsccrcnska•Jer. 
d Vi~ val av triislag stan~ade man utan tvekan för furu som 
et lampligastc bl a därför att d et var lätlast tillgängligt. 

b Svårare var <l.?t att välja lim.Lyp. Med u tgång~punkt f~_ån 
~ a att den utiandska produkhanen huvudsakligen anvant 

S!g av lim av konsthartstyp (vanligen resorcinol-, fenolrc-

50 
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sorcinol-fenol- eller melaminlim) koncentrerade man sir; , 
s~dana limtyper. J:?essa har doc!~ mindre god1_1 egensk al~e~a 
v1~sa avseenden. Salunrl~1 har de 1 m~r eller mmore hög gr a l 
silekande lukt, de kan 1bland medfora hudskador vid h d 
te~ingen o~h vissa typ er används tillsamnunans med sta~;;~ 
fratande hardare. ., 

Det lim, som. man beslöt att använda, hade givetvis nå a. 

av ovan angivna nackdelar men dessa fick tagas. En 11~~~ 
den utvalda limsorten u_~förd fog ha_~ g~da egenskap:r i Va(\ 
avser vattenfasthet, vaderleksbestanchghet, m otstandsför
måga mot mikroorganismer och insektsangrepp samt bes,tän. 
dighet mot organiska lösningsmedel. 

För marinförvaltningens räkning utförde Svenska Trä. 
forskningsinstitutet vissa undersökningar av spant upp]i111_ 

made av 8 mm lameller. Dessa undersökningar avsäg 
l. att pröva limfogens skjuvhållfasthet, 
2. att undersöka det sammanlimmade virkets tryck- och 

slaghållfasthet samt 
3. dragprov efter koknjng. 
Undersökningarna gav till resultat att proven som regel 

uppfyllde bl a minst fordringarna för vattenfasta lim enl 
Svenska Träforskningsinstitutets Trätekniska avdelnings cir
kulär nr 1 ,(1944). 

Provbelastning av träs p1ant. 

Vid Stockholms örlogsvarv utfördes i samarbete med 
Svenska Träforskningsinstitutet provbelastning av spant, vil
ka utförts enligt två olika alternativ. Tre exemplar tillverka. 
des av varje typ för att ett ev misslyckande med n ågot spant 
skulle vara garderat. I det första alternativet var däcksb.al
ken fogad till spantet med e,tt knä på konventionellt _sa lt; 
medan man i det andra hade limmat balk och spant 1 etL 
stycke. 

'oet ansågs tillräckligt a.tt prova endast det fö rsta alternn
tivet och därefter blott göra ett jämförande p rov med de 
aktuella knäkonstruktionerna. 

Vid försöken måste av praktiska skäl använd as koncent
lYrade krafter och dessa placerades så, att man erhöll en 
nwmentfördelning, som motsvarade den beräknade vi d be
l~stni_ng :ned vatten .. up~) ti~l ~uvuddäck. Man använde 1~~ sarskilt bilverkad stallnmg 1 vilken provspantet monte_rac __ 
liggande med länklagring vid ändarna. Krafterna app]lcelafl 
des medelst domkrafter, och de uppträdande spänningari1 ' 

;a --= l;;;: 1.1 ... ! 

ICUt<Q. ·~##i(Gf ---- .... ," 
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Fig. l. Placering av trådtöjningsgivare och domkrafter på provspant. 

mättes m ed hjälp av trådtöjningsgivare som kopplades till 
en med skrivare försedd mätbrygga. Domkrafterna och tråd
töjningsgivarna placerades enligt fig l. 

Eftersom inga avläsningar behövde utföras under själva 
försöket var provmetoden mycket snabb. 
.Endast ett försök med trådtöjningsgivare utfördes. Därvid 

\'isade sig att elasticitetsmodulen för spantvirke jämfört med 
rorm_alvärdet för rent trä hade ökat med cirka 30 %. Detta 
kår hllskrivas limningens styvnade. inverkan. Vissa ameri-
anska k ä llor anger t ex cirka 56 % ökning vid likartade 

~ t:o~. En så hög ~iffra torde .. ei_nellertid bero"' på en relativt 
og fukth alt hos, det rena trav1rket. 

ti]pet me.~ töL12ingsgivare försedda provspante! belastades 
h 

1 
Un~efar 2,,;) ggr normallaslen som var ekwvalent med 

11~ astnmgsfallet "vatten till huvuddäck". Försöket avbröts 
~n att spantet brustit. 

god et k an konstateras aH det limmade spantet visade mycket 
a hållfasthetsvärden. 
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Yid jämförelse m ellan vid försöket uppmätta och i 
band med pro j ek teringen beräknade spänningsvörde sa111-

gtord.~ sk illn~den !i m edeltal c:a 8 7o. Detta får med ;~ 1
1.\, 

p a Lraet.~ vaneranc~e egenskaper a1:ses vara. ett tillfredss1~~e 
l ande varde och visar att den bcraknade dunensinneri al
varit tillräckligt noggrann. ngcn 

De övriga två provspanlen belastades endast för att 
röna största möjliga belastning. 

1
ll-

. S~?ant 2_ hras.t vi ~ cir~a ~,5 ggr normall.ast~l~. Det sprack d 
1 traets f1bernktnmg mv1d fartygets Imttlm]C. Här hör - å 
skj ulas att ~~id !zrökta balkm: uppträder ~ven radiella try~;~: 
och ~rags~)anr:mgar~. och da v~rkets h.~llf~sthet ''inkelrät 
mot f1hernktnmgen ar mycket lag kan sarskilt radiell a dra~ 
spänningar - även om de är relativt låga - bli nvgörancf 
såsom i detta fall. Den ifrågavarande sprickan löp te huvud~ 
sakligcn i träet, d v s limfogen var starkare än sj~ilva träet. 

Det sista spantet brast på Ukartat sätt vid en Lclastnin cr 
av något över 2,75 ggr normallast " 

Dc nämnda radiella spänningarna har i praktiken r ela tiv t 
liten betydelse, enär de till största delen upptagas av bultar 
i köl och bordläggning. 

A v försöket framgick alltså att säkerheten mo t hro lt med 
hänsyn till normaUast var minst 2,5-faldig. Den n ämnda las
ten är dock inte den verkliga utan en idealiserad sftdan, där 
man bortsett från långskeppsförbandens lastfördelande ver
kan. Om man tar hänsyn till mitt- och sidokölsvin blir sä
kerheten minst 5-faldig vid belastningsbllct "vatten u pp till 
huvuddäck" och vid normalt djupgående binm1 större . 

