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Meddelande från Kungl. Örlogsmanna:: 

sällskapet nr 2/51. 

Ordinarie sammanträde den 7 februari 1951. 

1:19 

l. Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat och 
meddelade att sedan föregående sammanträde hedersle
damoten K. 'V ester avgått med döden samt lyste frid över 
h ans 1ninne. 

-1. Y aleles till föredragande och suppleant i veten
skapsgrenen förbindelseväsende för år 1951 ledanwten 
~orström resp. ledamoten P. G. Lindgren. 

5. Redogjorde sekreteraren för en till Sällskapet in
kommen tävlingsskrift, benämnd »Kustsjöfarten och ubåts
hotet». Skriften hade överlämnats till Beredningsutskottet, 
som inkommit med skriftligt utlåtande jämlikt Sällska
pets stadgar. 

Uppläste Utskottets ordförande utlåtandet, i vilket 
11ttalades att skriften icke ansågs värd belöning. 

Beslöts att skriften icke skulle föranleda någon Säll
skapets åtgärd. 

8. Föredrog ledamoten Norström inträdesanförande, 
som berörde »Några synpunkter på utbildningen av flot
tans signalpersonal». 

Framförde ordföranden Sällskapets tack till ledanw
ten Norström för det intressanta och tankeväckande an
för andet, varefler följde en stunds diskussion. 

Tidskrift i Sjöväsenclet. 11 
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9. Föredrog ledamoten Taube 
som berörde »~ågra synpunkter på 
problem». 

in trädesanförandc, 
flottans persona l-

Framförde ordföranden Sällskapets tacl( till ledamo

ten Taube för det käcka och trevliga anförandet, varef te r 

fö ljde en stunds diskussion. 

10. Införde sekreteraren sju särskilt inbjudna förbin

delseofficerare, som hälsades välkomna av ordföranden. 

11. Föredrag sekreteraren utdrag ur av ledamoten 

P. G. Lindgren inlämnad årsberättelse i förbindcl sc

v~1sende. 

Uppdrogs åt sekreteraren att tillledamoten P. G. Li nd

gren framföra Sällskapels tack för den intressanta :"trs

hcrättelsen, varefter följde en kort diskussion. 

Ordinarie sammanträde den 7 mars 1951. 

1. Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat och 

meddelade att sedan föregående samn1anträde ledamote n 

J. A. Sjöqvist avgått med döden och lyste frid över hans 

minne. 

3. Meddelade ordföranden att Sällskapet som gåva 

av H. M. Drottningen och hedersledamoten Earl Mou nt

batten of Burma fått mottaga markisens av Milford Hav en 

bokverk »British Naval Medals» och »~aval Medals» sam t 

uppläste Sällskapets tacksamhetsskrivelser till Hennes Ma
jestät och Earlen. 

5. Bifölls ledamoten Carlfors anhållan om befriel se 

på grund av sjukdom från uppdraget alt vara före dra

gande. i vetenskapsgrenen Heglementen och förvalt ning 

för 1950. 
Beslöts att ävenledes befria suppleanten, ledamoten 

i\falm från sainma uppdrag och att årsberättelsen sk11llc 

uppskjutas och sammanslås med berättelsen för 1951 . 
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6. Yaleles tm föredragande och suppleant i veten

skapsgrenen reglementen och förvaltning för år 1951 le

damoten Segrell, respektive ledamoten Malm. 

7. Fördrogs revisionsherättelsen för år 1950 avseen

de förvallningen av Sällskapets, tidskriftens och biblio
tekets r bi kenskaper. 

Biföll Sällskapet revisorernas förslag att bevilja äm

betsmännen, redaktören och bibliotekarien ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 1950. 

8. Invaldes till hedersledamot av Sällskapet lands

hövdingen Berlil Fallenius. 

9. Yisades den nyinspelade kortfilmen »Sjökadetlen». 

Karlskrona den 8 mars 1961. 

C. G. de Mani. 
sekreterare. 
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Årsberättelse i förbindelseväsende 
för år 19 5O (utdrag). 

Au kommendörkapten G. Lindgren. 

Internationella k onferenser rörande 
telekommunikation. 

Den internationella verksamheten på telekommunika
tionernas område är även av svenskt militärt intresse, sär
skilt för marinen och flygvapnet. I det följande lämnas en 
redogörelse för denna verksamhet efter andra värhlsk ri 

gets slut. 

Internationella telekonventionen 1947. 

Den vid internationella telekommunikationskonferen
sen i Atlantic City, USA, år 1947 antagna Internationella 
te lekonventionen (International Telecommunication C on
uention, litlantic City, 1947) ratificer ades av Sverige i d e
cember 19-18. Konventionen jämte tillhörande reglemen
ten upphäva och ersätta tidigare internationella ÖYerens
kommelser på detta område, nämligen telegrafkonventio
nerna i Paris (1865), \Yien (1868), Rom (1872) och SL 
Peter sburg (1875) med tillhörande reglementen, de inter
nationella radio telegrafkonventionerna i Berlin ( t906) · 
London (1912) och \Yashington (1927) med tillhörande 
reglementen samt internationella fjärrförbindelsekonv en
tionen i Madrid 1932 med radioreglemente och tilläggs
reglemente för radio (Kairo 1938). 

Atlantic City-konventionen trädde i kraft den l j a
nuari 1949. Den sammanslutning av nlCdlemmar, som 
biträtt densamma, benämnes Internationella teleunionell 
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(Th e International Telecommunication Union) och om
fattar alla stater av betydelse utom Japan, Spanien och 
Tyskland, som ställts utanför. 

Te lellnionens uppgilter. 

Säte för unionen och dess permanenta organ är Ge
neve. Dess uppgifter angivas vara: 

a) ati vidmakthålla och vidga det internationella sam
arb etet, när det gäller alt rationellt utnyttja och förbätt
ra alla slag av fjärrförbindelse (tclecommuni.cation); 

b) alt främja utveckling och effektiv användning av 
tekniska hjälpmedel, som kunna utnyttjas av olika tjänster 
inom fjärrförbindclseområdet, samt att i största möjliga 
må n göra dem tillgängliga för allmänheten; 

c) att samordna nationernas verksamhet i deras strä
van att uppnå dessa allmänna mål. 

Dess viktigaste arbetsuppgifter bli härvid följ ande 

a) att fördela radiofrekvensområdet och inregistrera 
tilldelade frekvenser, så att störningar mellan radiosta
tioner i olika länder undvikas; 

b) att befrämja samarbete mellan unionens medlem
mar i vad avser avgifter för telefon och telegram i syfte 
att uppnå de lägsta möjliga taxor, som~ äro förenliga med 
god trafikstandard samt självbärande och sund ekonomisk 
förvaltning; 

c) alt taga initiativ till åtgärder, som åsyfta att med 
telekommunikationernas hjälp trygga människoliv; samt 

d) att bedriva forskning, lämna rekommendationer, 
samla och puhlicera uppgifter rörande telekommunika
tionsväsendet till gagn för unionens medlemmar. 

Konventionen har avslutats under fullt erkännande 
uv varje lands suveräna rätt att själYt bestämma över sitt 
telekommunikationsväscnde. 
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Teleunionens organisation. 

Unionen har följande organisation. 

l. Plenipotentiärkonj'erensen (The Plenipotcntiaru 
Conj'erence), som är unionens högsta myndighet. Den 

sammanträder normalt vart femte år på ort och tid, SOlll 

bestäm.ts av föregående plenipotentiärkonferens (näs ta 
konferens är bestämd att äga rum i Buenos Aires 1932, 

men från am.erikanskt h å ll har förslag framförts om a tt 
uppskjuta den tills vidare, vilket torde avgöras i mars 

1951). Alla beslut av större vikt eller räckvidd fattas av 
plenipotentiärkonfcrensen. 

2. Administrativa konj'erenser (Administrativa Con
lerences), som var och en inom sitt område reviderar till 
konventionen hörande reglementen samt behandlar övriga 

frågor i enlighet med de anvisningar, som. lämnas av plc
nipotentiärkonferenscn. Administrativ radiokonferens 
skall dessutom välja ledamöter i internationella frel;sen,; 

registreringskommissionen och kontrollera dess verksa m
het (se nedan). 

3. U nianens permanenta organ, som äro: 
a) administrativa rådet (The Administrative Council); 

b) generalsekretariatet (The General Secrctariat) ; 
c) internationella frekvensregistrcringskonunissionen 

(The International Frequcncy Rcgislration Board, IFRB); 
d) internationella rådgivande telegrafkommitten (The 

International Telegraph Consultativc Committee, CCIT); 

c) internationella rådgivande telefonkommitten (The 
International Telephone Consultalivc Commitlee, CCIF); 

f) internationella rådgivande radiokommitten (Tl1c 
International Hadio Consultalive Committce, CCIR). 

Administrativa rådet sammanträder normalt på den 
ort, där unionen har sitt säle, en gång om året eller ofta 

re, om så anses erforderligt. Unionens generalsekretc
rare är även sekretcrare i administrativa rådet. som t ill 

sä Uer honom. 
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Under tiden mellan plenipotentiärkonferenserna hand

Iar råde t på konferensens vägnar inom. gränserna för er
hållna fullmakter, och skall vidtaga alla åtgärder, ägnade 

att underlätta för unionsmedlemm.arna att genomföra 
konventionens och reglementenas föreskrifter samt pleni
potentiärkonferens beslut. 

Internationella j'rekvensregistreringskommissionens hu

vudsakliga uppgifter äro att registrera frekvenstilldel

ningar, som företagits av olika länder i syfte att erhålla 

internationellt erkännande på sätt som radioreglementet 
(se nedan) föreskriver, och att lämna unionsmedlemm.ar
na r åd vid utnyttjande av de olika radiofrekvensområde

na. Kommissionens ledamöter ulöva sin verksamhet så
som opartiska fullgörare av ett internationellt uppdrag 

och icke såsom ombud för egna länder eller visst område. 
Internationella rådgivande kommilteerna ha till upp

gift att uit·eda och avgiva utlåtanden i tekniska frågor 

sam trafik- och taxefrågor, avseende telegrafi och bild
telegrafi , telefon resp radio. 

Verksamheten inom varje rådgivande kommille ut
övas av: 

plenarförsamlingen, som normalt sammanträder vart

annat år, varav ett sammanträde hålles ungefär ett år 
f,öre motsvarande administrativa konferens; 

studiegrupper, som behandlar vissa av plenarförsam
lingen till utredning förelagda frågor; 

en direktör, som. utses av plenarförsamlingen, med 
sekretariat; direktören för rådgivande radiokommitten 

har vid sin sida en vicedirektör med särskild uppgift alt 
ägna sig ål rundradiofrågor; samt 

av unionen inrättade laboratorier och tekniska an
läggningar. 

Unionens generalsekretariat förestås av generalsekre
teraren, som i sin verksamhet är ansvarig inför admini

strativa rådet, med tvenne hiträdande generalsekreterare. 
Ban tillsätter personal vid generalsekre tariatet enligl ple-
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nipolentiärkonferensens direktiv och av administrativa r å 
det utfärdade regler samt organiserar sekretariatets arbe
te . Detta fullgör för övrigt alla med ett sekretariat van
ligen sammanhängande uppgifter. 

Generalsekretariatets personal får kke i tjänsten in
hämta eller mottaga instruktioner av någon regering och 
ej heller av någon n1yndighet utom unionen och skall av
hålla sig från varje handling, som är oförenlig med ställ
ningen som internationella tjänstemän, samt är ansvar ig 
endast gentemot unionen. Å andra sidan förbinda si g 
unionsmedlemmarna att respektera personalens exklusivt 
in ternationella ställning och att icke söka påverka den vid 
t j än s Le u lövningen. 

