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Vtdrag ur årsberättelse i förbindelse==
väsende 1951.
Au kommendörkapten K. G. Norström .

A. Aktuellt frå-.1 telegrafverkets verksamhetsområde.

Här följer bl a någon telestatistik - åtskilligt mer
l<:an läsas i puhlika tirJnen "OfHciell cttatistik: TCJlefon,
'felegraf och Hadio".
Tidskrift i S)ÖI'iis cndcl.
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Antal automatiska och manuella telef'onstationer i Sverige .
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SforPr

Frankrike
Telefonsan<tal per invånare år 1949.

Samtalsmängden i Sverige 1950.

Sveriges folkölmin::; t elefonapparatökning 1940- 50.
l Sverige fanns år 1951 1 .750.000 telefonapparater.
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Taxerade inländska telegram budge tåret 1950- 51 4 .990.000 varav
4.115.000 lyxtelegram.

Rundradio -

I Stockholm vänt a 1.700 p e r;:;oncr
mer än tre månader på telefon.

I L:-;ndon väntu 160.000 p2r" '2r,
d v s i förhåll 2nde till folkm ängden i runt tal 10 gånger så mil.nga
väntande i London som i Stockholm.

licenserna ökade

Vad som kan hända telefonförbin delser Vid oväder - som effek tiva.
vägspärrar ligga stolparna kullvräkta över vägarna.

Sverige år 1951 med G2 .000 till sammanlagt
2.205 .000.
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J{oaxilkabelanläggningar i Sverige.
Den första koaxialkabeln larles år 19"17 mellan Stoe]·
'~
h olm och Norrköping och förlängdes under det f öljnn d<:
året till Göteborg. Den innehåller 4 koaxialledningat·
smnt - för överv akningsändamfll - 5 fyrskruvar . Kabeln är utförd enligt internationella rådgivande telefon.
kommitt('ns rekomme nndation er.

S t.ockholm- ::U almöan läggningen kommer genom en
~r 1951 lagd fyrtubig sj ökabel Malmö- Köpenhamn att
st f! i förbind else med det kontinentala koaxialkabelnätet
vin Köpenhamn- Kolding- Rom- Amsterdam.

stödbricka rov ebonit

(pol;p4tyleo)

innerledare

y t ter lodar<>

Sjökabel inn<o'hållandc en koaxialkabeltub.

Koaxialutruslningen för Stockholrn- Göteborg kan
vid full utbyggnad överföra 960 samtal.

Denna sjökabel har utlagts dels m ellan Simpnäs och
Åland (den tredje Finlandskabeln) dels mellan fas tlandet och Golland (den tredje Gotlandskabeln).

Härutöver ha följande ko axialkablar lagts (monl a.!J,c arbe tet etc pågår) :

Dessa båda kablar äro av samma typ som. de enligt uppgift 4 st kablar, vilka i samband med invasionen
i Frankrike under andra värdiskriget utlades över Engelska kanalen. Två av dessa torde kvarligg a och anvi:indas
nu för civila ändamål, vardera för något hundratal telefonf örbindelser. Eftersom avståndet är betydligt kortare
över Engelska kanalen än de nämnd a svenska sjökabelsiräckorna kunna högre frekvenser överföras. I den
lnnga Gotlandskabeln kunna f n på grund av den högr e
dämpningen och det dåliga signal-störningsförh;'llland et
vid högre frekv enser överföras endast 23 telefonikanaler
och 3 programkanaler. Planer för eligga att utöka anläggningen antingen genom nedläggande av ny sjökabel
av liknande typ eller genom. att inkoppla unden,- attensförstärkare. Radiolänk kan i stället komma ifråga.

Stockholm- Västerås- örebro,
Västerås- Falun,
Stockholm--Uppsa la,
Göteborg- Troll hältan.
Den senare kabeln är ett led i kabelanläggninge n
Örebro- Karlstad- Göteborg med avgrening Karlsta<lArvika- Nonka gränsen. Uppsalakabeln torde kom w a
att förlängas åtminstone till Sundsvall och Falukab cl n
till Östersund, möjligen delvis som radiolänk.
Av koaxialkablar, planerade att läggas under de n ii rmaste å r en, m å nämnas Jönköping- Malmö och Ljungby
--Växjö sa mt Jönköping- Gudhem.

:\.)\)

'I'ELE-TECH l J / 51.
Genomskärning av tysk styroflexisoic:-ad kabel.

Tele~rafs t yrelsen

har gjort ekonom.iska jämförcl::cr
och radiolänk; h .i tt ilh
koaxialkabel
mellan
fall
i ett par
metallerna bli
dyrare
ha•· koaxialkabel segt·at, men ju
desto slörre chans torde radiolänken få.

I anslutning till denila koda översikt över svc:1ska
l-;.o:nialkab c]anläggninga r visas följande två bilder uv en
uy tysk koaxialknbelt yp, medgivande överföring inolll
f1 ·ekvensområd e l 1000- 10000 mpjs.
TELE-TECH 11 / 51.
Ett tillverkningsmom c:nt a v tysk styroflexkabel.
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På kartan ovan, som avbildar jordklotet i azimutal projektion med
Hörby rundradiostat ion scm centrum, kan omedelbart avläsas vilka
områden ett strållmippe av given bredd kommer att täcka.

Hörby rundradios tation nuutnrstad för kortvågssä ndning.
Svenska kortvågssä ndningar till utlandet och till fartyg på haven ha pågått sedan år 1937 över två kortv ~lgs
sändare i Motala, vilka arbetat med efter nn gäll ande
måttstock blygsamma utsändning seffekter av · 12 k\V.
1940 års rundradiou tredning framlade ett förslag om
anskaffand e av två kortvågssä ndare om vardera 100 k'V
antenneffe kt och avsedda att placeras i Hörby i Skånc.
Anläggning ens färdigställ ande har tagit avsevärt längre
tid i anspråk än beräknat, bl a beroende på rådande restriktioner inom byggnadsb ranschen ifråga om materiel
och arbetskraft . Emellertid är den 1m färdig för provdrift.
För den planerade utsändning en på olika våglängder
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och i olika riktningar har byggts ett 20-tal an tenner, upp turn a av 12 master av vilka flertalet äro av 100 m höjd .
Sändnings riktningarn a har valts med hänsyn till att
]{llllila nå största möjliga antal Sverige-int resserade lyssnare. Förutom befolkning stätheten i allmänhet h:1r så]und a beaktats belägenhet en av svenskbyg der i utlandet,
fartygsrou ter etc.
På kartan har markerats de 7 sektorer, for vilka riktCentrumvi nkeln i varje sektor är 36 a,
~wt enner utförts.
maximala strålningen erhålles längs sektorns centrum1inj e och strålningen avtager kontinuerl igt mot sidorna,
så att den vid sektorns · begränsnin gslinjer är hälften av
ma ximala värdet. Antennern a äro vidare så utförd a, alt
m an med relativt enkla medel kan dels vrida strålningssektorn inom elt vinkelomr åde om ± 13 ° och dels kasta
om varje riktning till den motsatta. Möjlighet finnes alltsil att med hög fältstyrka n å varje område på jordklote t,
om rätt tid och våglängd väljes i varje särskilt fall.
Sändnings tiderna för de riklade sändningar na, som
i för sta hand äro avsedda för lyssnare i avlägsna, utom ..
europeiska länder och för svenska sjöfarande i avlägsna
farvatten, ha planerats så, att lyssnarna inom varje sektor som regel skola kunna serveras en mm·gonsän dning
(lokal tid) om. c.:a en timmes varaktighe t och en kvällssändning (lokal tid) om 1- 3 timmars varaktighe t. Med
hänsyn till varierande utbredning sförhålland en och skillnad i lokal tid längs en och samma överföring sriktning
kan det i några fall visa sig lämpligt med korta programavsnitt, som ltpprepas i nära följd.

