1946.
109:e årgången.

Häfte N:r 5

2-!<J

Meddelande från Kungl Örlogsmanna::
sällskapet nr 3/46.

Ordinarie sam manträde den 3 april 1946.
Diskuterades S~i.llskapets 17 5-årsjubileum. Oppdrogs
Ämbetsmän att i detalj utforma program, beåt
sluta angående inbjudningar och bestämma angående kostnader i enlighe t 1necl de principer, som godkänts av Sällskapet.
2. Föredrog ledamoten Nerpin anförande jämlikt Sällskapets stadgar § 31 över ämnet »Synpunkter p~'l manskapsutbildningen».
3. Upplästes utdrag ur anförande jämlikt Sällskapets
s tadgar § 31 över ämnet >>Synpunkter på våra ubåtars utnyttj ande uneler krig >>, inlämnat av ledamoten Berling.
4. Valdes ledamoten Berling till föredragande för år
194 7 i vetenskapsgrenen navigation och sjöfart m ed leelamoten Bcrgelln som suppleant.
5. Valeles ledamöterna Holmberg, Mäller och vVesström
.att jämlikt Sällskapets stadgar § 26 ingå i beredningsutskottet.
6. Valdes ledamöterna Nyman, V. af Klint och Resen
:att som suppleanter i nu nämnd ordning ingå i beredningsutskottet.
7. Föredrogs år sb erättelsen i navigation och sjöfart, avg iven av ledamoten Bergelin.
l.

S~illskapets

G. Fogelberg .

Tidskrift

Sjö~·iiscnclct.
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Årsberättelse i förbindelseväsende. Utdrag.

Det civila förbindelseväsendet.
Sve riges förbindelser med utlandet.

Avgiven av ledamoten Fogelberg.

Den närmast förcg;[ende år,s bcrät telsen i förbindclscv ~\
sende, som mera översiktligt behandlade till vetcnsk ap~.grenc n
hör ande frCtgor, avgavs i början av år 1942 och onfa ttade i
stort selt året 19-!1. De fyra år ,som förflutit sedan de's k'l.· s·e1·as a'' ]· 1· 1·n·ct<.: utvido·nin•'b till en världsomspännand e
1.a ]·t
'- er1
k amp mellan stormaktsblocken och de alli~radc~. slutliga .
ger efter elt gcm.ensmnt kraftuppbåd, vars hkc variden aldng
c_.

(

:\..

;:,

-- - ·

;:,

s:·-.

tidigare skådat.
Den n·iaantiska kraftmätningen formade sig n1ot slutet av
krig et till ~ 1~ kapplöpning mellan nya vapen och tekniska hjälp medel , :YEtnga ,s ådana hunno bliva färdigställda och ulnyt rjade före krigets slut, exempelvis V-vapnet, .:tto~nbombcn och
ekoradion. Det kan antagas, aU andra uppfwnm.gar befunno
sig mer elkr mindre nära sin fullbordan och att sekretessens
slöjor ännu ej lyfts från dem. De krigförande stormak"lern<.t
ha icke skytt några ansträngningar eller kostnader, da det
gällt att få fram nya vapen och hjälpmedel för krig~öringen.
Dc mindre nationerna och särskilt dc neutrala, .som 1ckc haf t
erfordcrli•>a ekonomiska rc,,urser eller tillgång till praktiska
erfarenhe~cr, ha härigenom kommit i efterhand i fråga om
den tekniska utvecklingen på vi<Ssa områden .
På förbindelseväsendets onnåde har en utveckling ägt
rum som delvis givit sjökriget ett nytt ansikte. Det är främst
nya 'uppfinningar på teleteknikens område, särsl~.ilt ekoradion,
som föranlett att sjökriget delvis ändrat karaktur.
I den förelig·oandc årsberättelsen kommer i stort sett uto
1r ·
f o
vecklingen på förbindelseväsendets område aU över :J l C Kas ' ra n.
årsskiftet 1941/1942 intill det andra världskrigets .slut.

Telefon trafiken.