Konventionen tillhörande reglementen. 

Internationella telekonventionen kompletteras av ett 
antal reglementen, nämligen allmänna reglementet (Gene
r al Regulations) och följande administrativa r eglementen 
(Administrative Regulations) : 

telegrafreglementet (Telegraph Regulations), 
telefonreglementet (Tclephone Rcgulations), 
radioreglementet (Radio Regulations), samt 
tilläggsreglementet för radio (Aclclitional Radio Hc-

gulations). 
Allmänna reglem entet, som har samma tillämplighet 

och giltighetstid som konventionen, omfattar två delar. 
Den ena innehåller allmänna bestämmelser angående kon
ferenser, den andra delen behandlar de in Lernationella 
rådgivande kommittecrna. 

Det till konventionen hörande ielegraj'reglemeniet och 
fe lej'onreglementet fastställdes på en konferens i Paris 
1949 att gälla fr o m den 1 juli 1950. Dc nya reg
lementena utgöra i stort sett reviderade upplagor av 
de förutvarande. Av intresse kan vara, att den interna
tionella taxan för blixtsamtal sänkts från 20 till 3 gånger 
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avgiften för e tt vanligt samtal. Reglementena behandlas 
icke närmare i denna årsb erättelse. 

Radioreglementet och tilläggsreglementet för radio, 
som äro av särskill intresse för marinen, fastställeles sam
tidigt med konv entionen. Dc ansluta sig m ed Rvseende 
på innehå lle t i buvudsak till sina föregångare (Kairo 
1938), m en r a dioteknikens utveckling under de förflutn a 
20 åren avspeglar sig tydligt i d e nya reglementena. Be
greppen radar och television samt olika slag av pulsmo
dulering ha sålunda införts och definierats i sina olika 
sammanhang, L ex primär och sekundär radar, instru
mentland ni ngssyst cm, radarfyr, radarreflck Lo r. 

Ett nytt beteckningssystem för olika slag av sändning 
har fastställts. Sändningen betecknas dels efter sin klass , 
dels efter bredden av det frekvensband, den upptager. 

Klass och beteckning belingas av moduleringslyp, 
tr ansmissionstyp samt andra känne tecken. 

Moduleringstyperna äro amplitud (A), frekvens eller 
fas (F) och puls (P). 

Transmissionstyperna heleclznas m.ed siffrorna 0- 9 
och omfatta bl a telegrafi utan och med modulering, tele
foni, faksimil och television. 

Andra kännetecken betecknas med bokstäverna a--f 
sam t ange bl a enkelt eller dubbelt sidban d, oberoende 
sidhand och puls med modulerad amplitud, bredel eller fas. 

E:r:empel: A3b = amplitudmodulerad telefoni, två 
sinsemellan oberoende sidband, reducerad bärv:c1g; 

F5 = television; 
P3f = fasmodul erad puls, telefoni. 

För att uttömmande b e teckna en sändning kan fram
för beteckningen för sändningens klass sättas ett tal, som 
anger bredelen i kiloperioder per sekund (kp/s) av det 
av sändningen upptagna bandet. Exempel: 6A3b = am
plitudmodulcrad telefoni, högsta moduleringsfrekvens 
3.000 p eriod er per sekund (p / s), två sinsemellan ob eroen
de sidban d, reducerad bärvåg, 



168 

:1\y indelning och benämning av frekvenser har införts 
enlighet med följ ande tabell. 

Indelning av frekvenserna Frekvensområde Metrisk 
indelning 

VLF 
LF 
MF 
HF 

l VHF 

l 

UHF 
SHF 
EHF 

(Mycket låga frekvenser)! Under 30 kp /s Myriametervågor 

(Låga frekvenser) 30-300 k p/s Kilometervågor 

( Medelhöga frekvenser) 300-3.000 k p/s Hektometervågor 

(Höga frekvenser) 3.000-30 000 k p/s Dekametervågor 

(Mycket höga frekvenser) 30.000 kp/s-300 Mp/s Metervågor l 
(Ultrahöga frekvenser) 300-3.000 Mp/s Decimetervågor 

(Superhöga frekvenser) l 3.000-30.000 M p/s 

1 

Centimetervågor 

(Ytterst höga frekvenser) 30.000-300.000 Mp/s Millimetervågor 

Xy förd elning av frekvensband inom områ det 10 kp/s 
- 10.500 lVIp i s (Megaperioder per sekund) har gjorts, i slor t 
sett inneb~irandc följ ande i f,örhållande till föregående fö r

delning. Rundradio har fått ökat utrymme på bekostnad a \ 
den fasta trafiken (kommersiell te legram- och radiotelc
fontrafik). Luftradiotrafiken har fått väsentligt ulökadc 

fr ekvensband, likaledes på bekostnad av fast trafik. Sj ö
radiotrafikens frekv ensutrymme är ungefär oförändrat 
under det att radioamatörerna fått sina band besku m a 
men kompensation härför på e tt område omkring 20 Mp/:-,. 

E nligt radioreglementet skola följ ande publikationer 
berörande radio utgivas genon1 försorg av gencralsekre
term·cn. 

Internationell {rekvens{örleckning, innehållande upp

gifter om frekvenstillclelningar, som upptagits i det inter
nationella frekvensregistret 

Förteckning över fasta stationer, utgörande alfabetisk t 
register över de fasta stationer, vars frekvenser äro an
givna i den internationella frekvensförteckningen. 

Förteckning över rundradiostationer, omfattancle dc 

stationer, vilkas frekvenser äro angivna i internationella 
frekvensförteckningen, och som utföra följande slag a\' 
sändningar, nämligen 

tal och musik, 
television, samt 
faksimil. 

Hi9 

Förteckning över kust- och farlygsstalioner , utgöran

d e alfabe tiskt register dels över 1-::uststationerna jämte 
vissa uppgifter, såsom anropssignal, frekvenser, effekt, 

öppethållningstiuer, sändarantennens exakta läge i latitud 
och longitud m m, dels över fartygsstation er, o:cdnade ef

ter anropssignaler och med uppgift om antenneffekt, öp
pethållningstider m m. 

Förteckning över mark- och lu{lfarlygsslationer m ed 

m otsvarande uppställning som föregående förteckning. 

Ene1st radiostationer ombord på luftfartyg, som utföra 
internationella flygningar, upptagas. 

Förteckning över radiololwliseringsstationer, inn ehål

lande en avdelning med alfabetiskt register över statio

n erna jämte anropssignal och stationsslag, och en avdel
ning med närmare uppgifter rörande stationerna, omfat

tande dels radiopejlslalioner, dels radiofyrstationer med 
en avdelning för sjö- och en för lnftradiofyrar, allt i alfa

betisk ordningsfölj d. 

Förteckning övrr stationer, som ombesörja särskild 

tra{ik, nämligen 
stationer, som utsända tidssignaler; 
stationer, ,som utsända regelbundna väderleksrap-

porter; 
stationer, som utsända underrä llelser för sjöfarande ; 

stationer, som utsända läkanåd; samt 
stationer , som utsända standardfrekvenser. 

Förteckningen omfattar dels en avdelning med alfa-
betiskt regisler över stationerna jämte anropssignal och 

slag av trafil,:: , dels en aYdclning m ed närmare uppgifter 

om stationerna, ordnad med varje stalionsslag för sig. 

ill{abelisk lärteckning över anropssignaler för alla 
stationer, som äro upptagna i oYannämnda förl ecl;:ninga r 
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och tilldelade anropssignaler ur den internationella se
rien, med undantag för amatör- och experimentstationcr. 

Förutom dessa publikationer utgivas 
kartor över kuststationer, öppna f,ör allmän korres

pondens, landstationer, öppna för allmän korrespond ens 
med luftfartyg, och landstationer för radionavigering, 

fä rgdiagram över den internationella och regionala 
uppdelningen av frekvensspektrum, samt 

allmän radiostatistile 

Aubrytande au tele/örbindel ser, sekretess, J'öretrlidesrä ti, 
hemligt språk. 

Cnionsmedlemmarna ha förbehållit sig rätten, dels 
att stoppa befordring av varje privattelegram, dels att av
bryta varje privat lelegraf- eller telefonförbindelse, som 
må synas farlig för statens säkerhet eller strider mot dess 
lagar, allmän ordning eller sedlighet. Dc hava även fri
het alt helt eller delvis inställa den internatianeJa tel e
trafiken på obestämd tid. 

::VIedemmarna förbinda sig att vidtaga alla med an
vänt telesystem förenliga åtgärder till tryggande av sek
retessen i internationell korrespondens, men förbehålla 
sig rätt a tt delgiva behöriga myndigheter sådan korres
pondens, såframt därmed avses att säkerställa efterlev
naden av gällande inhemska lagar eller sådana interna
tianena överenskommelser, som av den1 biträtts. 

::VIed förbehåll av bestämmelserna angående nödan
rop och nödmeddelanden skola statstelegrmn äga förc
trädesrätt före andra telegram , när avsändaren begäl' 
detta. statstelefonsamtal kunna även på särskild begä
ran beviljas företrädesrätt framför andra telefonsamtal, 
när så är möjligt. 

Stats- och tjänstetelegram kunna under alla förhållan
den avfattas på hemligt språk. Privata telegram_ kunna 
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sändas på heuligt språk mellan alla länder utom dem 
som på f,örhand tillkännagivit, att de icke medgiva detta: 
Dessa bö1·a dock till:lta transiterinQ av .;;ådana tele.aram 

'-' (") . 

Nödrop och nödmeddelanden, j'cllska nöd- eller 
varningssignaler. 

Radiostationer är skyldiga att med ovillkorlig före
trädesrätt moltaga nödsignaler och nödmeddelanden oav
sett deras ursprung, att i samma ordning besvara sådana 
m eddelanden och att omedelbart vidtaga därav påkallade 
åtgärder. Likaledes skola telegraf- och telefonanstalter 
fö r internationell trafik lämna ovillkorlig företrädesrätt 
å t meddelanden, som gälla säkerhet för människoliv till 
sjöss eller i luften. 

Unionsmedlemmarna förbinda sig att vidtaga å tgär
der för att f,örhindra, att falska eller bedrägliga nöd- eller 
varningssignaler utsändas eller spridas, ävensom att ra
diostation använder sådana anropssignaler, som icke ve
derbörligen tilldelats densamma. 

Anläggningar för del nationella försvaret. 

Unionsmedlemmarna bibehålla fullständig frihet i 
fråga om militära radioanläggningar, tillhörande deras 
lant-, sjö- eller luftstridskrafter. Konventionen äger allt
så icke tillämpning på dessa anläggningar, som dock i 
m öjligaste mån skola iakttaga reglementenas föreskrifter 
rörande hjälp i fall av nöd och åtgärder till förhindrande 
av störningar, ävensom i vad avser de sändningstyper 
och frekvenser, som skola användas för det slag av trafik, 
som utföres. Dessutom skola militära radiostationer, när 
d e deltaga i kommersiell trafik eller verksamhet, som 
regleras av konventionens reglementen, rätta sig efter fö 
r eskrifterna i sagda reglementen. 
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BILAGOR. 

T ill konventionen är slutligen fogade fem bilagor (Annex) . 

Bilaga l ä r en fö rteckning över länder, som biträtt konentionen . 

Bil aga 2 innehåller definitioner av t ermer och uttryck, som användas 

i In ternation ella telekonventionen . 

Bil aga ~ innehå ll er bestämm els er för skiljedomsförfarande vid tvi ster 

Bilaga 4 innehä ller till äggsbes tämm elser till konventionen, d v s de ~ 

a llmänna reglem entet enligt föregåend e. 