Ur denna synpunkt skulle man kunna minska spantclimen· 
sionerna, men eftersom clastic.itetsmodulen alltj ämt ät" Hg 
blir nedböjningarna avsevärda, vilket för ett farlyg av denna 
typ icke är önskvärt. 

Vid d e t utförda försöket uppmätte man också nedböjning
arna vid krafternas angreppspunkter. 

Trävirke blir sprött vid allt för låg fuktigh et:>llal.t me:~ 
även vid en ökning av fuktighetshalten minskar hal lfastlw_ 
ten. Om den vid första försöket konstaterade fu ktha lten 1fe 
nom ogynns,amma omständigheter ökade med c: a 10 r;'to sk~! ?.0 
detta innebära en minskning av hållfasthetsvärdena me f .;Il 
::-4.0 Jl:', .~l v ~, säker;hetsgra,dcn mo.~ hrol~ sl~.ull ~ kry~) a f~Jllt 
;) t1ll .1 samsta faH 3. Ett saclant varde far anda anses .' ]aS. 
godtaghart särskilt som spanten skall impregneras och J11cl 
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k
tupptagningen torde i Yerkligheten ej bli så stor som här 

f ti d ·liknats m e : ... .. . 
J \'id provnmgen med de forst namnda allen1ahva ,knäkou-
truktione~·n~ trycktes de~~a !11ed e.~1 dmnkraft placerad efter 

den ungefa~ll~a sy~mn~tnlmJen. Na,r spanten brast gick även 
]lär brottet 1 :l~~ITl~~~n~ngeJ~ nre1~. hade i ~rä:t och i limf?.gen. 
\'id fullt ~ffd .. hv ~orhmdmng ,?~.r man 1 bada fallen rakna 

1
ed en sakerhelsfaktor av 7,D aven om den bultade kon-

11truktionen vid försöken gav något högre värden. , 
5 Då man ·skall taga hänsyn också till långskeppsförband<'-!ns, 
däcksvägarnas, lastupptagande verkan ökas dessa värden i 
yerkligheten till det dubbla, d v s. man kan utan vidare pla
cera knän endas1t på vartannat spant. 

Med hänsyn till alt förbindningen med konventionellt knä 
var enklare ur tillverkningssynpunkt och därtill förmånli
aare ur h ållfa·sthetssynpunkt valdes denna konstruk'tion. 
" Vid k ontrollberäkning av konstruktionen undersöktes dc 
båda vanliga belastningsfallen med 

l. fartyget tänkt upplagt på en våg i vardera för och 
a~ter, -ym·vid erhålles höjning med maximal påkän
nmg undskepps med tryckspänningar i däck och drag
spänningar i köl. 

2. fartyget tänkt upplagt på en vågtopp midskepps med 
motsvarande dragspänningar i däck och tryckspän
ningar i köl. 

Man valde följande värden på de tillåtna brottspänning
arna vid en fuktighetshalt i trä et av 25 %. 

Tryck = - 300 kp/cm_2 
Dragning = + 450 kp/cm2. 

f" l s~n:re faJiet .. hade s.iff~an (= 600) reducerats med unge
.ar 2a % med hansyn till wvcrkan av bulthåL Dessa värden 

ko~erensstämmer väl med motsvarande enligt utländska 
allor 

Byggnadssätt. 

st ~e olik,a sp~nte1~ är ~ygg~.a av limmade lameller i ett helt 

0 
Yh k~ fr an daak till da ck. Aven däcksbalkarna är limmade 
c fnms på varje spant. Förbindningen mellan balk och 

~~pant utgörs på vartannat spant av en kraftig knäkonstruk-on. . 

le \~lnerbordläggningen har två skikt lagda på diagonal. Yl
t Ordläggningen är däremot lagd på kravell. Detta system 
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Fig. 2. Limmet påstrykes lamellen i limEpridaren. 

har valts för att ge fartyget erforderlig hållfasth et i såväl 
diagona l- som långskeppsled. Det torde dock vara u ppen
bart a tt svstemet i ett så hårt klimat som vårt har belvdancle 
nackdcla{· ur underhålls- och reparationssynpunk t -

På däck hat' akterut anordnats ett särski lt slitdäck. 
Tvärskeppsskotten är utförda av :speciell plywood med 

stöttning av limmade förband. Samma är förh ållande t betr 
inredningsskott, däckshus etc. 

Som tidigare nämnts har i huvudsak furu använts. P å sa
dana ställen där stor slitning kan förväntas har dock ck ut 
nyttjats. 

Tillverkning. 

Marinförvaltningen beställde konstruktion och b yggnad av 
de första 1:1i1:sveparna. av de1~na .~YP vid AB o Oskarsh~n~~~ 
varv, som 1 sm tur anlitade F1sksatra Motorhatsvarv sas 
underleverantör . beträffande själva skroven. . t r-

övergången till denna - för fartyg av ifrågavaran.de 5 ~Je 
lek - här i landet relativt oprövade metod med lun ma 
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Fig. 3. Spantets översta del under tvingning. 
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konstruktioner bjuder självfallet på ett flert al prah· 
svårigheter. Som exempel kan nämnas, att man vari t'- .18ka. 
på tanken att låta tillverka alla spant centralt och s~~ne 
transportera dem till de byggande varven. Men efters <lll 

spanten utförs i ett stycke, uppstår då ett transportprob1°111 

med hänsyn till deras dimensioner. Dessutom tillk anun er enl 
lagringsproblem av samma skäl. Eftersom varj e f artyg het~ 
ö.~er 7_5 spm:tsekti.oner krävs mycket. sto~.~ utrymm~n f~~ 
forvanngen fram hll leveransen. En mmuhos plancrina 111 d 
hänsyn till de byggande varvens synnerligen v arierande re 
surser och önskemål, måste också :bli nödvändig. Sj~ilvfa ll~~ 
vill m an ha ganska ko:~t t idrymd ~11ellan själv a ti llverk!1ingen 
av spanten och deras mbyggnad 1 fartyget, eftersom nsk all
lid föreligger för deforma tioner i samband m ed lagringen. 
Tillsvidare tillverkar därför det byggande v arvet själv 
spanten. 