3G:2

Biltele fon.

Tel2c:;rnfslyrclscn har p[tbörjat försök i Stod.;_lH,l m
med ett bilradionät för anslutning till telefonnätet. ~ Ln n
hm· härvid redan fdn böl'jan velat få tclefonanslntni w..,.· n
helanlomalisk, och utrustningen så utförd, alt t elefpn cr ingen sker p:c)_ samma sä tt som vid de11 vanliga trftd kle fonin . Eli arma l u[m~irkmule drag för syst emet ~ir , ~llt
varje fo r don skall ha liilgt"mg t ill elt flertal kanaler , s:1
alt om föt·~ta kanalen iir upptagen näst a kan al kan ink oppla~; o s v.
BLi rigenom u tnytt j as frekvenserna av·;cvärt bättre ä n v id enkan al system. Det kan nämnas alt
man i f 1e r·a m Hlr a löndet· gått in för enkanah;ystemct,
in neb är[lnd c a tt s a mtalen med en bil k u nna fr amföras
ÖYcr endast en kanal. Ant::llet bilar, som få dela ptt en
k an al, Ya derar för olika länder. Enligt uppgift planeras
i Australien ett hillelef ons}'stem -- synbarligen enlig t
<t merik<msk för e bild - med upp till 50 bilar per k anal.

De sedan ett å r pågående fö r söken, gälla ett rent
lok all nät för Stockholm med omgivnin gar. Frekvensern a fö r detla nät har valts inom bande l 150-17! m p :s.
Försök sstatione n medgiver u tbyggn a d till 100 bila1· n1ed
h ögst "! samtidiga samtal (el smntalskanalCl').
Prc~imic1ä.ra planer för ett r iksn~it med frekvenser
o mktin~~ SO mpjs, möjliggörande telefonanslutning för elt
och sa.mma fordon r elativt oberoende av var det befinner
sig inom landet, har även- vact avser frekv och lekniska
arr:mgcnwng - uppgjorts, men förverklig,andel av dessa
planer torde li,gga långt fram i lidei1.

JJet .w e n sku tele:nu:det -

läget 1 jm nwri 105:2.

Det snnska t elexnätet h estt1r f n a v fyra automat~t ationer, belägna i Slockholm , Göteborg, Malmö oeh
Su ndsvall, till vilka äro anslutna fjärrskrivmaskine1· (tele" anslutningar), som uthyras till abonnenter. Me d h j ä lp
av en fingerskiva på telexanslutnin;Sen kaa en telcxabon-
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n en t sj älv koppla sig till vilken annan telexabonn ent som
helst i nätet. skrivninga r till utiandel förmedlas av ('Il
särskild ullands expedition i Stockholm .
Telexabon nent kan vara antingen lokalabonn en l. d
v s abonnent p å ort, där telexstation finnes, eller f,FiiTnbonnentd v s abonnent p å ort, som icke har telexstaii on .
rö,· ell loknlaLonn emang utgår en inträdesav gift av 1.000
kronor och en abouaeman gsavgift av 450 kronor p e r kY nrtal. Motsvaran de avgifter för ett fjärrabonnC .mang iirn
1.100 kronor resp 500 kronor per· kvartal. För inländsk n
f'krivning.a r utg8r avgift med 12 öre per påbörjad ti dsperiod, som varierar mellan 180 och 20 sek, beroende pn
del avslån d över vilket skrivning göres. Avgiften för u tEindsk skri vning utp;ö r hälften av avgiften för telefonf'am tal över samma via.
Den 1 januari 1952 funne s i Stockholm 8-1 lokal- och
21 fjärrabonn enl er, medan molsvaran de siffror för Gö ichorg voro 40 resp 1-J, för Malmö 30 resp 16 och för Sun ds-
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vall 6 resp 15. I Stockhohn finnas dessutom c:a 80 oeh
i Göteborg c:a 20 abonnenter , vilka beställt abonn em ang
men som icke kunnat beredas plats i de befintliga s t~~
iionerna. För att kunna koppla in dessa och an dra:
nytillkomm ande abonnente r komma telexstation erna i
Stockholm , Göteborg, Malmö och Sundsvnll att utbyg~ as
under år 1952. Samma år komma dessutom nya station er
alt inrättas i Hälsingbor g, Norrköping , Örebro och Gävle.

Sveriges fasta radiotelegr afförbinde lser för komm en i el[
trafik med ntlandet.

~-------------nB-~~k'o"k--~~
6'5 oo

R.io

dt. )o.n<iro

lo5oo

Anordning som förl1indrar mottagning av felall:tiga tecken.

Avetån-len i km.

B e.\TU..t

Under år 1950 har den tidigare förbindelse n Stockholm-Toki o nedlagts.

s k 7-enh ets 3lfabe t, i vilket varje skrivtecken har tre arhets- och fyra viloimpuls cr. Störes detta impulsförh ållande träder rep eteringsano rdningen i funktion.

I början av år 1951 togs på förbindelse n Stockhol !ll
- A.msterd2.m i bruk en automatisk anordning, vilken ( <:rhindrar mottagning au f örvanskad e signaler. Appara ten
begär automatisk t repetition av det felaktiga tecknet, ti ll
dess att det mottagits rätt. Systemet baserar sig på rt t

Sverige har f n direkta trådle/egra /förbindcls er med
Trondheim , Oslo, Köpenham n, Fredericia, London, Hamburg, Frankfurt am Main, Berlin, Helsingfors .
Antalet di rekt a trrJdtelefon förbindelse r mellan Sverige och utlandet uppgick d en 30; 6 1951 till 157.
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Direkta radiote /ef'onförhind elser finn,es mell an Sve.
rige och D anmark och m ellan Sverige och För enta Staterna (2 kanaler) .

