
1942.
105:e årgången.

Häfte N:r 2
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.Meddelanden från Kungl. Örlogsmanna= 
sällskapet nr 1/42. 

Vid ordinarie sammanträde den 3 dec. 1941 heslöt Säll
skapet, att i dess tidskrift skulle införas en särskild avdelning, 
benämnd »Meddelanden från Kungl. örlogsmannasållskapet». 

I motiveringen till det härom framlagda förslaget hade 
anförts, att det syntes önskvärt, att ledamöterna utom Karls
krona höllos mem l{'ontinuerligt och fullständigt underrättade 
om Sällskapets verksamhet än vad som kunde ske genom 
ftrsberä ttelserna. 

Ordinarie sammanträde den 14 januari 1942. 

Närvarande: 21 heders- och arbetande ledamöter. 
l. Meddelades alt sedan föregående sammanträde arbe

tande ledamoten Peyron och korresponderande ledamoLen Brå
kenhielm med döden avgått. 

2. Sedan, genom 'inbetalning av ett lån, kr. 20,000: - fri 
gjorts för placering, beslöt Sällskapet med hänsyn till rådande 
l'ånteläge medgiva placering i aktieT, som äro av överfönnyn
dare godkända. At ämbetsm,ännen uppdrogs att enligt eget 
nännare bestämmande placera nyssnämnt belopp i dels Svenska 
Statens tredje försvarslån, dels aktier, dock att det i aktier 
Placerade beloppet skulle fördelas på minst 2 poster. 

Tidslcrift i Sjöväsendet. 5 
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3. Beslöt Sällskapet a tt år 1943 årsberä ttelse sl;;ulle av 
givas i vetenskapsgrenen torpedväsende och valde lill fö-re
dragande ledamoten Sahlin med ledamolen Oxen'sliem a som 
suppleant. 

4. Invaldes till korresponderande ledamot kaptenen i luiL 
värnsarLmeriets reserv E . .T. T. Vi!ennerslröm (malrikelnummc:r 
641). 

5. Höll ledamoten I. S. Hult inträdesanförande jämlik t 
Sällskapets stadgar § 31 ö-ver ämnet »Kryssarlypen Tre Kronor •>. 

Ovrigl. 

Ledamö.terna erimas ·om att Sällskapets ledamotsmedu/ f 
erhålles efter rekvisition hos Sekreleraren. Pris m ed n,amn 
präglin$ kr. 11:50, utan sådan prägling kr. 10: - . 

Karlskrona d~n 19 januari 1942. 
1' . .ff(lgman. 
sekreterare. 
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.Meddelanden från KungL Örlogsmanna== 
sällskapet nr 2 l 42. 

Ordinarie sammanfriide den 4- [ebmari 1942. 

Närvarande: 15 heders- och arbetande ledamö·ter. 
l. Meddelades att arbetande ledamöterna M. Giron ooh 

Ekslrancl uppflytlats till hedersledamä>ter fr. o. m. den l ja
nuari 1942. 

2. Beslöt Sällsl~apet att år 1943 årsberättelse skulle av
givas i vetenskapsgrenen flygväsende och valde till föredra
gande ledamoten Hammargren och ledamolen Tomberg som 
suppleant. 

3. Föredrog ledamoten Sahlin valda de1ar av ledamaten 
Tham s årsberättelse i vetenskapsgrenen f.örbindelsev:äsende. 

4. Inledde ledamoten Holmberg diskussion angående fä>re
liggande förslag till ny varvsorganisation. I den efterföljande 
diskussionen deltogo 9 av Sällskapets närvarande ledamöter. 

Ovrigt. 

Sällskapet har tecknat Iu-. 4,000: - tredje försvanslånets 
3.% Ofo obligationer. 

Karlskrona den 10 februari 1942. 
T. Hagman. 
sekreterare. 
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Utdrag ur årsberättelse i Artilleri:: och 
handvapen 1941. 

i~..vgiven av l.edamoten G. Jedeur-Palmgren. 

Föreliggande {trsberätlelse utgör en kort överblick över en 
del av dc frågor, som under de två gångna krigsåren varit 
aktuella för del svenska sjöartilleriet. Då dessa frågor givetvis 
intimt sammanhänga med den pågående upprustningen, beröra 
de främst sådana områden som organiserandet av den ökade 
verksamheten samt nykonstruktion, modernisering, anskaffning 
och underhåll av artillerimaterieL Emedan föregående års
herällelse ingående behandlade den egentliga eldledningsmate
rielen har ~v densamma här blott avståndsmätare medtagits. 

' . 

1 nspektören för sjöarti ller·iet. 

I underdånig skrivelse den 11 februari 1941 med' förslag t ill 
jämkningar i av marinförvallningen uppgjorda personalstater 
för budcretåret 1941- 42 framhöll chefen för marinen bl. a. 

t) 

följande. 
»Det har sedan lång tid tillbaka varit ett mycket fram 

trädande önskemål att kunna skapa en särs,kild målsman för 
det ombord å fartyg uppställda artilleriet, en inspektör för sjö
artilleriet, med särskild uppgift att följa utvecklingen av detta 
vapen, att utarbeta planer för och på ett enhelhgt och rationellt 
sätt leda artilleriutbildningen, att sammanställa vunna erfaren
heter och skjutresultat från sjöstyrkor och utbildningsanstalter 
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samt omsåtta dessa erfarenheter m. m. förslag till instruk
tioner och fö[·eskrifter m. m.» 

För befattningen ifråga föreslogs en ny lwmmendörshe
ställning i lönegrad Oa 6. 

1 avvaktan på resultatet av pågående utredningar rörande 
marinorganisationen fann sig emellertid statsrådet icke kunna 
tillstyrka beräknandet av denna beställning för hudgetåret 
1941-42. 

Här må därför nu uttalas den förhoppningen alt frågan 
välvilligt upptages av 1941 års försvarsutredning, och att den 
för sjöartilleriets utveckling så utmnordentligt hetydelsef~ll~ 

inspektörsbefattningen måtte inrättas från och med den 1 JUli 
1942. Det skulle bli en värdig om ock något senkommen jubi
leumsgåva till flottans artilleriskola, som. den 27 april 1941 
fyllde 100 år. 

Krigsindustriorganisationen. 

Omfattningen av de krigsförberedelser som åvilade marin
förvaltningen var fö.re krigsutbrottet reglerat i nådigt brev. 
Inom marinförvaltningen handlades årenden rörande krigs
förberedelserna av ett särskilt kontor, Industriorganisations
kontoret (ind. org.), vilket arbetade i intim kontald 1ned Riks
kommissionen för ekonomsik försvarsberedskap (RKE). 

Gången av krigsförberedelserna i vad avser artillerimateriel 
var i stort sett följande. RKE infm,drade från industrien upp
gifter beträffande anläggningar, Yerktygsmaskiner, personal m . 
m. och sammanställde härav clt industriregister. Marinfö-r
valtningen anmälde sina tillverkningshehov till RKE och hän
visades av denna till lämpliga företag i och fö:r uppgömnde -
i samråd med RKE - av krigsleveranskontrakt - - - -

För de industrier, där den befintliga maskinparken icke 
Var tillräcklig, måste genom marinförvaltningens försorg ma
skiner anskaffas o·enom inköp eller lån. Särskilda anslag här-" -
till beviljades under åren 1938 och 1939. 
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Råvarubehovet tillgodosågs beträffande rent svenska r :l

varor genom krigsleveranskontrakt Av andra råvaror upplades 
i viss utsträckning lager genom försorg av statens reservför
rådsnämnd, vilken erhöll sin instruktion den 14 augusti 1937. 

Personalbehovet för den krigsförberedda industrien try g
gades genom uppskov och frikallelser för de vpl aribetarn a. 
Hithörande frågor handlades jämväl av ind. org. och RKE. 

I samband med krigsföJ·beredelseaxbetet tillsattes 1937 en 
standardiseringsJ.;:ommitte med uppgift att söka åvägabringa 
enhetlighet vid tillverkningen av ,ammunitionsdfekler för arm(·. 
och 1narinförvaltnin.garna. Då stormaktskriget utbröt höslen 
193\:l var krigs.förberedelsearbelel beträffande marinens artilleri
materiel organisatoriskt selt i det närmaste slutfört. Anskaff
ningen av maskin- och verklygsutruslning samt kontrollverlc
Lyg var emellertid endast delvis verkställd, och provtillverkning 
hade endast i ringa omfattning lmnnat äga rum. 

Sedan Slatens industrikommission (IK) den 1 november 
1939 lrält i verksamhet, uppgick RKE industriavdelning i IK 
krigsinclustriavdelnin.g. Ur denna senare aYspallades våren 
1940 alla frågor rörande ammunitionslillverlmingen, vill.;a där
efter ombesö·rjcles av Stcrlcns ammunitionsnämnd (SAN). 

I vidstående organisationsplan har en . sammanställning 
gjorls över SAN :s or.ganisali·on s ~tdan densanmn fungerade i 
februari 1941. 

stalens ammunilionsnämnd. 

A v organisationsplanen framgår, alt nämndens arbete i 
enlighet med dess aY Kungl. Maj :l den 19 april 1940 fastställda 
instruktion ledes av yerkslällande ledam~oten, under vilken sor
Lera ansk::tffningsavdelningen, verktygsbyrån och leveransav
delningen samt vissa för organisationen gemensamma centrala 
organ, nämligen p1aneringsbydm, ekonomihyrån, transporlby
rån och sekreteriatet. Fö1· samarbetet med de miliLära myn
digheterna, huvudsakligen i l\Jonslruktionsfrågor m. m. saDll 
förråds- och leveransfrågor har till nämndens förfogande ställls 
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vissa militärassistenter. Regelbundet samarbete förekomme1· 
även med statens industrikommission, speciellt i inköpsfrågor, 
därvid samarbetet närmast sker med industrikommissionen<; 
prisbyrå. 

Anskaftningsavdelningen. Enligt instruktionen åligger det 
nämnden att omhänderhava anskaffningen av ammuniti-on och 
för densammas framställning erforderliga fömödenheter. Des . 
sa uppgifter söker nämnden lösa dels genom en planering och 
förberedelse av ammunitionsanskaffningen under krig, dels ock 
genom en med förutnämnda planering väl samordnad mnedel
bar anskaffningsverksamheL Planeringsverksamheten åsyftar 
att fördela den erforderliga ammunitionsanskaffningen på lan-· 
dets industri på sådant sätt att ammunitionsförsörjningen un
der krig säkerställes i erforderlig utsträckning. Bet har därvid 
varit en strävan att placera beställningar så, att för var och en 
av de viktigaste tillverkningarna finnas flera tillförlitliga le
verantörer. Därest en leverantör sättes ur funktion, finne ~; 

härigenom reservkapacitet å annat håll och undvikes sårbara 
nyckelpositioner. Den nu pågående beredskapsanskaffningen 
utgör anskaffningsavdelningens huvudsakliga uppgift. 

Nämnden utlägger beställningar genom särskilda inköps · 
order, till vilka fogas de allmänna leveransbestämmelser, som 
fastställts av nämnden och som äm generellt tillämpliga ~'t 

samtliga ·ammunitionslevemnser. 
Nämndens upphandlingar ha i regel skett till fasta priser. 

Beträffande ammunitionseffekter har det nämligen i allmänhet 
visat sig möjligt att inhämta offerter från ett tillräckligt antal 
lämpliga företag, samt att efter slutförda förhandlingar verk 
ställa inköpen utan att tillgripa eftergranskning. Ifråga om 
vissa beställningar, som utlagts av de militära fönaltningarna 
enligt kr1gsleveranskontr.akt under hö-sten 1939 och de första 
månaderna 1940, har dock prissättning skett i efterhand. 

Anskaffningsavdelningen har vid sidan om sitt egentliga 
arbete för nämndens räkning även stått till försvmsväsendets 
verkstadsnämnds och de militära förvaltningarnas föPfogandP 
i anskaffningsfrågor. 
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Enligt träffad överenskommelse skall, i den m [m dc mili
tära förvaltningsmyndigheterna önska biträde i anskaffnings
frågor, prisgranskningen ske av industrikommissionens pris 
byrå, innan beställningar utläggas. Därvid biträder anskaff
ningsavdelningen i syfte att erhålla Himpliga.stc lcyero.ntör. 

Såsom av organisationsplanen framgår är anskaffningsay
delningen uppdelad i följande grupper : 

grupp för anska-ffning av projektil- och bombkroppar, 

" " " '' tänd1nedel, 
'' » " ,, pjäshylsor och handyapenammu-

)) )) 

)) )) )) 

ni lion, 

» krut och sprängämnen, 

,, förpackningsmateriel, inventarier 
lll. n1. 

Från denna indelning har undantagils dc beställningar, som 
utläggas hos Aktiebolaget Bofors. Alla beslällningor hos detta 
företag sammanhållas av en pers·on, vm·igenom bättre kan över
blickas, hur denna specialindustri ~i.r belagd. 

Nämndens industriella leverantörer kunna indelas 1: 

a) privata fabriker, 
b) skuggfahriker och 
c) statligt drivna fabriker. 

Med skuggfabrik avses en fabrik, som helt eller delvis an
lagts med statliga medel och äges av staten, men för vars 
drivande särskilt avtal träffats med privatföretag. Inköpen från 
skuggfabrikerna ske på vanligt sätt genom order till det före
tag, som handhar driften. 

Verktygsbyrån har i uppdrag alt omhänderhava anskaff
ningen av de verktyg, speciellt mätverktyg, som erfordras vid 
arnrnunitionstillverkningen. Verktygsbyrån drevs till en början 
i sarnarhete med Svenska Kullagerfabriken i Götebm1g, som för 
ändamålet ställde sin organisation till förfogande. Verktygs
byrån, som har kontakt med nämndens olika anskaffnings-
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grupper och de militära förvallningsmyndigheternas kon lroll
ol'gan har följande organisation: 

a) Konstruktionsavdelning, som. genomgår ändam{dsenlig
heten hos beställda verktyg. 

b) Inköpsavdelning, som inköper verktyg samt övervakar 
leverans lider och företager priskontroll. 

c) Kameralavdelning, som för verktygsregister och uppräl
tar leveranslistor samt expedierar verktyg. 

d) Kontrollavdclning, som lwntrollerar och monterar alla 
anskaffade verktyg samt förelager flygande kontroll hos am
J mm i l i onslillverkarna. 

e) Verktygsförråd, som förYarar och v~trdar s:tväl Yerklyg. 
som icke bngrc användas hos tillverkarna, som i föiT~td e t upp
lagt beredskapslager av ny::t verktyg. 

J.,eucmnsauclelningen är uppdelad i tre grupper, n bimligeu 
förrltdsgruppen, leveransgruppen och apteringsgruppen. För
rådsgruppen h::u· till uppgift alt planera och förvalla n ~1nmdens 

eentralfölT~ld . Leveransgruppen motLager dc från de militära 
förvallningann inkommande r ekvisitionerna på färdig annnu
nit1on och utfärdar på grundval .av dessa utlämningsorder till 
Jönåclen. I elen mån färdig ammunition icke finnes i erfor
derlig mängd, meddelar leveransgruppen direktiv till apterings
gruppen att verkställa erforderlig aptering. Apteringsgruppen 
har till uppgift att efter order fdn leveransgruppen vid de olik'l 
apteringsverks läderna ombesörja den slutliga sammansältning
en av erforderliga kvanti teler ammunition av de apteringsfär
diga clel!1ljer, ·SOm ditleveremis från de olika industri ella leve
rantörerna. 

Planeringsbyrån utgör nämndens centrall sammanhållan de 
tekniska organ. Byråi1 upprätthåller nämndens kontakt m ed 
Iörvallningam,a .och mollager sålunda bl. a. samtlilga från dessa 
kommande rekvisitioner, vilka .genomgås av byrån och fördelas 
på de olika anskaffningsgrupperna. I samarbete med grup·· 
perna uppgör byrån planer för krigstillverlming. 
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Ekonomibvrån har till uppgift aLt centralt för nämnden i 
dess b elhet an!"vara för kassaärenden, frågor rörande redovis -· 
ning, statistik samt lvontorsdriften i allmänhet. 

Transportbvrån omhänderhar de inom nämnden aktuella 
Lransportprohlemen samt ularbetar förberedande planer förr 
nämndens transporler under krig. 

Sekreterialel har till uppgift dels att handhava alla de lö
pande ärenden, som norm:alt ankomma å ett sekreteriat och 
dels att tjänsLgöra såsom nämndens juridiska byrå. 

Stalens Ammuni tiansnämnels standareliser ingslwmmitte. 

Enligt överenskommelse med statens induslril"ornmissions 
krigsindustridelegation har ett standardiseringsarbele igångsatts. 
I kommitleen ing{l representanter för dc militära förvaltningar
na, A. -D. Bofors samt industrikontmissionen och nämnden. 
Standardiscringskommittecn söker alt [lsladkomma en vittgå
ende slandardisering av ammunitionseffekter och detaljer till 
dessa hl. a. genom att så långt som möjiLgt samordna de olika 
förvallningarmts konstruktioner. Till kommittens förfogande 
står ett perm:ment arbetande sekrelerial. 

Anskaffning. och förvaltning. 

Anskaffningen och förvallningen av artillerimaterielen har 
nnder den förslärkta försvarsberedskapen liksom förut under 
h ed närmast handhafts av arlilleriavdelningen i marinförvalt ·
ningen och artilleridepartementen å vanen. Då dessa organ 
sedan länge Yaril underbemannade speciellt i avseende på of 
ficerare och ingenjörer, var det icke mer än naturl1gt att den 
från kt-igsutbroltcl enormt ökade arbetsbördan icke kunde bäras 
Utan att vissa brisler skulle uppstå. För att belysa den ökade 
verksamheten kunna följande siffmr anföras, utvisande antalet 
an-komna och avgångna handlingar i arlilleriavdelningen: 
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Ar 
l 

Antal handlingar 

ank. c:a l avg. c:a 

1915 2.300 
l 

2.200 
1920 1.730 1.570 
1925 1.520 1.420 

l 1930 1.710 1.450 l 
l 

1935 1.960 1.790 

l 1940 9.590 7.400 

Givetvis utgöra dessa siffror blott ett ofullständigt mått p<1 
arbetets omfattning, då de icke inkludera räkningar, utredning
ar, samråd m. m ., men de borde i varje fall hava motiverat en 
betydligt större utökning av personalen än den som ägt rum. 
Den nyskapade mnmunitionsnämnden kan icke sägas hava lät
tat denna arbetsbörda, enär beställnings·skrivelser och tillverk
ningsbestämmelser fortfarande måste uppgö.ms av de militära 
myndigheterna och den lättnad, som uppstått genom att för 
handlingarna med leverantörerna övertagits av nämnden, upp 
väge~ helt av det extra arbete som samarbetet med nämnden 
medfört. 