Det har ibland varit svår t att hålla temper atur och jämn 
fuktighetshalt i byggn~1dshallen. En kontinue1~lig kontroll av 
fukthalten har därför föreskrivits. Dessutom stryks de fär
diga delarna upprepade gånger under byggnadsti den med 
rå linolja blandad med ett rötimpregneringsmedeL 

Tiillgången på lämpligt virke bjuder aHtid på vissa p rob
lem me,d hänsyn till de ställda kvalitetsfordringarna även 
om limningsförfarandet underlättar och ökar urv al smöj1ig
heterna. Det visade sig här lämpligt att utgå från standard
tjocklekar av virke och rätta lamelldimensionerna därefter. 
Man vann därigenom att kvantiteten s1pill blev avsevärt 
mindre än om man tillämpat ett förfaringssätt, å ä r lameH
dimensionerna var .bestämmande. Som jämförelse k an näm
nas att kvantiteten spill beräknats mi .20 % av u tgångsma
terialet, medan amerikanarna räknar me,d 40-50 %. Ävel} 
om den svenska siffran kan anses optimistisk med tank e pa 
det relativt ringa statistiska underlaget, kan i a ll a f all en 
avsevärd besparing av virke konstateras. 

Tillverkningen aY spant är den 'intressantaste d elen i pro
duktionen. 

Lamellerna färdigbearbetas i maskin till fastställda mått. 
De längsta lamelle~na år ca 15 m långa och m åste d~rföt; 
skarvas. Skarven är en vanlig limmad bJacHask med en lang~ 
motsvarande ca 8 ,ggr lamelltjockleken. De färdiga larnelld
na uppläggs i särskild ordningsföljd redo för den k om man; 
samlingen. Spanten hopfogas på en plan, utförd av I-balk~Jl 
vilka placerats ungefär som diagonalerna i en spantruta. 'fl 
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Fig. 4. Spantresningen pågår. 

dess a I-balkar fästs krampor eller löpare, vilka i sin tur pla
ceras efter den avsedda spantmallen, som har spantets in
nerkurvatur. 

Var j e l amen får i tur och ordning passera en limspri dare, 
som ger lamellen en Emfilm av lämplig tjocklek LameDerna 
paketeras därefter i den avsedda ordningsfölj den och fästs 
vid planens (spantets) mittlinje. Paketets ändar skjuts där·
efter uppåt, så att god anliggning erhålls mot mallen, till 
yilken det hela tvingas från mittlinjen och utåt-uppåt. De 
lllre lamellerna är alltså de längsta. Sedan spantets minimi
djup uppnåtts. påläggs utåt allt kortare brädlängder, vari
?enom spantets dimen1sioner - klenare upptill och grövre 
tntill kölen-- erhålls. Det bör framhållas, att om man önskar 
en verkligt god produkt måste de enskilda lamellernas las
kar förskjutas på lämpligt sätt i Iförhållande till varandra. 
~ftersoin de nylimmade lamellerna lätt glider mot varandra 
ar s_jälv a bockningsproceduren ganska enkel. 

1. V1ct limningen används som tidigare nämnts ett konstharts
ltn. Träets fukthalt brukar vara ungefär 10 % och tempera-
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Fig. 5. Akterspegeln före bordläggning. 

turen ca 20- 25° C. I-Iela proceduren från det den först a 1?
mellen körs igenom limspridaren till dess h ela sp ante t ar 
färdigtvingat tar för 8 man ungefär .. ~o. minuter. ~?r, a~t er
hålla en så jämn temperatur som mo]hgt under harmungen 
används en värmeledningsslinga under planen och spantet 
täck,s efter limningen m ed presenningar. 

Spantet tas ur jiggen efter en presstid av cirka 12 ~im;~nlr, 
d v s i praktiken sker linmingen vanligen på efternuddagen 
och s p an te t lossas påföljande morgon. Eftersom limmet be
höver en viss tid för att mogna får spantet vila n ågot dygn 
innan vidare bearbetning igånglsä ttes. . .. . r ock-

Spantet upplägges sedan och bearbet~s de~.s _hll far chg.,~dda 
lek, dels u t efter en mall som denna gan g fol] er den , m ~ dant 
yttre konturen. Ytter- _och inn~r~anten~a hy~ las . p a s:a be
sätt, att spante ts skevnmg samt1chg.t erhalls. Efte1 den~ ll t 
ar betning - som kan ske för hand eller me.d m ask m a IJ .. ""tt up . efter tillgängliga resurser - ar spantet klart att sa as 

Bilderna ovan visar olika tillverkningsskeden. 
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sedan spantlillverkningen, som otvivelaktigt är den mest 
, 0111phcera~e pro~edur~~1 o.c:h fordrar stor noggrannhet, lrck
~ ·t e1enomforts, b]uder ovnga byggnadsdelar knappast nagra 
]lgåri'gheter på grund av sin väsentligt enklare konstruktion. 
~äck'sbalkar, balkknän, vägare, kölsvin etc utförs på Ii hu-
udsak motsvarande sätt. 

v !{ölen tillverkas i tre stora delar, vardera i limmad kon
truktion, vilka i sin tur Jimmas till varandra. Det förtjänar 
~ramhå~_Jas~ att laskarna .. h~r har en längd av cirk,a 5 m. 

Allt fardigbearbetat trav1rkc stryks upprepade ganger dels 
ned r å linolja, dels med ett utprovat rötimpregneringsmedeL 1 

För att man skall erhålla största täthet mellan bordlägg
ningssk ikten måste dera·s ytor bestryka>s med en lämplig tät
ningsm assa. Ytterbordläggningen drives på konventionellt 
sätt. 

Dessa relativt ertida och i viss mån ålderdomliga behand
Jing.smetod er bedöms dock - om de utförs rätt och rikligt 
_ kraftigt medverka till en lång ,livslängd hos fartygsskro
vet. Erfarenheten får i sinom tid visa om denna bedömning 
varit riktig. 

I skrovet ingående bultförband har •standardiserats till tre 
grovlekar s.tångmaterial av varierande Jängd?r. Inga bul~~l
vuden finns utan endast muttrar med bnckor 1 bultarnas bacta 
ändar. Allt stångmaterial är av omagnetiskt, austenitiskt 
rostfritt stål. 

Slutord. 

Den i d et föregående lämnade redogörelsen får anses visa, 
att det är möjligt att utan alltför stora svå righeter få fram 
lämpliga konstruktions- och produktionsmetoder för bygg
nad även av relativt stora, lätta fartygsskrov av trä. Efter
som man här just p~1börjat c.tt utvecklingsskede med tillämp
ning på ett begränsat antal speciella fartyg har man anled
ning förmoda att konstruktions- ooh tillverkningsprinciperna 
snabb t borde kunn a förbättras om en vidgad produktion 
'.~led stöne avsättningsmöjligheter kunde komma till stån d. 
A.nnu så länge är k ostnaderna större för en limmad .. ko_n
S~rtl'ktion jämfört med en ay solitt trä mera h antverksmass1gt 
hllverkad byggnadsdel främst beroende på .det större antalet 
erforderliga arbetstimmar i förra fallet. I och med att man 
llled det nya tillvägagångssättet erhållit ~tarka byggnadsde
lar rned relativt låg vikt minskas skrovviktens procentuella 
andel i fartygets totalvikt till förmån för en ökad lastför-
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måga. Tillverkningen har dessutom visat sig kunna ll lfö. 
av mindre varv med begränsade resurser och därigen 1 as 
borde utvecklingen kunna gagna icke blott marine1~ u~111 

vara av ett visst intresse även för exempelvis den svens~~l 
fiskeflottan och dess fartygsleverantör·er. '-U 
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"Amfibieoperationer" årgång 1808. 