B. Några axplock inom Teleområdet i utlandet.

Den internationella radiakanterensen i Gen eve hösten 1:J5 t .
Vid radiukonferensen i Atlantic City 1947 antogs en
ny frekvensförd elningsplan för fr ekvenser mellan 10 kp;'s
och 10500 mpjs. För frekvenser över 27500 k pjs trädde
denna plan i kraft den 1 januari 1949. Hösten 1951 san tlades i Geneve en extra ordinarie administr ativ radiokonfer en s för att fastställa de förslag till fr ekvensplaner inom
området 14- 27500 kp / s, som ut arBet a ts av P r ovisioual
F r equency Board, r egionala konferenser 'pch konferen..,e r
f ör speciella trafikslag. Konferensen, son1 v a r samla d
under cirka 3 1!2 månad och i vilken deltog omkring 80
av internationella teleunionens medlemsstater, fast ställde
hl a frekvensplaner för maritim mobil och aeron atisk
trafik, en plan för ,14-150 kpj s· s,amt vissa reg~onal a
planer (frekvenser under 4000 kpjs). I fråga om rundradio och fast radiotrafik på kortv{tg faststätide s icke
någon plan, utan det uppdrogs åt Internalionel Frequ ency
Board (IFRB) att utarbeta förslag till såd·ana planer.
Konferensen hestämde därjämte de tidpunkler di!
ovannämnda planer skola träda i kraft.
Vidare beslöts, att Teleunionens frekvenslist a (de n
s k Bernelistan) skall upphöra och ersättas med en fre kvensförteckr1iing, som skall upprätt as av IFRB. Dess
första upplaga skall utkomnia senasP den 1 oktober 19:>2
och innehålla ovannämnda planer samt de frekv enser,
w n1 medlemsstaterna a nvända för existerande tn 1fik .

Signal 9 - 10/51.
Ett av teletekniken s användningsområden -

d enna robot på väg npp

i rymden m ed överlj udshastighet avfyras, styres och bringas att d e-

tonera m ed elst t eleteknisk fjärrman övrering.
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T elevisionen gör framsteg . . .
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Stilla P.avet

Kurvorna visa från vänster till höger (l) radioprodukt ionen för hEmmamarknade n före kriget, (2) en enorm ökning av den militära rabrikationen under krigsåren - på b ekostnad av den civila, (3) plötslig nedskärning av den militära radioprodukt ionen efte ;~ V -dagen uc d
å t erupptagande av den civila, (4) tillverknings siffrorna för t elevi sic n
s tig a, under det att motsvarande för radio sjunka, (5) nylig en inträffad samt p ågåe nde ökning av produkti onen för f örsvaret.

TELE-TECH 1 /51
D et n ya RCA Theatre Television Syst em framställer 15 X 20 fots
bilder i t elevisionspro gram.

Und e r år 1950 ökade antale t televisions mottagare i
l SA med dryga 7 millioner apparater från 3.700.000 vid
~1rets början till 11.000.000 vid årets slut.
Television har införts i å tskilliga andra länder bl a
i Brasilien , Ca nad a, Danmark, Frankrike, Holland, Italien, Mexico, Storbritann ien, Tyskland och USSR.
Förbered elser för television pågå bl a i Austra lien,
h:lgi en , .J apan, Sehweiz, Spanien, Sy dafrika. Så sker
·o ekså i Sverige.
Forsknin aen inom färgtelevis ionen har n å tt mycket
"' ende p å såväl färgriktigh et, bildnoggra nnlångt m e d ayse
het, bildskärpa och stabilitet i överföringe n. Åtskilliga förLättringar äro att emotse i och med teknikens rastlösa
f"ram å tskridande och d en sjudande verksamhe t som påg8r
1
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Om minan skulle explodera under desarmerin gen, sa
har observatör er på televisions skärm en kunnat följa alla
}landgrepp och kunnat konstatera vilket eventuellt f el
som gjordes.
Nyligen demonstre r ade i Stockholm Elektn)i1i!~ 
]Jolaget denna användnin gsfonn. Som tel evisionska mera
användes en mycket liten apparat, knappa s t större än en
yaniig smalfj]msk amera, som oaktat sin litenh et var mycj{et ljuskänslig . Dessarmer ingen kunde tydligt följas p il
Jelevisions mot tagar ens uppställnin gsplats, va rifrå n ä ven
kameran fjärrmanöv rerades .

.

Television under vallen.

inom detta område. Intensivt arbetar också forsknin gen
p ft en annan utveckling sform av televisione n, nämligen
den stereoskop iska.
Åtskilliga äro televisione ns användnin gsområ den.
Förutom den direkta överföring en till hemmen (rund le levision) gives redan en mångfald exempel på ytterligare
utnyttjand e av TV. Hedan har den i det civila anvä nts
som_hjälpmede l i industrins forsknings arbete och tillverk ningsproce sser och den har- även i vårt land - brukats
för undervisni ngsändamå l exempelvis vid överföring av
närbilder av operatione r från operations rum till förel äsningssalar. Som några exempel på militär användn ing
kan nämnas fjärrdirige ring av flygplan och robotar, överföring av higesbilder från frontlinjer till staber och eldledning av land- och fartygsarti lleri m.edelst i flygp l an
inmontera d televisions kamera.
Ett annat militärt användnin gsområde av televisi on
har rubricerats med Televisione n som enda vittne sonl
avser mindesame ring följd medelst television.

V åren 1951 gick den engelska undervatte nsbåten
Affray förlorad i Engelska kanalen. Vetenskap smän inom brittiska flottan - fullt medvetna om svårighete rna
oeh riskerna med dykning i starkt tidvatten - ansägo
att en undervatte nstelevisio nskamera skulle spara tid och
Yara till god hjälp vid dykningarn a. Marconi \Virelcss
Tel egraph Company ställde till förfogande en portabel
iel evisionsanl äggning, i stort sett liknande den som norn wlt användes vid upptagning utomhus. Television skameran inbyggdes i en vattenlät behållare, vilken kunde
ma növreras från bärgningsf artyget Belysninge n utgjord es av en 1 Yz kw dykarlamp a. För att flytta kameran
till önskad position förhalades bärgningsf artyget; därutöver kunde den tub, i vilken kameran var innesluten ,
r öras något fr-am o~h tillbaka i sin ram. Bilderna överfö r des från kameran till en televisions skärm på bärgningsfartyg et genom en speciellt konstruera d kabel.
När ubåten hittades på 280 fots djup hade man på
televisions moltagaren iakttagit till en början konlurerna
av ubåten, däreft er tornet och senare även kunnat läsa
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namnet Affray. . TV -kamet·an s räckvidd p å detl a dJ' Llp
.
. d
v1sa e s1g vara mmst 15 fot, ofta mer. Motsvara nde räck
~
vidd för dykarnas seende var c:a 5 fot.
In.nan Affray påträffad es undersök tes ett stort an tal
vrak 1 Engelska kanalen och fttskillig tid sparades föl'
dykarna. Dessas arbete underl ä ttades i hög grad geno n1
den hjälp, som de erhöllo av tel evisionss ökningen .