De erinringar som framkomnw gentemot . de militä.ra för 
valtningarna utmynnade till en början i innättandet dels av 
den förut omnämnda a1mnunitionsnämnden dels av Försvars 
väsendets verkstadsnämnd (FVN), vilken senm·e erhöll sin in
struktion den 24 maj 1940. I sistnämnda organisation upp~ogos 

emellertid icke örlogsvarvens artilleriverkstäder, vilket torde få 
tydas så, att några anmärkningaJ· gentemot dessa verkstäders 
organisation och handhavande icke framkanunit eller att något 
bättre d{t icke kunde åstadlwmma:s. 

Nästa steg till försök att avhjälpa de påtalade bristerna 
inom de militära förvaltningarna togs den 29 november 1940, 
då Kungl. Maj :t bemyndigade fö-rsvarsministern att tillkall 'l 
~akkunniga till den s. k . militära förvaltningsutredningen, vilka 
redan den 24 februari 1941 R\cgåvo sitt betänkande med prin
cipförslag rörande omorganisationen av den militära förvalt -
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ningen. Vid ärendets föredragning anförde statsrådet Sköid till 
stca tsrådsprotol~Collet bl. a. följande. »Över förvaltningsutrednin
oens betänkande hava, efter remiss, utlåtanden avgivits av ett 
" flertal såväl militära som civila myndigheter. I yltrandena har 
i allmänhet vitsordats, att behov av större enhetlighet och sam
ordning i den militära förvaltningsverksran1heten förelå,ge; där
elll'ot h ava meningarna varit delade rörande sättet och tiden 
för genomförande av reformer i sådan riktning. Vissa myn
digheter hava i huvudsak anslutit sig till förvaltningsutredning
ens förslag till principiell lösning av problemet. Andra åter 
hava i olika hänseenden ställt sig avvisande mot ett genom
fÖrande av utredningens förslag i dess helheL Ett flertal myn
digheter hava uttalat, att det vore nödvändigt att göra en nog
grann utredning beträffande detaljulformningen och de eko
nomiska konsekvens·erna av den fö-reslagna organisationen, in
nan densamma kunde bedömas. Denna synpunkt har framför 
allt h ävdats av överbefälhavaren, chefen för armen samt arme
()Ch marinförvaltningarna. Från ålskilliga håll - chefen för 
armen och marinen, marin- och flygförvaltningarna samt riks
räkenskapsverket - har också med skärpa bestritts eller ifråga
satts lämpligheten att under nu, rådande förhållanden genom
föra en så genomgripande omorganisation som den föreslagna.» 

Genom nådigt beslut den 30 augusti 1941 uppdrog Kungl. 
Maj :t å l stalssekreterare T. G. \Värn att handhava den 1ortsatta 
utredningen rörande organisationen av försvarsväsendets för
valln ingsverksamhet Denna fortsatta utredning sl<Jall bedrivas 
i tiden järnsides med utredningen om den militära or.ganisatio
lren och i nära kontakt med denna. 

Kanoner. 

De mänga och på grund av utvecklingen ständigt skiftande 
l(rav som ställas på sjöartilleriet, förklarar tillkomsten av den 
mängd olika kalibrar som f. n. äro i bruk å örlogsfartyg. I 
Vidstående tablå lämnas en sammanställning över de vanligast 
förel(ommande kalibermållen, angivna såväl i tum som mm. 



Benämn. 
l 

Finkalibriga 
ksp 

Grovkalibriga l 
ksp el. akan 

Lätta kanoner, 
automatkan. 

eller 
kastpjäser 

l 

l 

Medelsvåra 
kanoner eller 

kastpjäser 

-so- -81 -

KALIBERMÅTT-TABELL. ~ ~mn. l su1n 
l l tum 

l 

0,256 
0,3 

0,311 

0,51 
0,5201 

0,8 
0,99 

1,0 
1,457 
1,575 
1,85 
2,244 
2,953 

3,0 
3,5 

3,55 
3,l:l 

4,0 
4,134 

4,5 
4,7 

5,0 
5,118 
5,44 

5.5 
5.906 

G,O 
6,1 

70 l 7,5 
80 

l 

~ 
mm Användes av 

_.J 

6.5 Sv (M/10, M/14, M/36). Colt, 
7,62 Browning, Madsen, Maxim, Bren. 

l 
7,9 Sv (M•36) Browning, Maxim. 
8.0 Hotchkiss 

mm Användes av 

--- l 8,2681 210 Sv 
10,0 l l 254 Fi, It, USA 
11,0 

l 
280 Ty 

11,15 283 Sv 

S'l'åra kaD;on.\:ll' 12,0 304,8 Sv. It, USA, Fr, Ry 
eller 12,6 320 I t ,, 

13 12,71 l Vickers, Colt-Browning, Breda. 
13,2 Hotchk·iss l 

330,21 l Fr, USA kastpj äser 
14,0 355,61 l E, Ja, USA 

20,0 Sv (Bo). Breda, Rheinmetall, 
20.1 Oerlikon, :Madsen 
20,3 Vickers 

25,(1 Sv (Bo) 
25,4 Sv (Vickers) 

37,0 Sv . Fr, Ty 
40,0 Sv (Bo), E (Vickers) 
47,0 Sv, E 
57,0 Sv, E 
75,0 Sv, Fr 

76,2 E. USA, It 
88,8 Ty 

90 Fr, It 
100 It, Fr, Ry 

101,6 E, Ir., USA 
105 dv, 'l'y 

114 E 
120 Sv, It, Ja, E 

127 E, USA, Ja, Ty 
130 Fr, Ry 
138 Fr 

139,7 140 Ja, E 
150 Ty 

152,4 Sv, USA, Fr, I t, J a, E, R y 
155 Fr, Ja 

177,8 USA 
190,5 I t 
2U3,2 It, Fr, Ja, USA. E, Ty 

----
Äldre 
b~näm. 

niug: 

(1 pdr) 
(2 pdr) 
(3 pdr) 
(6 pdr) 

(12 pdr) 

(24 pdr) 

15,0 381 E, It, Fr, Ty 
16,0 406 l l E, USA, Ja 
18,0 457,2 Ja ? 

-

l J.nm. 1. Svenska marinens kaliberbenämningar äro fastställda i g. o, 607/37. 
: Amn. 2. För automatvapnen, vilka äro i hög grad internationella, har i all

mänhet endast tillverkningsfirman angivits. 

Allmänna konsfruktionsfrågor. 

Frågan om vilken räffelkurua, som i o1il<a fall är alt f6re
draga, synes ännu icke blivit avgjord. Fö•r flottans del har 
man f. n. stannat för den raka räfflan, som bl. a. kommit till 
användning i de 10,G och 15 cm kanoner, som beställts för 
kustjagarna resp. kryssarna. Utförda skjulförsök hava visat 
lämpligheten av att i vissa fall minska räffelstigningen, som 
sedm,\ länge hållit sig vid c:a 30 kal. I samband med införandet 
av eldrö.r Mj38 till 25 mm akan M/32 minsl"ades sålunda räffel
stigningen från 30 till 25 kaliber och fö[· de nyssnämnda lO,:> 
och 15 cm kanonerna är den fasts.tälld till 27,G l'esp. 27 kaliber. 

Strävan att på allt stö:rre avstånd fö,rbättra träffsäkerheten 
Inot allt snabbare mål, speciell flygmål, medför allt större krav 
På ökad utgcmgslwstighet. Sedan man uppnått 850-925 mjsek 
syn~s emellertid den ur slitningssynpunkt användbara övre 
gränsen . ha blivit nådd. I . varje fall förekomma hastigheter 
därutöver endas L i undantagsfall. Den . av praktiska skäl så
lunda dik terade jämvikten mellan utgångshastighet och livs·
längd h ar ännu icke kunnat rubbas: Ståltillverkarna hava icl<e 
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kunnat frambringa något motståndskraftigare eldrärsmalerial 
och kruttillverkarna intet >>kallare» krut. De i de flesta mariner 
nu införda lösa kärnröll'en synas icke hava medfört någon ök
ning i V0 ; de hava däremot n1.öjliggjort den speciellt vid lv
pjäserna cnorml uppdrivna ammunitionsförbrukningen, i sin 
tur förorsakad av den ständigt ökade eldhastigheten. Med bi .. 
hehltllna eldrö,rsmaterial och drivmedel (krut) kan man möj
ligen tänka sig en förbättring genom införande av ett kylsystem, 
så ordnat att temperaturen hos eldrörets innersta delar hålles 
nere. Nu använda kylsyslem avkyla endast det yttre av eld
röret och äro för den skull mindre effektiva. 

För att icke förlora i skoltvidd och emedan eldlednings
instrumenteringarna icke medg iva införandet av alHför stora 
V0 -korrek lioner, frestas man, då V0-nedgången nått elt visst 
värde, att ölm den ursprungliga laddningen för att återigen nå 
upp till normal V0 • Utförda skjutningar visa emellertid att 
spridningen i dylika fall blir avsevärd. 

På vissa håll i utlandet har man i kanonkontrakten fordrat 
sprängsäkerhet hos eldröret å tminsl<one för den del, som är 
bakom pansarskyddet (tornet, skölden). Hos oss har sådan 
fordran endast ställts, då motsvarande ammunition icke kunnat 
giva<; sprängkapselsäkring, d. v. s. på eldrör till automatkanoner. 

Sedan åtskilliga år tillbaka har armepjäser utrustats m ed 
munningsbroms, varigenom större effekt kunnat uttagas h os 
pjäsen, samtidigt som »hoppningen» vid skoltlossningen kunnat 
avsevärt nedbringas. Mynningsbromsen har nu för första gån
gen inför ts i flottan i och med att 10,5 cm rninsveparkanonen 
försetts med dylik. Vinsten därmed torde framfömllt bli den, 
alt sl,akningarna och vibrationerna vid skottlossningen bliva 
mindre besvärande. Huruvida den ev. något mera utbredda 
mynningsflammen nattetid kommer att verka störande för rik
tare och eldledare, får utrönas i praktiken. 

Genom långt driven mekanisering och automatisering i 
samband med införandet av enhetspatroner för allt stön:e k a
librar har man vid de senaste årens konstruktioner kunnat 
uppdriva eldhastighe ten betydligt. 
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Svåra kanoner. 

Ju större kalibern fu·, desto bättre blir observationsmöjlig

}leten, mynningsenergien och träffverkan. ]\len för att snabbt 
fånga målet och hålla det under verksam eld fordras stor eld
hastighet och ett sådant antal pjäser att skjutning av delsalvor 
möjliggö,res. För stormaktsmarinernas slagskepp synes man 
f. n. anse den län'1pligaste huvudkalibern vara 38-40,G cm. 

I samband med alla de utredningar, som ulförts rörande 
nya pansarskepp för svenska flottan, har utvecklingen av de 
svåra kanonerna inom kaliberonuådet mellan 21 och 28 cm 
noga studerats inom marinförvaltningen och al{tuella konslruk
tionsprogram från tid till tid blivit uppgjorda. 

En modern svår pjäs av endera av ifrågavarande kalibrar 
kan givas följande korta karakteristik. Pjäsen kan allt efter 
önskan inbyggas i dubbel-, trippel- eller kvadrubbellorn, så att. 
varje pjäs erhåller sin egen langningsanordning, inneslutande i 
sig två hisskorgar för vardera en projektil och två karduser. 
Då den en a hissen är uppe, är den andra nere och mötet sker i 
en flarnskyddad sluss. Då skottet går, öppnas skruvmekanis
men uppå t, samt fäl1as projektil och karduser ut ur den övr~ 
hisskorgen ned till läge bakom eldröret, varpå den på kanonen 
sittande ansättaren på en gång inför projektil och karduser. 
Dessa rörelser liksom därefter mekanismens slängande ske fullt 
automatiskt och i alla elevationer upp Lill 45°. Med dessa 
arrangemang torde eldhastigheten kmma hållas vid c:a 4- 5 
skott per minut. E ldrören äro hopkopplade, men möjlighet till 
urkoppling av val'je pjäs finnes. 

Mede lsvåra l.:anoner. 

Största inLI·esset inom det medelsvåra kaliberområdet har 
ue senare åren rört sig om problemet a lt km1slruera en enhets
kaliber för anti lorpedfartygs- och antifly,gplansartilleriet. 

Stötestenen vid hemäslmndet av delta problem ligger som 
bekant i svårigheterna alt få fmm ett ändamålsenligt stabilise
tingssystem. Dc »allmålskanoner» av 12,7- 14 cm kaliber som 

Tidskrift i Sjöväsendet. 6 
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{tlerfinnas inom de engelska, fmnska och amer·ikanska Ilotlomn 

äro med största sannolikhet icke treaxelstabiliserad e. Så :\r 

emellertid fallet med i Bofors konstruerade 12 och 15 cm torn

pjäser för fartyg. 
Av vidstående figurer och följande korta karakteristik fra lll 

går hur elt dylikt 12 cm dubbeltorn ay Bofors konstruktion :i r 

anordnat. 
Kanonen har mantel, som tillåter ulbyle a\· förslitet kärn .. 

rör, samt löst bakstycke med yerlikal kilmekanism. Laddni ng 

och ansältning sker automatiskt i alla elevationer mellan - lil ' 

och -+ 80° och möjliggör uttagandet av en eldhasti,ghct av 10-- 12 

skottfmin. 
Vaggan med höjdriktkuggbågen är gemensam för b ~lda pj ii 

serna, vilka därigenom erh:llla sarmna elevation. Eleveran ek 

systemet, som är lagrat medelst rullager, manövreras. med L' tl 

höjdriktinrältning, som kan drivas såväl elektriskt som mel«t

niskt. Höjdriktinrättningen är försedd med slabiliseTingsa n

ordning i skjulplanet och konstruerad för fjärrstyrning. 

Sidriktande systemet d. v. s. pansartornet, i.ir lagrat pa 

kullager och sidriktningen sker därigenom alt torn el vrid ;• · 

medelst en elektriskt driven, från den centrala eldledningsan

läggningen fj i1rrstyrd svängningsanordning. Som reserv kan 

sidriktning ske direkt med hjälp av rallar. 

För aU h ålla elevationstapparna horisontella (L v~i.rsLabi l i 

serade) har tornet försetts med Lvå lappar, vilkas cenLruma;x.d 

är parallell med eldrörets kärnlinj e i 0° elev,alion och vilka 

lagra på kulbanan för sidriktningen. Tapparna u p p bära dt'l 

tvärstabiliserade systemet, som beslår av tornslommen med 

kursörbalkar, ammunitionshissar, lorndurk, takpansar sam t 

större delen av front-, sid- och ryggpansar. Det Lvärslahilise· 

rade systemet h ålles horisontellt medelst en gyrostyrd elmotor. 

Ammunilionshissarna, en för varje kanon, drivas eleklro

hydrauliskt och arbeta automatiskt så, att alltid ett sJwlt ii r 

färdigt för laddning. Ammunitionen utgö1·es av enhetspatroner. 

lYied en utgångshastighet av 800 m /sek erhåller den 21 kg tung1 

projektilen en maximal skottvidd av c:a 19,300 m. 
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Lv-kanoner. 

Kalibern för de ogentliga lv-kanonerna var länge fastlåst 
till 7.5 mm, men har nu, ombord såväl som iland, höjts till 
90- 110 mm. Genom tilll\comsten av de nyssnämnda alhnåls
kanonerna utsuddas emellertid alltmera den övre gränsen, sam
tidigt som automatl,anonernas största kaliber alltmera närm ar 
sig den undre. Om utvecklingen får fortsätta som den har 
hörjat torde därför begreppen lätta kanoner, lv-kanoner och 
msv kanoner snart fäTsvinna och alla pjäser av motsvarande 
kalibrar att utföras som automatkanoner. I vänLan på färdig
konstruerandet av de grövre automatkanonerna sammansäUe~: 

f. n. örlogsfartygens sekundära artillerisystem av 
120-150 mm »allmåls»-l"anoner, 
90- 110 mm lvkanoner och 
13- 57 mm automatkanoner. 

Till den mellersta gruppen kunna hänföras cle kanoner, som 
utgöra huvudbestyckning å våra större minsvepare och kusl-· 
jagare, och vilka erhållit beteckningarna 10,5 cm lulwn Mf40 
resp•10,5 cm lulwn M/42. Huvuddata fö,r dessa pjäser återfinnas 
i nedanslående tablå : 

Projektilvikt kg 
Enhetspatronens vikt kg 
Utgångshastighet m jsek 
Eldhastighet skottjmin ... 

Elevation, max kg .. ·i 
l Total vikt av kanon med sköld kg ... 

10,5 cm 
lvk Mj40 

16 
23 

4.200 

10,5 cm 
lvk Mj42 

16,5 
26 

6.700 

Dessa pjäser äro närmast att belrakla som flackbanepjäser, 
Yilka i vissa fall kunna användas som lv-pjäser genom. att dc 
utrustats med lv-korreklörer och temperingsmaskiner och givits 
möjlighet till hög elevation. För underlättande av laddail:betel 
har jagarkanonen dessutom Iörselts med en till det eleverande 
systemet fästad laddtbr)~gg1a med temperingsmaskin. Till jäm-

l 
pJÄSTYP 

-
BENÄM-

NI NG 

SPECIELLT 

FÖR ELE V. 

SYSTEM 

LAVETT 

r--

~LO HÖJD 

MM 

1--------
TOTALVI KT 

UTA.N MA-

GASIN . KG. 

TABLÅ 
ÖVER FLOTTANS 20 MM . AKAN M/40 

l_ o 
\-+ 85 1-+850 

\ 

20 MM.AKAN 20 MM.AKAN 20 MM.AKAN 20 MM. AKAN 

.. M/40 l M/ 40 l M/ 40 l M /40 l 
DACKSLAV UBDÄCKSLAV MSVPLAV T B LAV 

M/40 M/40 M/40 M/40 

HANDTAGS- HANDTAGS- VAGGA VAGGA 
l 

o 

KÅPA MED KAPA MED l 

SKULDERSTÖD SKULDERSTÖD 
o 

OCH HYLSPÅSE OCH HYLSPASE 

KONLAVETT KONLAVETT tETTKLYKA 
i 

KONLAVETT : 

MED HÖJ- MED HÖJ- MED HÖJD- MOTORDRIVEN l 

OCH SÄNKBAR SÄNKBAR 
i 

OCH RIKTNING 
1 

HÖJD-OCH ' 

LAVETTKLYKA. LAVETTKLYKA. AXELSTÖD OCH 
l 

SIDRIKTNING. 
1 

TREAXELLAG- TREAXELLAG- HANDAVFYRING 
l, 

SITS OCH FOT- ; 
Rl NG. SALAN- R l NG. BALANSERING . AVFYRING. : 

SERING. PLEXIGLAS- BALANSERING : 

KUPOL PLEXIGLAS- ! 
KUPOL 

l 

l 

1285 x 600 12 85 x 600 1200 1025 

260 260 

l 
368 225 
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förclsc kan nämnas alt en fullt effektiv lO,ti cm lvkanon fö r 
skeppsbruk måste förses med slabiliseringsanonlningar och 
fullsländig eldledningsinstrumentering och numera torde kunna 
Jzonslrueras för en eldhasti ghet av hortåt 60 skol tfmin. 