Av f. översten i norska KA L. LEIDITZ. 

Den 12 april 1808 blev en division kanonslupar och sex 
mindre kanonfartyg avdelade ur norska kustförsvaTseska
dern till Gravningssund i Hvaler (intill Säcken) under pre
mierlöjtnant J. N. Miille,r (hckant från striden mot amiral 
Nelson på Köpenhamns redd skärtorsdag 1801) . 

JYHi ller hade order att skydda kusten vid Svinesund. Ifall 
han fick reda på att väpnade svenska fartyg fanns nära grän
sen, skulle han försöka erövra dessa. Ifall en överlägsen 
svensk fartygss tyrka ville tränga fram, skulle han dra sina 
fartyg mot Kristianiafjordens västsida och, sedan förstärk
ning anlänt, åter gå mot fienden och fö.::störa eller fördriva 
hans fartyg. I detta fall skulle Koster ockuperas od1 göras till 
bas för några divisioner ur norska skärgårdsflottan. Här 
skulle Miillcr inkvartera kanonbålsbesältningarna, men 
"vaere ansvarlig for at privat eiendom blev respektert". 

Användningen av Koster som. bas för kanon bä tar hade 
länge lekt chefen för norska kustförsvaret - kommcn(iÖr 
Fisker - i hågen, därför att man från Koster behärskar in
loppen till Strömstad och Dyne. Vidare hade Fisker påpekat 
möjligheten att från Kostee landsätta norska trupper i even_ 
tuellt befintliga svenska truppers rygg mellan Stömslacl och 
Svinesund. Till följd härav gällde för norska Hvalerflottiljcn 
att hålla noga reda på: 

Sjötransporter söderifrån till Strömstad eller Dvne. 
Eventuella truppförband i området Strömstad-S~inesund. 
På aftonen den 18 april kom en löj !n an t m ed 60 jnfantc-

rister och en infanterikanon ("am.usette") med besättning. 
Då det ej på lång tid hade varit möjligt för Fiskcr att er
~ålla säkra underrättelser om fienden måste rekognoseringar 
l det aktuella området företas. Utom de 60 infanteristerna 
hade även 50 matroser ur flottiljen utbildats som "comman
dos". (För att hjälpa till med utbildningen hade man från 
Fredriksstad skickat en holsteinsk fältväbel, en löjlig och 
f?rsupen figur, vilken av Milller avpolettcrades efter en kort 
bnune) . 
. Den 20 april tog en division kanonbåtar ombord infantc

l'ltruppen medan dc "commandosutbildade" matroserna in-

-
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g:~ck i fart?'gsbcsättningarna. Styrkorna landsattes Yi [ 
later 1/z 11111 norr om Ströms tad. Samtidi11t dei110il st .< Se_ 

o • o · 1 er act 
tv: .. avdelnmgar ka_nOI:båtar utanför Dyne och inloppet . e 
Stro111stad. Landsllgmngstruppen begav sig till lä 11 1 ~ 111 

l t t f .. S c. lp Ja 
P a ser u an or trömstad, varifrån staden m. 111. k unde ~a 
serveras. oh. 

Resultatet av undersökningarna blev: I Strömstad h 
150 man infanteri, i hamnen inga fartyg eller kustb at"t1e~~1Pt 
Sl .. o d f' . l t ler ', \:.argar s .artyg .:ade man väntat i tre veckor, _me? fo rtra~ 
rande v~r mga d~r ( e1~l sv Genera~stabens . uppgift f anns vid 
den_n~ tldp~nk.t. ~- Stromst~? ,ett m_fm~tenkompani och ett 
pos1honsbatten Jamte ett faltbatten v1d Dyne annars 1·1 . l . ' . 1aa 
stnc s krafter). Resultatet av rekognoseringen var fö lj al tf· 
gen i huvudsak riktigt. · ( I-

Nu va_r ~~vsikten att besälta Koster. Dåligt väder tillä t 
emellertid mg~~l s[:dan operation förrän den 22 april. Jus t 
s?m kommendar F1sker hade gett sina order fick h an från 
forposten meddelande om, att till Strömstad just anlänt 16 
fa~.tyg, ~.ar~v troli~~n 4 kan~~1fartyg: Kos_teroperation cn upp
skots darfor. I stallet bestamde s1g F1sker för a tt redan 
s~~nma na!.t ski<::ka en division kanonbåtar under p rcmier
lo.Jtnant Muller till Lunneuiken, en bit utanför (SV om) Svi
ncsund med uppgift att ta reda på eventuella förp oststyrkor 
vid Svinesund genom att försöka ta några fångar. Väge~ från 
Lunneviken till Svinesund går förbi c. H usty}'tgårdw~na där 
man väntade sig få se någon förläggning frå1; förp o st~n . 

Landstigningsstyrkan skickade fram förpatruller , vilka på 
~-igenarvis. med små kvistar markerade vägen till gårda rna. 
Overrasknmgen lyckades fullkomligt, och utan skot tlossning 
e!ler annan larm togs förläggningen på sängen. D e t visade 
s1~ att trupp en tillhörde Älvsborgs Regemente. Underligt nog 
tt·affade man bland knektarna en fältväbel av precis samma 
typ som den matroserna hade haft som "läromästare" p{t 

~-Ivalel', men som ju avpoletterades i tid. Troligen var de t 
.JUst denna Bachi vän, som ansvarade för den bristfä lli1m be
vakningen. Nu fördes fångarna tyst ned till Lunnevik e1i: :Man 
steg ombord i de väntande kanonbåtarna, av vilka en gick 
till Fredriksstad Fästning med fångarna för förhö r . 
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Notiser från nar och fjärran. 

Sverige. 

Sammanställda av Marinens PresEdetalj. 

Vntlersölmingarn:-t av sl;:eppet Vasa. 