Rad io!änlwr.

Amerika nsid transkon tinentall radiolänksyste m.
Under hösten 1951 har ett transkon tinentalt television s- och telefonlä nksyslem öppnats, vilket överspän ner Förenta staterna från öst- till Västkust en IP.ed
drygt 100-talet radiolänk ar. Systemet
har kostat 40 miljoner dollars. Relästationerna äro planerad e efter sick-sack linje för att hindra signalern a från att
passera en station och störa nästa. Tre
t eleteknis ka nyheter ha kommit till användning i systemet, nämligen ett elektronr ör med anmärkn ingsvärt god verkan vid superhög a frekvense r, en noga
utexperim enterad metallins antenn och
ett speciellt systen1 av filter.
Radiolän ksysteme ts sträcknin g visas i
följ an de skiss.
Signal 9- 10/ 51

Signal 3-4 31
Med puls-tid-mu ltiplex-met oden för mikrovågsö verföring ha r a dio länkar börjat utbyggas i land efter land.

FM-TV 8/ 51
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Nytt radiolänks ystem mellan Los Angeles och
San Francisco.

TELE-TECH 2 51
Förbindelsen utnyttjar åtta bergstoppar för att nå maximal räckv ind
mellan relästationer na.

Ett system för televisions överföring mellan Los Angeles och San Francisco har nyligen färdigställt s av t el efon- och telegrafbol aget Pacific. Det skall till en börj a n
brukas för television och senare även för långdistan ste!efonitrnfik. Medan åtskilliga liundra telefonsam tal kunn a
utväxlas samtidigt på en kanal kan endast ett televisionsprogram överföras p er kanal. Utrustning en är gjord fö r
sex kanaler i varje sändningsr iktning. Det använda f rekvensområ det ligger mellan 3700 och 4200 mp js. Det k an
nämnas, att f n ett radiolänks ystem. kapabelt att överfiira
upp till 6 televisions kanaler avprovas i nordöstra Fören ta
staterna.

Telefunken Zeitung 10/51.

I Tyskland fanns vid slutet av andra världskrige t ett
r adiolänknä t för det tyska flygvapnet . Medelst frekvensm odulerade decimeterv ågor kunde överföring ske antingen på en talkanal och en telegrafik:: n:al e~~-er på 4. telegrafikanale r. Nätet nådde från Berlm stJarnfornu gt nl
t ill Kanalkuste n, Norge, Svarta Havet, Syditalien, Grekl and och jämväl över Sicilien till Nordafrika . Det_. v ar
d ärmed 'möjligt att ha trafik från nordligaste Norge an~a
till Nordafrika på en sträcka av dryga 5000 km. I sm
helhet voro ungefär 50000 km länksträck or anslutna. Nät ets utseende f~·amgår av föregående bild.
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En komplett mottagare ingjuten i plast.

Radio-News.

Jng jutna elekt.r iska kretsar.

Telefunken Zeitung 10 j5J.

Tyska postverket (vilket ombesörjer jämväl lelevcrksamhet) har sedan några år ett radiolänknät (decimete rvåg) för ett större antal talkanaler. Nätet når från Br emen tilllYiiinchen med angränsningar till Bonn och Niirnherg. Dess sträckning framgår av skissen.

Stri:\van atl göra marin teleapparatur robust och molsHmdskr aftig mot korrosion har lett till tunga och skrymman de konstruktioner. Utvecklingen har gått därhän, att
fartygen knappast kunna bära all den teleutrustning som
skulle vara vara önskvärd. Man har inom. am.erikanska
flott an sökt råda bot på detta genon1. att dels använda
miniatyrkomponenter, varigenom plats och vikt sparas,
dels ingjuta apparaterna helt eller enhetsvis i plastklumpar. Genom ingjutningsförfarandet skyddas materielen
mot korrosion samtidig t som man erhåller en hög grad eLV
mek :.mi;:;k stabilitet.
Metoden medför emellertid atl materielen blir dyr i
ansk affning och alt trasiga enheter svårligen kunna repar eras utan måste ersältas med nya. Dessa nackdelar lära
inom' amerikanska marinen anses mer än väl kmnpenseras
av, att apparaturen blivit mindre känslig för transport-

:180
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Radio-N C'.'>S
Jämförelse mellan två identiskt lika förstärkare under vibrationsprov.
Den översta kurvan visar utgången från den plastin gjutna fö rstär··
karen, den undre visar motsvarande u tgång från en konventiom·ll
förstärkare med subminiatyrkomponent er.

&kador. Det kan nämnas, att inom. vissa tillförselomri'tden nnder det andra världskriget, icke mindre än 60 ';i
av telematerielen säges ha kommit fram till bestä mmelseorten i oanvändbart skick, beroende på fuktskador m m.

Telefunken Zeitung

~/ 51.

Ny sändarantenn i tyska uk-rundradion.
UK-rundradion i fr ekvensområdet 87,7- 100 mpis arbet ar i Tyskland och Förenta staterna med horisontellt
polariserade antenner, vilket har visat sig innebära påt agliga fördelar med hänsyn till signal~tyrke-störnings
fö rhållandet.
Telefunken har nyligen litvecklat en ny typ av sändarantenn med horisontell polarisering. Antennen som
visas i ovanståe nde skiss är i bruk i Berlin på den av
amerikanarna kontrollerade rundradiosändaren.
Aven engelsmännen har konstruerat liknande antenn er, som bl a begagnas vid nk-sändarna i Sutton Coldfiel<l
och Holme Moss i England.
2'ids/ri/l ·i Sj ii1·äsendel .

·r
~·
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T elefoner "på hjul".

Ännu ett användningso mråde för radio.

Trådtelefonit rafiken vid frontförband en kan vata
omfattande .. .
Bilden nedan visar en semi-trailer tillhörande F ören.
ta s ta tern as anne m ed e tt tolv platsers växelbord.