AulomalJ..:cuwner. 

Under sökandet efter 'elt lämpligt kalibersyslem för h 
niirstridsyapcn kom man under 1930-talet Lill varierande resul
tat inom olika länders flotlor. England, t. ex., fasthöll vid sin 
redan under 1920-talet valda kalibserie 13- 25-40 mm och i 
Tyskland gick man in för 8- 20- 37 mm. För vår flotta koJ•l 
serien all bliva 8-25- 40 mm. heroende därpå, atl man lill dc 
för svenska fiollan konstruerade 40 och 25 n1111 kalibrarna fo
gade den inom armen framsprungna 8 mm lmlihcrn. Häri
genom uppkom redan från början en alltför stor lucka mellan 
de tv[t minsla kalibrarna, viiken lucka man beroende på flyge l~ 
snabba utveckling snart !llog tvingades minska. Bäst hade g: .. 
vetvjs varil om 1nan helt kunnat släppa 8 mm lQalibern och 
~om minsla kaliher kunnat s lanna vid 25 mm. Emellertid var 
den faslslällda 25 mm akan för sLor och tung alt sälta ombord 
a mindre fartyg såsom mo·Lorlorpedb[ltm·, 1nindrc. nl.insvepar~ 

och kustubåtar, varjäm'lc man å de slörre fartygen önskade et l 
lv-vapen, som var mem lätthanterligt än nämnda 25 mm akan 
och samtidigt hesalt slörre effekt än 8 mm ksp. Det nya va
pen, som s:\lunda erfordrades, kunde skapas antingen genom 
omkonslmklion av 25 mm akan till en läUarc nch mera läl l
hanlcrlig typ eller genom infö,randc av en ny kaliber. Man valde 
den senare vägen i och med införandet av 20 nnn akan och del 
ta dels därför a lt Bofors redan hade denna kanon färdig (såsont 
Ily~plankanon) och dels därför, aU armen införde densanuD'\. 

Den pjäs som sålunda både armen och marinen nu införde 
erhöll beteckningen 20 mm akan M /4-0. Alltefter lavellageLs 
konstruktion skilJer man mellan tio olika utföringsformer, a Y 

vilka fvra uteslutande användas inom flottan. De ,senare äro 
Jö,rscdcla med rörligt ringsiletc med fartlinjal samt - för flack-

-89-

baneskjutning - med aysl:lnds instä llning. Utförandet i övTigt 
framgår av vidslående tablfl. 

För a tt snabbt fylla det under försvarsberedskapen kraftigl 
ökade behovet av 20 mm akan, anskaffades, jämsides med nyss 
nämnda Bof.orspjäser, j,ämväl dylika vapen av Rheinmetalls 
konstrukti on, Yilka crhöllo beteckningen 20 mm alwn Mf39. 

Denna pjäs är upplagd i konlavett med höjd- och sänkbar 
lavettklyka ·och treaxellagring och är försedd med reflexsikte 
och korrektör jämle ringsikte i reserv. 

För nyssnämnda båda automatkanoner gälla följande hu
vuddata: 

20 mm 20 mm l 
akan Mj39 akan Mj40 l 

Proj ektilvikt kg 0,115 0,145 
Enhetspatronens vikt kg .... .......... . 0,298 0,310 
Utgångshastighet m/se k ...... . .. . .... . 
Eldhas tighet (teoretisk) skott/min ......... ... . . . 
Antal skott per magasin st ... .. . ... . .. .. . 20 :25 
Vikt av magasin, tomt kg . ... .... . . .. . 3,4 J 

laddat kg .... . . .... . . .. . \J,4 12 
Vikt av kanon och lavet-

t age utan magasin kg 280 260 

Avståndsmätare. 

Med klart fön1 Lseende avgjmdes för Ho llans del striden 
lllellan koincidensmätare ·och stePeomätare redan i början aY 
1920-talet, hån vilken tid sålunda endast stereomäLare ifråga
kommit vid nyanskaffning av inbasmätare. Vid utförda mo
derniseringsarbeten har man vidare å de värdefullare fartygen 
så lång t tillgången det medgivit hytt ut befintliga l(loincidens 
instrument mot moderna stereoinstrument Härigenom vinnes 
enhetlighet beträffande fartygens hemannande med avstånds
observatörer, vilket hl. a. är ett absolut krav om lägre strids
beredskapsgrader än klart sJ.::epp sl~ola kunna hållas. 
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Vid val av lämplig baslängel m~tsle bl. a. följande synpun L 

ter beaktas: 

l. Kalibern å det artilleri, son:t mälaren skall betjäna (er-

forderlig rnätn:oggrann:hel). 

2. Fartygels storlek (tillgängligt utrymme, rörelser sj ö). 

3. Krav på snabb målfaltning. 
4. Krav på stabilisering samt 
5. Befintliga standardhaslängder (utJJy tharhel). 

Det förstnämnda kravet innebär alt s törsla möjliga bas b iie 

eftersträvas, under det alt heaktm1dc av synpunkterna n:r 2-~-l 

försvårar eller omöjliggör utnyttjandet av större baser. 

Vid nyanskaffning till flottan har under dc senaste årC' ll 

följande standardbaslängder ifrågakommit. 

För svårt artilleri ...... . ................ . 

" medelsvårt artilleri .... .... .... . .... . 
" lätt artilleri ........... . ............. . 
" fjärriv artilleri ..... .. .......... . ... . 
" närlv .artilleri . . .. . .................. . 

6 och 8m 
4 och 6 m 
1,25 och 2 m 
4 och 6 m 
1,2 G och 2 m. 

A storbasiga mälare har man i allmänhel bibehållit tva 

försloringsgrader: en mindre förstoring för underlättande <F 

snabb målfattning, riktning vid större rörelset å underlaget och 
mätning i mindre god sikt samt en större förstoring för normalt 

bruk. De ursprungliga förstoringsgraderna 14 och 28 ggr h aYa 

ökats till 25 och 40 ggr. 
De smtt mätarna, som i allmänhel hava fast m~i.Lmärkc. 

hava av denna anledning endast en förstoring. Denna var hos 

de första mätan1a av denna typ omkring 8 ggr och har nu öka l 

till omkring 12 g.gr. 
Synfällel hos de större mätarna har man h [tllil relat iY l 

konstant vid omkring 1 °30' vid den större försLoringcn, varför 

det skenbara synfältet för <;lessa mätare, tack vare den ökade 
förstoringen vuxit från 40° till 50° ~t 60° . Vid sm~tbasmätarn<1 

är motsvarande tal 28-30°. 
Ljnsstyrlwn, vars relativa värde bedömes av kvadraten p:1 

utgångspupillens diameter, har man sökt förbättra, dels geno1n 

- Ul -

att öka denna diameter, dels genom all minska glasförlustcma, 

framför allt de ,som uppl<>oJmua p{t grund av rcClexion . -

På grund av frånvaron inom landet av lömplig finmekanisk

optisk industri har floll.an hilinlills m~1st anskaffa alla sina 

avståndsmätare fdm ullandeL Della har under fredstid med

fört den fördelen att olika ulhindska erfarenheter belr~iffande 

konstruktionernas utförande kom mi t flottan till deL Under 

krigstid blir emeller tid dylika leveranser givelvis synnerligen 
vanskliga. Frågan om krigsanskaffning av avslånclsmätare bör 

därför vara förberedd redan i fred. Följande vägar kunna 

tänkas beträdas: 
l. förrådsuppläggning av komple tta reservmäLarc, 
2. förrådsuppläggning av inom_ landet sv~trlillverkadc de

talj er i förening med planering av industri för tillverkning av 
övriga detaljer och hopmontering a v m~itarc smul 

3. tillverkning av l~on1pletta 111älare inon1 la1'1det. 
Under förutsättning att någon av de sislnänmda viigama 

äro framkomliga, bör man icke upplägga stön·c lager av fär,diga 

instrument, som kanske äro omoderna då kriget kommer. Bällrc 

är då att lagra vissa typglas (råglas eller färdigslipade detaljer) 
samt h ålla optisk och militär personal il'jour med uLvecklingen 

och alltid hava komplella ritningar färdiga att sända till genom 

provtillverkningar ständigt tillverkningsheredd industri . 
Svårigheterna alt starta egen tillverkning belysas Lydligt i 

en artikel i ,The Coast Arlillery .Journal» juli- augus ti 1937, 

vari behandlas hur U. S. A. under föna kriget s1-wpade sig en 
optisk industri. 

En kommille umlersöklc hndsorlcr för ren sand och söJ.zte 
finna en poltaska lika god s~m den förut importerade. Ul -~ 
ländska glas analyserades för att heslämma de ingående be

ståndsdelarna, varefter sambandel mellan smnmansätlningen 

och de optiska egenskaperna utröntes. Allt råntaler.ial kunde 
anskaffas inom U. S. A., men ännu 1917 kunde blott en hytta 

tillverka optiskt glas av tillräckligt god kvalilc. Den största 
svårigheten bestod i all få frmn en smältdegel, som_ icke fö~· 

orenade glaset. BL a. ingick i degeln 13 olika »leror>> från 5 
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olika stater. Ar 1917 erfordrades för sjö- och anneartilleriet 

9 olika varietcLer av optiskt glas, men endasl 2 kunde tillverkas. 

Dc övriga 7 utexperimenterades under 1918. 
:\[en sy!\righetcrna ligga icke epdast i .glaslilh·crkningen. 

Del fordras skickliga konstruktörer och yrkesvana finmekanike1. 

J'ör alt frambringa moderna mätarE:. Som exempel å precisio 

nen kan nämnas att en ändring av blott G,oo1 mm i okular

prismc-systemels läge, molsvarar ett vTnkelfel av 20". 
Aven med den bästa precision och de noggrannaste juster

::mordningar som stå till huds, måste man dock ifråg1asätl ~l 

h urnvida del op tisl<a avsl{mdsmätningsinstrumenlel tillf.reds 

st~illcr 1nodcrna krav. Del är nämligen så all avsl~mdsnuät 

ningsfclct fortfarande utgör huvudparlen av den del av dag
Jelct, som icke kan förutbestämmas. Nya viigar a'll bcstän1.ma 

<;!;:julavs t.fmdcl höra diirför uppsökas och pröYas. 

Ammunition. 

S t an el ar el i ser i1 1gsj'nlgor. 

Den förutnämnda standardiseringskmmnitten inom sLalen:

annnunilionsnämnd arbetar tillsammans med förva1Lningarn::~ 

och industrien efter följande fyra huvudlinjer. 
l. Typisering, som avser alt begränsa antalet typer. Ur 

standardiseringssynpunkt ~ir det ell önskemM all nedbringa dels 

antalet 1\alibrar, dels antalet typer inom varje l~alibcr. 
2. Delaljsl1andardisering, som siklar till beg.ränsning a \· 

anLalel element, sås·om t. ex. hrandrör, Länclskruvar, Ländhaltar 
stoppskruvar o. dyl. 

3. Anslulningsmåtlstandardisering, som främst ayser åstad

konunandel av ell enhetligt gängsystem, Yarigenom s Landareli · 
-;Pring ay tillverknings- och kontrollverktyg kan åvägabringas. 
') tandardiscring av gäng;or ii. r A och O då det gäller massLill 
Yerkning. 

4. Normering, som innebär mal·erialstandardiscring och 
inföi·andc av enhetliga hesE~mmelser f6r t. ex. mölning, för 
p[lckning och uppgörande av ritningar. 
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Speciellt beträffande gängstandardisering och normering 
]lar redan eU stort arbe te utförts. 

I delta sammanhang må nämnas ett förslag till enhetliga 

benämningar för projektiler gående ut på a lt använda belecl\ 

ningen granaler för med laddning försedda projektiler samt 

beteckningen projekliier för övriga. Sedan denna indelnings

grund genomförts, konuna fLoHans huvudtyper av granater och 

IJl·oj ektiler att bliva följande. 
Pansar.gran[lter = granaler ay hö>gYärdigl :;pecialstål med 

1,5-2,5 °/o sprängladdning och bollenanslagsrör med fördröj 

ning, avsedda alt genomsEt slö,rsLa möjliga pansartjocklek 

Halvpansargr::maler = granaler av högyärdigt specialsUll 

med 4 - 7 °/o sprängladdning och bollenanslagsrör med fördröj

ning, avsedda att genoms1ft pansar aY mindre tjocklek ~in 

kalibern. 
Stålgranaler = granaler av vanligt spränggranatsUll 1ned 

8-10 °/o sprängladdning och känsligt spetsansl1a,gsrör med Iöa·

dröjning, avsedda all genomsEt fö-rekommande tjoeldekar aY 

Yanlig farlygspl:H. Den gamla benämningen siMgranat har &å

hmda Mer ko1m11i t till heders. 
Spränggranater :~ granaler av vanligt spr~inggran:alslål med 

S-12 °/o spr~ingladclning ,och med känsligt spelsanslagsrör utan 

fördröjning, tidrör eller dubbel rör, avsedda a Il delonem ome
delbart vid anslaget. 

Lysgranaler = nm·arande lysprojektiler, d. v. s. granaler 

med lyslnopp, fallskärm, drivladdning och Lidrör avsedela för 
belysning av m:\lel. 

övningsgranater = nuvarande övningsprojektiler, el. v. s. 

grana ler med en liten laddning av svartkrut eller dismyra och 

tidrör (dubhelrör) aYsedda att anvi1ndas vid övningsskjutniDJg 
llled lv-pj äser. 

övningsprojektiler = nuvarande excrcisprojoklilcr d. v. s. 
oladdade projektiler, avsedela att anv~indas vid övningsskjutning 
:tned flaclillanepjäser. 

. Blindprojektiler = projektiler avsedda för ladd-, tcmpe
l'Jngs- och langningsö·vningar och som icke H1r skjutas. 
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Spårljusförsedda granater (projektiler) benämnas spårlj us

granater (-proj ektiler) om sp ~trljuset är helt inneslutet i gra

naten (p1·ojeklilen) och ingår ~om en huvudsaklig beståndsdel 

i densamma. Benämningen granat (projektil) med spårlju~ 

användes om spårljuset inneslutes i en särs,kild hylsa, som vid 

behov kan inskruvas i granalens (proj eUilens) bakre del , och 

spårljuset är hell skiljt från ev. sprängladdning. 

E lt tidsödande arbete har vidare nedlagts p ~L a lt E fram 

lämpliga, gemensamma förkortningar, liksom även enhetliga 

bestämmelser för målning och märkning av ammunitionseffek

ter. Arbetet härmed är ännu icke helt slulförl. 

Kons l r nld ions frågor. 

Allteftersom vissa för ammunitionstillverkningen viktiga. 

inom landet icke pDoducerade rävaror konsumeras och avspärr

ningen sätter stopp för ytterligare införsel av dylika, mås te 

övergång till lämpliga ersättningsämnen äga rum. Ett nytt 

ersä~tningsspJ:ängänme fö,r tl<otylen är utexperin1enterat, och 

såsom ersättning för magnesium i spårljussatser har elektron 

visat sig väl användbart vid de mindre kalibrarna. I stället för 

silkesavfallstyg i krutkarduser kan användas l<conslsilke, och 

bomullen i NK-krutet är redan ersatt med träcellulosa. För atl 

spara mässing tillverkas patronhylsor och ländskruvar i största 

möjliga utsträckning av järn. Innan ytterligare erfarenheter 

vunnits, framför allt beträffande järnhylsornas lagringsbestän 

dighet, måste emellertid flottan Y3ra ~tlcrhftllsam ifr ~tga om 

övergång till dylika. Ell eldavhi,olt, t. ex. p~t grund av hyb

haveri, är allvarligare å ett fartyg inbegripet i en kanske en 

dast för sekunder eller minuter varande, avgörande strid än vid 

kust- och fältartilleriet, där striden oftasl har annan karaktär. 

Då det gäller patronhylsor för lv-pjäser är man äYen [tlcrh :\ll

sam, såväl inom marinen som arm('n. 
Projektilutredningarna å flottans fartyg hava i samhand 

med ammunitionsförrådens kmnpletlering genomgående moder

niserats_, dels genom införandet av l1ya, n1.oderna granater, dels 

genom ändring av äldre dylika. Häri genom hava skottvidderna 
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öi,als och samtidigt säkrare vcr:kan i målet kunnat garanteras. 

omändringen av äldre granater har främst bes lå tt däruti, att 

c-värdet förhä llrats genom påsä ttandel av hältor, samt alt de 
oamla rören ulbvtls mot nva. -· ·- - - - __ _ 
o v v 

Sam tidigt som ett betydligt antal nya modeller av anslags

rör under de senare ~hen tillförLs flollan, ha vissa prinoipiella 

förbättringar infö1ls, speciellt beträffande fördröj ni ng och 

känslighet. - - - - - -- - - - ·-- - -

Tidrören ulföras fortfarande smn krutsalsrör eller urverks

rör. För all säkra tillgången på urverk, som ännu icke till

verkas inom landet, hava stora lager härav blivit upplagda. 

Flollan, som sedan tiden efler förra världskriget blott använt 

urverk av Thiels' konstruktion, har nu i viss utsträckning j äm

väl infört urverk av Tavaro-lyp, varigenom enhetlighet med 

armön uppnås. Urverksrör förses numera med högkänslighets

inrätlning, t. ex. hk dblr MJ38, varigenom luevad vid träff i 

flygplanmål erhålles, även om den inställda temperingen skulle 

vara för stor. Det elektriska tidröret, som skulle nedbringa 

laddtiden till noll och komplettera vid pjäserna i övrigt införd 

automatisering, synes ännu icke blivit infört i någon marin. 

Anskaffning och förvaring au ammunition. 

Till grund för den omfattande ammunitionsanslwffningen. 

som igångsalles 1939- 40, Htgo några år gamla behovsberäkning

aL som allt efter som storkriget utvecklade sig, visade sig vara 
i behov av reviderig. 

I samband med den s tora nyanskaffningen utreddes vidare 

frågan om var orh i vilket apteringstillstånd ammunitionen 

skulle förvaras, varefler chefen för marinen för flottans dP1 

litfi:irdade bestämmelser härom. 