Den y ttre undersökningen är nu slutförd . Skrovet, som står utan 
slagsida, är mycket väl bibehållet under övre däck utan synliga defekter 
fränsett vissa skador i akterspegeln . 

största bredden vid övre däck är 8- 8,5 m. Därunder buktar sidorna 
ut nära två meter, så att man ungefär 4,5- 5 m nedanför övre d.äclk får 
en största bredd på drygt 12 m. 

Spår av ett antal kanonportar har påträffats i resterna av bräd

gången ovan övre däck. 

På övre batteridäck, alltså närmast under det övre däcket, finns 11 
kanonportar på var sida och därunder ett undre lag med 13 >portar på 
var öida vartill kommer 2 portar i akterspegeln. Under övre däck finnas 
alltså sammanlagt 50 kanonportar i två våningar. Här har tydligen de 
48 st 24 pundiga pjäser, som enligt kommendörkapten Hafströms utred
ning i juninumret a.v TiS utgjorde skeppets ,huvudlbestyckning, !haft sin 
plats. Det har des.sutom funnits. plats för t vå •pjäser till - sä .framt e j 
de a.ktersta sidapjäserna kunnat flyttas till akterspegelns portar. Några 
kanoner har ej iakttagits men kan dölja sig i dyn inne i skeppet. 

Den mast, som logs upp förra året, har visat sig vara f.ockmaEten. 
Av stormasten står kvar en stt:mp, som är c:a l m i diameter. 

5 s·kulptera.de knektar har påträffats: 3 'Vid fockmasten och 2 vid 
stormasten. 

Slampumpningen av skeppet har igångsatts i området för om stor
masten, varvid man i första hand avser att konstatera tillståndet hos 
övre batteridäck. Om SB har man kommit ned till däcksbalkarna på ett 
mindre om råde. Här förefaller däcksplankorna att vara borta, men däcks
balkarna orörda. 

.. Om . BB är ett något större område frilagt - omkring 3 m i 
langd, Här iär 'däcket .kvar men m~d vissa defekter. Från BB E.idan har 
lnan även lol,aliserat läget av midskeppsluckan ned till undre batteridäclc 

Ä.nnu har för litet muddringsarbete medhunnits för att man skall få 
~.11 riktig bild av däckets tillstånd. I samband med muddringen har ett 
Ost liggande .fotblock tillvaratagits ett par meter för om Etormasten. 
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Annars har inga egentliga fynd gjorts i muddret. Några res ter 
tågvirke äro sannolikt gamla. Andra Ernåfynd ha varit av senare; d a., 
det äldsta en ettöring från 1751. atulll, 

Vid en undenölming av botten under d'örstäven har upptagits 
stort knä av ek, vilket ingått i galjonens kon~truktion. Vardera skänl· elt 

-o t • d l .. k l .. ' 81n av knäet ar omkring 2 m. Den neda gaen e s {an e n ar utformad r·-
att smyga an till bogens ,form. Det har varit fastbultat till skrovet 

1 
°' 

ned 
järnbultar. 

Amerikas Förenta Stater. 

Robotfiottan. 

Konteramiral John E. Clark, som är flottans "robotcJlef", har yttrat 
att en robotutrustad flotta kommer att byggas upp så snabbt som lnöj. 

ligt e.fterwm robotarnas mångsidighet gör att de kan helt ersätta ka. 
noner. Konventionella kanoner hänvisas till det förflutna och hela hu. 
vudbestyclmingen på nya fartyg kommer att ·utgöras av robotar. 

1960 kommer dessutom flottan att ha 2.tomkraftdrivna "task fo rces". 

Our Navy 15 juli 1957. 

Flottan har avslöjat att man är redo att börja bygga det första 
atomdrivna hangarfartyget. Fartyget, wm blir på 80.000 ton, kommer 
att föra så mycket bränsle med sig ombord att det räcker tör fem års 
drift. Ett skeppsvarv i Newport News har kontrakterats för ·oygget och 
varvet har redan vidtagit preliminära åtgärder . Man räknar med att 
hangarfartyget skall vara redo för sjösättning omkring 1961. Atta reak· 
torer skall installeras i bygget som rälmas .komma kosta över 315 mil· 

lioner dollar. 
AP-telegr:::m i Göteborgs-Tidningen 17/8 1957. 

Inom kort väntas en skarp och kanske historisk konflikt bryta ut 
melian flottan å ena sidan och flygvapnet, kanske också armen, å andra 
sidan. Detta har att göra med robotar. Flottans f olk hävdar att det en
dast är en frå""a cm tid innan 1500-miles roboten :fullkomnas. Faktum 

"' . . ll ""nhet är att den kan vara en bra bit närmare fullbordan an man 1 a ma 
. . " e·ns baser tror. När detta sker kommer flygvapnets och 1 VlSS man arm 

på andra sidan Atlanten att bli rätt överflödiga. :Så tror i alla ,fall f]ot· 
f . nas 

tan, ty med 1500-rnilcs roboten fullkomnad kommer det inte att m 
ett fiendemål någonstans som inte flottan är i stånd att n å från fartYg 
till sjöss. 

l J11ll1er 
Emellertid förutser flottan att flygvapnet och armen inte W' . 

att låta flottans "rörliga basfartyg" inta den dominerande rollen betl· 

robotar. our Navy 1 juli 1957-
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,super -radar" -anläggningar har installerats på Ca!l.berra för att 
robot en Terrier. 

Jed!l. pe massiva, tornlika antennerna för den nya radarn, liknande jätte

a strålkastare, kommer att ge flottans nyaste robotfartyg ytterligare 
sto:ft och styrka genom ökningen i noggrannhet och avstånd. 
j(f p en nya radaranläggningen, kallad SPQ-5, .ger utomordentligt goda 

.. ·Jighet er till säker, stabil styrning av överljudsrobotar vare sig tdessa 
JnO] 
sKjuts ensk ilt eller i salva . 

All Hands juli 1957. 

Enligt vad som meddelats kommer luftvärnsroboten Talos att kunna 
tas i bruk nästa år .. Denna nya robot är konstruerad för att ·kunna av
lossa antingen vanligt eiler atomsprängämne på varje höjd från lägsta 
till högsta som flygplan idag kan flyga på . 

Med a tomsprängämne kan Talos användas även mot fartyg och mot 

mål i land. 
Det meddelas också att för tre år sedan träffade Talos vid en prov

skjutning ett 25 m iles avläg:o:et målflygplan och sedan dess har roboten 
ytterligare utvecklats. 

Räckvidden för den första produktionsserien tros bli omkring 40 
milesmen för en senare version räkna.r •man med dubbla räckvidden. Talos 
kommer först att installeras på Galveden när dess ombyggnad till robot
kryssare b lir k lar i april 1958. Två andra kryssare, Little Rock och Okla
homa, •vilka är under ombyggnad till robotkrys;:are, skall också utrustas, 
med Talos lik som världens första atomkraftdrivna kryssare Long Beach. 