Tclcfunl;;:cn Zeitl..mg· 6 /ii J..

På en skjuten val h ar fastgjorts en aulomatisk radiosändare för alt man senare - d å tid en är inne för o mbordtagning - genom r adiopejling skall ha mi.i,~ li ghct alt
återfin na valen.

Gign[:J 9- ·lt. '"'l.

Dess a a nläggningar ingå som en -integrerande del i
de signalcentrale r som betjäna vissa stormakters större
staber. Bland övriga enheter som ing~1 i sådan signalccll tr:1l märkes h~irfrekY e nsutrustning ar för telefoni, t elegrafi och bildöve rföri ng.

38i
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C.

Från utbildnings fronten inom förbindelse tjänsten.

S IG NAL S KOLAN, Berga, är plattformen fö r yrkesutbildni ng
av flottans signalfolk

Optisl' signalering (morse, s emafor, sign a lflaggor etc) övas om))o rd
på signalskolans fart ~·g och mellan i land uppbyggda signalbrygg-or

samt inomhus v id signaltaktisk tavla ; där tränas taktisk signalering
mellan far t yg och med i land beläg na signalstation er.

38()
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Radiosignaler ing övas
dels mellan uppbyggda kopior av radiohylter för iagare, minsvepare, ub å tar oc!h mtb; signaleringen fö l je~
vid kontrollbord där Järaren kan taga upp tra fik en pi\
tråddiktafon för att vid genomgång och kritik ku n na pi\ .
visa och rätta begångna fel. Via kontrollborde t k an läraren dessutom inlägga olika slag av störningar för att
vänj a eleverna vid verklighetstro gna förh å llanden ;

dels såsom mottagningsö vningar; utsändning sker fr å n
transmitterce ntral till de o lika skolrmmnen antingen för
mottagning med nedskrift för hand

dels mellan talhytter utrustade med uk-app aratm· för
speciell träning av trafikschema vid radiotelefone riog.

ell er med skrivmaskin; takten kan därvid drivas upp nw(l clst dans- och m a r~chmusik i successivt stegrat tem1J0.

381:1
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SL5AX
Kunskap om radiomateriel en och utbildnillg i service
bibringas i laboratorie r. Aven demonstr a tionsta vlor u tnyttjas för att åskådliggöra apparaturens uppbyggmHl.

dels på fritid som radionmatör.
Flera hundra förbindelser ha under år 1951 up p r~it
tats med länder i Europa, Amerika, Asien och Afrik a .
Radioamatör verksamheten befrämjar radiotel egrnfisternas yrkesskicklig het; denna fri tidssysselsä ttning är
värd all uppmuntran.
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Trådsignal ering övas
mellan telefonhytt er. Dessa kunna kopplas över olika
s lag av växlar. Läraren kan följa trafiken med m otsvarande kontrollmö jlighetle r som :vid radiosigna leri ngsö v_
ningar.

Konstrukti on av marin telefonmat eriel inläres hl n
' 'id dem ons tr a tionstablåe r.

------

\
Kunskap om trådm.ateri clen och färdighet i den nq·;
handhavan de bibringas eleverna hl a i ett för ändamule t
uppbyggt stolplinjen ät; där övas inkoppling , påkoppling
oc:h ingång.
Utnyttjand et för militära bindamå l av telegrafver k els
automatise rade nät övas vid i\'Ix-u trustninga r.

Kbs-p en;onal 1ö vas vid
en verklighets troget
utrustad kustbevakningsstatio n och vid
spel, där läget av fartygs- och flygplansmodeller i förhålland e till kbs inrapporte r a s till en central (övningsledni ngen).

3!:!3
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fnlll5as /nre med aU.Jiiga:

Ja Jet var rJtt
Ja d.zt \.-ar r-ått k.oliatiJn~Zrut

lJRf .Jkal! hera..

Stor vikt lägger Signalskolan vid trafikdiscipli n . Ohservera att nk-signal ering kan avlyssnas även på stora
avstånd.

Trafikdiscipl in vid tråd- och radiotelefone ring in·
nödvändig såväl ur sekretessy.ilp unkt som för att sign alJneddelanden a skola överbringas tillförlitligt. Obli aatoriska övningar häri för all p'"ersonal som utnyttja; för
denna trafiktjänst m:'\. s te ingå i ordinarie skol (yrkes-)
Utöver denna utbildninaö "r)å lå nab sikt" h a r
ondervisning.
\
att på sjöstyrkor, vid marin dierforderligt
det visat sig
strilden etc tid efter annan hos berörd personal inskä rp a
betydelsen av god lrafikdisciplin . På signalskolan Derga,
har av skolchefen utarbetats föredrag i ämnet, baserade
]) å erfarenheter från marinens övningar och påvisand e dc
ogynnsamma konsekv enser som kunna bli en följd ctY
h ristande trafikdi sciplin. Föredragen äro illustrerade Bl L d
skioptikonbil der varav här visas en.

Rått kollationer-at

I begreppet tr afikdisciplin ingår emeller tid icke bara
kunskap om de olika slagen av trafikschema för trå doch radiotel efonering u lan även talteknik d v s god röstbehandling. En radiotelefonis t är givetvis oanvändbar om
han ej kan göra sig förstådd i telefon. Sak samma gäller
talrörs- och telefonposter vid de inre förbindelsern a.
På Signalskolan, Berga, h ar under året uhu-hetats ett
kmnp endium i talteknik som i första hand avses för instruktörer.

o

INTE .sA

o

INtE SA

o

MEH SA.

För utbildning av t elefonister och t elefonposter iordningsställas
anvisningar i ett 10-tal korta "talande" punkter.
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c

Ändrad utbildningstid för rdtg.
Nuvarand e utbildningsgå ng, som åskådliggöre s nv
nedanstående skiss, hnr gällt sedan l!H7. Värdet av a tt
våra telgrafister ha möjlighet att erhålla radiotelegrafistcertifik a t und er utbil d ningens gå ng torde vara odisk u ta belt. T elegraferingsskicklighet En höj es och certifikat et ;i 1•
lock and e ur rek r y ter ingssynpnnkt.
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Utbildningsgflngen har emellertid visat sig vara fiir
aJisträngande för en del av rdtg-rekrytcrna. Dessa s~ig :1
sig ha kommit till flottan för att gå till sjöss men f:1
istället sitta på skolbänken och koncentrationsläsa i L)
månader medan deras kamrater i vissa andra yrkesg renar gå ombord redan efter () månader. A v gången h nr
blivit stor under kurserna och särskilt under rekrytskolan.
En "uppluftning" av den kanske alltför kompakta u t·
bildningen ä r mhhäncla erforderlig.
N~1got

av följande förslag till utbildningsplan f iir
~tamradiotelegrafister kanuner eventuellt att prövas.