Bilaga 5 innehåller texten till ett avtal mellan Förenta Nationerna Oth 

Internation ella teleunionen. Avtalet inrymme1· bl a bestämm else r 
angående 

ömsesidig r epr esenta tion vid konferenser, 

fö r slag till ärenden m m , som skola upptagas till behandling, 

rekommendationer av FN, 

utbyte av inforniationer och dolmmen t , 

undarstödjand e av FN: s verksamhet, samt 

förhällan det till Internation ell a domstolen. 

Internationell kortvågskonferens i Mexico City. 

De t i Atlantic City inledda arbetet p å en världsom

fa ltande plan för fördelning av frekvenserna inom rund

radions kortvågsband fortsattes vid en internationell k on

f e rens j' ör kortvägsrundradio i Mexico City under tid en 

oldaber 1948- april 1949. Vid konfer ensen voro 68 län

der, däribland Sverige, representerade. På grund a v 

knappheten på frekvenser måste man utgå från den prin

cipen , att en och samma frekvens und er olika tid på dyg

net utnylljas successivt av flera länder enligt visst tids

~;chema. Planen innehå ller därför »fr ekvenstimm.ar» i 

s tället för enbart frekvenser. En fullsländig plan för en 

solfläcksperiod om c :a 11 år måste innehålla minst 9 del 

planer eller faser, beroende på att den för en viss radio

förbindelse gynnasnmw eller användbara frekven sen va

rierar såväl m ed solfläcksaktivite ten som med tid på dyg
net och å rstid. 

D et av d e olika länderna a nmä lda behovet av fre

kvenser uppgick till 3 a 4 gånger antalet disponibla tim-
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mar , vilket ställde konferensen inför stora svårigheter. 

varken det av USA eller Sovj etunionen redan på ett ti

digt st adimn framl agda förslaget till plan anlags som 

grundval för d et vidare arbetet. Konferensen resulterade 

dock i en överenskommelse och en basplan som underteck

nades av '53 länders representanter, däribland Sveriges. 

En kommitte, den s k tekniska plankommitten, tillsattes 

för att p å grundval av basplanen utarbeta d e övriga pla

ner, som erfordrades för tiden fram till nästa plenipo

tentiärkonferens i Buenos Aires 1952. Kommitten sam

manträdde i Paris sommaren 1949. D ess förslag behand

Iades på en konferens i Florens, senare Rapallo, vår en 

1950. Några resulta l uppnåddes ej, utan konferensen 

upplösl es i sanllhand med Koreakriget somn1.aren 1950 

och uppsköls tillsvidare. 

Internationell telegraf• och telefonkonferens i Paris. 

En internationell telegraf- och tele/onkonferens sam

lades i Paris i maj 1949 för r evidering av d e internatio

nella tel egraf- och telefonreglementena. Även Sverige var 

representerat. Konferensen pågick under ett par nl.åna

der och hade till r esultat att nya reglementen fastställdes 

att gälla fr o m den 1 juli 1950. 

Internationella rådgivande telefonkommitten (CCIF). 

Höslen 19-18 sammanträdde i London e tt inom CCIF 

tillsalf tekniskt utskott för behandling av frågor rörande 

internationell belaulamalisk tel efonexpedilion. Sverige 

var represen terat häri. 
I januari 1949 sammanträdde likaledes i London en 

specialkommitte under CC IF :s /'järcle studiekommission 

för att utreda frågor om ljudkvaliteten vid samlal över 

interna ti onella telefonledningar. Även här var Sverige 

representerat. 



174 

En del av studiekommissionerna inom CCIF samman
trädde vå r en 1949 i Scheveningen i Holland för att bl a 
förbereda frågor rörnnde koaxialkablar och mångka nal
system samt internationell halvautomatisk sam lalsexpc
dition, vi lka skulle slu tb ehandlas vid plenarsammanträ~lc. 

CCIF hade plenarsammanträde i Paris i juli 19-19, va t·
vid studiekommissionernas förslag behandlades, härav 
föranledda r ekommendationer antogs och utgavs samt 11 \'a 

frågor formulerades för studium. ~ · 

Internationella rådgivande radiokommitten (CCIR). 

På inbjudan av den svenska telegrafstyrelsen sam ~ 

manträdde den internationella rådgivande radiokommit
tens femte plenarförsamling i Stockholm i juli 1948. Kon
fer ensen hölls under ordförandeskap av generaldirek tö r 
H. Sterky på hotell Gillet, där anordningar för simultan 
översä tlning till de officiella konferensspråken franska 
och engelska installera ts. 190 aktiva delegater frå n :1 1 
länder deltogo. 

Konferensen antog 35 rekommendationer, som bl n 
behandlade frekvensavstånd mellan sändarstationer, ban d
bredder hos sändare och mottagare, atmosfäriska radio
s törningar, frekvenskontroll samt mätmetoder för rund
radiostörningar. 32 frågor uppställdes fö r studium till 
nästa plenarförsamling, avsedd att sammanträda i P r no· 
senast våren 1951. En svensk representant utsågs till ord~ 
förande i den studiegrupp, som skall behandla televi
sionsfrågor. 

Nordiska konferenser. 

I december 1948 fördes förhandlingar i Köpenham n 
mellan representanter för telegrafförvaltningar och luft 
far tsstyrelser i Danmark, Finland, N or ge och Sverige r ii-
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l'ande upprä ttande av en ielekomnwnikationscenlral /'ör 
den civila luf'ij'arl en inom Skandinavien. 

I januari 19"19 fördes överläggningar i Stockholm rö
rande tillgodoscendet av det beräknade f'ramtida belw
vet av telef'on- och telegraf/örbindelser mellan Finland 
och Sverige, särskilt med tanke på Olympiska spelen i 
Helsingfors år 1952. Som rcsullat härav har beslutats, att 
en ny koaxialkabel för c:a 70 förbindelser skall utläggas 
mellan Sverige och Finland via Åland. En radiolänk
förbindelse har även övervägts, men det visade sig att 
koaxialkabel ställde sig ekonomiskt gynnsammare på 
längr e sikt. överläggningarna fortsattes i Helsingfors i 
oktober 19"19, och kontinuerligt samråd har därefter ägt 
rtll11 . 

Frågor rörande interskandinavisk halvautomatisk 
-samtalsepedition behanellades vid en konferens i Köpen
hamn i mars 19c19 mellan representanter för svenska, 
<Clanska och norska telefonförvaltningarna. 

En nordisk sjöradiokonj'erens på inbjudan av Sverige 
ågde rum i Göteborg i december 1949 mellan represen
tanter för Danmark, Finland, Norge och Sverige. En 
frekv ensfördelning inom handet 156,3- 161,9 Mp/s för sjö
radiotrafik (h amntrafik, såsom dirigering av hogscrhå tar 
m m) uppgjordes, och riktlinjer för elen framtida utveck
lingen uppdrogos. 

Övriga konferenser och kongresser. 

En regional euro peisk rundradiokonferens och en ad
ministrativ sjöracliokonf'erens öppnades i Köpenhamn i 
slutet av juni 19c18 och avslutades i september samma år. 

Runclradiokonj'erensens syfte var alt utarbeta en ny 
frekvensfördelningsplan inom lång- och mellanvågsban
den för rundradiostationerna i den europeiska regionen, 
avsedd att ersälta den s k Luzern-planen av år 1933. Kö-

1'idskTift i Sjö ~·äsen de t. 12 
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penhamnskonferensen fick till resultat en ny europeisk 
rundradiokonvention jämte frekvensplan, som trädde i 
kraft den 15 mars 1950. Ett på tagligt resultat härav var , 
att stationsskalorna på rundradiomottagarna i de svenska. 
hemmen icke längre s tämde med verkligheten. Motala 
t ex kom att ligga mellan Leipzig och Toulouse. 

De svenska delegaterna ansågo sig icke kunna und er
teckna den nya rundradiokonventionen av följande skäl. 
Sverige hade begärt inalles 12 frekvenser, därav tre ex
klusiva för HörbY, Motala resp Stockholm, men erhöll sa
dana endast för. de båda förstnämnda stationerna. De 
flesta svenska frekvenserna blcvo högre än de förutv a
rande, vilket är en nackdel. Östersund placerades i ett 
frekvensband, avsett för sjöradiotrafik, och med såd ant 
förbehåll, att dess frekvensfråga m åste anses oviss. slu t
Iigen fingo ett par svenska synkrona stationsgrupper på 
ett mindre tillfredsställande sätt dela frekvens med u t-
1ändska stationer. 

Köpenhamnsplanen har dock i stort sett följts av dc 
deltagande förvaltningarna. 

Sjöracliokonferensens huvuduppgift var all dela up p 
elt par långvågsband (405- 490 kp/s och 510- 525 kp/ s ) 
på kuststationerna inom europeiska regionen. Konferen
sen antog en ny europeisk sjöradiokonvention jämte fre
kvensplan och slutprotokoll med rekommendationer. Kon
ventionen, som antogs av Sverige, trädde i kraft den 1:i 
mars 1950 och ersatte fyra regionala avtal för s.jöradio
trafik av å r 1939. Konventionen innebär en viss förbä tt
ring för de svenska kuststationerna, som tilldelades fy ra 
frekvenser mot tidigare tre. Härigenom kunde Bode n, 
Härnösand, Slavsnäs och Karlskrona radio, som förul ar
betade på samma frekvens, fördelas på två frekvens er. 

I januari 1948 sammanträdde den provisoriska j're
kvenskommitten i Geneve för att enligt Atlantic City-kon
ferensens direktiv uppgöra förslag till ny frekvensli sta 
inom handen 11- 150 kp/ s och 3,900- 27,500 kp/ s för fa sta 
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radiostationer och lands ta tioner sam t rundradiostationer 
j den s k tropiska zonen. En svensk representant deltog 
tidvis. Den första uppgif ten, att fastställa de tekniska 
principer, som slnllle ligga till grund för frekvenslistan 
}östes under år 1949. Kommittens arbete pågick t o m 
februar i 1950, då förslag till frekvensplan för långvågs
området förelåg. På kortvågsbandet lyckades man för
dela frekvenser för kuststationerna. I vad avser de fasta 
r adiostationerna enades man om frekvenser på vissa de
lar av bandet, men del lyckades icke för kommitten alt 
åstadkomma ett fullständigt förslag till frekvenslita på 
grund av dc stora krav på frekvenser, som framkomma. 
Sam tl iga förslag avsågs behandlas vid en extra admini
strativ radiokonferens i Haag hösten 1950 m en uppsköts 
på förslag av USA. Den har senare hestämts att äga rum 
i Geneve i augusti 1951. 

Den internationella administrativa luf'tradiokonf e ren
sen höll sin första session i Geneve sommaren 19,18 med 
uppgift alt fördela för luftfarten upplåtna frekvensband 
inom området 2.850- 18.030 kp / s. En andra och sista 
session hölls p å samma plats hösten 19-19. Ett förslag till 
fr ekvensplan för den rörliga luftradiotrafiken uppgjordes 
och skulle hava faststä1lts vid extrakonferensen i Haag 
1950. 

I november 1 !:1-18 hölls en konferens i Haag m ellan 
representanter för telegrafförvallningar, luftfartsmyndig
heter och flygbolag i Belgien, Danmark, Frankrike, Hol
lan d, ~orge, Schweiz, Storbritannien och Sverige rörande 
fl ygbolagens telekonwnikationPr. 