Our Navy, l aug. 1957. 

Ubåtar. 

Seawolf har nu gått 12.000 miles. Det verkar som om en hel del av 
Q.e besvärligheter man haft med Seawolf nu skulle ha ·klarats av. Man 
får emeller tid fortfarande blott ut 80 % av den rberäknade effekten. 

Our Navy, 15 juli 1957. 

Canada. 

litålsökande torped. 

Canadensiska flottan kommer i år att .få .färdig för krigsbruk •en 
ll'tålsökande torped avsedd för ubåtsbekämpning. Torpeden, som skjuts 
från f lygplan, kan användas mot ubåtar såväl i uläge som i ytläge. 

Military Review, juli 1957. 

51 
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Finland. 

Fartygs namn. 

Genom ett beklagligt missöde i föreg nr av TiS har namnen På Vi 
av där ovannämnda fartyg felskrivits . De rätta namnen är Keihäs ss~ 

salroi resp. Ruotsinsalmi. 

Frankrike. 

Nya fartyg. 

En minsvepare, Aries, och två eskortfartyg, Le Champenois och Le 
Savoyard, som byggts i USA enl. " Off shore" -programmet , har t illförts 
flottan under maj . 

La Revue Maritime, juli 1957. 

Storbritan n i en. 

Hangarfartyg. 

Det påstås att Glory skall byggas om till h elikopterhangarfartyg. 

Marine News, juni 1957. 

Robotfartyg. 

Order har lagts ut för de första fyra robotfartygen. Dessa skall i 

princip utformas som Daring-jagarna men göras större . Roboten, som 
dessa fartyg skall få, är Seaslug. 

Marine News, juni 1957. 

Robotvapen. 

Medeldistansroboten seaslug är en luftvärnsrobot, som lm n användas 
mot fientliga flygplan på varj e höjd där moderna flygplan k an operera. 
Framdrivningen sköts av en motor och fyra raketer, vilka k astas av då 

roboten nått överljudsfart. 
s easlug avskjutes utan att någon personal behöver b efinna sig på 

utsatta platser i närheten. Laddningen av utskjutningsstället sker auto· 
· drc 

matirJ't från förråd under däck. För skjutning erfordras ett vida rn;n ett 
antal perEonal än som behövs för ett konventionellt kanontorn pa 
större örlogsfartyg. 

Our Navy, 1 juli 1957· 

.-elfartyg. se., 

Väst-Tysk land. 
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Jj}tt övningsfartyg på 1600 ton och av samma typ som Horst Vessel, 
beställts . Längden skall bli 230 fot och fartyget skall riggas som 

11ar 
rnastad bark. tre 

Marine News, juli 1957. 
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Litteratur 

Locl{wood & Adamson: "Zoomies, .Subs and Zeros" 

Ovanstående titel är inte direkt tyd:bar. En "Zoomie" är en 
skjuten f lygare, "Sub" en förkortning av "submarine" (ubå t ) och "Z:ned. 

era'' typbeteckningen på det vanligaste japanska attackplanet under andr 
världskriget. Dessa tre ord kan sägas vara en sammanfattning av d a 
faktorer, som var grundläggande i de amerikanska ubå tarnas räddnin e g s. 
verksamhet av nedskjutna f lygare i stilla Havet under ständigt hot från 
bl a japanskt f lyg. 

Då den amerikanska offensiven mot Japans försvarsb arriär insattes 
hösten 1943, utgjorde häftiga flyganfall med bl a hangarfartygs baserat 
flyg den inledande uppmjukningen av japanernas starkt försvarade ö
fästen. Förlusten av amerikanska flygare var betydande. T ill detta bi. 
drog i många fall de långa operationslinjerna, då en del f örare icke i 
erforderlig grad beaktade det faktum, att det krävs bränsle ·för ä terflyg. 
ningen ock~å . Iden med "Submarine Lifeguard League" .föddes då . Den 
innebar att ubåtar stationerades i anfallsmålens .omedelbara närhet för 
enbart livräddningsverksamhet. Åtgärden var otvivelaktigt av all ra största 
psykologiska värde men även rent krigsekonomisk, enär den flygande 
personalens numerär i hög grad påverkade luftkrigföringens intensitet 
och det var lättare att ersätta materielen än att utbilda flygf.örare. När 
man ser slutresultatet av denna räddningsverksamhet med 504 f lygare 
upplockade ur havet, förstår man än mer innebörden av detta. 

Det kan synas märkligt att ge ubåtar uppdrag av den här arten. 
Ubåten är ett offensivt vapen i sjökriget, ·och dess primära uppgift är 
att E,änka eller förstöra ,fientliga fartyg. Den japanska sjöfarten led 
emellertid under krigets gång så stora förluster att d!et slu tligen dnte 
fanns tillräckligt med mål för det ständigt ökade antalet amerikanska 
ubåtar. Av den anledningen kunde från hösten 1943 fler och fler ubåtar 
avses för denna livräddningsverksamhet eller andra, icke offensiva, upp· 
gifter. 

Boken beE~criver klart och tydligt de risker och chanser som ubåts· 
cheferna måste ta under livräddningsuppdrag tätt inpå starkt försvarade 
fientliga baser. För att genomföra sin uppgift måste ubåten under lång~ 
tider befinna sig på ytan och därigenom röja sin närvaro och u tsätta• 
för flyganfall. Identifieringssvårigheterna gjorde här inte heller egna 
flygplan uteslutna s.om anfallande. f 