Mängden av den ammunition som skall medföras ombord å 

de olika fartygen är fixerad i >> Utredningsreglemente förr flot-
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lans fartyg, artilleriammunitionsuppbörden u lom gasskydd~
materiel», av vilket reglernenlc u y upplaga fas tställdes den 1: : 
juni 1941. Reglementet är hemligstämplat 

För ammunitionens förvaring i land hava full!:räffsälna 
lokaler iordningställts dels av betong, dels genom insprän.gni n~ 
av tunnlar i fast berg. 

Då bergrummen åtminstone vissa lider av [wcl äro väsen t
ligt fuldigare än vanliga ovanjords1okaler, har del visat si~ 
nödvändigt alt ulföra särskilda anordningar för nedbringande 
av fukthallen. Aven ont ammunitionen, varav dc fuktl<~i.nsl i
gastc effekterna förvaras i lufttäta förpackningar, icke tag:\ 
skada förrän efter längre tids lagring, så uppstå dock snart 
fuktskador på alla ammunilionsEtdor, varigenoon dessa sEt sig 
och falla sönder. För att avleda droppvattnet i tunnellakel hr~ r 
man an tingen anbragt ett innertak eller uppfört en särskild 
byggnad inuti tunneln eller oel\så tätat bergytan med cexnen l. 
Luftfuktighelen hålles nere g~enom något av följande syslen ,: 

l) fuktuppsugande ämnen, 
2) avfuktning medelst kylning och 
3) uppvärmning och Yenlilation. 
De genom upprustningen betydligt ökade ammuni lionslag

ren komma snart att lu·äva ökat arbete dtt det gäller den ~n-li ga 

prövningen och förridskonlrollcn. 
Med anledning härav och ptt grund av tillkomslen av cll 

stort antal nya ammunitions- och apteringsverksläder har sta
tens ammunitionsnämnd till Kungl. J'vlaj :t inlämnat el l försh :..( 
om inrättande av en militärbyrå inom spvängiimnesinspeklio
nen. I avvaktan på Kungl. Maj :ls beslut härom handläggc-; 
:i.renden ur säkerhelssynpunkt l'Örandc explosiva varor föl' 
krigsmaktens behoY tillsvidare Yicl sta tens mmnunitionsnämnd. 
Denna provisoriska sprängämnesinspektion ilr av rådgivandt' 
karaktär, och de militära förvallningarna äro sålw1da allljän1L 
beslutande och ansvariga. Likaså handhaves årsprövningen aY 
marinens ammuniti·on, vare sig de1ma ligger i ccntralfÖ!rråd 
eller annorstädes, fortfarande av marinförvaltningen. 
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Radiotelegrafi. - Psykologiska prov 
för personurval. 

Undersökningar vid Svenska Flottan. 

. \ 1· Hur/o/j' .clnderbery -och Hagnt/1' 7-lörn!'cldt. 

Förord. 

Inom Svenska Flottan ti.ro psykologiska rekryteringsmetoder 
sedan länge i bruk. Redan 1932 tog mariusLaben init,ialivet till 
ett sam.arbele med psykologiska laboratoriet i Uppsala, och på 
hösten samma år påbörjades det arbete som ledde till, att den 
nu för rekrylantagningarna använda psykologiska prövnings .. 
metoden kom till stånd. I »Heoruilment at the Hoyal Swedish 
Navy with the Aid of Intelli:gcnce Tests» lämnades 1935 en re
dogörelse för unclersökningarna.1 ) De prov som där beskrivils 
äro allmänna prov och undersöka egens.kaper som samtliga re
kry ter skob besitta, oavsett inom vilken yrkesgren de placeras. 
Proven äro antagningsprov i den bemärkelsen, a lt de från an
: tällning utesluta ett sLort antal individer som om de anLogos 
Jcke skulle kunna fylla de fordringar tjänsten ställer på sina 
lllö·vare. De giva en första sållning av de anslällningssökandc, 
:men dc ordna dem icke inbördes med hänsyn till de skilda 
Yrkesgrenarnas mera speciella behov. Redan från börJan be----1 l Anderberg, R.: Uppsal,a universit.ets. årsskrift 1935: 4. 
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tonades alt undersökningsförfarandet borde utbyggas så, alt de 
allmänna pr,oven eflerföljdes av särskilda prövningar för de 
skilda yrkesgrenarna. Redan förekommande specialprövningar 
voro därför icke onödiga ulan meLoderna borde i stället överses 
och vidare ulveeklas1 ) , och det är elt fullföljande av denna 
tankegång, som ligger till grund för att arbetet nu fortsatts. 

rH erfarenhelerna under de gångna åren visat de allmänna 
psykologiska provens värde Mr rekryteringen, tog chefen för 
Stockholms örlogsstation, kommendör Göran Wahlströ1111., å:r 1940 
ett initiativ som ledde till förnyat samarbete med Uppsala uni
versitets psykologiska laboratorium. Då det, enligt meddelande 
från dåvarande chefen för radiosiwlan kapten O. Falkman, hade 
visat sig, att utLagningarna av rekryter till yrkesgrenen radio
matros icke givit tillfredsställande resultat - kassationsproeen
ten vid radiolmrsnna var för hög - borde i första hand psyko
logiska prov för denna yrkesgren utexperimentems. På hem
ställan av chefen för Ostkustens Marindistrikt och chefen för 
Marinen beviljade Kungl. Maj :t medel för undersökningarna. 

Dessa or,ganiserades tillsamman med kapten Falkman, oeh 
ha resulterat i psykologiska prov för undersökning av såväl 
mottagnings- som avsändningsfunktion er. 2 ) 

De mottagnigsprov som utexperimenterats äro inspelade h os 
A.-B. Radiotjänst å 8 st. grammofonskivor. I allt har för pw-
vens utexperimenterande och standardisering 349 personer un-
dersökts. Av dessa voro 272 rekryter och värnpliktiga tillhö
rande flottans stationer i Stoddrolm och Karlskrona. 

1 ) För blivande radiiomatr•oser användElS redan då ett speciellt 
prövnings,:[örfarande ,(&e härom i Tidskrift i Sjöväsendet 4:cle häftet 
:1930, sid. 214 f E.) 

2) Föruto.m till cheferna för ra-diosko·lorna i Stockho1m och Ka rl.s
krona stå vi för undersökningarnas utförande i tacksamhetsskuld till 
styrman A. Nyman och styrman E. Hillgren. Den förre har bistått 
oss' bl. a. vid lösandet av de tekniska problemen, och den senare h ar 
assisterat vid pröYningarna. 
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Behovet av antagningsprov·. 

Redan i de förhe:redande diskus-sionerna hetonades behovet 
av r ationellare urvalsmetoder för antagning av blivande radio
n1atroser. Ett studium av betygsstatistiken från de senare årens 
radiokurser synes visa, att de krav som ställas på en radio
matros är'o höga, och långt ifrån alla kursdeltagal'e fylla dem. 

Aren 1938 oeh 1939 antogos vid Stockholms örlogsstation 
sammanlagt 46 radiorekryter. På grund av sjukdom avgingo 
6 st. Den oss meddelade betygsstatistiken visar, att av de åter
stående 40 flera kasserats under radiokursernas fortg,ång, och 
efter slutprövningen kvarstodo endast 24 st., d. v. s. 60 Ofo soo:n 
_godkända. För Karlskrona äro rnotsv:arande siffror 63 st. an
' tagna och 12 st. avgångna på grund av sjukdom. Av de åter-
stående blevo endast 63 °/o godkända vid slutprövningarna. 
Aven om kassation'Sprocenlen uppvisar fluktuationer giva dock 
redan anförda siffror en uppfattn1ng om kassationens storlek. 
Omkring 40 °/o ha ej tillgodogjort s.1g den undervisning som 
hjudes eller tillägnat sig de färdigheter som öv1as i radioskolorna. 

· l\u kunna naturligtvis orsakerna härtill . vara många, men 
man kan antaga att vi lra att söka en av dem i ett otillfreds
ställande urval bland de anställningssökande. Är antagandet 
riktigt hör kassationsprocenten kunna nedbringas, om lämpliga 
urvalsprov utexperimenteras. Att urvalet spelar en roll fram
går för övr_igt redan av de undersökningar som utförts i sam
hand med utexperimenterandet av de för samtliga yrkesgrenar 
gemensamma antagningsproven. Dessa undersökningar ge oss 
nämligen rätt att antaga, att kassationsprocenten skulle varit 
ännu större om sådana prov icke funnits. Ytterligare stöd 
härför giva erfarenheter från senare års radioku:rser fö,r värn
·pliktiga där kassalionspocenten varit åtskilligt högre än för 
rekrytkurserna. 

Det föreligger en hestämd skil lnad mell an sättet varpå re
krytering skett t ill rekryt- oeh till värnpliktskursema, Rekry-
1:nra utväljas bland ·anställningssökm}de som 'gei1omgått d.ntel
hgens- och snabbhetsproven, varför den grupp, ur v1ilken radio-

Tidskrift i Sjöväsendet. 7 
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rekryterna utväljas, redan har undergått en första sållning, de 

sämsta ha redan uteslutits. Vid uttagning av värnpliktiga till 

mdiokurs har däremot dessa prov ej använts och selek!Jion så

ledes ej skett. Värnplikt,sgruppen har med andra ord bli vi t 

mindre homogen, och i ven sådana vårnpliktiga, som med hänsyn 

till intelligens och snabbhet ej skulle vinnra anställning som re 

kryler ha uttagits för radiouthildning, vilket å tminstone till en del 

kan förklara att kassationen blivit större vid värnpliktsl\mserna. 

Vi ha vid Stoekholms örlogsstation haft tillfälle närmare 

undersöka och följa en år 1940 för radioutbildning ullagen 

värnpliktsgrupp. Kort efter utbildningens hörjan undersöktes 

gruppen. Det visade sig därvid, att av kursens 19 deltagare 

5 st. icke uppfyllde de fordringar med hänsyn till intelligens 

och snabbhet som man ställer på en rekryt. Enda,st l av de ;-) 

(den som hade bästa prövningsresultatet) har vid kursens slu t 

kunnat godkännas men har därvid erhållit lägsta godkändbetyg. 

l har avbrutit kursen på grund av sjukdom, under det all de :l 
övriga fått lämna kursen på grund av »oförmåga och slöhet >>. 

Detta styrker ju otvivelaktigt tidigare erfarenheter rörande vär

det g_v intelligens- och snabbhetsprov för rekryteringen. 

Det är tydligt, att det hade varit av intresse alt få gö<~:a 

ytterligare iakttagelser på värnpliktJga som utlagi'Ls fö<t· mdio

utbildning på samma sätt som här nämnda kurs. Med hänsyn 

till tidigare erfarenheter och erfar·enheterna från denna kurs 

hade det emellertid knappast varit försvarligt att låta intagning 

i efterföljande kurser ske ulan användning av intelligens- och 

snabhhetsproven. För de efterföljande värnpliktskurserna h ar 

därför dessa prov använt'S, varvid en första sållning skett i lik

het med vad som är fallet för rekryterna. Det är emellertid 

tydligt att en ännu mera effektiv sållning är önskvärd. Radio

rekrytkurserna visa ju, trots en första sållning med hjälp av 

intelligens- och snabbhetsprov ägt rum, fortfarande ett högt 

kassation:sbal, som om möjligt ytterligare bör nedbringa'S. Den 

speciella psykologiska prövningsmelod, som i det följande be

handlas, har tillkommit i ett sådant syfte. 
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Provningsmetoden. 

Provens uppgift blir a lt redan från början avskilja sådana 

individer som sakna vissa för yrket fundamentala egens~<Japm', 

och att genom e'Lt sådant negativt, genom uleslulni·ng skeende 

urval förhindra, att dc med hänsyn till dessa egenskaper mindre 

väl lnnalificerade ullagas till utbildning på väl kvalificerades 
bekostnad. 

För att en psyk-ologisk anLagsprövning i delta syfte skall 

kunna genon-Höras måste de prov, som ev. kunna tänkas kom _ 

ma till användning, underkastas en ingående gmnskning. Pro

ven måste ha tillräckligt s tora variationsområden, om de sl<Jola 

kunna använda's i differentieringssyfte. En undersökt skall 

med hjälp av prövningsresultaten kunna sättas i relation till 

tidig~re ~rövade, oeh framför allt skall sambandet mellan yr_ 
kesslqckhghet och prövningsresultat kunna hesLämmas. 

Framställandet av prov fordrar en ingående analys av yrket 
och omfattande empiriska undersökningar. 

Genom yrkesanalysen bestämmas de egenskaper som äro 

fundamentala för yrket, och därefter konstrueras prov som un

dersöka. dessa egenskaper. Skola proven ha något värde, skola 

de psyloska funktioner som undersökas fungera på samma sätt 
som under yrkesutövningen. 

Det är tydligt att även den tränade I)Sykolocren kan cröra fel 
b' d . . t> t> ' 

a e v1d analysen och v1d provkonstruktionen. men genom 

fo~dra.n, att san1handet mellan prövningsresult~t och yrkcs

~uckhghet skall undersökas och fastställas, kommer ett tillfäl

hgt fel icke alt medföra några andra prakLi.ska konsekv.enser än 

att proven eventuellt behöva revideras, innan de kunna helrak

tas som slu~gilt.iga. Endast i det fall sambandet mellan prov 

och yrkesslockhghet kan tydligt påvisas, böra proven rekom
Illenderas för praktisk . användning. 

MoUagningsprov. 

t Vid mottagning av telegram skall man i en akt såsom b<>
J1'delseenheter uppfatta och igenkänna ett tecken eller en grup~p 
e ler cr • • 

orupper av tecken; 1 vanhga fall sJ,all även den mot be-
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tydelsen svarande beteckningen nedskrivas. Redan i motta g

ningen ligger således oftast ett motoriskt mmnent, men detta 

uppvisar skillnader vid jämförelse med avsändningens mo Lo

riska moment. Vid avsändningen bestämmer individen själv 

hastigheten, men vid mottagningen är hastigheten bestä.i11d u t

ifrån. Redan detta gör, att vi ha skilt på prov för mo'ltagning 

och för avsändning. 

De prov som skola göras för undersökning av motlagnings

funktionerna kunna, efter vad redan sa:gls om teckenuppfatt

ningen, icke konstrueras från någon psykologisk elemenlupp

fattningsteori. Det är tydligt, att telegrafisten måste kunna 

skilja på långa och korta ljud, men uppfattningen av ett tecken 

bestående av långa och korta ljud skall icke ske genom någon 

diskursiv process utan i en simultan aJd. Tecknen skola upp

fattas som enheter, >> rytmenhcter», och det är denna fönnåga 

till enhetsuppfattning som våra pwv m.åsle bygga på. 

Telegrafisten skall kunna läm sig tecknen och skilja dem 

från varandra, han skall minnas dem och snabbt aktualisera 

dem, han skall dessutom w1der en längre tidspe.ri,od kunna kon

centrera sig på detta arbete, och hans slmivhastighet får ej vara 

för låg. Prov böra därför konstrueras så, att man med deras 

hjälp skall kmm:a undersöka och bes tämma . en persons upp

fattning och inlä.J.·ning av rytmenheter, hans minne för och 

reaktion på dessa, hans uthållighet, skrivhastighet och upp

märksamheU) Proven bes tämma dock icke dessa psykiska 

funktioner som isolerade från varandra. I de prov som använts 

äro dessa funktioner samverkande, även om i ett prov den ena 

funktionen inverkar på prövnilllgsresultatet i högre grad än en 

annan funktion. Härav följer, att ej heller de skilda proven få 

betrak las som isolerade enheter vid bedömningen av en persons 

kapacitet. Det är helhetsbilden som fäller utslaget, varför all 

godtycklig elimination av prov i pt'Ö·Vningsserien är utesluten. 

Vid konslrukt~onen av proven ha vi undvikit de vanliga 

1 ) Prov på hänselskärpa tiH!höt• läkar.eundersökningen. o·ch ån gå r 

ej i prövnings.serien. 
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telcgrafteclmen, som äro olämpliga för prövningsändm11ål bl. a. 

därför, att förhandskännedom om dessa alltför lätt inverkar på 

prövningsresultalen. Det visar sig, att man, då antalet tecken 

som beh öves för prövning är liitel, mycket väl kan ås tadlwmma 

lämpliga nykonstruktioner. I de här anvånda proven ingå 

endast 3 st. tecken. Vartdera tecknet består av 5 ele:menl som 

tillsamman bilda en från övriga teol"en tydligt skild rytmenheL 

Genom att teckenantalet kunnat hållas så lågt hli proven icke 

företrädesvis beroende av föregående inlärning eller av inlär

ningens snabbhet utan bliva prov, med vars hjälp uppfattnings

förmågan kan studeras ·och beslämmas under skilda betingelser, 

vilket närmare framgår av den redogörelse som kommer att 

lämnas för de enskilda pro-ven. 

Innan ett särskilt prov utföres, göres vissa försök, som nfu·

mast ha till uppgift att vänja fö,rsökspersonerna Vlid prö,vnings

situationen samt att orientera dem i försöksanordning och pro 

tol~ollföring. Ä ven hrförsöken ske på ett fullt en lydigt och 

föruthestämt sätt och kunna icke varieras av försöksledaren 

efter behag. Till proven hör en detaljerad instruktion, som 

förförsöksledaren har att noggrannt följa. 

Samtliga dc pmv, som innehålla de akusliska Lecl.;:nen, h a 

inspelats på grammofon med hjälp av transmitter. Förhållan

det mellan ett l·ångt och ett kort tecken är alllid samma som i 

Morsealfabetet och likaså förhållandet mellan teckenelementen 

och avstånden mellan dessa, under det att den ahsoluta längden 

av teckenelement och avstånd mellan dessa besLä.J.mncs: av den 

valda transmitterhastighelen. Pauserna mellan dc sanunansatta 

tecknen har däremot varkrals därjgenom, att antalet mellanslag 

avpa.ssats n1:ed hänsyn till undersökningsändamålet. 

Det förtjänar redan här framhållas, att s,v[n-ighcteu att upp

fatta och igenkänna ett antal sammansatta tecken icke fö.re

trädesvis är beroende av bjudningshas tigheten förr själva teck

nen, blott denna icke är alltför Etg, u lan i sLi:illct av pauslängden 

mellan tecknen. 

Anmärkta förh~tllandc km1 förklaras därav alt man, som 

redan nämnts, lär sig uppfatta de sammansatta tecknen som 
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rytmenheter, och för denna uppfatrtning är ett icke alltför Iångt 
avstånd mellan teckenelementen en fördel. Om elementen kom
ma för långt ifrån varandra, kan det hända att rytmenheten 
sönderspränges, d. v. s. tecknet uppfaltas icke som en enh et 
utan som ett antal disparata delar. Pauserna nuellan de olil,a 
rytmenheterna få dä,remot ej göms för kmla, då i så fall in
trycket lätt bbr diffust och förvirring åstadkommes. 