Telefontrafiken med utlandet visade uneler åren 1942 och
1943 fortsatt tendens att sjunka under inflytand e av hiindelscrna på den europ eiska krigsteatern o ch uppgick det sistniimmht
året till blott 28 % av trafik en under å r 1\):18. En hidrag ~m
de ors ::~ k h~irtill var att telefonförbindelserna med ett antal
länder upphörde. Sålunda bröt;; fu l \)41 förbinde,lserna med
Bolivia, Bra silien, Venezuela, Urugua y, Peru och Paraguay,
medan däremot b lott en ny förbinclcbc, med Kro aticn, kunde
11pprätta s. Under året 194:3 upphörde telefonförhimlc1sen m ed
Chile och Italien samt lidvis med Danmark .
Antalet direkta lelofonförbindelser mellan Sverige och utlandet nådde vid utgången av <tr 1943 ett bottenrekord, då de
blott uppgick till 41, varav 7 med Danmark, 20 med Finland,
5 med Norge och 9 med Tyskland. Vid utgången av följande
år hade de stigit till 4 7.
Under år 1944 brölos telefonförbindelserna med Argenti na, Bulgarien, Rumänien, Turkiet och Ungern , men telefontrafiken med utlandet steg likväl till 36 % av trafiken 1938~
ökningen låg praktiskt taget helt på Finbnd .
Telegram trafiken.

Den utländska telegramtrafiken har alltsedan krigsutbrottet varit underkastad talrika och ofta ändrade inskränkningm· såväl vad beträffar användning av kryplo som avfattanclet av adre~s och underskrift samt det språk, på vilket
telegnun fftr avfattas.
De restriktiva bestämmelser, vilka utfärdades den 29 mars
1940 rörande privata radiotelegram till svenskt fartyg och den
29 april .samma år rörande utsändning i rundradio av rent
p ersonliga meddelanden, ha utan ändringn.r varit i kr aft under
d en tid årsberättelsen omfattar.
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Stormakts krigels utvidgnin g till ett Y~irldskrig aterspeglades särskilt tydligt i telegramt rafik en under 1~H2. Sålunda
bröls i samband med Japans militära expansion i Sl.i!la haYe l
under i1 rets för s ta månader lclegraffö rbindelsci l i lur C{:h ordning m ed Filippiner na, Hongkong (den 2 januari), 1\rnl::tya,
Kederländ ska Indien, Briltisk a ~ordborneo, Salomonö arn:t och
slulligen Burma. Samtidigt ökades radiotrafi ken med J apan
från 2,512 telegram år 19-±1 till 11,598 telegram it r Hl±2.
Direkta radioteleg rafförbind elser upriiltadc s den 2 januar i
1942 med Argentina och elen 1\:J januari med Bra,;ilien, önr
Yilka linjer ett flertal av dc sydaraerik :.msk a liinderna kun(k
n ås. Trafiken över de nyuppditt ade radioförh indelsnna hl e\·
livlig och utgjorde.s 19-!4 av 54,6,±1 telegram med .\rgenlin a
och l 0,838 med Brasilien.
Vid utgången av år 19H uppehölio s dircl.'ln Lnicljärbin delser med Danmark via Sloddwlm- Köpenham n, m ed Fin hmd Yia Göteborg- Helsingfo rs, llaparand a-Torneå o:::h Stockh olm- Helsingfo rs, med ~orge via Göteborg- -Oslo och Stockholm- 9slo ,smnt slulligcn m ed Tyskl::tnd.
Direkta rctdioförbi nclelscr funnos vid samma tidpunkt med
USA, Argentina , Bras ilien, Bulgarien , Japan, Bumiinien , Schweiz ,
Sovjetuni onen och Storhrit:m nicn.
T elegrmntr ofil; ens htwl.:tär har rönt tydliga infl~·tande n
av det rådande krigsläget . Det smnmanla gda antal e t terminal- och transitlele grmn, .som utväxlats över de .s\'cnska radioförbindels erna med utl::rndet, steg s~tlunda fr[m 477,694 år 10:~ 8
till 919,183 uneler 19±±, motsYara nde i stort sett en ökning ti ll
det dubbla. Genom begränsni ngarna i Tätlen au begagn a
krypterat språk och ökat antal pressteleg ram och statsteleg ram
.steg under samma tid medeltale t ord per telegram från 15 , ~
år 1938 till 60,2 {u· 1944, motsvaran de en fyrdubblin g.
Antalet radioteleg ram, som utväxlade s med fartyg över
svenska kuststatio ner, har under den här behandlad e tidsperi oden varit lågt. Medan antalet sådana telegram år 19:18 upp gick till 70,681 utväxlade s åren 1942- 19±4 i runda tal 26,900.
23,000 och 35,000 tele-gnun. Aven Y id denna lra fik nådd es
sålunda bottenrek ordet år 1943.