Författarnamnen - Lockwood, från 1943 viceamiral och högste c~~V' 
för ubåtarna i Stilla Havet samt Adamson, överste (USAF) och sJ 
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"ddad "zoomie" 1942 - borgar för en initierad skildring av UJbåtarnas 
ell r~ygarnas insats i denna verksamhet. Samtidigt ges en klar och över
oell dlig h elhetsbild av krigsutvecklingen som värdefull bakgrund. Den ioke 
sK~nJiga amerikanska glorifieringen av kriget som yrke och .handHng 
oV' ns också med. Det är betecknande att den krigföringsform ~ det 
~~~skränkta ubåtskriget - som i västallierade och neutrala länder ska
o~de en våg av indignation mot Tyskland, och som var en av anklagelse
punj{terna mot amiral Dönitz i Niirnbergrättegången, utnyttjades. med 
p 11 j{raft av amerikanarna från krigets första dag i Stilla Havet såsom 
~:rande självklar. Mot bl a den bakgrunden verkar den amerikanska 
hurtfriska entusiasmen i böcker av detta slag något fadd. Urvalet av ett 
('ugotal ubåtars bragder i lika många kapitel är kanske också i mesta 

1~get . Man får alltför många likartade variationer av ett och samma 
terna. Ett friskt språk gör emellertid de 300 sidorna i den amerikanska 
upplagan lättlästa . Till detta intryck bidrar också sättningen med ovan
ligt stora bokstavstyper. 

S. Stålhammar., 



784: 

Marinstabens bibliotek. 

Nyinlwmmen litteratur under tiden den 1/1-31/3 195l. 

*Betecknar byte eller gåva. 

I-II. Försvarsväsende i allmänhet och sjöväsende. 

Svenskt motstånd. Skriftserie utg. av Riksförbundet för Sve · . .. 
N 2 S ng es fo rsvar 

r. . tolpe, Herman, Sveriges läge mellan stormaktsbl k · 

Sthlm 1956. 63 s. III. .oc. en. 

Compton, Arthur, Holly, Atomic quest. A personal narrative. L ond 
19

• 

370 s . III. reg. · n6. 

*Ordnings- och bevakningstjänst. Provisoriska anvisning·ar för all ·· 
· '!C manna 

c1v1 orsvarets ordnings- och bevakningstjänst. (Prov AOB) Sthh~1 
1957. 30 s. 

*Me;erhöffer, Alf, Svensk motståndsrörelse. 2 :a upp!. Sthlm 1957. 
129 

s. 

~n,ston-McCloughly, ~· J., Global strategy. Land. 19·57. 270 s . II J. 

ung, Helge, ost och vast och vi. Grupparbete under ledning av __ _ 

Sthlm 1957. 236 s. 24 pl. · 

Steiner, Felix, Von Clausewitz bis Bulganin. Erkenntnisse und Lehren 

einer Wehrepoche. Bielefeld 1956. 288 s. Namnreg. 

''Centralförbundet för befälsutbildning. Års- och revisionsberättelser. 

1955-1956. Sthlm 1956. 

*Handlednin~ ~id användade av försvarets läkemedel. Utg. av F örs\ arets 

SJUkvarasstyrelse. Sthlm 1956. 235 s. Reg. 

Hornborg, Eirik, När riket sprängdes. Fälttågen i Finland och Väster

botten 1808- 1809. Sthlm 1955. 4 :o. 286 s. III. lit t . 

Weightman, Alfred, Heraldy in the Royal 'Navy. Crests and badges of 

H M S ships. Aldershot, Hampshire 1957 .. 514 s . III. 

Warner, Oliver, Battle honaurs of the Royal Navy. Land. 1956. 91 s. 

III. reg. 

Farrere, Claude, Historie de la marine francaise. Paris 1956. 4 :o. 439 s. III. 

Turner, E. S., Gallant gen.tlemen, a portrait of the British officer. 1600 

- 1956. Land. 1956. 345 ·s. III. reg. 

*Navy department . The increasing importance of the u s Navy. U. o. 

u. å. Tv. 77 s. III. 

Lockwood, Charles A. & Adamson, Hans Christer, Hellcats of the sea, 

New YoTk 1955. 332 s . III. reg. kart. 

d'Albas, Andrieu, Death of a navy. The fleets of Mikado in the seeond 

785 

world war 1941- 1945. Trans!. from the French by A. Rippon. 

r,ond. 1957. III. kart. reg. 

"e C. I., Inland transport. Land. 1957. 678 s. Reg. (History of the 

S~'va, ~econd world war. United Kingdom civil series. H M S 0). 

utton, H. T ., Raiders approach! The fighting traditions of royal airforce 

S st ation Hornchurch and Sutton's Farm. Aldershot 1956. 179 s. 

Il!. reg. 

•Värnpliktsförfattningar 1957. Sammanställt av H. G. F. Sundberg. 

sthlm 1956. 

•M:ilitieombud,mannens ämbetsberättelse avgiven vid riksdagen å r 1957. 

Sthlm 1957. 

•Weyers Flottentaschenbuch. 39 Jahrgang 1956/ 57. Hrsg. von A. Bredt. 

MUn ch. 1957. 

•örlogsvarvens organisation m m. Betänkande med förslag avgivet av 

1953 års örlogsvarvsutredning. Sthlm 1957. (S. O. U. 1957:9). 

•Marinkalender 1957. Arg. 20. Utg. av Sveriges Flotta. Förening för 

sjövärn och Ejöfart. Sthirn 1956. 

•utredning angående bcfordringsförhållanden. CM Pers A 2:21 den 17/ 2 

1956. 

•Marinens l{rigsövning 1955. (MKö 55) Sthlm 1955. 15 s. Ill. 

Assman, Kurt, Deutsche Seestrategie in zwei vVeltkriegen. Heidelb. 1957. 

215 s. Litt. kart. 

*Aiafuzov, V. A., Doktriny germanskoga flata. Moskva 1956. 190 s. 

Dorling, H. Taprell ("Taffrail"), Ribbans & medals, Naval, military, air 

force and civil. New ed. rev. and greatly enlarged. Land. 1956. 

285 s. III. 

*Bureau of naval personnel. vVash. 

Public works department management. 1955. 4:o. 265 s. Ill. reg. 

General conununications. 1956. 4 :o. 111 s. Ill. re g. 

Shipboard communications. 1954. 4:o. 99 s. Il!. reg. 

Naval reserve officers tra ining corps regulations 1956. 113 s. 

*Naval training courses. Wash. 

Blueprint reading. 1956. 

L ithographer 3 & 2. Vol. 2. 1956. 

Machinery r epairman 3 & 2. 1956. 

Boilerman 3 & 2. 1956. 

Personnel man l & C. 1956. 

Basic electricity. 1956·. 

*Bureau of customs. \Vash. 

Merchant vessels of the United States, 1956. 

*Bureau of yards and docks. Wash. 

Atomic warfare defense. 1956. 4 :o. 94 s. Il l. 

'liYdrographic office. Wash. 



786 

Effects of weather upon the thermal structure of the ocean. 