Med hänsyn till den betydelse dessa problem ha ur ulbild
ningssynpunkt, vore det ·en praktiskt betydelsefull uppgift alt 
för olika övningsstadier bestfunma, såväl den optimala hastig
het varmed de olika S1aanmans1atLa tecknen böra bjudas som den 
optimala pauslängden. I ett arbebe av L. Koch1

) hävdas, alt 
de proportioner, som enl. internationella bestämmelser gälla för 
ett Morsetecken, äro rät~ avvägda endast då del gäller hastig
heter på över 50 tecken pr mlinut, under de:t atl teckensönder
fall inträder vid lägre hastigheter. Uttalandet göres ul,a n n~t

gon inskränkning rörande dess allmängiltighet. 

Vi ha, som redan nämnts, även vid våra undersökningar 
kunqat iakttaga, att om bjudningshastigheten är för låg, s:'t 
uppfatlas tecknen icke som enheter utan smn etl antal disparata 
delar. Dock ha vi iokc funnit, att delta sönderfall, för dc aY 
oss använda av 5 element bestående karakt<?ris·liska teeknen . 
redan äger rum vid hastigheter på 50 tecken pr minut. D:'t 
pauserna mellan tecknen äro relativt långa, men själva tecknen 
bjudas med den hastighet som vid telegrafering molsva:rar 40 
tecken i minuten, har uppfattningen av dessa tecken tydlig en
hetskaraJ\tär, de använda il tecknen framstå som rylmenheter. 

Vi måste däremot här lämna frågan öppen huruvida sön
dersprängningstendens och bjudningshastighet slå i ett annat 
förhållande till varandra, om man arbetar med teoken inne
hållande fäuc element, om tecknen äro mindre pregnanta, eller 
om pauserna mellan leclmen göras kortare. Otänkbart är i 

1
) Koch, L.: Arbeit.sph.)\Siol,ogi.sche Untensuchun.g bei der Aufna,lJ. 

me von Moi-.;,ez,eichen, zugLe1ich e~in neues Anlernunrgsve'l'fahren flir 
Funker. Zeitschr. fiir angew. P.sychol. Bd '50, .Heft 1. 2. WG,IJ, .s. 17 H. 
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,.·arje fall icke, att sådana förhållanden kunna inverka, vilket 
möjligen kan förklm'a, att Kochs hastighetsbestämning ick~ 

aällcr under våm försöksbetingelser. Om em.ellertid tidsav-
o' 
stånden såväl mellan teckenelementen so1n mellan de samman-
satta tecknen i Morsealfabetet ä:ro väl avpassade med hänsyn 
till den tränade telegrafistens kapacitet, sa är det sannolikt, att 
de passa mindre väl för nybörjal'en. Denne behövet Hiligre 
pauser mellan de olika teeknen. Tidsavstånden n'lellan tecken
ele·11ienten kunna och böm däremot v,ama relativt korta, en syn
pimkt som bör beaktas vid undervisninge1i. 

I mottagandert ligger även ett moLoriskt mmnent som kom
Ilier till synes vid nedskrivningen av de hörda tecknen. Många 
personer ha icke tillräcklig skrivhastigheL Är skrivhastigheten 
allt för låg elimineras dessa petsoner vid prov III. Då skriv
Iiiiigen ö.t en i hög grad övbar funktion, har emeUerrtid bjud
ningshastigheten vid provet kke kunnat pressas alltför högt. 
Dessa förhållanden ha även betydelse för unde[·visningen. Att 
genom sårskilda skrivövningar uppträna has1Ligheten ärr väl 
motiverat. Ur psylwlogisk synpunkt böra dessa komma på ~tt 
tidigt uthildnings~>tadium. Uppstå skrivsvårigheter betyder det
ta, att det uppstår konkurrens mellan hörandel och de:t moto
riska. Uppmärksamhetsklyvning blir till nackdel f6r mottag
ningen i sin helhet. 

Prov I. 

Provet är ett förproy, och prövningsresultatet inräknas ej 
slutresultatet. 

D~l de individer som skola prövas i de flestw fal,] icke fu·o 
Y::tna alt lyssna på radiosigilaler, är provets upp@ift endast att 
läta dem avlyssna såda111a och att föra ptalokall däröver. De få 
höra l 00 st. långa ooh korta ljud och skola med ett streck eller 
en ptmkt i protokolLet angiva, om ett hört ljud varit långrt eller 
kort. - Samma tecken bjudas dätrefter ännu en gång m·ed större 
hjudnin.gshastighet. Pauserna mellan tecknen äiio dock alltid 
tilli·ackligt långa för att tillåta protokollföri111g. FöPsöksperso-
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nerna u lföra pr.oYel ulan liännedom om, a ll resullalet ej fa r 
nåcron belvdelse för bestämmandel av deras kapacitet. 

" v 

Prov II. 

Detta provs huvuduppgift är alt undersöka försökspersoner 
nas uppfattning av och .minne för rytmgestalter varvid även 
uppfattnings- och reaktionshastighet sättes på prov. 

Först inläres de förut omnämnda komplexa 3 tecknen, vilk 1 
vardera bestå av 5 element. Tecknen benämnas 1, 2, 3. In 
lärandet går så till, att varje tecken först bjudes ensamt ett 
antal gånger ·och därefter elt antal gånger omväxlande m e<l 
övriga tecken. För försökspersonerna omtalas vilka tecken som 
bjudas, <Och de få under iniäringstidens förra hälft san1ltidigt 
använda sig av en optisk avbildning av tecknen, vilken även 
innehåller teckenbenämningen. Efter ett kortare prov lzommer 
så det egentliga försöket. 

Tecknen bjudas i slumpvis ordning först med lug hastighet 
och långa pauser mellan tecknen. Så förkortas paus.erna, och 
slutllgen bjudas tecknen i hastigare takt på samma gång ytter 
ligare pausförkortning äger rum. I protokollet anteclma för 
sökspersonerna de häirda tecknens resp. benäp.mingar, d. v. s. 
l, 2 eller 3. I allt göres vid det egentliga försöket 400 ohsena 
tioner. 

Prov III. 

Puovet är ett uthållighetsprov. Dc förut omnämnda tecknen 
bjudas i slumpvis ordning; pauserna mellan tecknen äro kort ~1 
och bjudningshastigheten relativt snabb. I protokollet anteckna 
försök':'rpersonerna l för varje gång tecken 1 hörts. För 2 eller ;) 
drages enda<;t ett streck. Försökspersonerna ha således att göra 
en anteckning för varje hört tecken men behö•va endast avgöra. 
om det hörda tecknet är 1 eller icke 1. - Provet utföres on'ledel 
bart efter p11ov I och II och tager jämte förförsök en r)l 'ay 
ungefär 30 minuter. I allt göras 800 observationer. För beräk 
ning är det emellertid nog att rätta de 400 sista observationerna. 
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J{orrelationen mellan hela provet och dess senare hälft är näm
ligen mycl"et hög (r = + 0,94 ± O,os). 

Prov IV. 

Ur psykologisk synpunkt är prov IV eLt pmv av kmnplicemd 
natur, även om det är synnerligen enl{elt till sin uppbyggnad . 
skrivhastigheten spelar en avgömnde roll för resultatet. 

F örsökspersonerna få höm en serie bokstäver dikterade i 
meti~onom tald. Uppgiften är att anteckna de hörda bokstäver
na. Serier av olika svårighetsgmd bjudas; hastigheten ökas 
nämli gen från 40 till 80 boks1täver i minuten. Dessa hastig
beter .ä!ro icke, lika litet som för övriga prov, godtyckligt valda, 
utan ha, för att giva provet god d!ifferenlier,ingsförmåga, hestämts 
på grundval av ingående undersökningar. Bokstäver som lätt 
kunna fönräxlas med varandm ha i görligaste mån undvikits, 
likaså sådana bokstäver som äro särskiJ,t svåra att uppfatta. 
Att fullständigt undvika förväxl.ingsbara bokstäver går naturligt
vis icke. Så visar det sig t. ex ., att b kan förväxlas med v eller 
d; i med y eller j; h med k etc. Sådana bokstäver som u, x 
eller t fö,rväxlas däremot mera sällan. Förväxlingarna hero 
emeller tid icke bam på bokstavslikheter utan även på ·den dik
terondes specifika uttal. Genom fä<rprov få de undersökta först 
Vränja sig vid delta. Då provet inspelats på grammo~on är deJ 
samma röst som alltid dikterar, och för de förväxlingar som 
kunna uppkomma har en statistik upprättats, med vars hjälp 
en facit fmmställts där Lillåtna förväxlingar ang.ivits. 

Prov V. 

Med prov V undersökes, kvalitativt och kvantitativt, upp
lllärksamhetskoncentration och uppmärksamhetsfördelning. Pr<O
v:t är ett modifierat s. k. Bourdonprov och består däni, att för
sokspersonerna enligt en bestämd instruktion få strylm eller på 
annat sätt utmärka vissa bokstäver .i en text eller under vissa 
angivna förhållanden underlåta detta. Provet är ganska kom-
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plicerat och fordrar samtidigt koncentration 'och föt,delning ay 

uppmärksamheten på de skilda enheterna. 

Ett fullt analog t pwv, om än i detaljer något annorlunda, 

har ticlicrare använts för undersökningar vid Statens järnvägar, 

varför vl för närmare inform.ationer rörande provet kunna h än

visa till en tryckt redogörelse härför.1
) 

Avsändnings prov . 

Vi ha för motlagningen betonat pTooessens enhelliga karal< 

lär och denna enhetskaraklär är utmärkande även för avsänd

ni1~gen. Avsändningen av ett tecken eller grupp~r av tecken 

:ker icke sii, ·alt telegrafislen sänder ett antal Iran varandra 

isolerade långa eller lwrta signaler. Tecknen ha för honom i 

s tället enhetlig karaktär, de äw »motoriska ry lmenheter>>. Där

för böra avsändningspl'oven ulfon11as så, :alt denna fönnåga Lill 

enhetsbildning på det moLonisl<a mm·ådcl kommer till ullryck 

En telegrafist skall mO'toriskt kunna efterbilda tecken, och 

dessa tecke1~ skola inpräglas samt associeras n1ed en viss be

tydelse. Denna förknippning mellan betydelse ·och motor isk 

~\tergivning måste göras så snabbt, att tecknet omedelbart skall 

kunna produceras. Paradoxalt sagl, telegr.a:fislen sUr tecknet 

och icke des<; delar. 
Prov böra däl'för göras rörande förmågan aH molorisl<l 

efterbilda lwrda tecken samt fönnågan a tt omsälta teckenbe-

tydelser i däremot svarande rörels·er. Att detla hör kunna ske 

<;~ahht och under en längre tidsperiod gör att även snabbhel 

och uthållighet böra undersökas. 

I proven ingå de undersökta funkt<ionerna på ell såda11l 

sätt, att de ej fullständigt isolerats fl'ån varandra utan sam 

Yerka med vamndra, varför liksom vid mottagningen helhets

l1ilden fäller utslaget. Godtycklig förändring eUC!r elimination 

av prov är utesluten. 

1) S.e _'\.nderberg, R.: Psy,Jmlogiska unriersökningar och r.e]n ·y te· 

ri ngsmetoder vid svenska statens järnvägar. Stockh.o1m 19.37. II. s. il f. 
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Prov VI. 

Provet avser att undersöka förmågan till molorisk eflei,hild 

ning. - Först gives handledning i användandet av en mJOirsc

avsändare. Försökspersonerna få under någon tid öva sig att 

slå enkla tecken; fingerställning och anslag konh;olleras och 

l<Orrigeras. Här-efter kommer en inlärningsperiod, varunder för

sökspersonerna genom efterbildning skola inlära de 3 samman

satta tecken som tidigare använts vid mott,agningen, och som 

nu akustiskt bjudas dem. Under förra delen av denna inlär

ningsprocess ha de även tillgång till förebilder som visa hur 

dessa tecken se ut, när dc äro rätt slagna på den apparat som 
de själYa använda. 

Efter inlärningsperioden kommer det egenll iga försöket. 

Tecknen bjudas i en viss takt, och försökspersoncrmu skola si 

noggrant som möjligt och i möjligaste mån riklig Lakt efter
bilda de hörda tecknen. 

Prov VII. 

Detta prov uLgör en fortsättning av prov VI men skiljer s ig 

från detta därigenom, att det icke är efterbildning u~an direkt 

produktion som undersökes. Fö·rsökspersonerna få sig förelagd 

en lista innehållande Leokenbeteclmingarna l, 2 ooh 3 i slump 

vis ordning, och de ha att slå de molsvarande tecknen p{t 

morse.apparaten. Della skall ske så snabht som möjligt, men 

samtidigt så 11ätt som möjligt. Efter 3 minnler avbrytes. för

söket, och resultatet bedömes såväl ur kYalilels- som ur kvantli
tetssynpunkt 

Prövningarnas praktiska u/ f örcmclc_ 

För att giva en s{t enhellig ](Jaraktär som möjligt åt pröv

l~ing'arna och så långt som möjligt befria pllOven från sådana 

lJllfäUiga inflytelser som kunna ber10 på de ol1ika prö,vnings -

ledarna, ha vi utarbetat en 6ärs.kild instruktion som noggrrunl 

' kall följas och som åtföljer grammofonskivorna. Denna in-
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struktion innehåller även föres.krifter för rättandet och bedö111. 

ningen a.v proven. 
Proven äro avseelda endast för dem som. vid pr6vning med 

flottans fullständiga intelligenstestskala visat sig uppfylla ford .. 

ringarna för rekrytanställning. 
Intelligensundersökningen skall därför förcg~t prövningen 

för speeialtjinst. Proven skola ulföras i ordning från I- VII. 
men uppdelning av prövningsserien kan ske på 2 dagar så, att 
mottagningsproven utföras l:sta och avsändningsproven 2:dra 
dagen. Vid prövning kan 20 il 30 personer undersökas på eri 
crån cr Vid mottao·ningsproven bestämmes antalet med hänsyn 
o o · b 

till antalet lämpliga sittplatser och vid avsändningsproven där -
jämtea v antalet tillgängliga morsesändare. För samtliga proY. 
inklusive förförsök, åtgår en tid av 5 ~l 5% Limmar. 

Vid mottagningsproven skall gramm.ofonen ha en konstant 
vo~ationshastighct (78 varv i minuten). För det moloriska c1-
terbildningsprovet är likaledes hastigheten ]Jestämd pä förhand 
(40- och 60-takt). Bjudningen sker här med hjälp av transmiller. 

, De protokoll, som .skola ifyllas av försökspersonerna, ·äro 
ularbetade i sådan form, att rättandet av proven underlättas. 
Aven grammofonskivorna ha inspelats så, alt rättningsproce
duren förenklas. Så ha t. ex. lystringssignaler inlagts son1 föt· 
försökspersonerna angiva när ny rad i proLokoHel skall på
börjas. Pmven l;:unna snabbt och säkert rätlas med hjälp a' : 
hål~lagna kort. A ven för Bourdonpr:ovet ha vidtagils åtgärder 
som cröra rättnineren snabb och enkel. För de moloriska pro-, u o 
ven, där prövningsresultaten erhållas på nl'orseremsor, kan 
rättningen underlättas, om 2 personer samarbeta. Principiellt 
föreligger det naturligtvis icke någon omöjlighet att konstruera 
en apparatur som förenklar även denna rättningsprocedur. 

Resullalet av de enskilda pvoven angivas på följande sätt: 
För prov II, III, IV och VI berälmas an~alet fel. För prov \ 
(uppmärksamhetsprovet) angives, dels antalet rätt utförda strylz
ningar, och dels den °/o-siffra 1som. angiver, hur detta antal för~ 
håller sig till det antal som skulle utförts om ferstrykningar eJ 
förekommit. För prov VII angives likaledes ett kvantitets- och 
ett kvalitetsmåU. Kvantiteten angives genom antalet produce-
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rade tecken och kvaliteten genom felprocenten, varvid som fel 
rälmas såväl felsLagna som överhoppade tecken. 

Då resultaten av de enskilda pmven ej skola bedömas som 
från ,~arandra isolerade företeels,er utan i stället som med var
andra samverlmnde för utformningen av en helhetsbild, har det 
blivit nödvändigt att fastsLälla godkändgränserna med hänsyn 
härtill. Om prövningsresultatet för ett enskilt pr·ov skall anses 
diskvaJi.fieer.ande kanuner även att bero på utfallet av övriga 

prov. 

standardisering av pro,ven. 

Innan man försöker fixera godkändgränser för proven, 
måste undersökningar rörande provens differentieringsfö1;måga 
och svårighetsgrad utföras. Skulle de individuella l'esuHaten 
via ett enskilt pl'OV ligga nära vanandra så är delta provs diffe
rentieringsförmåga liten, varför svårighetsgraden måste ändras. 
Ett med hänsyn till svårighetsgraden idealiskt prov är så be
skaffat, att ingen eller endast ett l1itet fåtal ,sökande nå topp
resultat och ingen eller endast ett fåtal fullständigt misslyckas. 
De i det föregående beskrivna proven ha med hänsyn tagen till 
dessa förhållanden flerfaldiga gånger modifierats innan de fått 
sin slutliga ulfornming. 

Det torde vara tydligt all sådana undersökningar fordra ett 
relativt stort försöksmateriaL så att icke tillfälliga omständig
heter få en avgö·rande betydelse vid bestämmandet av differen
tieringsförmåga och sv[u·ighelsgrad. Såväl differentieringsför
rnåga som svårighetsgrad av proven i deras slutliga utformning 
åskådliggöres av kurvorba fi.g. 'I-VIII. 

Dessa kurvor ha uppkommit på följande sätt. Ett antal 
sökande till rekrytkurser ha gen'omgått proven. För varje prov 
för sig ha prövningsresultaten ordnats i serie från det bästa till 
det sämsta resultatet. D/o-antalet individer som komma under 
de olika prövningsvärdena har sedan tabulerats, d. v. s. 0/o
tabeller upprättats. Dessa tabulerade värden ha så införts å 
Y-axeln samtidigt som å x-axeln de n1otsvarande prövnings-
l'e snita ten avsat1s, vm-ef ter kurvan utritats. 
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Granskar man de enskilda kurvorna finner man att de 
uppvisa ett så jämnt förlopp att man har rätt påstå, att antalet 
undersökta individer (174 st.) har varit tillräckligt för upp
görandet av praktiskt användbara 0/~-tabellyr. Vidare äro för 
söksre<>ultatens variationsområden tillräckligt stora för att pro
Yen skola kunna användas t ill att skilja ut dem som h a de 
sämsta prövningsresultaten. Med andra or'd, svå1~ighetsgraden 
för de enskilda proven är väl avpassad och Pl'ovens differentie
ringsförm åga god. 