I hörjan av år 1949 sammanträdde representanter för 
15 berörda li.1ndcr, däribland Sverige, i Geneve för atl av
göra frågan om den av amerikanemu under sista världs
kriget upprällade s k standard-lomnkecljan för flygea
di onavigering i nordöstra Atlanten. Atlantic-City-kon
ferensen hade medgivit, att elen skulle Ht fod<;ätta all 
arbeta till den 1 juli l!JW. Sovj e tunionen och Polen mol-
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salle sig energiskt y tterligare förlängning a Y detta m ed
givande. På Färöarna, Hebriderna och Island finnas s ta
tioner i k ed j an (frekvensband 1.000~2 .000 k p/ s), so1n 

kraftigt slör radiotelefonin för fiskeflottorna vid Islan d, 
norra ~ordsjön och norska Yäslkusten. Fr[tg::m lös t. , 

dock genom att amerikanerna gingo med p ~t att utbyta 
stationerna mol nya med smalare frekYensband, Yilk •i 

nu torde vara utfört. 
Den internationella civila luj't(arisorganiwtion n 

(ICAO) höll i januari- -februari 19-19 en konferens i 

Montreal samt ett par månader senare en regional k o n

ferens i Paris, i båda fallen med svenskt deltagande. 
Konferensen gällde fördelning aY kortvågsfrekvenser f <ir 

luftfarten, varom över enskommelse nåddes ·del nästa se..; 

sion i Paris sommaren 1960. 
Sommaren 19-19 avhölls en admihistrativ mdiokon{t' 

rens j'ör d en europeiska regionen i Geneve med upp gif t 
att p å olika slag av trafik fördela frekn·nserna inom Yi s ... a 
band i frckvensomdtdet 2;)3~3.900 k.p / s, upplåtna h l a 
för gc1nensamt bruk av fast trafik, rörlig sjöradiotrafik. 

rörlig landradiotrafik, sjö- och luftradiofyrar. En fr e

kvensplan uppgjordes oeh skulle hava fastställts på d n 
extra administratisa konferensen i Haag hösten 1950. 

Till sisl må nämnas, att den lnternati01zella uett ,z 

skapliga radiouninnen hade en l;:onferens i Ziirich hös t n 

1950. Ett s tort antal vetenskapliga redogörelser angående 
framlad es. Rekommendationer för fortsalla studier n ' 

internationellt intresse fastställdes. Från svensk sida ' ,u 

hl a försvarets forskningsanstalt representerad. 

Telegrafverkets verksamhet, utbyggnaden av 
permanenta nätet, radio:: och rundradiostationer. 

Telegrafverkels verksamhe t hal· avgörande b e tyd else 
för hela det totala försvare ts teleförbindelser. Krigsm cJt.:
Lens operativa , stridsl ednings- och administrativa tr~Hl fn r -
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bindelser basera sig i slor utsträckning p:cl. telegrafverl.-:c ts 
permanenta nät. Särskilt gäller detta förbindelserna m el

lan högre staber och förhand. X Y en dc kommersiella ra
diostationerna kunna vid beredskapstillstånd och krig ta
gas i anspråk av krigsmakten; för flottans del gäller detta 

kuststationerna samt ensUlka fasta stationer och rundra
diostationer. I det följande lämnas en sammanfattning 
av telegraherkcls verksamhet och utYeckling under dc 

sista [tren i de delar, som äro av intresse för krigsmakten, 
särskilt marinen. 

Organisation m. m. 

Delegerade i den år 19-JG tillsatta utredningen rörande 
dtgiirder mot ultrakortvågsstörningar, vari försvarssta
ben är representerad, fortsätta alltjämt sill arbete. Någ

ra p[tlagliga resullal ha ännu icke uppnål!s. Militära 
myn digheter och förhand ha inkommit med uppgifter i 

vad mån underställda radiostationer varit utsatta för kon
tinuerligt återkommande störningar från högfrekventa 
elektriska apparater, motorer o s v. 

En särskild kungl kungörelse med bestämmelser rö
rande civil/örsvaret vid ielegraj'uerket trädde i kraft elen 

1/ 8 1918 och ersatte kungörelsen av år 1939 angående för
hindrande av skadegörelse på vissa telefon-, telegraf- och 

radioanUiggningar i riket vid krig eller krigsfara m m 
(den s k skadekungörelsen). I samhand härmed organi
serades driftvärn vid telegrai'Yerkets större anläggningar. 

Ar 19.J9 utgav telegrafstyrelsen bestämmelser rörande 
vissa dtgiirder till j'örhindrandc av spionage llncle!' (reds
tid i fonn av ett särskilt häfte. 

Yid telegraj'verkets undervisningsanstalt, som höslen 

1960 flytlade till nya , moderna lokaler, och skall invigas 
i början av 1951, ha under de Lre sista budgetåren föl
jande antal godkända prov för radiotelegrafister, radio
telefonisler och radioamatörer avlagts: 
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Antal godkända prov för erhållande l l l -1947/1948 1948/1949 1949/1950 
av 

certifikat som radiotelegrafist på fartygl 213 227 l 158 
radiocertifikat av l. klass .................. 31 29 46 
certifikat som radiotelefonist på fartyg 476 407 274 
inskränkt radiotelefonistcertifikat .. .... 803 299 14 
radioamatörcertifikat ...... ...... ...... ...... 501 615 539 

Kategorien radiocertifikat av 1. klass är av störst in
tresse, då stor brist råder i landet på denna kvalificerade 
personal. Det sista året visar dock en markant ökni nu 
av antalet avlagda sådana prov. "' 

Av tabellen framgår även att amatörverksamheten 
som låg nere under beredskapsåren 1939-1945, och åt e r ~ 
igen tog fart efter kriget, alltjämt är livlig. 
.. h~tresset i landet för amatörrörelsen avspeglar sig 
aven 1 antalet av telegrafverket lämnade tillstånd att in
neha och nyttja amatörradioanläggning (amatörradioli
censer), som de sista åren ökats enligt följ ande: 

31 / 12 1948 ........ . . .... 1.038 st. 
30/6 1949 . . . . . . . . . . . . . . 2.293 » 

31/12 19-19 . . . . . . . . . . . . . . 1.302 » 

30/ 6 1950 . .. .. .. .. .. .. . 1.502 » 

Telefon• och telegrafstationer samt telefonapparater. 

Antalet centml- och växelstationer vid början av åre.l 
1948, 19L19 och 1950 framgår av nedanstående tabell · 

System 

Helautomatiskt 
Halvautomatiskt 
Manuellt ......... 

Summa l 

A n t a l 

Centralstationer Växelstationer 

Vid början av årl Okning Vid början av år\ Okni ng 

l 
(minsk, 1--~-~, --- (minsk, 

1948 1194911950 ning - ) 1948 1 1949 11950 ning -)l 
34 37 38 4 1.339 1.501 1.691 352 
- - - - 396 404 397 J 
86 83 8? -4 5.284 5.?40 5.073 21 1 -

120 l 120 l 120 l - 17.019 7. 145 7.161 142 
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Tabellen utvisar dels att antalet centralstationer är 
oförändrat, men att fyra manuella stationer ombyggts till 
helautomatiskt system, dels en avsevärd ehuru ojämn ök
ning av antal et växelstationer, beroende IJå att utbyo o :s :s-

naden under 1949 mera koncentrerades på ombyggnad av 
stationer. Siffrorna i tabellen avspegla, att automatise
ringen av det permanenta nätet pågår i rask takt och att 
för närvarande nära 30 % av landets växelstationer äro 
h el- eller halvautomatiscrade. 

Till att börja med övergick man endast i de större 
städerna till automatiserat telefonnät, och autmnatise
r ingen berörde alltså endast lokaltrafiken. Då m.an se
nare började automatisera lokaltrafiken även på lands
bygden, måste av ekonomiska skäl även landstrafiken 
kunna avvecklas automatiskt. Landsautom.atiseringen är 
nu i fu1l gång. Rikstrafiken torde snabbt komma efter 
och är redan införd på vissa orter, t ex mellan Non·kö
ping och Linköping. Utvecklingen mot fullständig auto
matisering av permanenta nätet är icke helt lycklig ur 
militär synpunkt. För- och nackdelarna härmed ur för
svarssynpunkt ha närmare behandlats i föregående års
berä ttclse. 

Antalet självständiga telegra{stationer utgjorde 120 
den 30/6 1950. stationerna i Stockhohn, Göteborg och 
Malmö hålla öppet dygnet runt och de övriga i regel k l 
0800- 2100. Antalet s k filialtelegrafstationer var vid 
samma lidpunkt 16. Telegramexpeditionernas antal har 
minskats 1ned 36 under de sista två åren till 2.376 den 
30/6 1950. De äro inrättade dels på växelstationer, dels 
hos abonnenter. 

Antalet telelonapparater i landet och ökningen här 
av är en god mätare på permanenta nätets utveckling. 
ökningen under de tre sista åren framgår av följande 
tabell: 
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Telefonapparater 19-±8 1949 1950 

Antal den l januari ...... U25.5H 1505.832 1.591.473 

95000 J ökning .. .. ...... ...... ...... 80.288 85.6-±1 
(beräknat) 

1951 

1.686.500 
(beräknat) 

Den 1/ 1 19-19 utgjorde 
1.000 inv~111are 217,5. 

antalet telefonapparater p er 

Signal~, radiotelegraf~ och radiotelefonstationer. 

Endast en signalstation för optisk signalering av te
legram till eller från far tyg finnes kvar i landet, n äm
ligen Hälsingborg, tillhörande lolsvcrket. Telegrafverkets 
gamla station vid Vinga har nedlagts. 

Telegrafverket äger fyra {asta radiostationer för in
ternationell trafik, nämligen Karlsborg, Varberg och Bor
länge för sändning och Enköping för mottagning. Tva 
rundradiosändare för kortvåg i Motala användas i viss 
u ts träckning även för fast trafik , särskilt för bildtelegrafi 
och tillfälliga radiotelcfonförbindelser. Vid Enköping ar
betar en kontrollstation för mätning av radiostation erna-; 
frekvenser, observation av störningar m m. Anläggningar 
för kommersiell radiotelefoni äro i bruk vid Hörby rund
radiostation och Enköping. 

Antalet kuststationer i landet utgör för närvarande 
13 st, varav 6, nämligen Gölcorg, Härnösand, Luleft. 
Malmö, Blekinge och Slavnäs radio, tillhöra telegrafver
ket och äro öppna för allmän konespondens, och 6 krigs
makten, nämligen Boden, Karlskrona och Tingstäds radio. 
öppna för allmän korrespondens, samt Råclmansö, Ya~

holm och Älvsborg radio. En station, Trelleborg radio. 
tillhör statens järnvägar och är öppen för begränsad all
män korrespondens. Malmö, Blekinge och S lavsnäs äro 
endast anordnade för telefoni. 
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Den 30 november 19-18 invigdes dc båda nya anlägg
ningarna för Gö teborg radio - en mottagarstation i On
sal a och en 1sändarstation i Valida söder om Göteborg. I 
samband härm ed nedlades d e gamla stationerna i Kungs
backa och vid Nya Varvet. De n nya kuststationen är 
mycke l förnämlig i tekniskt avsee nd e och upprätth:'\ ll er 
radi oförbindelser för handelssjöfarten över praktiskt la 
get hela världen. Telefoniförbindelse kan uppr~ltas l ex 
m ed fartyg i australiska förvatt en. Sändarstatwnen har 
11 sl sändare på såväl korlvåg som 1:'\ ngvåg. Riktan
tenner, uppsalta mellan 6 sl 75 m höga master koncentre
ra u Lsänd ningscnergin till den svenska interna tionella f a r
tygs trafikens huvudstråk. Sändarna fjärrmanövreras fd1n 
den G km avlägsna motiagaeslalionen. 

Kusttelefonistationen Blekinge radi o öppnades provi
soriskt å r 1949 i Karlskrona. Stationen ~ir ansluten till 
telefonnätet och skall i först a hand betj ~ina fartyg i lla
nöbuklen och södra Östersjön. Telegrafverke t ha1· planer 
på alt också upprätta en sådan i Bohuslän för att hältre 
kun na tillgodose fiskebåtarnas intressen på Västkusten. 