1952. 4:o. 81 s. 

*Sveriges meteorologiska och hydrografiska institut . .Sthlm. 
Bestämmelser rörande istjänsten v id - - -. 1956 . (Mimeogr 

*Dutton, Benjamin, Navigation and nautical astronomy. Preparect f~· 
the instruction of midshipmen at the United states naval acacten

1
yl' 

Tenth ed. Annapolis Md 1951. 850 s. III. reg. · 
*Sveriges allmänna sjöfartsförenings årsbok. 1954/ 55. Sthlm 1955. 
*Meddelser fra Danmarks fiskeri - og h avundersogelser. Ny serie: 

Bind l. nr 12- 16. Khvn 1956. 4:o. 
Colby, C. B. Frogmen. Training equipmcnt and operations of our navy's 

underseafighters. New York 1954. 4:o. 48 s. III. · 
Fanc, Douglas & Moore, Dan, 'The naked warriors. New York i1956. 30S 

s . Ill. Litt. reg. · 

*Handeln med olja. Betänkande med förslag avgivet av oljeutrcdningen 
1945. ,sthlm 1947. (S o u 1947:14). 

III. Lantförsva.rsväsende. 

Både-och. Det alliansfria Sveriges försvarsproblem en militärpolitisk stu-
die. Sthlm 1957. 269 s. III. 

*Cavalli, Erik, Det svenska pansarvapnet. Sthlm 1957. 116 s . Ill. 
*Skjutlära för armen. Fastst gm ao 824/ 1956 . 
* Fältarbetsinstruktion för armen. Del V. Minarbetcn. (Fältarbi V) . 

Fastst gm ao/1956. 
*Befälsföring, disciplin och förbandsanda. Fastst gm ao 719/ 1956 . 

IV, Flygväsendc. 

*Storflygplatsbcredningens utlåtande och förs lag rörande storfiygplatsens 
för läggning. Sthlm 1956. 4:o. (Mimeogr.). 

V . Historia och geogt·afi. 

Hachiya, Michihiko, Dagbok från Hiroshima. En japansk läkares anteck
ningar 6 augusti- 30 september 1945. Till svenska rran engelskan 
av E . Villius. (Originalet japanskt). Sthlm 1956. 19:> s. Kart . 

Kljucevskij, V. O., Socinenija. Tom l. Kurs russkoj istori. Moskva 1956. 
425 s. Person- och ortreg. 

*Wallenberg Raoul Dokumentsamling jämte kommentarer rörande hans 
fångenskap { Sovjetunionen. Sthlm 1957. 104 s. (Aktstycl<cn utg. 
av Kung l. Utrikesdepartementet. Ny serie II:9). 

''The revolt in Hungary. A documentary chronology of cvents bascd ex
clusively on interna! broadcasts by central and provindal radios. 

787 

o ct ober 23, 1956-november 4, 1956. New York 1956. 4:o 110 s. III. 

t Arthur The turn of the tide 1939-1943. A study based on the yan, ' . . 
J3r diaries and autobiographical notes of f1eld marshal the V1scount 

Ala nbrooke. Lond. 1957. 766 s . Port. kart . reg. 

VI. Rätts- och statsvetenskap. 

·ör!<, Ka j, Spel bakom ridå . Sthlm 1956. 239 s. 
~~ankshaw, Edward, Russia without Stalin. Lond. 19~6 . 287 s. Ill: 
, be anti-St alin campaign and international commumsm. A selectwn of 
T documents ed. by the Russian institute Colombia University. New 

York 1956. 342 s. 
Världspolitikens dagsfrågor. Nr l. Ek, H ilding, Sverige i säkerhetsrådet. 

sthlm 1957. 
•Spetzler , Eberhard , Luftkrieg und Menschlichkeit. Die völkerrechtliche 

s t ellung der Zivilpersonen im Luftkrieg. Gött. (m fl). 1956. 451 s. 
P er son- och sakreg. 

•USA Mutual security act of 1956. 
H earings before the committee on foreign affairs house or repre
sentatives. Eighty - fourth congress. Wash. 1956. 

•USA Depa rtment of defense. 
H earings before the subcommittee of the committee on appropria
tions house of representatives. Eighty-fourth congress. Wash. 
1956. 
H earings beforc the subcommittee of the committee on appropria
tion s United states senate. Eighty-fourth congress. Wash. 1956. 

' USA Department of the navy appropriations for 1957. Hearings before 
the subcommittee on appropriations house of representatives. 
Eighty-fourth congress. Wash. 1956. 

Recept mot inflation. Sex professorer har ordet. Sthlm 1957. 133 s. 
' Regeringsrättens årsbok. Utg. genom statens försorg. Fyrtioåttonde årg. 

2. 1956. Sthlm 1956. 
' Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Avgiven till riksdagen år 1957. 
' liälso- och sjukvård vid försvaret år 1955. Sthlm 1956. (S. O. S. Hälso

och sjukvård). 
' Arsväxten 1956. Sthlm 1957. (S. O. S . Jordbruk och binäringar). 

VIII. Naturvetenskap. 

l>awle, Gerald, The secret war 1939--45. Lond. (m fl) 1956. 297 s. Ill. 
, litt . reg. 
Woodbury, David 0., Battlefronts of industry Westlinghouse in wofrld 

War 2. New York 1948. 342 s. Ill. reg. 



788 

*Geophysica. Utg . av Geophys~cal society of Finland. Vol . 6 . N r. 1. 
Hki 1957. 

IX. Språkvetenskap. 

Graf, A. E., Idiomatische Redewendungen und Redensarten der r nssiscilen 
und der deutschen Sprache. 2 ., erw. u . verb . Aufl. Berlin. 1956 
185 s. . 

Teknisk ordbok, Tysk-engelsk-finsk-svensk-rysk. 2 :a upp l. H fors 1951 _ 

4 :o. 1518 sp. 

Teknisk ordbok. Engelskt, finskt, svenskt och ryskt r egister. 2 :a upp J. 
Hfors 1952. 750 s. 

Rysk-svensk ordbok. Red. av C. G. R egnell under medv. a v M . Handa
mirov och K. Knutsson . Sthlm 1956. 

X. övr ig lltteratur. 

*Svensk bokförteckning. Red. av Bibliografiska Institutet vid K ungl. 
Biblioteket i Stockholm. Arskatalog 1956. Sthlm 1957. 

*Riksdagsbiblioteket. Biblioteksstyrelsens årsberättelse 1956. Sthlm 1957. 

*Förteckning över Första kamn1arens ledamöter vid riksda g en 1!J57. 
Sthlm 1957. 

*Förteckning över Andra kammarens ledamöter vid riksdagen 1957. 

sthlm 1957. 
*Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet, G. C . I. Redogörelse fö r insEtu

t ets venksamhet under arbetsåret 1955- 1956. Sthlm 1956 . 

*Kungl. Sjökrigsskolans rulla 1956--1957. Sthlm 1956. 

*Sveriges statskalender för året 1957. Utg. efter Kungl. Maj :ts nådigste 
förordnande av dess Vetenskapsakademi. Sthlm 1957. 