ÖYer mark s tationema uLYäxladc.s uneler ::'iren 1942~- 19!!
inga privata telegrmn.
Tack vare pressens ökacle behO\· av nyhe ts- och bildmateriel under kriget fick även bildtelegr afen ett kraftigt upp sving. En ny bildl elegrafsla lion av a merikans k kons t1uklion
installerad es i Stockholm och ÖYCr denna utväxlade s bilder per
radio med USA, Storbritan nien och Sovjetuni onen. Över den
tidigare b efintliga stationen för bilclutYäx ling per !råd förme dlades under kriget bildtrafik i gamka .~lor utslriickn ing med
Berlin, I~öpenhamn och Oslo.
Av betydel-se för våra förbindels er med utl andet iir hur
snart det ly.ska fjärrförbi ndelsenäl et blir reparerat och p[t dc
allierade kontrollm yndighete rnas medgivan de att utnyttja delta
nät. I vänlan på alt förhålland ena på kontinent en skola ~ta
hilisera sig föreligga planer på att ordna telefon per radio med
England, Nordamer ika m fl s tater.

Det s\·enslut telefonnä tets automatis ering.

En företeelse, som är av stor b etyd els e för det milit;ira
förbinclels eviisendet , är den pågftcndc automatis eringen :w vårt
lands lelefo nniit. Det var ursprungl igen det stigande innevånareantal et och industrial i,s eringen i städerna, som gjorde det
nödvändi gt att rationalis era tel efomlrift< •n genom aU ersätta
manuella telefonsla lioner m ed a utom atiska växlar. Efterlu:m d
har automatis eringen trängt igenom över hela landel ; vid årsskiftet 1943- 1944 voro av landels 1,071,000 telefonap parater
något mer än 54 % anslutna till omkring 1 ,200 automatis ka
stationer. Utvecklin gen går mot en så gott som fullstiindi g
landsaulo matiserin g.
En så långt driven automatis ering medför icke ohelycllig a
nackde lar ur militär synpunkt. Ett automati-s erat telefonnät
är nämligen så komplicer at, att det uppsl<l r betydligt flera
anledning ar till fel och avbrott, däre.sl: ett sådant nii.t skall
tagas i anspråk för militär trafik, jämfört med det tidigare
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mera robusta, m:tnucHt betjänade nätet, ,som icke kränl e sa
hög tekni sk utbildning av ckn bctjännmle personalen.
I samband med automatiseringen planeras en indelni ng
aY landet i nätgrupper, som i viss m{m mot,svara dc nu,·aran de taxeområdena, ehuru de måste göras mindre. En sådan
upp<lelning av det permanenta telefonnätet i nä !grupper g ii r
JJä tet ännu mind re lämp at ,för militär trafik, enär det m edge r
ett mindre antal Lv~irförbinddscr inom den s tjärnfurmigt an ordnade niitgruppcn.
Skall inkoppling ske p~L ena hranM.:hcu av en dubhcllcd ning, möter detta inga större hinder vid ett manuellt lokal batterinät. Vid inkoppling p{l ett automatnät däreJnot måst e
kortslutning till jord hindras genom en k ondensator, enär annars rubbningar i nät ets rcgelmä,s siga funktion kan uppsbt.
Göres inkoppling på en dubbellednin g måste hänsyn Lagas til l
h'dningcns beskaffenhet. Skcr inkoppling på fö rbi ndelseledning (lands- eller rikslcdning) kommer i de flesta fa ll trafi ken att omöjliggöras. Pa manu ella ledningar kan förbindel se
erhållas med respektive stationer, men vid automatdrift gar
de !la ej ' ul:tn att vit Lmnfallandc åtgänlcr vidtagas.
Vid anslutning till ett vakant nummer p~'t ('Il m:1nue1l sl:l Lion kan i allmänhet operationen utför a s av militär i'Crson :ll
ulan biträde av telegrafyerkets rep<lratörcr. Vid mrtomatslation däremot är tillvägagfmg,ssiiltet m era komplicerat och et t
missgrepp kan få vittgående följder'. Personal ur telegrafver ket må:slc därför närvara, då en sädan anslutning göres .
Ködvänclighelen alt vid autmnatnät använda telej'onrwmmer medför avsevärda komplikationer, då nätet skall utnyt tjas fiir mililöxa änd a mål. Kännedom cm nytillkomna mili t~ira. abonnenters nunnner ä1· nödvändir; för alt förbindels e
skall kunna upprättas . Del ta sl~iller ökade krav på signa lupplysningen.
Vid inträffande a,· händetser, som medföra plötsligt :)kad
frekvens i telefontrafiken (fientlig luftlandsättning , paniktill stånd efler flyganfall o dyl), uppslår vid aulumatnäl risk fii r
blockering, som kan få ödesdigra följder Vid manuell betj ii-