Sändarstationen vid Stavsnäs radio har. modernise
rats och en ny motlagarstation ersatt d en gamla. 

Radio p e j/stationerna H ållö- Momp- V inga finnas alll
jämt kvar men hava varit stängda sedan år 1941 och där
efter bemannats endast då sv:'\ra isförhå llanden råll. 

2L1 fyrskepp och fyrplatser voro den l januari HWil 
utrustade med radiostationer, samtliga tillhörande lot s
verket. Vid samma tid 1949 var siffran endast 11 st. 

Ett stort antal radiofyrar finnes för närvarande i lan
det. Dc tillhöra olika n>yndighcter och utgjorde den l 
januari Hl51 sammanlagt 66 st, varav 30 avsedda för sjö
fart en och 36 f,ör luftfarten. 

För närvarande finnas 7 st markstationer för den c i
vila luftfarten, tillhörande och betjänade av telegrafver
ket samt förlagda till flygplatserna Torslanda, .Tönkiiping, 
Bnlllofla, Norrköping, Bromma, Sundsvall / T-Hirnösand och 
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Visby. Mat·kstationcn vid Karlslads flygplats ~tr num er ~1 
nedlagd. \'id samtliga dessa flygplatser utom Jönköpi ng 
finnes i:ivc n meteorologiska radiostalian er för mottagnin~ 
av vädcrlcksuppgiflcr, vilka stalioncr tillhöra Sveri ge-; 
l\letcorologiska oLlt Hydrologiska Institut (SMHI). 

l 

Hadioulruslning p<"t handels- och j'iskcj"artuu den 1 .i a
nuari 1!):)1 Ol'h utvecklingen mHlct· dc tre sista tu·cn fra nl

g[u· av fiiljande tabell. 

Antal fartyg med 

radiotelegraf Summa enbart enbart 
Fartyg och radiotelegraf radiotelefon 

radiotelefon 

194911950119511 ~ 94911950119511 19491195011951 1949119501195 1 

l 
handelsbrtyg 279 323 368 99 

~l 
39 338 371 371 716 758 77'tl 

fi skefartyg ... - - - - -- 152 230 295 152 230 29 'i 

l 

Av tabe llen kan h l a ullösas, all tmlalel h::mdelsfa r
t~'g, utrustade tned enbar! radiotelegraf stadigt sjunl, er. 
under del all fartygen i allt sÖtTe utstri:ickning fiirses m ed 
fullsti:ind iga stationct· fiir bt1<le telegrafi och telefoni. At t 
lt!lct radioslalionn p t1 fiskefartyg ökas kraftigt , me ll 
samtliga farlyg hava endast radi ote lefon. 

Rundradiostationer. 

Den l januari 1~);)1 fnnnos 2;) telegrafverket tillhiiri g:1 
rundradiostationer för l[liJg- och mellanvög, dtirav !) sto r 
sändare på GO k\\' antenneffekt el le r mera , ni:i nlligen F n
lnn (HlO), Hiirby (100), Motala (200) , Stockholm (Grl) oe l1 

Sundsvall (lGO). Siffrorna inom parenles angiver effel' 
len i k\V. Tvtl korlv t1gssi:indare pf1 12 k\\' finnas i l\]o 
lala, avsedda för utsätHlningar till utlandet. En frckvcn ,.;
nwclulerad cxperimenlstaiion 0111 l k\Y är uppstiilld p :1 

vattentornet vid Moselwckelorg i Stockltoln1. Förulonl 
dessa rundradiostation e r miirkas p:1 ski ld a ])lnlscr i l a11 -
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det av intresserade sammanslutningar uppförda mindre, 
privata stationer, vilka dock samtliga uneler år 1961 tor
.c]e komma att övertagas av telegrafverkel. 

Den nya 150 k\V rundradiostationen i Sundsvall in
vigdes och togs i bruk våren 19-!9 efter en byggnadstid 
av c:a 2 år. Anläggningsarbetena på en stor sändare för 
Göteborgsområdet, likalecles på 150 k\Y, ha fortskridit så 
långt, att mat;Lerna äro resta och radioutrustningen in
m onterad i e tt nybyggt stationshus. stationen avses in
vigas under år 1951. Ännu en ny storstation på 150 k\Y 
avses uppföras för stockholmsområdet. Medel härför äro 
delvis beviljade och i 1951 års statsverksproposition har 
ytterligare 1,3 miljoner kronor upptagits härför. Plane
rade nya stationer i Halmstad och Örebro ha ännu icke 
kunnat uppföras på grund av situationen på byggnads
markn aden. 

Det förslag till förbättring av dc svenska rundradi o
utsändningarna på kortvåg till utlandet, som framlad es 
av 194-3 års rzmclradioutredning, gick ut på anskaffandet 
av två 100 k\V kortvågssändare. Medel beviljades här
för, och byggnadstillstånd erhölls i början av år 19-19. sta
tion erna förläggas till Hörby och s tationshuset d~irslädes 
har tillbyggts för att hereda plats för dessa sändare. Mon
teringsarbetet pågår för fullt och beräknas vara klart den 
1 januari 1952. 

I Tornedalen och Raparanda finnas förslärkarst a tio
ner för distribution av låg/rekvent trådradio till e tt antal 
abonnenter. D e högj'rekuenla trädmdionäten, d v s dis
tribution ay radioprogram på telefonledningar, utvecklas 
allljäml. Sådana nät finnas p å flera platser i landet, så
som på Gotland och i Blekinge samt inom flera omrhden 
i Norrland. Försök ha också gjorts all mata rundradio
program övet· högspänningsl edningar för att utröna möj
ligheterna all p å detta sått distribuera så hög fällslyrb\ 
till radiolyssnare i ledningarnas närhet, alt kraftlednings 
störningar icke m ärkas. 
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De svenska rundradiostationerna på lång- och m cl
J mn-åg inplacerades som nämnts den 15 mars 1950 på Sve
r ige tilldelade frekvenser enligt den s k Köpenhamnspla
nen. Samtidigt höjdes antenneffekten på Motalastationen 
Wl det i planen tillåtna högsta värde, 200 k\V. 

Antalet radiolicenser överskred år 1948 2 miljoner, 
och utgjorde den 1/ 1 1949 2.025.099. Den 1/1 1950 var 
antalet c:a 2.150.000, d v s omkring 300 per 1.000 invånar e. 

1Vämnden för te1euisionsj'orskning, som bl a består av 
represen tanter för telegraf styrelsen, Radiotjänst och e1J 
grupp radiofabrikanter, anslutna till organisationen Sve
riges radioleverantörer, fortsätter sin verksamhet. Av te
legrafstyrelsen begärt investeringsanslag till televisions
anläggningar har icke upptagils i 1951 års statsverkspro
position. Kungl Maj :t vill först göra en utredning om d e 
ekonomiska förutsättningarna för televisionen och dennas 
betydelse i olika avseenden. Det torde alltså dröj a läng r· 
ännu, innan televisionen slår igenom_ i Sverige, och delt a 
slag av förströelse ställer sig onekligen åtminstone i da
gens läge mycket dyrbart. 

Linjer och ledningar. 

Stol plin j er och kablar. 

Utbyggnaden av telegrafverkets stolplinjer och kab
lar åskådliggöres av följande tabell, där dc sannnanlagd a 
längderna ~1ro angivna i km: 

Vid början Stolplinjer Riks, och Summa 
av år landskablar 

1948 59.037,3 16.110,5 75.147,8 
1949 59.793,3 16.780,3 76.573,6 
1950 59,918,2 17.563,7 77.-±81,9 

Cnder de sista två år, för vilka statistiska uppgifter 
föreligga, har alltså slolplinjernas längd ökats med 881 
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lon och kablarnas med 1.453 km. I tabellen äro icke in
begripna stolplinj er och kablar med abonncntledniugar 
och ej heller linjer och kablar som tillhöra stalens järn
vägar m fl, och i vilka telegraherket har del. A v ta
bellen framgår, att riks- och landsledningar i allt större 
utsträckning förläggas i kablar i stället för på slolplinjer. 

Det stora lin j earbetet med en koaxialkabelanläggning 
Stockholm-~orrköping-Jönköping-Göleborg är avslu
tet. För närvarande (1 / 1 1951) äro 180 förbindelser upp
kopplade på sträckan Stockholm- Norrköping. Yid full 
utbyggnad får anläggningen en kapacitet av icke mindre 
än omkring 1.000 samtidiga samtal i vardera riktningen. 
Delsträckan Jönköping-Malmö är däremot på grund av 
bris t på medel ännu icke påbörjad och arbetet torde få 
vänta ännu minst 2 år. Nya rikskablar ha under de tre 
senaste åren utlagts, nämligen en kombinerad leoaxial
och pupinkabel Stockholm- V,ästerås- -örebro, en pupin
och bärvågskabel Sundsvall--Sprängsviken-Sollefteå, och 
en Göteborg- Skårby-Uddevalla. Ändutrustningarna för 
den förstnämnda anläggningen ha icke satts upp men de 
båda senare äro klara och tagna i bruk. 

Bland de planerade nya riksförbindelser, som äro ak
tuella att utbyggas under den närmaste framtiden märkas 
en koaxialkabel Göteborg--Trollhättan och en ny kabel 
Sverige-Finland via Åland, likaledes koaxialkabel, som 
skall vara färdig alt lagas i trafik i samband med olym
piaden i Helsingfors 1952. Arbetet med utläggning av 
koaxialkabel över Öresund mellan Malmö och Köpen
hamn för anslutning till det västeuropeiska koaxial
nätet har uppskjutits tills vidare i väntan på den därmed 
sammanhängande delen Jönköping-lVIalmö enligt ovan. 

Riks- och landsförbindelser. 

Följ ande tabell anger riks- och landsförbindelsernas 
längd i km -- 2-tråds resp -l-tråds stamledningar - vid 
hörjan av [tr 19-19 och 1950: 
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Riksförbindelser Landsförbindelser 

stamledningar i kabel 
blanka blanka 

ledningar Summa i kabel ledningar Summa 
km km 

km km km km 

-
J 2,tråds 394.5-!1 107.824 502 365 285.342 214.022 499.364 

1949 l ·Hråds 121.232 -- 121.2 32 - - -

i 1950 { 
2dråds 421.217 109.673 530.890 297.322 224.023 521.345 

·htråds 128.50± - 128.50± - - -
l 

Även här avspeglar sig den ökade användningen av 
kabel, s~i.rskilt vad b e träffar riksförbindclser. Större dc
len av landsförbindelserna gå ä ven i kabel ehuru ökningen 
under året fördelar sig ganska jämnt mellan kabel och 
blanldcdning. 

l 

Ett stort antal riks- och landsförbindelser gå dessut
om på icke fysikaliska (icke metalliska) ledningar, d v s 
fan tomledningar samt enkanals- och flerkanals bärfre
kYensförbindelser. Sammanlagda längden härav i kabel 
och på blankledning vid början av år 19-19 och 1950 an
gives i följ ande tabell: 

Riksförbindelser Landsförbindelser 

l Fantom, och 
bärfrekvens' blanka l blanka l i kabel ledningar Summa i kabel 1 d . Summa 
förbindelser km km 

1 

e nmgar 
km km 

l km km 1 

1949 496.520 71.166 567.686 53.621 65. 158 118.779 

l 1950 564.807 76.429 611.236 54.165 68.232 122.488 

Den Lotala längden av icke fysikaliska riksförbindel
ser är tydligen av sawma storleksordning som riksstam
ledningarna och tenderar att öka i förhållande till dc se
nare. De icke fysikaliska landsförbindelsernas längd u t
gör c :a 20 % av den to lala längden landsförhindclser. De 
bärfrekventa flerkanalsförbindelserna äro anordnade del s 
enligt 8-kanalsys lem för drift i Yanlig rikskabel, dels en-
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Jigt 12- och 18-kanalsystem i bärfrekvenskabel samt dels 
enli gt 8-kanalsystem i koaxialkabel. 