Med hjälp av de uppgjorda procenttabellerna kan pröv
ningsresultatet för varje prövad individ sättas i relation till de 
tidigare prövades resultat. Man slår i 0/o-tahellen upp det mot 
hans prövningsresultat svarande 0/o-värdet, som ju är ett r ela
tionstal (benämnes i det följande personens pl,ooentnummer). 
Har en person ett högt procentnummer, är hans placering i 
provet god, är det lågt, är placeringen dålig. 

Det som ovan sagts rör de e nskilda provens differentierings
förrrlåga, men då slutresultatet bestämmes av resultaten i samt
liga prov, har det blivit nödvändigt att även undersöka sam
handen mellan de olika proven. Skulle 2 prov ordna de sökande 
på samma sätt, ä r tydligen det ena av proven onödigt och kan 
elimineras. Blir rangordningen däremot olika ooh det vidare 
kan visas, att p110ven undersöka för tjänsten betydelsefulla 
egenskaper, äro båda värdefulla för undersökningen. 

Ftt siffermässigt uttryck för samhandet mellan rangord
ningarna för 2 prov ger den s. k. rangkorrelationskoefficienten 
(r) som kan antaga vä1~den mellan O och + l,o samt mellan 
O och - l,o. Ju mera värdet skiljer sig från O ju större är 
sambandet, och ju närmare Viärdet ligger + l ,o ju stÖ'iTe san
nolikhet är det, att en person som i det ena provet uppnått en 
god place:ring även får god placering i det andra. Blir r nega
tivt, motsvaras en god placering i det ena testet av en dålig 
placering i det andra testet. Det är här tillräckligt, om "\TI kun
na uppvisa, att koefficienterna icke ligga nära + l eller - l. 
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De omnämnda 0/o-numren ä110 redan ett slags rangordnings
nummer och kunna därför användas för beräkningen av r . 

r kan beräknas enl. tormeln: 

.L (x - - y)2 

r = l-
n (n2 - l) 

där x en försökspersons rangnmnmer vid det ena provet 
y sanuua » )) )) » andra 
n antalet observationer 

I detta fall, då x: eller y utgöra 0/o-nummer, hänförras observa
tionsvärdena till 100 undersökta, varf6r n blir 100.1

) 

De funna koefficient-värdena framgår ur tabell l, dä r ro
merska siffror beteckna resp. prov (a och b för prov V och VII 
angiva kvantitet resp. kvalitet) . 

Tabell I. 

l 
II 

l 
III 

l 
IV l V a l V b l VI l VII a l VII b 

l l l 
II + 0,55 + 0,40 + 0,22 + 0.30 + 0,451 + 0,35 + 0.39 

III + 0,34 + 0,13 + 0,42 + 0,55 + 0,28 + 0,34 
IV + 0,30 + 0,31 + 0,46 + 0,24 + 0,35 

V a + 0.28 + 0,22 + 0,02 + 0,18 
V b + 0,38 + 0,10 + 0,20 

VI + 0,41 + 0,42 
VII a l 
VII b 1 l l 

l+ 0,20 1 

Då medelfelen på korrelationskoefficienterna variera 1nellan 
O,o5 och O, os och ingen koefficient är högre än + 0, 55 ± O,o5, ä r 
det tydlig t, att proven differenti,era de undersökta på olika sätt. 
Intet prov kan anses överflödigt på den grund, att det under
söker identiskt samma psykiska funktioner eller funkt,ions
komplex som ett annat. 

· Det har således visats l) att provens svårighet,sgrad är väl 
avpass:ad med hänsyn till de sökandes förrnåga 2) att pwvens ----1) För nä11mare -detalj er ang1ående beräkningarn8 , se å sid. 108 
al1fört arbete. 
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differentieringsförmåga är god 3) alt en undersökt individs 
prövningsresnitat kan sättas i relation t ill tidigare prövades 
samt 4) att intet prov kan anses överflödigt på den grund, att 
det undersöker identiskt sarmna funktioner eller funktions
komplex som ett annat. 

Ovanstående punkter utgöra nödvändiga förutsättningar fö r 
att proven skola fylla sin funktion som antagningsprov, men 
ännu återstår det viktigaste i beviskedjan, nämligen bewset fö r 
att proven undersöka sådana funktioner som äro betydelsefull a 
för radiotelegrafisten. Detta bevis kan icke erhållas genom 
några aprioriska överläggningar utan måste ske på grund va l 
av empirisl(a undersökningar rörande sambandet mellan yrkes 
skicklighet och prövningsrcsultat. 

Yrkesskicklighet och p:rövningsresultat. 

För alt undersöka sambandet mellan yrkes,skicldighet och 
prövningsresultat kan man gå två vägar. Man h:an låta sådana 
personer, vilkas yrkesskicklighet på förhand är känd, underg~t 

prövning och så göra jämförelsen, eller också kan man följa dc 
tidigare undersöktas utbildning ~och göra jämförel'>c mellan dera.· 
utbildnings- och prövningsresullat. För yrken, där ett omdöme 
om personernas yrkesskicklighet kan erhållas först efter mycket 
lång observationstid, kan 1nan vara tvungen gå den föna vägen . 
men om omdömet kan erhållas efter relativt kort tid kan de t 
vara en fördel att gå den senare vätgen. Man sl'ippcr då ifrån 
de svåriglieter som kunna ligga i yrkcsutö,vningens inflytande 
på prövningsresultaten och som, om man går den fön·a vägen . 
särskilt måste uppmärksammas och ev. bestänmms. Sker 'pröv
ningen vid antagningstillfället och fastställandel av yrkesskick
ligheten vid utbildningstidens slut, får man ocl,så lättare el! 
fullt entydigt svar på frågan, om proven förutom diagnostiskt 
även ha prognostiskt värde. För dessa undersökningar rö~·andc 
radiotelegrafister ha vi valt den senare vägen. Utbildningen a,. 
radiorekryter vid flottans radioskolor sker under ettåriga kurser. 
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och vid slutet av dessa kurser föreligger efter hestämda normer 
satta betyg, med vilka prövningsresultaten kunna jämfö-ras. 

Dc första undersökningar som utfördes gällde en rekrytkurs, 
vars radioutbildn ing p~thörjats nära l månad innan prövningen 
vel'kställ des. På grundval av de erfarenheter son1 gjordes här
vidlag och vid samtidigt påbörjade undersökningar av rekryter 
som icke fått någon radioutbildning, ha de prov, som i det föPe
"ående beskrivits, framväxt. Ins trukt ioner och provens svårig · 
" hetsgrader ha under fö.rsäiken närmare besl.äm ls och u texperi-
menterats. Av försöken föran ledda ändringar med avseende p ~t 

bjudningshats tighcl,er och bjudningssä ll m. n1. ha vidtagits. 
Dessa fö,rsta undersö>kningar äro däDför icke fullt jämföt,bara 
med i det följande beskrivna. Med undanlag för det tredje 
provet ha dock förändringarna i provsystemet icke varit aY 
mera genomgripande natur. En jämförelse med de under ett 
tidigt stadium av kurs.en erhållna prövningsresultaten och dc 
slutliga kursresultaten har sill in tresse, trots dc förändringar 
som skett. 

P roven äro, som fö,n.Jl nämnts, avsedda som antagningspro ,· 
i den bemärkelsen, att man med deras hjälp skall kunna av
skilja sådana anställningssökande som icke besitta vissa för 
y11ket fundamentala psykiska egenskaper. 

I för1sta hand måste vi därför undersöka, i vad m~m dc 
sämsta prövningsresultaten (med bortseende fdm prov III) n<Ol ·· 

svara de säms ta kursresultaten. Vid den tidpunkt undcrsötk
ningarna utfördes hade vi emeller tid icke någon möjlighet att 
avgöra, vilka fordringar som. borde uppställas för att ett pröv
ningsresultat skulle kunna hetraktas som icke godkänt resp. som 
godkänt. Vi kunde icke heller avgöra, om eU prov Yore mera 
betydelsefullt än ett annal, varför utpekandet av de vid pröv 
ningen sämsta m~tsle ske p:i ett summariskt sätt. I varje pmY 
avskildes de ;c; sämsta och dessa fåljdes så under kursens gång. 
I allt avskildes av 30 kursdeltagare 12 st., viihet antal nära över-
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enss tämmer med den fr~m föregående kurser kända gcn omsnilt 

liga kassationsprocenten. 

Under kursens fortgång avgick en av kursdellagarna på 
grund av sjukdom. Några fingo avbryta kursen, då det befanns, 

att de icke kunde tillgodogöra sig undervisningen. De räknas 

därför som underkända. Vid utbildningens slut fördela sig be

tygen för dc 29 fri ska kursdellagama på följande säll: 

Tabell II. 

Betygsgrader 10 9 8 7 (j Underkända l 

Antal individer 2 7 9 2 2 7 

Om vi här avskilja de 12 sämsla, m:Jsle vi tydligen avskilja 7 

underkända, 2 st. med betyg 6, 2' 1st. m ed betyg 7 samt l si. 

med betyg 8. 
Om fullsländig öw·rcnsstämmelsc m ellan bely.g och pröv

ningsresultat förefunnes, skulle dessa 12 vara desamma som 

avskilj as genom prövningsresultalen. Fulls tändig överensstäm-

lnelse kan naturligtv,is icke förväntas, men graden av överens

stämm else lmn bes tämmas och framgår av tabell III, där rad 3 

visar, hur de vid prövningen 12 säms ta fördela sig på r esp. 

betygsgrader. 

Tabell III. 

Betygsgrader 
l 

lO 
l 

9 8 
l 

7 
l 

6 Underkända l 

12 sämsta enl. betyg l o l o l l 2 l 2 7 l 
12 sämsta vid prövningen! o l l l 2 l 2 6 

överensstämmelsen mellan betyg och prövnings1~esultat är 

tydligen god. Avskilj as de vid prö,vningen sämsta, så är också 
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det stora flertalet av dessa sådana som erh~tlla dc sän11s la slu t

betygen. F ullständig överensstämmelse råder för 11 s t. Be 

tänker man, att prövningen försiggick då kursen pågått ungefä:..· 

1 månad men slutbetygen sattes 11 m ånader senare, kan man 

icke undgå slutsatsen, att proven h a ett betydande prognos tiskt 

värde tmts att någon väigning 'av deras rclal.iva betydelse icke 

ägt rum. Det visar sig emellertid, a lt den som uppvisa t svaga 

resultat i e lt prov oft a ,också h ar svaga resultat i elt eller flera 

andra. En selektion kan di.irför åven göras så al !: an talet svaga 

pr6vningsresultat lägges till grund för avskiljandeL En upp

"ift för de föliande undersökningarna har därför blivit att fast-
"' c 

ställa, vilket av dc båda beräkningssätten som l1stadkommer 

den bäsla selektionen eller om en kombination av båda beräk-

ningssåtten eventuellt är att rel\!Olmnendera. 

Denna uppgift kan em ellertid icke slulgilligl lösas ulan alt 

man närmare fixerar dc gränser som skilja dåliga resp. svaga 

undersökningsresultat fr ~m tillfredsställande eller goda, och det

ta fordrar ett belydligl större och även med hänsyn till pröv 

ningsbetingelserna enh etligare försöksmaterial än nu b ehand 

lade kurs kan giva. Resullaten från denna kurs är,o heller icke 

lämpade för en s~tdan gränssättning då de erh ållils på kurs

deltagare som erh ållit någon, om än kort, radioulbildning. 

Gränssätlningen h ar, då gränserna skola läggas Lill grund för 

nyantagning av radiorekryter och värnpliktiga som sko1a an

tagas för radiouthildning, måst ske på kursdeltagare ulan all 
föregående träning. 

För under,sökningarnas fortsä ttning hade del varit en för

del att h a tillgång till fl era rekrytkurser som kunde pr6va.ts 

innan undervisning påbörjats. Då n ågra nya rekrytkurser ej 

skulle böi-j a i11om den närmaste tiden m en vissa värnplikts

kurser v.oro planemde, blev det nödvändigt, om undersökniag

arna ej ,slmlle uppskjutas, alt utföra undersökningarna p ~t värn

P.liktiga, Det skulle kunna invändas h äremo t, att godkändford

l'lngarna för dess'a ej kunna vara lika höga som fö,r rekr)~hlmr --
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serna. En granskning och jLimförelse av normerna f6r kurs

betyg, för r ekryter och för värnpliktiga, ger emellertid icke stöd 

för riktigheten av en sådan uppfallning. 

I , 'fjänslemcddebnden rörande sjöförs,yarel» och i »Radio

in~Lruktion för Marinen» äro dessa fordringar fastställda. Betyg 

6 gives åt värnpliktiga för uppn{tdda 75 tecken i minuten .' ) 

Samma bel y g g i Yes åt r ekryter vid kurs I a:s slut för uppnå dd:t 

65 tecken och 'jd I h:s slut för 85 tecken pr minut. 

Enligt lämnade uppgifter räcker värnpliktskurs normall G 

mån. m ed ornkring .fl O i1 -!20 timmars undervisning i signale

rin g. Efter genomgång av kurs. I a ha rekry terna undervisats 

nära 8 månader med en samn~<anlagd undervisningstid i signa

lering p[t 380 ~~ 390 Lim. I hetraktande av all dc värnpliktiga 

för all godkäm1as skola uppvisa en moltagningshastighet som 

rekryterna ej behöva uppnå förrän under I b, kan man icke 

påslå, alt antagningsfordringanta för rekryter behöva ligga 

högre än f6r värnpWdiga. Härtill kommer även att övningens 

fördelning utöver en längre tidsperiod cnl. de psykologjska la 

gar, •som niinmas de Jostska, hör vara till rekryternas f6rdcl. 

För gränssiillningama och dänned för uppställandel av de

finitiva godbindgränser för dc psykologiska proven stå resul

taten från 3 v·ärnplik lskurser (2 kurser vid örlogsstationen i 

Stockholnt samt en kurs. vid örlogsstationen i Karlskrona) till 

födocrande 2
) t:> • 

För en ay des~a kurser skedde urvalet av dellagare h elt 

enligt sko-lans förut använda utlagnings.m.etoder. De psykolo · 

giska unders-ökningarna ägde rum först efter detta uryal, doå 

') l•' d . n och mc([ den 1r,) m a j 19.1.1 h öj t t i ll 8()1 teck en J!l' 1nin11 t 

(j ämlikt St. UF~'. HJ4L) 

") Undersökningar utförcl e"' ~iv en. vid Kus tartilleriet i Karlsb -oll <l 

och vid Signalrcgomentet i Sto ekholm , men. cl81S.5a uncle rs öknin,gar ha 

icke kunnat användas för grän~:;.s.ättnringarna cl'å avvikeloor f rån det 

föreskri vna u n cl cr.si}kn in g,SJförfarancl et för t' kommit . 
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innan undervi sning påbörjats. Vid urvalet till de 2 andra kur

serna ansågos emellertid de erfarenheter, man redan samlat 

an:g. provens värde sådana, a lt dc motiverade prövningens verk

ställande innan urvalet skedde. Man ville härigenom ha någon 

ledning för urvalet, varför tillfälliga g·odkändgr~inser utarbeta

des på grundval av föreliggande erfarenheter. Vid dessa kursers 

avslutning visade det s.ig också, alt antalet godkända ökats (med 

omkring 17 °/o) jämfört med 2 tidigare med hänsvn till utbild

ningstiden någorlunda jämförbara värnpliktskurs.er. Dock var 

kassati.oillsproccnten fortfarande hög. Det förtjänar mnellertid 

framhållas, a lt godkändgränserna endast voro provisor.iska, ooh 

att de med avsikt böllos låga, då metoden vid tillfället ifråcrn 
o 

ännu ej prövats i sådan ulsträokn:ing, all eldiniliva gränser 

kunde fastställas. Det antal värnpliktiga som sändes Wl un

dersökning var också allt för litet för en mem strängt genom

förd gall ring bland de undersökta. 

För bestämmandet a\' provens värde har det emellertid 

varit en fördel, att under kursernas fortgång äYen personer med 

dåliga försöksresultat kunnat följas. Fastställandel av godkänd

gränserna h ar på detta säll kunnat ske genom di11ekt Jämförelse 

mellan kursresultaten .och de vid prövningen erhållna såväl 

goda som dåliga resultaten. 

Sammanföras de tre ifräg,avarande kurserna till en grupp, 

omfattar o denna 66 antagna som genomgått fullständig prövning 

~h alltsa provats med såväl intelligens-prov som med de spe

Ciella mottagnings- och avsändningspr·oven. Av dessa 66 ha 

9 .st. avgått från kurs på grund av sjukdom. :Med frånräknande 

a_: dessa blir således det antal, för vilket vi kunna göra jäm

forel ser mellan prövningsresultat och kurshe tyg, 57 st. A v des.sa 

k~·arstodo vid kursernas s.lut 31 st. godkända. 26 ha underkänts 

v~d kursavslutningen eller redan tidigare under l<Ursens fort

gang. 

Genom a lt undersöka huru många av de 26 som elimineras, 
01~~. f_ordring:aTna för de psykologiska proven s.l"ärpas, har man 

lUoJllghet alt slutgiltigt fastställa gränser för godkännande. 
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En gränshöjning bör naturligtvis helst icke drabba de ;31 
godkända, men däremot så mänga som möjligt av de 26 under
kända.1) 

För fixerandet av dc lämpliga fordringarna mäsle man för
söksvis arbeta med olika gränssättningar och så taga ul de 
gränsvärden, som bäst skilja A- och B-grupperna. Genom sa
dana försök ha vi funnit, att differentiering kan äs ladkomm a:> 
om följande gränser användas, varvid prövningsresultaten he
rälmals som angivits å sid. 110. 

l 

Tabell IV. 

II III IV V a V b VI VII a VII b\ 
Prov an t. an t. an t. an t . 

kvant . kval. kvant. kval. 
fel f.,l fel fel 

l l 
1 100 l 

l 
l l Goqkänd- l l 

gränser 53 l 74 l 31 74 l 25 40 43 

För godkännande får antalet fel i pr·ov II, III , IV och Yl 
samt felprocenten i prov VII b ej översliga de i tab. IV ~ngivna 
siffrorna, medan kvantiteten i V a och VII a samt kvaliteten P 
V b ej få vara lägre än tabell värdena. Gränsvärd~na ~.ngiva 
således de minimifordring.ar, som måste uppfyllas 1 varJe en
skilt prov för att det samlade pl'Ö'vningsresullatet skall anses 
godkänt. Benämnas nu de vid prövning godkända a-män och 
de vid prövning underkända b-män och undersökes så, hur an
talet a-män resp. b-män f6rdela sig på A- och B-grupperna, 
erhålles följande fördelningstabell (tab. V). 