Ett försök alt stinwlua fotoofficerare, fotografer m fl
till läm p liga motivval.
Lyckade, slående fotografier komma alltför sällan :VIS
pressdetalj till handa. Fotomotiven äro ofta omöjliga,
f antnsilösa och tråkiga. En av orsakerna till alt man i
p ressen så sällan ser några bilder från fartyg, kustartiller ianläggningar m m ligger just häri - pressdetaljen saknar materiel. MS pressdetalj har därför omkring årsskiftet 1931-52 färdigställ! en första del till ett fotoalbum,
vari samlats fotografier med lyckade och misslyckade
motivval. Denna för:>ta del har tillställts kryssaren Gotl and såsom fotomotivvägledning unde r pågående utiandsexpedition; avsikten är att efter hand distribuera sådana
nlbum till marinens olika förband.
Några exempel pCt album2ts fotografier med ntfö ljandc kommentarer å tergivas här.

da . Hö g f ac"t,
Fartygs bilder för pressän damilJ skola vara rör clsefyll
60 " -~0 .
lvinkeln
å
m
Bäs~a
ö.
sj
nde
ta
överbry
J1ög bog våg, h elst m ed
Bilden skall ge intryclt c.v fart och kraft.

inte ~tt
Ni märker genast, att d enna bild är oint r essant, den förmår
F otorörelse.
i
n
fantasie
inte
ge ett intryck av kraft, den sätter
bart
använd
är
bra,
och
skarpt
är
niskt
fototek
rent
ju
grafiet som
publice rin'i·
vid grundlä ggand e utbildn ing i identifi ering men ej för
såscr.1 illustra tion i en artikel om f lottans slagkra ft.

Origine ll och bra bild!

Här händer det n ågot.

b'ld men varfö;.· fördärv a en
.
··r·kta och sugges t lVa l ,
11?
'
Se på denna Utl11a
d ' d" med fula myr.i.'lings.~ape .
"
sa ge 1 mnon mPd påsatt mynnin gskap2l 1. Ma!·i··rr
1
ch kustart lllen...
.
Fotogl·a fera a!dno en
.
knng 2.000 bilder av SJO-1 ou el'
m
nens fotoarlö v har c · 0 med påsatta E1Yl1:1.in g s,m. •.
pjäser _ varav över 1.9 0

'Tid.-;l,Ti{l i S)öriise ndcl .
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Slöheten och det då liga intresset är det inget fel på, men vad föreställer bilden? (frågar sig en bildredaktör).
Bra takt!

Helt om marsch så blir det även en pabliceringsbro, bild.

-

-

-

som till exempel denna.

Fart och kläm.

Så skall en bra bild se ut.

401
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Disciplinen och dess grundvalar.
Av ÖuPrslelöjtnant S. Berndes

Denna naturbild säger bra litet - eller hur?
Bilden visar f lodhästar, men det är inte lätt a tt se.

Så här skall en långresebild se ut.
SlceppskatteEs utlandsvänn8r landkrabban och ere"m itkräft.an
gör visit ombord.