ning finnes all tid en mänsklig hjärna, som kan klassificera
smntalen och giva dc betydelsefullare företräde framför ck
mera oviktiga. Någon s~'lclan uppdelning är ej möjlig aU etablera vid automals lation.
Vid elt automatnät bliva slulligen riskerna större alt inträffade katastrofsl.:udor fa mera förödande verkningar än vid
ett manuellt nät.
Det är ofrånkomligt, att den militära signalmaterielen,
bättre än vad :;,om för närvarande är fallet, anpassas för anslutning till aulama lnätet och att den Inilitära personal, som
har alt sy,s sla med trådförbindelscmatcrielcn, gives en utvidgad kunskap om denna materiel och dess egenskaper. Dessa
krav gälla givetvis även 1narinens personal.
A vlägsct belägna delar a v vårt land, skärdårdsområclcn
och liknande platser, d~ir det p[t grund av gles befolkning och
av ekonomiska skäl hilliUs ej varit möjligt att byg;:; a linjf'r
ell er draga kablar, kunna i framtiden tänkas bliva delaktiga
av dc viilsignclser, smn telefonförbindelser innebära, genom
utnylljamlc av s k radiotclefonlänkar, cUir telefonlinjen direkt
for ts ältes med en radioförbindelse över ödebygelen fram till
det isolerade området.
Trådradio.

Den alltmera kännbara >> trängseln i luften » bland rundr adiostationerna och dc mindre goda lyssningsmöjligheterna
för trådlös radio inom stora delar av Sverige har fört fram
lanken alt i vårt land anordna :s k trådraclio, d v s utnyttj a
d\'t befintliga telefonnätet för alt distribuera radioprogrammen. Frågan behandlas bl a av l 94i3 års rundradioutreclning.
Försöksanläggningar med t61dradio äro sedan några [tr till h aka anordnade i Karlshamn, Stockhohn och Ange samt p å
sträckorna Kiruna- Biksgriinsen, Skelleftcå-Arjeplog och
Umcå---Tärnaby.
Den 26 november 1943 anslog Kungl. Maj:t rnedel för
anläggandel av ett större nät för högfrekvent trådradio på
Gotland.
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För tr[tdradiodistribulioncn kommer huvudsakligen ti ll
användning det redan befintliga trådnäte t, varför ett trådradio nät kommer att erhålla ungefär samma :struktur som tel efonnätet.
Hadioprogrammen avses att överföras högfrekvent f'6m
tråclradiosändctTna via trådradiostamledningar till först~i.rkar 
anläggningarna på de i nätgruppen ingående stationerna. Sän darstationerna förläggas, så att de på kortaste väg kunna an slutas till det lågfrekventa distributionsnätet för radioprogram ,
programriksnätet. Systemet möjliggör att ända upp till fyr a
olika program samtidigt överföras på en ledning utan att stör a
dc normala samtal eller telegram, som framgå över denna.
I de lokala telefonnäten torde nästan undantagslöst alla
ledningar kunna utnyttjas för trådradioöverföring. Finnes telefon i lägen'heten kan an,slutning av radiomottagaren ske (iirekt till denna över ett filter. För sådana lys,snare, som ej h a
telefon, kan trådradioanslutning göras antingen m ed blytrådsmontage till telefonanläggning i huset eller, om sådan ej finnes ,
till närliggande trådradioförande lokalledning. Inom områden, dår lokalt telefonnät sakna,s eller är mycket glest, måst e
stalplinjer byggas. Små, prisbilliga lokalmottagare kunna användas för mottagningen.
Trådradionätet bör medföra vissa fördelar i fråga om
störningsfrihet, omöjliggör för en främmande makt a lt utnytt ja radion som illojalt propagandamedel och fö,r svårar samtidigt under krig för en fränunande makt att följa de radiopro gram, som utsändas i vårt land. Systemet medför å andra
sidan alt massan av trådradiolys,snare med lokalmottagare automatiskt bliva isolerade från kontakten med utlandet och därmed från dc kulturimpulser, som annars per radion nå vårt
folk.