Den sammanlagda längden av stam- och icke fysi
kaliska ledningar upgick den l januari till 1.300.630 km 
riksförbindelser och ÖL13.833 hn landsförbindclser. Här
till kommer över 2.000.000 km 1okalstamledningar. 

Telegrafförbindelser. 

A v lelegrafförhindelserna gå endast c :a 2.000 km på 
metalliska ledningar mot c:a 165.000 på icke fysikaliska. 
De senare äro anordnade i form av telegraftransfonne
ringar på telefonledningar, fanlom- eller superfantomled
ningar samt såsom tontelegraf- och överlagrings tclcgraf
förbindelser, dock huvudsakligen såsom. tontelegrafi. Den 
sammanlagda längden i km av telegrafförbindelserna har 
minskat något under år 1949- 1950 enligt följande tabell: 

Telegrafförbindelser Metalliska Icke fysikaliska Summa 
km km km 

l /1 1949 1.955 167.079 169.034 

1/1 1950 1.909 164.979 166.888 

Telegramtrafiken på tråd går så gott som uteslutan
de mecl fjärrskrift. 396 fjärrskrivmaskiner voro i drift 
den l januari 1950. 

T elefon= och telegraftrafik. 

Tel ef'onlrafik. 

Den inländska telelontrafiken ökar stadigt i omfatt
nin g. Den sammanlagda samtalsutväxlingen - med och 
utan periodavgift - på permanenta nälet var under bud
getåret 19-!9- H!:JO approximativt 2.040 miljoner samtal. 
Härav torde de inländska rikssamtalen hava det största 
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intresset m· försYarssynpnnkt. Följande tabell utgör en 
jämförelse mellan dc tre senare budgelårens utväxl ing 
av sådana samtal: 

Antal 1947/ 19-±8 

inländska rikssamtal .... ........ .. . 99.853.088 

därav ilsamtal .............. . 
>> blixtsam tal. ......... .. 

19+8 19-±9 l 

10-1.632.215 
2.132.17-± 

2.387 

l 
19-±9fl95l l 
110.597 ~1 

3.321.823 l 
24 1:'. 

Antalet rikssamtal har alltsa under dc tre sista år e11 
ökat med i runt tal 5 miljoner samtal per år. För sam t
liga rikssamtal var under år 1949/ 1950 medellängden 1.71 
räknat i perioder om 3 minuter. Samtalslängelen varie
rade emellertid Yid olika stationer frln 1,-! till 1,9 perioder. 

Ä y en t ele{ ontraf'iken med utlandet ökar. Samtals
siffrornavoro år 19-17/ 1948 och 1948/ 1949 följande: 
fr. Sverige till utlandet 770.124 resp 845.91-l, ökning 9,8 ~ ; ; 
till Sverige fr. utlandet 842.4-!3 resp 8U.361, ökning 3,8 ' ~; ; 
via Sverige 35.118 resp 71.272, ökning 29,3 r, . 

Trafiken med utl andet har ökat mycket kraftigt u n
der åren efter andra världskriget, c :a 75 % jämfört m ed 
1938, de t sis la förkrigsårct. 

Telegraflraf i k. 

Även den inländska telegTamlraj'iken på telegrafver
kets nät visar en jämn ökning under de senaste åren . 
Antalet telegram. till och från utlandet tenderar däremot 
att n1inska något, troligen beroende på alt nya telefon
förbindelser öppnats med ett flertal länder. Under bu d
getåret 1948/ 19-!9 t ex ökades antalet dir:kta telc~onf~~:
bindclser mellan Sverige oeh utlandet fran 122 hll l.>b· 
Den sammanlagda ielegramutväxlingcn - in- och ut
ländska samt transitlclcgram, sjöfarts- och tjänstetelc
gram - ä r för närvarande av storleksordningen 8 v~ m il -
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joner telegram per år. N edanstående tablå anger antalet 
taxerade inländska telegram - vilken uppgift är mest 
intressant ur försvarssynpunkt - under dc tre sista bud
getåren: 

Antal 1947/ 1948 

taxerade inländska telegram 5.107 .847 

därav på lyxblankett ... ... 4 .230.337 

1948/1949 

5.127.71 l 

4.313.090 

1949/1950 

5.174.900 

4.366.000 

Det framgår av tablån, att lyxtelegrammen utgör den 
överväldigande delen, nämligen 81,3, 82,5 resp 83,4 % av 
hela antalet inländska taxerade telegram. Uppgiften är 
av intresse, därför att telegramtrafiken på lyxblankett 
kan inskränkas avsevärt under krig. Den trafikmängd, 
som. upptages llärav kan då i stället kmmna det totala 
försvaret tillgodo och bildar alltså en god reserv. 

Bildtelegraj'traj'ik. 

Direkta bildtelegrafförbindelser funnos den 1 januari 
1950 med följand e länder, nämligen 
Argentina Frankrike ~orge Storbritannicn 
Belgien Förenia Staterna Schweiz Tjeckoslovakien 
D anmark Italien Sovjetunionen 

Det sammanlagda antalet utväxlade bildtelegram, 
tråd- och radio, under de tre senaste budgetåren utgjorde: 

1947/ 48 19-!8/ -!9 1949/50 
720 395 385 

I samband härmed lämnas en kort presentation av 
en bildtelegrafapparat, som fått namnet ultraj'ax. Den 
är en faksimilapparat, som arbetar med en oerhörd 
hastighet. Systemet demonstrerades första gången i ok
tober 19-18 av R. C. A. (Radio Corporation of America) i 
k ongressbiblioteket i \Vashinglon. Det anses, att den nya 

1'idskTifl i SjöL·äsendet. 13 
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uppfinningen kanske kan leda till en lika fullständig Ulll

daning av telegrafförbindelserna som den av Samuel Mor
se 104 år tidigare i det närbelägna Capitolium förevis ade 
telegrafapparaten åstadkom i de dåtida möjligheterna till 
telekommunikation. 

Vid demonstrationen i vVashington sändes boken 
»Borta med vinden» (den engelska upplagan omfallar 
1.047 sidor) med ultrafax på 2 minuter och 26 sekunder; 
alltså en fantastisk sändninghastighet på flera hundra 
tusen ord per minut. Ultrafaxsyslemet kan anordnas för 
sändning och mottagning av lclcgrmn, brev, handlingar, 
kartor o s v antingen i full storlek eller med hjälp av i 
förväg iordningställda mikrofilmer. Bild 1 visar en prin
cipskiss över ultrafaxsystemet anordnat enligt det senare. 

alternativet. 

"FLYI NG $PO'r' 
SCANNER 

" - PROJ~CTIOil 

KINES(OPf 

" 1&1 
Bild 1. Principskiss över R. C. A: s ultrafaxsystem. 

Systemet kan sägas vara fotograferad television. H u
vudmomenten vid sändning och m.ottagning äro följande : 

a) Sändningsmaterialet ordnas så att det kan passc
ra sändaren i jämn ström med stor hastighet, ev gcnolll 
alt det i förväg fotogr aferas på mikrofilm, som sedan f ~ ,. 

gå igenom sändaren. 
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b) ~Ialerielet (telegram o s v) sändes. Sändarens 
viktigaste delar äro ett katodstrålerör (»Flying spot scan
ner») och en fotocell (»Photo tubc»). Den på katod
strålerörets skärm. projicerade ljuspunkten rör sig fram 
och tillbaka med mycket stor hastighet, belyser det med
delande, som sändes, samt r eflekteras sedan till foto
cellen. Om mikrofilm användes, får ljuset från katod
stråleröret genomlysa filmen och därefter påverka foto
cellen. Telegrammen eller filmen rör sig med jäm.n has
tighel förbi katodstråleröret och fotocellen. 

c) Impulserna från fotocellen förslärkas och sändas 
på tråd (koaxialkabel) eller radio (radiolänksystcm) till 
mottagaren . Yanliga tråd- eller rndioförbindclser äro icke 
praktiskt användbara för överföringen. Erforderlig band
bredd för sändningen är nämligen 6.000 kp / s (= svartvit 
television) , vilken handbredd medger en sändningshastig
hel av c:a 500.000 ord per minut. 

d) På mollagarsidan projkcras dc överförda impul
sern a eller signalerna på skärmen i clt vertikalt monte
rat katodstrålerör (»Projection kinescopc») av samma typ 
som i en tclcvisionsmottagare. En kamera är upphängd 
under röret. Under kamerans lins p nsscrar en 16- eller 
35-mm film m ed en hastighet, som. är noggrant synkroni
serad m ed frammatningshastigheten på sändaren. Den 
på k atodstrå le röret projicerade ljuspunkten rör sig lika
ledes med exakt samma hastighe t fram och tillhaka som 
ljuspunkten på sL1ndarsidan, och dess intensitet varierar 
i tak t med d c ljusa och mörka parlicrna på den bild, som 
sändes, allt enligt bildtelegrafi ens princip. Ljuspunklen 
expon erar filmen i kameran. 

::\'är meddelandet mottagits, kan filmkamer an lält 
frigöras från mottagaren. Framkallning och fixering i 

mörkrum kan därför utföras på ,JO sekunder, på så kort 
tid dock icke med vanliga framkallningsmetoder . Härför 
mwänder man sig av torrframkallning med uppvärmda 
kemikalier enligt en äv Eastman Koclax Company upp-
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funn en metod. Kopiorna kunna framställas med samm a 
snabba metod, och hela mottagningsprocessen tager p[l 
så sätt blott ett par minuter. 

Å ven om det är möjligt alt ullrafax utgör inlednin~ 
till en ny epok i telegrafiens historia, torde det dröj~· 

länge, innan den kan ersätta nuvarande fjärrskrivare. 

Systemet är nämligen liksom televisionen för överföringen 

heroende av ett brett freksenshand, som endast kan åstad
kommas med koaxialkabel eller radiolänk, vilka väl än
nu icke på lång tid komma att införas över så stora av
stånd och l sådan utsträckning, att ultrafax blir ett lcle

grafisystem, som b~1r sig ekonomiskt. 

A bonne ntte l egrafiru{ik. 

En privat person eller ett företag kan numera erhålla 
abonnemang på en fjärrskriftapparat på motsvarande sä li 
som en telefonapparat och kopplas härvid in på det s k 
abonnenttelegraf- eller telexnätet. Cppkopplingen mellan 
abonnenter i nätet kan ske automatiskt med fingerskiv cl 

enligt samma princip som vid automatisk uppkoppling a ' 
telefonsamtal. Skillnaclen ligger huvudsakligen i att fö r
hindelsen användes för överföring av telegraftecken en

ligi femkodsystemet (3-punktsalfabet) i ståilet för samtal. 

Utvecklingen av abonnenttelegrafin sammanhängel 
med införande av fjårrskrivmaskiner som ersättning för 

telegrafi enligt morsesystemet. I Sverige öppnades den 
första fjärrskriftsförbindelsen år H) 18 mellan telegraher
kets radiocentral i Göteborg och centrallclegrafstatwncn 

i Stockholm. Den först uthyrda fasta fjårrskriftförb in
delsen tillkom 1929 mell a n Riksbanken oc h Stockl!olm'
telegrafstation, då även en privat förbindelse Stockllolm 

-Finspong uppkopplades. Xu är de t Tidningarnas Tele
grambyrå (TT) , som jåmle Sveriges Meteorologiska ocl• 
Hydrologiska Insti tut (SMHI) har dc största så alt säg~! 
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privata tclegrafnälen. Stommen i TT-nätet utgöres av 

dubbelriklade förbindelser från Slackholm till Göteborg, 
Malmö och Sundsvall. Till dessa knutpunkter äro långa 

kedjor av tidningsredaktioner över hela landet anslutna. 