I en demokratisk stat måste del alltid komma att råda
en v iss spänning mellan den militära och den civila livsformen , S11änningen varierar från alt vara obefintlig under överhängande fara för den nationella existensen till
all u nder fredstid - då bakgrunden för den militära utbildningen, kriget, icke för medvetandel har n~1gon påtaglig aktualitet - kunna bliva väsentligt skärpt. Det
m ås te av naturliga skäl vara så: det militära systemets
mest fram trängande känneteck e n äro kollektivism och
au tokrati under det att det demokratiska samhället präglas av en medvelen strävan till fri utveckling av de individuella förutsättningarna och anlagen i samband med
en på jämlikhet byggd individuell bestämmanderätt . Det
är i följande hänseenden, som det militära systemet inn ebär en omskolning respektive en on1anpassning för den
värnpliktige, nämligen: han mås le ge avkall p:1 sin individualitet, han måste avstå från de genom uppfostran
och de inom hans tidigare miljö ingrodda levnadsvanorna
och h an måste slutligen avstå från sin i den civila miljiin
invanda frihet att ändra sin omgivning så att den passar
h ans behov och önskemål.
Det kan ha sina svårigheter att formulera en riktig
och täl:kande definition på begreppet disciplin. Om man
emellertid fastsl ttr att ilisciplin betyder efterlevnad av
för viss samf~dld verksamhet uppställda eller antagna
r egler torde man därmed ha uttalat en allmängiltig definiti on . Ser man p['t samma begrepp ur militär synpunkt
k an man formulera begreppet såsom den krigslydnad, p [t
vars gnmd all miliUir verksamhet vHar och det huvudsakliga villkoret för en trupps användbarhet mot fienden.
Man kan med andm ord säga atl den miliUira inncbörde:1
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alt truppen villigt följer sitt befäl även i de svaraste
eller handlar i befälets anda, då dett as le cL
ning icke kan göra sig gällande. Disciplin kan därf(i 1•
i vad avser militära förh<Hlanden kortfattat öve rsiiltas
med orden "villig krigslydnad".
Begreppet disciplin förekommer i allmänh e t endas t
i sammanhang med militära förhållanden och d å oftas t
med tillägget "sträng". Osökt ställer man sig d å de n
frågan: finns icke disciplin i det civila san1hället? J a, för ·visso, och, hur egendomligt det än låter, i många f ali är
den väl så sträng som den militära. Ju stötTe en grupp
~ll" inom vilken det gäller att åstadkomma samverkan,
desto strängare måste nämligen disciplinen vara. Ju större
,·ärd en gruppen har sig anförtrodd, j u mera ansv arsiull
dess verksamhet är desto hårdare disciplin m å ste den
ocks å underkasta sig. S~irskilt gäller detta i södanu
sammanhang, där det är fråga om människors sä k erhet.
Nbgra exempel torde belysa ovanstående påstå en d<'n:
krävs inom det militära - hur ställer
o vi llkorlioo lvdnad
•
del sig i det avseendet inom civilflyget, inom den civila
sjöfarten eller inom ett sjukhus ? lVIiii tär disciplin krihu
punktlighet -· men ingalunda i högre grad än inom en
skola, en järnväg eller ett industriellt företag.
En intresseförening, grundad på frivillig anslutning
o ch med av medlemmarna själva formulerade regler iir
e tt typiskt exempel på effektiv civil disciplin. D et blir
där i den enskildes eget intresse a U bidraga till det gemensamma resultatet och här vilar clisciplinen på soli darilelen mellan medlemmarna. Uppbyggd efter ett såd ant
mönster blir disciplinen frivillig, varvid i begrepp e t ftiYillig ligger en aktiv frivillighet. Ett studium av den miIi lä ra organisationen visar däremot att denna icke hat
"' amma förutsättningar som intress eföreningen att bygga
disciplin en p å frivillighet ens grund, åtminstone icke h ell.
Anslutningen är härvidlag för huvuddelen grundad pn
tv å ug och på reglernas fonnu1ering k a n icke den en~:ilualioner,
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skilde inverka. Förpliktelserna äro tunga och de direkt
påvisbara fördelarna för den enskilde föga påtagliga.
Ytters t vilar dock den militära disciplinen p å frivilligh et;
unslutningen är grundad p å l agstadgat tvång, men se tt
mot en slörre bakgrund - samhällets - är den grunda d
på f rivillighet. Medborgarna utgöra ju samhället, so m
frivill igt p å tagit sig de militära bördorna. SolidariteteD
m ed samhället kräver sålunda även solidaritet mecl d er
militära systemet.
Disciplin kan icke inläras. Disciplin är ett r esultal
av f ostran. Fostran -i sin tur innebär ett bibringande av
goda vanor. Med vana menas i detta samPlanhang icke
en passiv tillvänjning utan en aktiv handlingslinj e, SOill.
individen följer helt enkelt därför att han icke kan tänka
sig n ågot annat. En vanebildning är avslutad först d å
han dlingslinjen blivit ett med individen. Vanebildningen
består i en serie på visst sätt utförda handlingar. Varje
r ätt utförd upprepning för vanebildningen ett steg fram åt.
Det v~i.sentliga blir därför att förebygga avsteg i van ebild ningen. Straff kan naturligt nog icke inträda förrän
:avsteget är ett fullbordat faktum och kan därför icke av>än da det nederlag uppfostraren lidit i och med dett a~
m en det f å r sin betydelse med tanke p å näst a gång i ndividen står inför valet mellan rätt och orätt. De t k an
·c ch bor d å verka förebyggande.
Den svenska krigsmaktens p er sonal bestå r av m än niskot·, som genom en lång fred speriod och kristen-hum an
iradition genomsyrats av uppfattningen att kriget och
d ädandet är m eningslöst och m o tbjudan de. All militär
u tLildn.ing i vå rt land måste d ä rför komma att lidn av
·en i u re motsättning . l\Ien m a n m åste h a i minn e t att
som molsHind ar e mot d enna m ä nniskotyp i ett kommand e
l: rig saunulikt kanuner att stå en soldattyp utan v å r a
hämning a t", för vilka individen h a r r inga eller ingen b etydelse. R egle r mot krigets onödiga brutalisering, som
iidigare vunn it erkä nnande, h a un der d e senaste å rtion -
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d2na hänsvnslöst brutits. Detta är den obarmh~t rl iga
bakgru ndei; för utbildningen, som måste innehålla harci
f) 2isk och psykisk träning och full kännedom om h ur
motstCmdarc·n kommer att uppträda på stridsfi:lltel s:u nt
mollliedlen för att kunna överleva.
:\Llll knn icke gärna beröra frågor rörande mi hlii r
disciplin utan att ocks ~1 nämna de militära form crn~\
Yiika dels äro medel i den militära utbildningens tFi. ns t,
dels ock medel i disciplinens och därmed stridsled aren s
och s tridsledningens tjänst. De militära formern a iiro
tämligen internationella och äro grundade på århu nd r '1 dcns praktile Med en trupp som~ i verklig strid beYis 1L
sitt d ridsvärde är det emellertid möjligt att släppa kr ay ·l
p~t formernas iakttagande i hög grad -- men endast so il
c ll temporärt och villkorligt medgivande och aldrig med
godkännande av självtagen rätt. Dc militära fonn cnns
betwlelsc under strid hava genom sekler bevisat sin nii·lväJ~dighet· förhållandena under strid komma att 111"1'
obönl~örli~t än någonsin befälet på övningsfältet all k c.rigera det som brister - men endast en gång.
Kriget är det svåraste, den mest komplicerade OL h
hårdaste av all mänsklig verksamhet. Striden kräver t 1
anspänni ng till det y tt ers ta av alla mänskliga kraft er
morali sk t och intellektuellt. Seger och nederlag förb ereds
icke blott första dagen rekrylen börjar sin militärtj än-'utm1 även i hem och skola, en förber edelse so,n
Döri;Jcr
b
' ·'
inne1cir ett starkt nationellt medvetande, en hög m oral
oc h en god fysik I den svenska krigsmannaerinran ~u
- - hans oavlåtliga strävan skall var a : tt
gin~ s : "völ bereda sig för krigets värv - - - ". I all sin korthet innehåller denna mening aHt som bör tänkas, sä g~ s,
göras; peincipen för tj änstcn, disciplinen, n'lålet för u lbildningen. All utbildning, som skall kunna motsU't ];:i igels fysiska och psykiska press, måste övergå från vetan-de till kunnande. En drillad övning skapar ett medvetan le
om styrka och skicklighet, vilket skänk er en känsl a ·tV
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överlägsenhet och förjagar fruktan. Det losskopplar tankeverksamheten från detaljer och medger ett samlal1(~e
av intresset och uppmärksamh e ten på lösandet av stun-den s problem. I modernt krig kan aldrig heller yrke skicklighe ten ersä ttas med en aldrig så hänförd patriotism.
D en militära disciplinen bygger på samhällsdisciplin ens grund och den uppfostran samhället skänkt sine>
m edborgare. Samhället fordrar Iydnad och respekt f ii r
Jagar, som gemensamt stiftats. Dc kräva ovillkorlig lydn ad i många fall , men samhällsdisciplinen i fred kan i
regel vara tolerant beträffande tiden. Den har tid ait
1illr~iitavis a och lagöverträdelser vållar sällan kataslrofc: ·
Den militära disciplinen åter är till för samhället i kri .
Brott mot krigslydnaden kan få omedelbara, katastrofu la
och orepnrabla följder. I krig kan man n'lycket sälh: n
förklar~ varför det är nödvändigt att utföra en livsfa1'1i ;
order genast utan invändningar eller diskussion. Den
en da fÖrklaring som kan åstadkommas under frcdsutbil(L
ningen är att så kan komma att ske. En krigsman må ste
lära sig alt inse och att godkänna att han måste lyd"a C.i l
nrder given ulan förklaring. Människor i kamp pa h v
och död äro långt mer beräknande, långt mer hänsyn :·lösa, hårda och obevekliga än något annat i världen.
L edningen~ förmåga alt leda är avgörande för seger cll::-r
n eder];g --- men elen trupp som sknll ledas måste van1
sk olad f-ör sitt uppdrag - den måste vara disciplinerad.
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Två namnfrågor.
Au kapten .l. Oio n•.