1) De Bl gollkänCLa nämnas i det föld ande A-gruppen och de :)6 
undel"l;.ända B-gruppen. 
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Tabell V. 

l 
En\. prov 

a l b l 
l 

l A 
l 

49 °jo 5 °jo 
Enligt 

betyg l l . B 21 °jo 2o 0 jo 

Om de nämnda gränserna användas, lwrakleriseras vid 
prövningen 5 + 25 = 30 °/o sont b-män, under del alt 21 + 25 =c 

46 0/o blivit underkända i lmrserna. Detta synes innebära, all 
nämnda fordrin gar för godkännande vid prövningen äro alllför 
låga. Förutsättningen för en höjning är emellertid alt antalet, 
som vid prö,vning underkännas men som erhållit godkända 
Jmrsbetyg, fortfarande hållas så lågt som möjligt, uncle'!: det 
att antalet vid prö,vning godkända men enl. betyg underkända 
minskas. Med andra ord, om gränserna skola höjas hör 5 °/o 
i tabellen icke undergå någon nämnvärd förändring, under det 
att 21 °/o bör minskas och överföring 1ske till den 1 u ta i t~abellen 

som innehåller 25 °/o. Om en ny gränsdragning kan åstad
komma dessa förändringar, blir överensstämmelsen mellan 
prövningsresultat och betyg bättre än i tab. V. 

Det visar sig emellertid omöjligt alt uppnå denna bättre 
differenLiering genom en generell höjning av gränserna. Till
låter man däremot, att elt prövningsresultat får vara rclaLivt 
svagt, så kunna hrdringarna för de övriga höjas. 

För att beslämrna värdena fö,r de sålunda höjda gr~mserna 
ha vi, liksom förut skett, försöksv,is arbetat med olika gränsvär
den och så tagit ut dem, som under angivna förhållanden givit 
bästa differentiering mellan A- och B-gruppen. Detta arbete 
har V·is,scrligen varit långvarigt och mödosamt, m.en det är den 
enda väg .som är framl\iomlig. Vi ha funnit, att bästa resultat 
erhålles om man arbetar med 2 gränser, en övre och en undre·. 
oc_h så tillåter ett av · försöksresultaten ligga under den övre 
gränsen, blott det icke underskrider undre gränsen. De funna 
gränsvärdena äro de i tab. VI angivna. 
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Tabell VI. 

Prov Il III IV l V a l V b VI lvn alvn~ 
l l l l 

-
Undre gränser 53 74 31 JOO 74 25 40 43 

Övre gränser 44 39 27 l 140 l 82 15 l 44 -~-3-;---

Med fordran, alt ett resultat får ligga under övre g,räns men 

ej under undre gräns, fördela sig A- och B-männen på a resp. 

b enligt tab. VII. 

-

Enligt 

betyg 

Tabell VII. 

(Funnen fö·rdelruing.) 

l 
Enligt prov 

a l b 

l 
l 

A 49 °/o 
l 

5 °/o 

B l 9 °/o l 37 °/o 
l 

Vid jämförelse mellan tah. V och tah. · VII framgår, alt 

överensstämmelsen mellan betyg och pr.ö,vningsresultat är be

tydligt bättre i den senare tabellen, och att således gränsihö,j

ning under angivna förutsättningar är berättigad. Enl. proven 

äro 5 + 37 = 42 °/o b-män; enligt betyg äro 9 + 37 = 46 °/o 

B-män. Kassationen enligt prov är fortfarande mindre än kas

sationen enligt betyg. Gränserna ha således ej höjts så mycket, 

att godkändfordringarna kunna anses för höga. Vi ha med 

avsikt hållit fordringarna i underkant, då vi med pr>oven icke 

avse alt kassera alla olämpliga sökande utan endast sådana, 

om vilka man med en hög grad a v sannolikhet kan förutsäga. 

att de icke komrna a tt uppfylla vissa av de fordringar, tjänsten 

.<;täller på deras psykiska kvalifikationer. 

Full överensstämmelse mellan betyg och prövnin@sresultat 

enligt de nya godkändfordringarna föreligger för icke mindre 
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än 49 --1- 37 = 86 °/o, en över.enssUimmelse, som måste belraktas 

50,rn synnerligen ,god. Det är tydligt, att .om proven komma till 

användning vid rekrytering, måste. den förut höga kassationen 

vid radiokurserna avsevärt kunna nedbringas. Med den över

ensstämmelse, som här visats föreligga mellan betyg och pröv

ningsresultat, hör rekrytering till radiokurserna i framtiden 

]<unna ske så, alt icke mera än omkring 15 i 16 °/0 komma att 

underkännas (se tab. VII). 

För rekrytkurserna har den hittillsvarande kassationspro

centen uppgått till omkring 40. För värnplildskursema har den 
varit betydligt högre. 

Ett ytterligare bevis för provens värde kan man få, om man 

jämför den i tab. VII faktiskt funna fördelningen, dels med den 

fördelning, som skulle uppkommit, om proven, utan att kassera 

flera än nu, varit ideala och dels med den fördelning som skulle 

uppkommit, om proven fördelat de undensökta enligt slump. 

Enligt 

betyg 

Enligt 

1 

betyg 

Tidskrift i Sjöväsendet. 

Tabell VIII. 

(Idealfördelning.) 

Euligt prov 

a l 
l 

A 54 °/o l 
B 4 °/o l 

Tabell IX. 

(Slumpfördelning.) 

b 

o .,. 

42 °/o 

Euligt prov 

a l b 

A 31 °/o l 23 °/o 

B 27 o/o l 19 Of0 

9 
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Vid jämförelse mellan tah. VII och talJ. VIII, resp. IX sy, 

nes, hur mycket närmare man kommer idea1ct genom att an, 

vända den psykologiska prövningen i stället för alt lala slumpen 

råda. Om proven kassera 42 °/o men betygen 46 °/o s~t är, som 

synes av tah. VIII, den ideala överensstämmelsen 54 + 42 '"" 

96 °/o under det att överensstämmelsen enl. tab. YII är 86 010 

men enligt tah. IX bara 40 °/o. 

Under dessa förhållanden synes det icke bara vara försYar-

1igt utan i hög grad ändamålsenligt att Yid rekrytering lä tu 

prövningsresultatet vara avgörandc.1
) 

Vi ha i det föregående flera gånger betonat, a lt deL är det 

samlade prövningsresultatcl, som fäller utslaget. Då nu grän

serna för de enskilda proven fastlagLs, är det möjligt alt länma 

mera bindande bevis härför än som hittills förebragts. 

Om man, som skett i sista kolumnen .av tabell VII, beräk

nar det procentuella antal b-män, som konm1er på resp. A

ocJ:,l B-grupperna får h-kolumnen för de enskilda proven föl

jande utseende (tab. X): 

Tabell X. 

l b 
l b l b 

l 
b l b l h l 

l II l III l IV v l VI l VIT 

A 
l 

4 Ofo 

l 
O 0 /o l O 0/o 

l 
2 Ofo 

l 
O 0 /o 

l 
l Of u 

l 

l l l l l 
l 

B 11 °/o 5 o/o 9 °/o 5 °/o 2 °/o 
l 

5 ° 'o 

l l 

1 ) En nu pågående re'krytkur.s, där redan efter 3 månader ett an· 

tal deltagare avgått från kursen på grund av bristande förmåga , upP· 

visar äv•en en god övereniSStämmelse med hänsyn till de kmsse radeS 

prövningsresultat De flesta av de avgångna skulle icke antagits 0 111 

vid prövningen ovan~tåend-e gaJkändgränser hade gällt. Vid antag· 

ningen voro emellertid dess1a gräneer ännu icke fixerad·e. 

- 133 -

Att varje enskilt prov bidrager till d d'ff . _. . 
B .. , . en 1 e1 enl!enng av 

A- och . -~ann.en, som pavJsals i tah. VII är lydli,crt. Var·c 

prov hm selekliv betydelse men J·än.r ·t d 0 
• J 

r · .. ' · 1 O'l me den selektiOn 
tah. 'II uppvisar, ar den selektion som ·'lsladl 

,· l _, .. . c c W'llli11CS crenoin filt 
ensld t prov foga betydande. De enshld . .. 0 

. 

d . , . " a p1oven aro 1 deLta 
avseen e att betral-la som tests 1 en ·t ·t -. 1 S . 

. - es SJ,a a. om Isolerad 
fenomen ha de mm are a.tt sä o· a än tills c 

.. . d . o amman med varandra. 
Forena e giVa de en belvdelsefu11 1-· ·'· 

.. o .J ,unshap om en U11de ""l·t 
persons fOI-maga. rso' 

Antagningsnormer. 

. De fordringar med avseende på prö·vnincrsrcsullat ,o 

gnmdval av undcrsö1minf!arna visat sia läm])liga l , s~n~ pc~ 
tab. VI. ~ o , , 1a angiVIts 1 

Dessa gränsvärden J· .. f 
- ,unna over öras t1'll s-" 1 11 d 

n i\ · ' et (a a e procent 
. ummer . . Han beräknar då det antal ans.tällninossökand -

I de enskilda proven fått ,:· -d . o e, som 
a· ) .. . c 'di en understlgande de i tab VI 

anotvna. Deralm mg en är lätt alt u tf" . d . .. . 

vorna fia I- VIII _ . o • o 
01 a mc h J alp av kur-

o· somerhalhtspa174st t"l!. 
rekryter. c • ans a -nangssökande 

Gränserna uttrycl\ta i "/o-n:r få fölJ'ande 
värden (tab. XI). 