..\.honnenltelegrafins start i Sverige fördröjdes på 

grund av andra världskriget till så sent som hösten 1945, 
då en mnnuell station öppnades i Stockholm. med 5 abon

nenter och utlandsförbindelser till Helsingfors, Köpen

hamn och Oslo. Detta näl ersattes år 19-lG av ett auto
matiskt nä l (typ Siemens), som allLjåmt är i trafik. Efter 

aH från hörjan ha planerals långt större, nedskars det 
till a tt omfatta: 

i Stockholm 30 abonnenter + 10 tjänsteapparater. 
i Göteborg 8 » + 2 >) 

i Malmö 8 » + 2 » 

Efter utökning med bl a en provstation av svensk 
konstruktion har Slackholm nu (1950) 50, Göteborg 1G 
och Malmö 8 abonnenter. Direkta utiandsförbindelser 
finnas förutom till dc nordiska grannländerna till Ham-
1mrg, Ziirich, Amsterdam och London. övriga stationer 
i det europeiska telexnätet enligt kartan på bild 2 kunna 
naturligtvis nås genom förmedling. 

Ett nytt abonnenttelegrafnåt enligt svenskt system 
har emellertid planerats och skall till att börja med ut
byggas med stationer i 

Stockholm för 140 abonnenter, 
Göteborg 
}!alm ö 
Sundsvall 

» 
» 

» 

60 
60 
50 

» 
» , san1t 
» 

De första stationerna beräknas kunna tagas i drift 

kring årsskiftet 1950- 1951 och övriga planerade stationer 
komma sedan att anordnas fortast möjligt. Utökningar 
komma även att göras för att möta den tillströmning av 
abonnenter, som man räknar med. Stora utvecklingsmöj

ligheter anses finnas för denna nya gren av telegrafverkels 
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verksamhet. Karta med skiss över det under utbyggnad 
varande svenska telexnätet jämte förbindelserna med 
grannländerna återfines på bild 3. 

Bild. 3. Karta över under utbyggnad varande svenska telexnätet. 

Utökningen av abonnenttelegraftrafiken under de sista 
åren framgår av följande statistiska uppgifter. 

Antal markeringar för inländska skrivningar 
1947/1948 .533.971 
19L18/1949 772.417, ökning 238.446 
19-19/ 1950 c:a 1.000.000 ökning c:a 227.600. 

Antal taxerade skrivningar och motsvarande antal mi
nuter i utländsk trafik: 

Budgetår 
l 

Antal 

l 
Okning 

l 
Antal l Okning 

skrivningar minuter '7. 

J 947/1948 71.429 479.353 

l 19-±8/1949 82.149 10.720 523.462 4-±.109 

l 1949/1950 99.481 17.332 606.886 83.424 

Utiandstrafiken är tydligen under kraftig stegring. 
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Radiotrafik. 

Fasta stationer. 

Följande tablå visar den utländska telegram- och sam

talsutväxlingen över telegrafverkels fasta radiostationer 

under dc tre sista budge tåren. Siffi'orna inkludera av

sända, ankomna och transiterade telegram. 

Trafikslag 
Antal telegram resp telefonsamtal 

1947/1 948 1948/1 949 1949/1950 

Radiotelegram .. .... .. ................ l 1.389.871 1.186.405 l 235.935 

Radiotelefonsamtal ............. . ·l 6.492 5.380 5.672 

Summa 1.396.363 !.191.785 1.241.607 

Kust- och fartygsstation ernas tele{ on- och telegraflra{ik . 

Telefon- och telegraftrafiken vid de svenska kusl- och 

fartygsstationerna är livlig, som framgår av följande ta

bell, vari omfattningen av denna trafik under de tre se

naste budgetåren sammanställts. Siffrorna ingå i dc fö r

ut lämnade uppgifterna om samtals- och telegramväxling. 

stationer och slag 
Antal avgångna, ankomna och 

transiterade samtal och tdegram 
av trafik 

1947/1948 l 1948/1949 l 1949/1950 

Kuststationer l l 
86.336 

l 
92.363 96.822 Radiotelefonsamtal .. . ...... 

l Radiotelegram .......... .. ... 143.448 144 779 138.365 

Summa 229.784 237.142 l 235.187 l 

l Radiopejlingar ............... - 8 25 l 

Fartygsstationer 

Radiotelefonsamtal ......... 83.47-:1: 90.039 94.300 

Radiotelegram ...... .. . ... ... 174.293 l 178 .115 166.814 

Summa 257 .767 l 268.154 l 261.114 

Radiopejlingar ... .... . ... .... 490 l 652 l 274 
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Av tabellen framgt'tr bl a alt radiotelefonsamtalens 

andel i trafiken stadigt ökar, under det att telcgrmnlra

fiken nedgått uneler sista budgetåret. D e tta torde delvis 

sammanhä nga med fiskefartygens pågående upprustning 

m ed radio telefonista tioner. Te l eg raf- och telefon trafikens 

omfa ttning sammanhänger givetvis också med huru liv

lig sjöfarten är. 
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Flottan och hembygden. 

Av Kommendörkapten F. Taub e. 

D et mest diskuterade personalproblemet i flottan sy
nes f n vara kvartalssystem ets vara eller icke vara. Alla 
diskussioner härom leda emellertid snabbt över till ett 
annat, nämligen det katastrofala rekryteringsläget. Det 
är icke min avsikt att här försöka konnna med några nya 
patentlösningar för modifiering av kvartalssystcmct. Detta 
har ju fö·r övrigt ombord aldrig få tt prövas under nor
mala förutsä ttningar ifråga om. tillgång på förhandsper
sonaL Ur den centrala värnpliktsskolans synpunkt ä r 
kvartalssys temet f n icke någo t problem. Tvärtmn synes 
det hela löpa ganska väl i vad tidsrytmen angår. Det ä r 
fö r s t, nät· denna ändras som problem uppstå. Sålunda 
skulle de t av utrymmesskäl vara omöjligt att övergå till 
ett halvårssystem. liksom man väl knappast k an begära. 
att instruktörer och planeringspersonal skulle s tå rycke n 
för ett sys tem med två omgångar i l.::.vartalet. 

All grundläggande utbildning s lår och faller n1.ed in
struktörerna. Om man bortser från divisionschefer och 
yrk esinstruktörer, utgöras de viktigaste kuggarna vid 
värnpliktsskolan av de officer are och flaggunderoffice
rare, som tjänstgöra såsom plutonchefer samt av de un
derofficerare och underbefäl, som äro grupp chefer. :\'or
malt sammansättes en pluton av tre grupper om vardera 
20 man med en underofficer, en högbåtsman och en furi r 
såsom grupchcfcr. För att kunna frigöra några instruk
törer enbart för skjututbildningen och för alt ha några. 
som tar hand om dc efter inryckningen dagligen duggan
de efterliggarna, samt slutligen för att ha vikarier för sju
ka instruh:törcr, insättas emellertid i allmänhet från bör
jan 22 - 2L1 man i grupperna. D e t blir en maklpåliggan-
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de uppgift för instruktören, som timma cfler timma, dag 
efter dag skall försöka att omforma m er än 20 stycken 
salta men sura sailors till artiga och putsade beväringar 
m ed H ermodsglimten i ögonvrån. Så länge det finnes er 
ford erligt antal acceptabla instruktörer att tillgå kan upp
giften i någon m å n lösas, men vi äro på väg mot elen dag 
då öSK icke längre kan ställa tillräckligt antal b efäl till 
förfogande för värnpliktsutbildningen. Redan nu svälj er 
FlvplS en allt för slor del av öSK underbefäl till förfå ng 
för faTtygen , och allteftersom stamkadern minskar blir 
läget värre. 

Man återkommer alltså alltid till problemet: »Vad 
kunna vi göra f' ör rekryteringen». Vi ha nu länge h å llit 
oss till två a tre örlogsstationer för att under de sista 
åren alltmera draga undan grundvalen för två av dem 
genom att centralisera den grundläggande utbildningen 
för såväl stam som vpl till Karlskrona. Armen har i alla 
tider och kustartilleriet och flyget p å senare år kunnat 
spela p å de lokalpatriotiska strängarna hos det svenska 

folke t. 

DI~ HEMBYGD - DITT REGEME~TE! 

Della m åste hava en slor betvdelse för såväl stamrekry
teringen som för moralen hos" dc vpl. Skulle inte också 
flottan kunna laga ett litet steg in på den vägen? Om inte 
svenska j'olket k anuner till oss så låt i sliill et oss komma 
till dem. Och inle bara på ett tillfälligt flottbesök utan 
för att bosätta oss på platsen. Detta innebär till alt börja 
m ed, att vi måsle låla både öSS och öSG leva upp p ft 
nytt och få folk och skolor på samma säll som öSK. Men 
då säger CöSS : »l-lär finn s icke plats för något folk läng
re på Skeppsholmcn». - Så mycket bättre, låt oss dä 
splittra dc stora öS och bilda fi lialer eller örlogsdetache
ment så att till alt börja med varje marindistrikt erhå ller 
egen p ersonal. Huru losslitna från sin hemmiljö de vpl 
under nuvarande förhålland en äro, antydes av följ aiHl c 
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hcmorlsuppgifter för dc 3.030 vpl, som under 1950 gcnom
g~t ll rekrylutbildning vid FlvplS. (Inskrivningsområden a 
b1ro här hänförda till närmaste MD rent geografiskt). 

:\lD~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -!-!1 man. 
~iDO 805 » 
l\1DG -17 » 
MDS 598 » 
MDö 325 » 
MDY 811 » 

1\lan frågar sig inför dessa siffror, varför -!-!1 norr
lnningar skoJa behöva r edovisas vid öSS, som icke har 
vare sig förläggnings- eller utbildningsmöjligheter j'ör dem , 
och varför öSG sall behöva gå i tomgång, när 81-1 m an 
med glädje skulle vilja tillbringa sin värnpliktstid på väs t
kusten. Ja, svaret är givetvis det, alt personaltillgå ngen 
måste stå i proportion till bcmanningsbehovet, men är del 
verkligen nödvändigt att för de värnpliktiga hålla på be
manning från viss öS. Tyder icke det nuvarande ofta 
förekommande fifty-fifty-systemet vid bemanning på at t 
öS-indelningen för värnpliktiga har överlevt sig självt "? 
Sedd ur den centrala värnpliktsskolans synvinkel är i 
varje fall öS-systemet enbart till nackdel. Visserligen 
har CM medgivit viss utjämning öS emellan vid personal
uttagningen, om_ det skulle visa sig omöjligt att vid någon 
öS få ut tillräckligt antal man i viss yrkesgren men d ett a 
medför krav på återbäring i fonn av vpl oh till den öS, 
som alltså fått lämna för många vidareutbildade. Man ka n 
därför f n icke gå så långt som önskvärt vore, nämligen 
att oavsett öS låta de mest lämpade värnpliktiga besälta 
elevplatserna på yrkesskolan även om. detta skulle inne
bär at en viss öS icke finge någon representant. 