Uppgifter angående telegraf"rerl.:ets Yerksamhet.
Organisation.

Uneler förkrig,s{uen och framtill höslen 1038 •1tgjonles te legrafvcrkcts krigsplanering huvuds:1kligcn av arbeten i11om
författnings- och planläggningsområdet
Från och n-:tecl krigsutbrottet kom cmellcrlid tcle;jrafv::rket alt i stor utsträckning bliva engagerat i det ouwdelhar:1
krigsförberedelsearbetet och della i en sådan omfattning, all
vissa :1v verkets avdelningar tidvis haft till huvudsaklig uppgift att tillgodose försv:1rets krav.
Grunderna för telegrafverkets verksamhet vid krig eller
krig sfara hade faiStsliillts i Kungl. Maj:ts instruktion för lekgrafstyrelsen vid krig eller krigsfara redan den 10 juni Ht18.
Här föreskrevs bl a att telegrafstyrelsen vid utövandet av sin
verksamhet i första rummet skulle tillgodose försvarels krav.
Vid telegrafverkets omorganisation den l juli HlH omvandh
des mililäravclclr1ingen till ett från övriga styrelsens hyråcr
fristående organ. På grund av en successiv ökning av militärbyråns arbetsuppgifter har byråns personal efter hand
måst utökas och utgjordes l juli 1944 förutom byråchef och
en aS>sistcnt ur vardera försvarsgrenen av följande per~onal
ur telegrafvccrket: en överkontrollör, en kontrollör, en fi)r<>lc
telegrafassi,stent, en telegrafassislent, en co lclegrafassislcnt,
en co kontorsskrivare, en tf kansliskrivare samt S('X kvinnliga
biträden och telefonister.
Med hänsyn till en enhällig mening bland telegrafverkets
distriktsmyndigheter att många av dc frågor, som röra förhållandet mellan försvarsmakten och telegrafverket, skulle f;t
en bätlre lösning, OJTl varje distrikt hade tillgång till militär
sakkunskap, förtrogen med de lokala förhållande;:w, anslöt
sig telegrafverket i november 1941 till ett inom försvar:-,stabcn
upptaget initiativ att upprätta fem officersbcställnin;;ar, avsedda fö<t· militärassistentbefallningar vid telegrafverkels distrikt med undantag för Stockholm. Kungl. Maj:t ;;odkiinde
förslaget och i försvarsstabens stat för budgetåret 19·~2/1 :)1;)
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11pptogo,s fem arvoden för pensionerade offit:er:tre, tjiin,,lgiirctnde såsom militärassist enler vid Le kgr[1herkels distrikt. Pa
hii-; Len H)·i2 hllsatle.s de niimnda lwfatlninga rna, ,·ilk a YOru
a Yst• dd a iiir första, andra, tredje, femte och sjiil e distrik len

N~·a

an \'iindningsområden fö r radio.