Tabell XI. 

~~~~~T=~~= 
-

Prov Il II l III Il IV l V l V l l VII l VII 
kvant./ kval. l VI kvant, kvnl. 

~., .. ,,G 1 25 1 25 1 , 1,, 1 17 1 20 

1
,, 

l ö", """''" l 45 l 36 l 34 l 26 l 33 l 37 l B4 117 
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. f' IX lla dessa värden inprickats, de undre 
I diagrannuet 1g. -" < ' 

• • • 

Gränserna med slreclwde och de övre med heldragna hnJel. 

"' 
Figur IX. 

IO::J •jo - ~ l l l l l 
90 

.,. l l l l l l l 

80 

' i• l l l l l l l 
70 .,. l l l l l l l 

60 

., . 1- r l l- t-- -1-l_ 
, 

50 0

/

0 

-l l l l l 
40 °/o --1 1 1 __ 1 l 

-~-,_l 1-

30 °/o ~--~-~== - --. 1--, 
20 °/o _ ,_,_ .. --~-~ l== 

l l 

10 °/o ----.-

II l III 

, .... l 

O o/o 

Fig. IX. 

...... 

VI l VII l VII 
Kvant. Kval. 

l. d hJ. älp av hans upp-
En undersökt persons 0/o-n:r. ~an me . . . -VIll 

ådda försöksresultat utläsas antmgen ur kmvoma hg. I . -

n . tt b ll . Hans pi o 
eller direkt ur proven medfölpnde procen a e eL . 

1 
• · f" • d agran1me ' 

centnummer för varje enskilt prov kan sa m oras a I , 
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varför en blick på delta är tillräcklig för atl man skall se, hur 

proven utfallit. Den undersöktes kurva skall med hänsyn till 

7 försöksresultat uppnå eller överskrida de övre gränserna, un

de1· det att ett försöksresullat endast behö,ver uppn tt eller över-· 

skrida den undre gränsen. 

Med ovan angivna fordringar l1ar, av de ansLällningssöJmn .. 

de rekryter som hittills undersökts, endast 32 Ofo uppfyllt ford

ringarna för godkännande. Då man icke har någon anledning 

förmoda, att gmppen anställningssökande skall få väsentligt 

ändrad sammansättning, har man tydligen alt i framtiden vänta 

sig, alt i stort sett endast l på 3 av de anställningssökande, som 

godkänts vid inlelligensprövningen, uppfyller de fordringar som 

här uppställts. 

Vid prövning av anställningssökande ä,· det icke nödvändigt 

att låta alla till prövning inkallade underg~t samtliga prov. 

Efter genomgångna inlelligensproy sker pröovningen med de 

speciella radioproven i 2 etapper. I första etappen prövas med 

p11ov t. o. m. V. Om dc ovan angivna go(U-::iindfordningarna 

upprätthållas, ~tterst~t som ,godkinda efter denna etapp endast 

39 Ofo av de sökande, och följaJ.~thgen behö,ver endast dessa 39 Ofo 

underkas tas prövning med mottagningsprovcn. Någon annan 

eliminaHon a y prov är, som föTut helonals, icke t ilEt len. Det 

är det samlade prövningsresultatet som fäller utslaget. 

Antagningsfordringarna kunna ev. synas höga, men erfaren

heterna från de undersökta radiokurserna ha dock visat, alt de 

icke äro för stora, om resullalet av utbildningen skall bli till 

fredsställande. Sannolikhelen i'ör att den anställningssökande, 

~om icke uppntu· godkända prö,vningsresullat blir en god radio-

1~ah,os, är så liten, att det knappast ]\an anses försvarligt all 

lJl! radiouthildning antaga sökande medlägre prövningsresullat. 
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Från sjöscout till sjövärnsman. 

sakkunnigförslag om maritim ungdomsutbildning. 

Man kunde tycka, alt det borde finnas en liYskraflig mari 
tim ungdomsrörelse i vårt land, statens hjälp ,och tillskyndan 
förutan. Ingen tvekar Yäl om all intresset bland pojkarna -
och flickorna med för den delen - finns i rikt m~tll. Men 
granskar man närmare den m.aritima ungdomsutbildningem 
nuvarande läge, skall man finna, att den alls inte är så u tbredd 
och fast organiserad, som man kunde önska. Och alldeles pa 
fallande är, att någon sjömili tär utbildning inte slått pojkarna 
till buds. LandsLarmens ungdomsrörelse har inte haft någon 
mots.varighct på det mar ina gebitet - om man undantar några 
lokalt betonade insatser. 

Orsaken ligger i öppen dag. Ekonomi och ledare hela de 
Lvå slora skär, på vilka m~mga goda i111ilialiv strandat. För a ll 
ge pojkar en marilim utbildning, ]Jehöver man båtar, som kos tar 
gansl;.a stora p~ngar. Till hMarna fordras kvalificerat bltfal, 
män, som inte bara är sjötekniskt kunniga utan också lämpade 
till ungdomsledare och entusias tiska för sin uppgift. 

Från försvare-ls synpunkt måste det sägas ha varit en bti::; l. 
att pojkar med håg för sjön inle hafl möjligheter att i ung~ <1 1' 
- medan fritiden ännu är riklig - skaffa sig en första utb1ld 
ning i sjömanskap ooh sjömilitära ting. De, som velat militärt 
ntbilda sig före sin v;ärnplikt, ha fått vända sig åt andm h ftl l. 
Kanske har p ~t det sättet deras ir~lresse flyttats över till andra 
områden. 

Förvisso är det också från handelsflottans sida ett önske-
mål, alt pojkar, som ämna gå till sjöss, kunna få någon för
beredande utbildning i sjömanskap eller åtminstone få tillfälle 
att pröYa sin lämplighet för sjömansyrkeL 

-137-

Synpunkter, sådana som dessa, torde ha legat till grund för 
det uppdrag som försval'Snlinistern gav chefen för madncn, 
nämligen alt verkställa en utredning om hur en sjömililii.r 
övnings- och utbildningsverksarnhel för ungdom bö,r ordnas. 
En sakkunnigkommille tillsattes av chefen för ma11inen, besta
ende av kommendör G. \Vahlström., ordförande, civilingenjör 
Tore Hydcn, generalsekrelenare Folke Thunborg och notarie 
Bengt Junker. I direktiven för utredningen utsades, att man i 
första hand borde bygga på de redan existerande organisatio
nerna. Därvid nämndes särskilt Sjövärnskårens - den Iörul
yarande FriviUiga Mo lorbåtskårens - ungdomsverksamhet samt 
sjöscoutverksamheten. I slutet på förra ~Jr.et fram1ade de sak
kunniga t ill chefen för marinen ett förslag till maritim ung
domsverksamhet. 

F örslage ls syfle i:ir yllcrsl alt stärka vår värnkraft genom 
att göra det möjligt för pojkar alt frivilligt utbilda sig i marina 
ii.mnen, innan dc fullgöra sin vi1rnplikt. Man kan uttrycka sa
ken så, aH förslaget innebär en tillämpning av principen »rätt 
man på rä lt I)lats». Den som genom frivillicr ulhild111inP skaffat ' b b 
sig vi ssa militära kunskaper skall placeras på en sådal1' post i 
vårt lands försvarsberedskap, att han kan göra dessa kunskaper 
nyUiga. Det innehär i delta speciella fall, alt han skall full
göra sin värnplikt vid flollan. 

Dc sakkunniga ha - i enlighet med sina direktiv - sökt 
undvika att skapa någon ny, slor organisation. I stäilet har 
det gällt att foga ihop den maritima ungdomsverksamhet, som 
l"edan nu bedrivs, på ett sådant ,sält, aU utbildningen blir s ~t 
effektiv som möj ligt, och samtidigt ge organisa.tionerna möjlig
~eter till vidare utveckling. Dc sakkunniga ha funnit, rutt en 
hllfredsställandc maritim utbildning för ungdom kan byggas 
t'~P på sjöscoulycrksamhcten inom Sveriges scoutförbund och 
Pa Sjövärnskårens a:spiranlutbildning. Genom att kombinera 
dessa två utbildningsformer kan man skapa en f.ottlöpande 
lllaritun· f t f.. "l f o 2 o o f os ran or poJ <ar ran l ars alder och fram till 

1
Yllda 18 år. Uppdelningen meUan de två nämnda organisa
'?nerna är självklar. ScoutrÖ'relsen s-kall ta hand om. pojken 

Pa ett yngre åldersstadium - de sakkunniga fö,reslå mellan 12 
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och 16 år _ och ge honom hyfs och h Ctllning och en första Hl
bildning i sjömanskap, som är en grund att hygga vidare Pa. 
Utbild111ingen skall b edrivas helt i enlighet med scoutrörelsens 
principer och vara fri från varje militär ans trykning. Som 
aspirant i Sjö,värnskål'en får pojl<en sedan från 16 års :\lder en 
förheredanclt~ sjömil i Liir utbildning sam tidigt som färdighele1 nu 
i sjömanskap hyggas p~l. Utbildningen i Sjöv;imskårcns aspi_ 
rantavdelningar ~ir tre:\rig. Den som gå tt genom fullsl änd ig 
aspiran tutbildning skall fullgöra sin värnplikt vid fiolLan oc.h 
kan sedan - om han så önskar - söka inträde som akli\' 
medlem i Sjövärnsk~n·cn. Kedjan är sluten från den tolv~n· ige 
sjöscouten till elen 22-årige medlemmen i Sjövämskåren. Poj
ken har fått en rejäl sjöu tbildning och oc.ksii kommil p :1 en 
post i vårt förs>\·ar , där hans lzunskaper lzan utnylljas. 

På en idealisk ungdomsverksamhel av delta slag kan m an 
ställa många kras. Men vissa äro ofdmkomliga. Till all ll ii rja 
med skall elen slå öppen för alla pojkar, oberoende av om de 
tillhöra förmögna famlij er eller ej . Utbildningen lll ~ts le alllsit 
gö.uas billig. Verksamheten kan inte hedrivas bara i en . eller 
ett par större städer. Längs hela Yi r kusl måslc möjligheter 
finnas för sjöintresserade pojl<ar aH ansluta sig till och Et del 
av u;t:bilclningen. Del Hn- vidare inlc bli en utbildning, som 
omfallar bara en eller ett par faltiga sommarmnnader. I sElilet 
måste man ordna en gradvis stegrad utbildning, som hedrives 
året runt, Etl vara n1.inclre intensivt under vinlerm:lnaclcma. 
Till sist men icke minst v·iktigl: uthildruingens mål Hu· icke 
vant endasl att ge pojkarna tekniska kunskaper. . Syrtel m <'t srte 
också vara att fostra pojkar till goda 1nedborgare, som ~ig a iå e 
blott vissa kunskaper ulan ocks~t vilja att ställa dessa Lill lan
dels förfogande. De sakkunniga ha skärskådat problemet med 
dessa utgångspunkler och funnit, alt en utlrildning baserad p;t 
jus l de två förutnämnda organisationemu skulle äga fö·r·u L s ii Lt
ningar att fylla dessa krav. 

Vad får pojken då lära sig som sjöscou l'? L:JL mig ti ll att 
h6rja med konsrtatera, att sjöscoutarhele hedrivs inom cll fenl · 
tiotal scoutkårer Lillhöranclc Sveriges Scoulförhund, spridd~ 
längs efter våra kuster men också inne vid Y[tra st·ora sjö9r 
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50111 Vänem och Vät tern. ~E1lel för sjöscoululhildningen lzan i 
l<orthet beskrivas m.ecl det ord, som sco utrörelsens grundare, 
lord Baden-Powell, sa llc som verksamhelens syfte: [ostron lill 
medborgamnda. :NHdeL är allls ~1 först och fr~imsl all göra poj
l<en ti ll en bra karl, l andra hand aH utbilda hon om i sjömatt
skap. Han skall lära sjg att reda sig sj i.ilv, alt La ansya rcl för 
s.ig sjiilv och andra. Sjömanskape ls grunder skall Hiras i srn~t
båtar. Man blir inte sjöman genom a ll hala i ell skol p ~t en 
stor yac~1t utan att vela varför man egentligen gör s:\. P0jkarna 
skall ut och härja ensamma i sm[lbålar och s[t snart som möj
ligt bära hela ansvaret för seglandet för all lära sig först ;\, hur 
vind och sjö verl<ar på farkosten. Del iir d~idör en naturlig sa,k, 
att sjöscouten den första sommaren utbildas p:'t e ll läger i land 
med dagsseglingar. Rodden ägnas mycken tid, och semafore
ring, sjömaning, sjökortläsning och andra scoulfördighelcr trä
nas - i stor utsträckning i lekens och Liivl.ingens form. Det 
kan inte bli tal om anna'L än a ll känna s ig för under den första 
sommaren. Självfallet ~i gnas en hel del Lid {ll Yad man kan 
kalla båtvett. 

Under de följande somrama drar sjöscoulpa lrullerna med 
sina ledare ul p[t skärgårds- orh kustseglingar p~t LY~'t eller tre 
Veckor. Signaleringen drivs hårdare, man ger S>ig pft ocks:'t 
morsering, seelan hastigheten i semaforering hl i Y i L lillfr.eclssl~il
lande. Pojl<arna göras förtrogna med sjökortet, hörjar rita in 
kurser och pejlingar, Lriinas i all aJlYända handlod och skädd
logg, lär sig kompassens mysterier och sh\r inle Ji.i.ngr·c bara de 
vanligaste lmopama och sleken. SjuJ~yard, matlagnin g, lag
ning av kläder och segel och en hel del annat L1r dc också lä.ra 
sig. Den sista sommaren kommer sjöscoutlidens höjdpunkt , 
havssegling en, som samtidigt blir elt slutprov p{l allt Y ad p oj
karna lärt under de fyra scoulårcn. Den förberedande utbild
ningen i sjömanskap är avslutad. 

Som tidigare sagls hedrivs utbildningen in le h ara under 
s~rnrarna. Urucler vinlermånaderna trimmas sjöscontema i na
VIgationens teori och i allmänna scoulfärdigheler. På våren är 
det en bråd tid. Då sl<a pojkarna under leelamas Ö·\'erinsecncle 
ställa h o t · d · f " d · · c a arna 1 or n1ng. Ja et v1set hhr man aldsam om 
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materielen. Den pojke, som en hel vårsöndag stML och slntki t 

lJmdläggn ingcn med vitfärg eller fernissa, ser säkerligen till alt 

den in te i onödan skmnfilas. Och på det vise t är det ocksa 

möjligt atl hålla kostnaderna nere. På de flesta håll sköter 

pojkarna också uppdragning och sjösälln:ing. 

L~rt oss nu g{l över till Sjöv~i.rnskåren och se på aspiranl

l llbildningen. Den är av nyare da lum - i e tt par flo ttilj er 

har man dock sedan åtskilliga år erfarenheter att bygga p~t. 

Det gäller här till en början att bibringa pojken militär pli och 

ordning och sä lta honom in i de förs ta grunderna aY de l ämn (~ 

man kan kalla »allmänmilitärl>>. Liksom inom sjöscoutrörelsen 

måste utbildningens tyngdpunkt ligga på sommarens prakliska 

övningar, som här räcka en månad varje år. Exemis och skjut 

ning ~i.ro nya ii.mncn, M vilka mycken tid mås te ägnas, för att 

man skall nö,ta in de förs ta gn mdema. signaleringen är et t 

ämne, som drivs hårt och som ocl<cså uppskattas av pojkarna. 

segling och rodd är s tändigt återkommande prog~·<tmpunkl er . 

Kortläsning och kurssättning och kursrättn ing ko11uncr tillbakD. . 

faslän nu på elt högre stadium än i sjöscoutrörelsen. Friliden 

ulfylles nucd idrott, och man vill också ge aspirantema cu 

Iörsla medborgerlig allmänbildning. 

Under elen andra sommaren å terkommer i · s lor t scll samma 

program, ehuru med ökad svårighetsgrad. Antalet segli ngar ä r 

större och färderna är hngre. Skj ulutbildn ingen och exerciseu 

iir mer av::mceracl. Gas- och luftskyddst jänst, sj ukv~n·d o. d. 

ing~tr ocks;\ i utbildningen. 

Under den sista sommaren, då aspiran terna kom1nit upp i 

18-[trsflldcm kommer u tbildningens. kulmen, en fjor lon dagars 

havssegling med sjögående fartyg. Den sista sommarved::nn 

iiger examen rum, clä alla inlärda färdigheter prövas. 

Vinterm:"maderna är fvllda av arbete för aspiranlerna. 
v 

' 

Tr.oreliska övningar, Yari ingår också instruk tion ) sjöfarts-

kontroll m. m., omväxlar med praktiska övl1'ingar i skjutning 

med karbin och kulsprutepistol, exercis, orientering till fots och 

på skidor och andra övningar i skog och mark. Samkväm och 

diskussioner fullbordar aspirantens utbildning. 

Så ser den aULså ut i stora drag, utbildningen i sjöscoul-

- 141-

rörelsen och i Sjövärns.k:l;:ens ungdomsavdelningar. Men det 

är alldeles klart, att elt nära samarbete måste äcra rum för att 

utbildningen i elen ena organisationen ständigt sl~all st ~l i sam

klang med det, som pojkarna bjuds på det andra hållet. För 

att sm110rd~a utbildningen i dc båda organisationerna föresl:"t 

de sakkunmga inrättandet av ett råd, Maritima uncrdomsråde' 

som även skulle handJ1ava den gemensamma propa~andanL oci~ 
f~rval.~a gemen,sam.ma medel. I rådet skulle ingå represen1anter 

for, forutom Svenges scoutförbund och Sjö-värnskårcn, även 

Skolöverstyrclsen, Hedareföreningen och Sjöfolksförbundet. 

I fråga om samordningen kan i övrigt nämnas att man 

tänkt sig övergången från sjöscoutrörelsen till Sjö;ärnskårer· 

f~ivillig. Det skall ävenledes stå Sjövärnskåren fritt alt :;om as~ 
p1~anter antaga. andra än sjöscouter. Under rörelsens första ar 

maste av naturliga skiil delta ocks·"t blr' fallet 1. sto · l l ·· 1 · 
~ . , . r u s rac -:mng. 

De ~akkunmga ha utförligt uppehållit sig Yid ett problem, 

~om, ~:1l 1gt deras .. menoing är av slö,rsta vikt: ledareutbildni11gen. 

I betankandet fareslas att ledarekurser skall anordnas inom 

b~.da ~rganisationen~a oc~1 program för sådana kurser har npp

sldsser ats. Utan tviVel ar 10darnas fönnåga och intresse den 

faktor, som i längden avgör om en utbildningsvePksarnhet av 

detta slag lyckas eller ej. Med en god ledareulbildnincr bör der 

ha alla möjligheter att kunna fvlla sin uppcrift 
0 

' 

v v o . 
ad kommer då på statens andel? De sakkunnicra f6reslå 

att ~~at l ' ll .. l. o ' 
-- en s ,a stoqa verksamheten genom a lt för sjöscoutrö-

relsens del bidr·acr t'll · ·· t d l · 
sco ·:. , "a 1 SJoscou av e nmgarmus båtinköp och till 

o utforbundets ledarekurser. I fråga 0m Sjöv.ärnskåren före-

slas att state l· l l t o r·· 1 1 
' n s ,a s a or 1a va kostnaden för aspiranternas 

sommaruti 'ld · 
111 

. • )J nmg samt helt bestrida kostnaderna för övnings-

~tenel och ledarelmrser.. Ett särskilt stipendieanslacr för 
l11rudre b dl d .1 .. o o 

. eme a e POJ mr forcslas. Ingen pojke skall av eko-
llomrska si ··1 I.. f o • 

D <a a vs <aras ran möJligheten att delta i utbildningen 
nder d .. . " .·· _ · 

u o . e nannaste aren heral,nas kosl111aden för statens del 

uf~f: ~rll c:a 60,000 kronor om året. Då har räknats med en 

as . nrng omfattande sammanlagt 1,200 sjösconler och 750 

' Prranter, alla årskurser inräknade 

Bengt Junker. 
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H i t l e r, A d o l J, Min Kamp. .2. uppl. Si·hlm 19-H. 

I?inlands blå-vita bok. IL SthJm 1\:lH . 

. Jiigerskiöld, Ahnluncl, Huttkvist & Göthberg Ed

l u n d, Sanning och sägen om 1\:arl XII :s död. (,K,aro·Iinska i'ö r· 

' bundet). St.itlm 19-H. 

+ l•'htlandskommitti'ns verksamhet och de frivilliga sYenska Iörba ndt'll 

i Finland 1939-1940. Stlllm HJ.Jl. 
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R a u s c h n i n g, H e l' m a n n, Vilddjuret och den stora freden. 

~. upp\. Sihl 19H. 

ö a i n t J e a n d e, R o b e r t , Demokrati, smör och kanoner. 

Sthlm Hl-11. 

W a v e l l, A r c it i b a l d, Fältherrekonst. Sthlm 1\J·H. 

D e m a i t r e, E d m o n d, IDsstagens politik. Sthhn J rnl. 

L u n el s t r ö m, .'l g e, Flygvatmets insatser under det andra Yii l'i ds· 

kriget. Sthlm 19-±1. 

Gihl, Tor s ten, Folkrätt under krig och neutralitet. Sthlm 1\1~1. 

S to l p e, H e r 111 a n, Stormakterna och Medelhavet. Sthlm 19-J.t. 

+ O t t e r v ci. k, G ö .s t R, Litteratur om Blekinge. En bibliogrnfi.'k 

översikt. Lund l9U. 

L u t z o w, F r i e d r i c h, Seekrieg mul Secmacht. l3 e rlin 19J1. 

+ S j ö Sl t r a n el, \V i l h e l m, Grunddragen av den militära undol'· 

vh;niugens upt>lwmst- och utvecldingsJtistoria i Srerige t ill {lr 

1792. Upps. 194.1. 

F1·ihet och försvar, Sthlm 1941. 
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1 i l' h e h o r n, P (e r) , Henawilldet uti l\Iare Balticum Yilken dät 

samma tillkouunet·, enligt samma hafs lmster . .. U. 0~ 0 å. (kopia 

av ma11u.skript). · 

r u g e r s ·O l l, R a l P l1, Rapj)ort från ]~ng land. ,sthlm 19.U 

If 0 r n b e r g, E i r i k, Sverige och Rrssland genom tiderm~. 
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+ H:son-Ericson, Stig, Det nutida sjökrigets karaktär 

Sthlm 1941. · · 
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Sv e~· s s o n, ,s a m, Hand bol{ i sjömansa;bete. Sth1m 1941. 

A r v 1 d 6 s 0 n, C. G. A. & H i l j el i n g, C. 0., Modern navigation. 

Karl.shamn 1941. 

Ta.schenbuclt der Kriegsflotten. J ah r g. 35. 1'941-42 Bedin 1941. 

+ T a f f r a i l, The N a vy in Action. London 1940 .. 

+ H u r d, A r c h i b a l d, The Battle of the Seas . Lonelon 1941. 
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Lonclion 1941. 
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Förteckning 

under tiden 1--30 december 1941 nyinkomna böcker 
marinstabens bibliotek. 

Förf:ns namn 

Böttgor, G·erct 

Tyskland, Au.s,wärtigen. 
Amte.s. 

Meier, Friedrich 

Foertsch, lie11mann 

F·etzer, Fritz 

Bahr, Rans 
Ahlberg, A., Antoni, N. 

m. fl. 

Beng~'\9on, B. F. 

Bokens titel 

Narvik im Bild. Deut.schlancl.s 

Kampf unter der ~fittornacht

sonrue. 
R evolutio.n im :Hitte1meer. Der 

Kamf um elen ita.lienschen Le
bemsraum. 

Knieg1o1marine am Feincl E.in 

Bildbericht i.uher elen deutschen 

Freiheitskaanpf zur See. 
Der Offizier der deutschen W ehr

macht. Eine PflichtenJ.ehre. 

ölpolitik der Gro.s.smächte. Unter 

krieg.sw irt.schaft1ichen Gesich t s
punkten. Das ja•panische Bei

spiel. 
Das Oel im engiichen Krieg. 
Jld:änniskokuTIJskap och människa

behandling. Praktisk psykol-ogi 

för envar. 
V ad var och en m åste veta om 

bombanfall. (Luftslkycl!cls,förbun
cliet).. 

=--
1 Förf:ns namn 

I-
Brandt, W. 
13olancler, K. G. 

Siewe·l't, Wulf 
Arp.s, Th. m. fl. 

Storbritanien, Air 
Ministry 

Spanien 

Hägg, Erik 
Taschen hu ch 
Goodrich, Marcus 
östkarelen 
J ollieiS, E m rys 
B·ongartz, Heinz 

Collincler, Per 

Statens informations
styrelse 

Riks g ä l eLskontoret 
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Bokens titel 

:N or ge fortsätter kampen . 
Englands viig. 
Dezim al-Kla.ssifika tio n. 
Deutsche KurzaiLs,gabe. Aufl. 3. 

erweitert & verbessert. 
Die bri tischc Seernach t. 

Kl·eine Wehrge·ographie c1es 
\Veltmeeres. 

B.omber command. 

Com:ision de la armada para sal-
vamenta de buques. 

Uneler tretungad fl.a,gga . 

der KriegsHott.en 19•41/42. 
Delil•ah 

Kampeu om Ös•tkar'elen 
The shmne of Vichy. . 

Se·emacht D-eutschland, Wiederauf-

stieg, Kampf uncl Sieg. Bd. 1. 
Privata synpunkter på slkärgårdiSI

navigering. 

Från Departement och Nämnder 
N:r 1!1/41. KrisförvaHn·ingen .. 

Arsbok Ärg. 21. 
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Litteratur. 

Sjökrig i l\'Iedelhavet. Eng,ehsk titel: >>Lion es.s 

,of the Seas>>. Av George H. J~ohnston. Pris kr. 6: fiD. 

Carl Rehnskogs förlag, Stnckho-lm. 

I för-etalet säger författaren, att boken är en berättelse om •le 

öden -och äventyr, som den australiska kry&sal'en Sidney upplevde un. 

der sju måruaders krigstjän.st tilhsmnmans med den bri·ttiska Mednl

havsfl.ottan. .M:en eftersom Sidney var i .strid me.d fartyg och Hygplan 

vid ej mindr-e än S8 tillfällen, utgör skildringen en välskriven översikt 

av hela sjökriget i Medelhavet under clte.ss mest intens}va skede. 

Boken skildrar jagar.stricl-er, kryssarstrider, ubåtiJ,a;nfa'lll, anfall 

mot konvojer, bes,kjutning av befästningar i land o-ch flyganfa1l. mot 

fartyg till s-jöss med en sakkuookap, som b-evisar, att författaren h aft 

t-illgång till .såväl ·officiella amira'litetsrapporter som berättelser f rån 

deltagarna i dessa .strider. 

Av .speciellt intres.se äro striderna utanför Bardia, engelska flot

tans angrepp på den franska sjöstyrkan i Orlan, "s jöslagen vid Kap 

Spada ·och Kap Matapan .som framföra1lt cliet kombineraJdte fl:ott- och 

flyganfallet mot Taranto. 

Aven om boken i vi,;,c; mån avser att förhärliga den engelska flo t

tans strider om hert\avälcl-et tiLl sjöss i M-ecLe!havet, ger författaren sin 

elDge åt de italienska &jömiinnen, som i ett Hertal drabhningar -

framförallt på .småfartyg- visade pwv på lysande ta;pperhet. 

översät.truingen är mycke·t väl gjord, och ingen arumänknin.g k.an 

riktas mot den mångfald av sjömilitära uttry,ck och termer, som före

komma . 
.Såsom .slutomdöme kan sägas, att hoken väl förtjänar att läsas 

- icke blott av sjömilitär utan av alla som havru intresse för den 

väldiga kamp ·om Meclel'hav,et, som alltjämt på~år. 
o. B. 