För dc vpl vill jag därför föresJå en fullständig upp
och nedvändning av det nuvarande systemet. Istället fö r 
en central personaluttagnings- och utbildningsanstalt, som 
betjänar tre kommenderingsmyndigheter, höra vi ha en 
centra l personal uttagnings- och kommenderingsanstalt , 
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som hiimlar sill folk från ett flerlat lokala utbild nings
anstalter och leueremr vpl besättningar till flottans samt
liga fartyg. Men hur skallman i filialerna kunna få plats 
och utbildningsmöjligheter för dessa hemortens värnplik
tiga? Del billigasic systemet synes vara att utnyttja dc 
dödsäsonger, som åtminstone f n förekommer vid de va
penslag, som hava kortare fredstjänstgöring än 360 dagar. 
Kanske man härvid dessutom skulle kunna erhålla en och 
annan durkdriven truppinstruktör på köpet. (Det bör i 
delta sammanhang påminnas om alt den omfattande 
handvapensutbildningen under rekrytskolan är elil-dcrad 
bl a av att v n ra värnpliktiga i viss u lslräckning sedenne
ra skola överföras till armen). Det smakligaste skulle 
dock vara, om flottan här finge tillfälle att visa icke en
dast sill folk utan även sina f'arlyg. De lokala utbild
ningsanstalterna borde alltså basera sig på logements{ar
fyg eller j'cu·lyg i depå. Förutom alt rekrytutbildningen 
härigenom från början kunde bedrivas i fartygsmiljö, 
skulle fartygens materiella beredskap kunna hållas hög, 
varjämte fartygen bleve bättre spridda. Det är väl känt 
att hållandet av logementsfartyg ställer sig dyrbart, men 
får man flerfaldig valuta genom samtidigt tillgodoseende 
av såväl frcdsmässiga som beredskapsk.rav, kunna pengar
na anses väl använda. För en rekrytskola e rfordras emel
lertid också tillgång till skjutbanor, övningsterräng och 
g')'mnastiksalar. Det torde väl icke vara alldeles omöjligt 
att i delta avseende repliera p[t anläggningar tillhöriga 
andra truppslag eller civila skolor och organisationer. 

Det har sagls att fö-r unga m~in, varav de flesta äro 
sjöfolk i det <.:iYila, del skulle vara en enkel sak att vara 
hemifrån i 10 veckors tid såsom under genomgången aY 
H-kursen vid FlvplS. Xu förhåller det sig emellertid så, 
att det i ulrikesfal"i arbetande sjöfolket i värnplikten ser 
en möjlighel alt komma hem lill Sverige ett slug och hels t 
då till sin egen hemtrakt. De icke sjömanshusinskrivna. 
som av - icke blott för dem själva - ofta sv~1rförståelig 
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anledning tilldelats oss, ha icke mycket känsla för var l' 

sig sjön el1er flottan och skulle vilja vara kvar hemma 

och övervaka flickans förehavanden. Bäst tyckas våra 

fiskare anpassa sig. Dessa pojkar äro vana att ligga ut e 

och slita ont och komma hem lagom_ ofla. Hcsultatet m 

det hela blir emellertid, att varje kvartal kan uppvisa ett 

stort antal bestraffningar på grund av rymningar och u n

danhållanden. En statistik för år 1950 ger vid handen a tt 

antalet bestraffade i procent ~ir i det närmaste lika slor l 

för dc olika öS, men elt studium av fönleJningen inskri\·

ningsonHtH'lesvis ger en annan bild. Men reservation fö r 

fel, som i statistik alltid kunna uppkomma på grund a\ 

tillfälliga omständigheter, kan följande tendens utläsas : 

Låga siffror för Karlskrona eget lo; d v s Kronobergs . 

Höga siffror för de närbelägna, d v s Malmöhus norra. 

Alvsborgs och ~orra Smålands. Medelhöga för nästa zon . 

d v s Malmöhus södra, Yästgöla-Bohus. och östergöltands 

samt därefter alltmer avtagande ju längre nordvart i lan

det vi komma. Den, som så vill, skulle ur dessa siffro r 

kunna ulläsa, alt dc vpl trivas bättre i Karlskrona ju 

längre bort ifrån de komma. Jag skulle i stället vilja ty

da saken så, all dc som bo nära ha många chanser att 

komma hem ulan alltför stora kostnader, varför det fö t 

dem icke behöves någon stönc sj~ilvövervinnelsc för at t 

resa tillbaka. ~ästa zon skulle jag vilja kalla »lifln ing~

zonen». Till Skånc kunna eleverna l ex Laga sig hem ge

nom liftning eller genom liftning kombinerad med hus~;

och Lågresa korlarc slr~1ckor. Å lerres an, länk er man , 

ordnar sig alllid på något liknande sätt, men så spricka 

planerna och mannen kommer för sent. Scdan finna " 

här också dc, som verkligen med stor uppoffring skrapa t 

ihop en hem_- och ~1terresa men resonerar som så, att de l 

blir mera valuta fö1· pengarna, o1n man stannar hennn~' 

e tt par dagar till . När man kommer h1ngrc bort, blir de l 

allt svårare och dyrare att överhuvudtagel komma he111 

och diirmcd minskas aulamaliskt möjlighelerna iill synd 

- av delia slag. 
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::\~ir vidareutbildningen börjar diskuteras med dc vpl, 

kunna två bärande linjer för önskemålens utformande ur

skiljas. Den ena är önskan atl få tjänstgöra i och i vissa 

fall t o m önskan att få j'örkovra sig i den egna yrkes

grenen. Denna linje företrädes främ_st av handelsflottans 

eldare av olika slag samt av ekonom.i- och hantverksper

sonaL Yid däcksavdelningen är del väl egentligen endast 

det blivande sjöbefälet och våra fiskare, som klart upp

skatta värdet av en vidareutbildning. Den andra grund

linjen är denna: »Om jag blir uttagen till det eller del, 

var hamnar jag då efter värnpliktsskolan ?» Så frågar 

den stora massan, som inte har några högre aspirationer, 

men hit höra tyvärr även m å nga välkvalificerade värn

pliktiga, som av familjeskäl, önskemål om möjligheter 

till privata studier eller cxtram·bete på fritid o s v anse 

sig ha så starka skäl alt komma till eller i närheten av 

en viss plats all dc därför offra tillfället till en intressant 

och kvalificerande vidareutbildning. Aven har ha vi alll

så att räkna med ett starkt lokalintresse. 

.i\Icst slående framträder väl detta lokalintresse, när 

man studerar västkustbornas reaktioner inför vidareut

bildningen. En sYepmalros får under större delen a-v sin 

fortsatta v~irnpliktstid tjänstgöra på v~i.slkuslen. Yrkes

grenen är därför populär icke blott bland öSG :s vpl utan 

kanske framförallt bland dc bohuslänningar, som blivit 

tilldelade öSK, eftersom dessa här se sin nästan enda möj

lighel att komma till hemtrakten. Hellre än att bliva ut

tagna till övriga däcksgrenar med yrkesskola vid SA sö

ka ft andra sidan många västkusthor all bliva uttagna till 

ob inom vilken yrkesavdelning som helst. 

::\led tillhjälp av flerårig statistik kan man f n s~iker

ligen [tstadkomma ett system, som ifråga om mtmga yr

k esgrenar utpekar dc lo, som sannolikt kunna leverera dc 

för viss yrkesgren lämpligaste aspiranterna. Härigenom 

skulle man kunna hygga upp ett syslem av lokalanknutna 

yrkesskolor och därigenom göra -vidareutbildningen mera 
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åtråvärd. Den sk ötsamme och kvalificerade värnplikti g~, 

skulle alltså ges tillfälle att genomgå såväl rekryt- SO lll 

yrkesutbildning i sin hemtrakt. ~är det sedan gäller att be
mann a stridsfartygen och då framförallt kustflottan skull e 
- såväl i fred som i krig - alla lokala hänsyn slopas oc h 
den centrala kommenderingsbyrån genom sina yrkesde
taljer rätlvist fördela de tillgängliga värnpliktiga efter 
kvalitativa och kvantitativa behov. 

Förslagsvis skulle en indelning ovan angivna princ i
per uföras på följ ande sätt (årskontingent2r enligt 19;)1) 
års fördelning angivas inom parentes) : 

MD örlogsdepartement lo 

--------~--------------~----------------
MDN Härnösand (441) 
MDO + MDG Norrtälje (121 + 120) 

Södertälje (107 + 120 

MDS 

M Dö 
MDV 

Nynäshamn (182 + 47) 

N orrköping (112) 
Karlskrona (598) 

Malmö (325) 
Göteborg (334) 

Uddevalla ( 400) 

Karlstad (136) 

Samtliga norrländska lo . 
Uppsala lo + del av Sthlms. 
Södermanlands lo+ del av 1 

Sthlms. 
Resterande del av Sthlms lo 

+ Gotlands. 
Östergötlands lo. 
Kronobergs, Norra Smålands 

och Malmöhus norra lo . 
Malmö södra lo. 
Hallands och Alvsborgs samt 

del av Västgöta-Bohus lo . 
Huvuddelen av Västgöta

Bobus lo. 
Värmlands, Örebrv och 

Skaraborgs lo. 

Yad här har sagts gäller endast de värnpliktiga. E n 
central redovisning och kommendering av stampersona
len vore säkerlig2n också tänkbar. Detta system tillämp n-.; 
ju sedan länge med den numera ganska talrika sjöofficers
kåren. Denna fråga är dock för stor för att närmare g:t 
in p ii i detta sammanhang. Tilbv.idarc hade jag därföt 
li:inki mig, att dc nuvarande tre öS skulle kommcndcr:1 
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bef~1 l Liil ulbildningsd ep ~1erna ino111 sf1vi:i l egna som att
g ränsande MD enlig t sä1·skild fiirdelning. Denna kom
m cndct·ing siatli c dock i möjligas te m {ul a nordnas sftsotll 
långlidstginslgöring m ed möjlighel till hos~ittning p~1 dc 
olik a p latse rna . 

Möjlighe len all såsont befäl en gi\ng i liden f å hosälta 
sig .i den egna h emirakten borde vara e/l siarid arywnenl 
fö r d c unga män, som reflektera över e n eve ntuell stam 
anställning vid flottan. 

Si'lsom jag tid igare nämnd e, vill jag ick e ll~ir laga 
sUi ll ning till kvarlalssyslcmct e ll er nagra andm sysle111. 
Jag vil l dock p <'\pcka , alt d e n h i.ir föreslagna uppd e lnin ge n 
ger m öj ligh el alt frång~'\ kvarlalssys lc tn e l och taga emot 
[t rskonlingcntcrna i en ell er tvi\ otng<"tn gar. På dc platser, 
där logcmcn lsfarlyg m~'ls lc anvi:indas, ger cll halvihssy
stcm m ed omvi:ixlandc rekryt- och y rk esskola d e n jbinJ
naslc belastningen. I dc fall, di.ir inackordering i annal 
tr uppslags förl~iggningslokalcr tillgripas, m i'ls tc utbild
n ingen ske i en omgång. 

Många inv i:iudningar kunna otvive lak tigt rikla s mol 
d et hi:ir föreslagna systemet. Avslutningsvis vill j ag em e l
lert id s{lsom samnw nj'attnilly fnun! J[lll a några, enligt min 
m ening, ovcdcrsi:igliga j'ördelar. 

\'åra vi:irnplikliga skulle a lltn i.inl scl l bl iva m e ra po
siti vt insli.illda liiJ sin tjänst vid fJollan. Som en fiiljd 
h ärav skulle vi också få cll hältre resu ltat av vidare ttl 
bildningen och d~irmcd ök ade miij ti ghe le r all få fram 
värnpliktiga, so m kunna ersii/la slamvakanserna ick e !Ja
r a si'lsom yrkesmän ulan iiuen setsom undcrbej'iil. 

\'år pCr!:'onal och vår fartygsm ate riel sk ulle f f1 en ur 
beredskapssynpunkt synnerligen önskv~ird spridniny. 

Slulligcn skulle vi - och del ä r del a llra vikligaslc 
- n å .~·uenska j'olkci ptt ctl nyll s~ill , som kanske skulle 
giv a oss den hingc cflerly:Ja j'ärbiillrade rekryteringen au 
slampcrsorwl en. 