Del k an vara U\' intrc.sse a ll h iir omniinm a n [tgn ny a
all\·iindningsomraden för radi o, vi lk a studeras i \' ar l eget l::u d
eller i f riimm ande hinder.
Polismdioväsendet är ingen direkt nyhet i s,·erige. Dt•
fiirsla 1ör•;ö ken a tt u tnyll ja radio i polisarbetet gjordes rccbn
Den första ra{u· 193:3 och 193± i S tockholm och Gö teborg.
d io an liiggningen anskaffades a v gö teborgspo li sen 1935 och
heslod av en fas t och lvä rörliga stationer i bil a r. Denn a
fiirsla anläggning, som .s edermera utbyg gts, fick efter h and
efterfö lja re i Norr köping , Slockholm, Ka!rineholm, Malmii
Jll n pla tser.
Ar 1941 uppdro(; Kungl. ~Iaj:t åt ett antal sa kkunni g;1
all u tretla möjligh ele rna a tt å<.;tadkom ma cnhellighct oc h :;am {)rclning Yid clct fortsalla anskaffandel av radioa nHiggningar
för r ikc t.s poli.w äsende. Dc sakkunni ga avgiivo i novcml)l'r
19-!2 si t t yllrandc, som i sa mm<mfatt ni ng var a,. följnndP
i1mcbörd.
Dc sm n ordnade radioanlii;.\gningarna skola i r a di ntckni skt
h~inscc nd c bygga på det fr ck vens modulerade ,sys te m c l (F\ [;;ystcnwl). Inom organisationen skall finnas en enhetlig för bindelse, det s k riksnätet, viikel sk all vara avse tt huvud.sakli gen för sta tspolisen . I de fa ll d å lokalpolisens trafik ut an
hindl'r k an ske på riksni.itet b ör detta .ske , i andra fall s k all
lok alpolisens trafik sk e p å ell lokalnät, varvid när liggand e
l o kalniH tillclelas skilda frckvcn s(·r.
För alt upnå .s törsta möjliga enh e tligh et i fdtga om k ap ac ite t böra anläggningar, i avseende på sändareffcklens storl ek ,
ind elas i tre klasser. Den slörsta typen med en .siindarcffdd
a v 250 walt bör utnyttjas endast i ens taka fall. Mc l bnl~'pen

bygges för 50 wall och den min!>La typen för högst h iilflcn av
dett a Y~irde . Fem vaglängder inom ullrakorldlg sbandl'l skull e
rese n ·cr as för polisraclion.
Jr'irnväg sradio har väckt c ll s tort inlrc.ssc i liSA, diir ett
flerta l av lande ts .s törsta jiirnviigsfö relag planera radiniL' lcfonförbindelsc dels mellan i gång varande tåg och station cnw,
del s m ell an olika vagnar i tågs~i ll en.
Tu ximäio är före mil för livliga fö rsök i de amerikanska
städerna. Systemet avser d els alt ordna en nwdcrn form av
, (l rosk s ta t ion~.scrYis » för dirigering a Y taxibilarna i storsiiidcrn a och tiven a tl orcina LYåYiigs trafik till och lr ~m taxibil a r,
las tbilar och langväga bussar.
Blirbar rad io , som visade sig så utomordenlligt värdefull
för krigsbruk, Yiintas f'å en vids lriickl användni n g tiwn ftir
fredli g t, privat bruk. Denna .s k »\Ya lki c-talkic >> fi.irul st·s
kunna k omma till användning av l ~ik are på sjukbesök, fl\'
fjällfolk u nder deras expedi Lioncr, J' ör fö rbindel se mc el molorbålar, vilka ic ke ha egen rad io och m [mg a andra omr[lden i
d e t dagliga liYel.

Det militära förbindelseväsendet.
Försvarsstaben.
Orga nisatoriska fiiriintlringar.