I samband med "Göta Lejon" besök i England vid
engelske konungens begravning omtalade en tidnin g CKP
som varande C-in-C Swedish H o me Fleet en ann an benämnde honom C-in-C Swedish Coastal Forces. Bå d a uttryeken äro missvisande. Någon I-Iome Fleet är Kustflot-lan inte, uttrycket antyder att det finns sjöstyrkor ut anför
hemlandet och någon sådan ha vi inte. Och benämninge n
Coastal Forces, ger intryck av att det gäller en kustförsvarsstyrka, någonting i stil med brittiska flottans m otortorpedbåts-, minsvepar- och konvojförband i Engelska kanalen under kriget.
Namnet Kustflottan inbjuder emellertid till en så dan
kustbunden uppfattning. Men Kustflottans uppgift ä r inte
bara att verka längs kusten utan därjämte på oss om givande havsområden i vidare bemärkelse. Våra mod erna,
snabba operalionsgrupper äro slötslyrkor, som. kunna opcrcnt lång l från den egna stranden. Namnet Kustflottan
är icke ett läckande begrepp för våra operativa sjöstri d..,krafter.
Som ersättning för benämningen Kustflottan ge r sig
nästan omedelbart namnet östersjof'lottan. Det är k ort
och anger direkt att det i.ir en flotta so1n opererar i Östersjön, icke i en begränsad del därav eller längs en av d ess
stränder. Det är internationell kutym. att henämna en sjö-styrka efter operationsområdet: t ex ryska östersjöflottan,
brittiska Medelhavsflottan, amerikanska Stillahavsflo ltan.
Att östersjöflottan tid efter annan har övningar i Västerhave t spelar ingen roll, b r ittiska Home Fleet kan öv a i
Medelhavet utan att upphöra vara Home Fleet.
Ett utbyte av Kustflottan mot östersjöflottan har äv en
psykologisk betydelse. Inåt för att svenska folket sk all

inse att dess flotta icke endast är en del av det territoriella försvaret och utåt för att visa att vi svenskar id;:.e
vilja inskränka vår verksamhet i oss omgivande hav till
det egna kustlandet.
D en andra namnfrågan gäller fartygen . F n ha vi
viss a normer för namngivningen. J agarna ha från stadsnamn vuxit till landskapsnamn, ubåtarna ha namn u r
]!avets djurvärld eller havsmytologiska b enämningar (Neptun-klassen) och minsveparna namn efter fyrplatser . Fartygsnamnet har sin stora betydelse för samman h ållningen
juom fartyget; landskaps-, stads- och fyrpl atsnamnen ger
dessutom en anknytning till hembygden. Värdet av atl
ett fartyg får ett namn visas kanske häst från brittiska och
amerikanska flottorna, där man trots den oerhörda expansionen under kriget namngav upp emot 1200 fregatter, k orvetter och kanonbåtar, över 400 ubåtar och c:a 1000 minsvepare hellre än att ge dem nummer.
Vid den nuvarande utvecklingen inom vår flotta mot
ett större antal mindre fartyg ser det däremot ut som om
man skulle nöja sig n1.ed att bara numrera fartygen enligt modellen T 101 och lVI 51. Dessa två typer ä r o dock
så p ass stora småfartyg aU det vore motiverat, att giva
dem namn. Norges och Danmarks motortorpedbåtar (90
r esp 100 ton) ha fågelnamn såsom Falk, Lom , Havörnen,
Högen, J ngtfalken och de danska minsveparna (275~2 0
ton ) olika ortnamn såsom Trellenäs, Fanö, Graadyh.
Vid namngivningen av våra stora motortorpedbåta r
och nya minsvepare bör man lägga upp en namns e rie, som
k an räcka för c:a 25 båtar av varje typ. Från äldt' e far-tyg ha vi t ex fornnordiska namn, som a nvändes p å mon itorer och kanonbåtar, stjärnnamn p å de gamla torpedbåtarna, grekiska och romerska mytologiska namn p å
Chapmans fregatter och egenskapsnamn på Chapmans
linjeskepp och sekelskiftets pansarskepp. I modern tid
h a vi ej färdigutnyttjade namns erier , sjöhjältar, stä der ,
fyr platser och H1gLa r. Dessa bör kanske ej tagas upp så
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Hinge fartyg med sådana namn finnas kvar eller all tj ä 1111
byggas.
Av olika skäl ~i ro de flesta ~v de ovan angivna nm 1111 _
~erierna mindre lämpliga. De fornnordiska namnen bli,
när man kommer till större antal ganska långsökta. Den
grekiska och romerska mytologien är oss numera ganska
fjärran även om sådana namn som Bellona eller Am phion
ha en viss klang . Egenskapsnamne n bli väl tung a och ha
tillhört huvudstyrka ns fartyg . Däremot skulle man lnnn a
länka sig dem förkortade tiH adjektiv t ex Tapper, Dristig,
1\Ianlig. Sljärnnanmen skulle däremot vara lämpliga fö r
motortorpedbåtar na, arvtagarna till sekelskiftets lorpe<lhåtar. Som_namn p å de första 12 motortorpedbåtar n a t< V
T 10l-typ kan man alltså tänka sig t ex Altair, Antnres,
:\slren, Arcturus, Persens, Polaris, Hegulus, Rigel, Y c<:(a.
Yesta, Cas tor, Pollux.
För minsveparna av M 51-typ ligger det närm ast ti ll
hands att fortsätta p å fyr-serien. Namnen Orust och Tj ii1 n
ge dock anvisning på en annan väg, öar längs vår a skärgårdsrika kuster. En annan Inöjlighet är att välja blan d
fiskelägen längs lcusten. En sådan namngivning skulle
vara värdefull bl a ur den synpunkten att man då f,q·
en anslutning och kontakt till befolkningen i orter, so'll
lärt sig förstå och uppskatta minsveparnas hårda arb ete
och som i krig lä mnar ett stort bidrag till deras bl'manning.
Som inledningsvis påpekades har ett fartygs namn en
ic-ke oväsentlig betydelse och det skulle vara värdefullt
0111 marinledningen Yille taga upp namnfrågan till n ö rm are granskning. De ovan framförda förslagen kmlll<l
d~iremot diskuter ns, säkert finns hältre motiverade sådana