l febru uri 1943 till salles av ÖB e t l kon l inucrlig l YerLillde
i'.amarbcl S(lrgan, b eniinmt Försvo rsväsez 1cl et s rocliosal;k u IIItl!J f 1
(FBS ), bes tående av e tt s tnbsutskoll och et t tekniskt ul sku ll ,
i vilka .skulll' ing å reprcsen! a nlcr för de o lik a för.svarsg renarna . Med lemmarna a,· de l tekni ska lllsk o lle t skulle sam tidigt
inga i Försvarsviisenclets radioteknisl.:a J.: ommitte, Yilkcn se nare bildades redan å r 19-!0. S:1marbetsorgancts uppgift
skulle vara a tt motverk a leveran sförseningar :w radiomak r iel och rat ione llt utbygga dc r e.s urscr, som !; [ä till hucl s flir
nyk ons truktion och tillverkning a v sådan materiel.
Den l janu ari 1944 b efanns d e l ni.ich·ändigt att giva ovan -
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nämnda komm.illc en mera auktoritativ ställnin g, ym·för den
ombildades till KrigsmaterieluerJ,·ets teletekniska deleg((ti on
förk orlat ben~imnd KTD. Som namn et anger had e arbetsuppgif terna nu utvidgats till alt jämväl omfatta den Lclcfontekni.ska materielen. Delegationen över tog äYen sådana fr{'t gor
från Försvarwäsendcts radiosakkunn iga (FRS), vilk a berörde
tekniska fr~1gor, i samband med a l t FRS den 31 decemb er
1943 uppl östes.
Frågor av operativ natur eller taktisk arl, Yilka förut b ehandlats av FBS, överlogos av FörsYa rsstabcns Signalljii.nslavdclning.
Dc uppgifter, vilka p[tvila KTD, iiro bl a
att standardisera försvarets Lelclckni~ka materiel och i
denna ingftcncle deta ljer och aggregat,
att utarbeta enhetliga tekniska anvisningar f.jr lillYerkning och provning av tel e teknisk m a teriel,
att upriit thålla kontakten med dc s l:ttliga insti lut.ioner, vid
Yilka fr[tuor ,s om beröras av dele·a ationcns aThctc kunna för ev
"'
komma, samt de civila standardiscringsorg::men.
I Ki'D ingå för niirvanmdc rrprescntanler för försvars staben, försvnrsgrensförv::tllningarn a, krigsmatcriclvcrket, FR A,
försvarels forskningsanstall och induslTikommissioncn.
1\:larinförvaltningen.

Anslag och materielanskaffning (utom ER).

I marinförvaltningens underdåniga skrivelse den 29/8 1941
upptogos 30,000 kronor för försök med radiomaterieL P il
grund av ökade krav, Yilkn smmnanhängclc med krigsbered skapens ökad e omfattning, hade emellertid nya utrustning soch förrådsbehov tillkommiL Bland dessa nya kr a v kunn a
nämnas:
l) UllrakortYåg.smalcricl, ancdd alt i ökad omfattning
ingå i kuslarlilleriets eldledning,
2) Riktade radiofyrar för navigcriugsänclamål,
3) Specialmateriel för igenkänningssignalering till sjöss,
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±) Radios~indarc för nyanlagda bombs~il;ra kustradiostationer.
För dessa ändarn[tl begtirdes för marinen ett belopp av
2,955,000 kronor, varaY 1,000,000 kronor crfordrr.dcs för budgetåret 1941 /1942 samt res lerande medel för budgetåret 19±2/
1943. Dc för l !)41 /42 begärda beloppen b eviljades i full uts träckning, medan riksdagen för bud.gettu·ct 1942/43 beviljade
1,200,000 kronor.
Det totala mcdelshchonl för anskaffning av radiomateriel
tJucleT hudgetåret 19-!3/-!-! beriiknades till 600,000 kronor, vilken suinma emcllcrlid, för alt kunna inpassas i försvarsbeslutets ekonomiska ram, begränsades lill 500,000 kronor. Delta
b elopp sa mt 30,000 kronor för marinförvaltningens försöksverksamhet hcYiljades av riksdagen.
För budgelåret 194±/45 upplog marinförvaltningen följandc behov:
anskaffning av radiomateriel för marinen 522,400 kronor
försök n'lcd radiomateriel ........... . 30,000
unelerhåll av radioförråd m m ... . .. . . 20,000
anskaffning av Lelefonmcl lcriel .... .. . . 11,900
De iiskacle beloppen hiföllos av riksdagen.
Den omfattande levera ns av radiomaleriel, som srunmanhängdc med marinens upprustning i radiohänseend e, avsluta des i stort sett und~T ar 1\)43. Bland den materiel, som h eställts och till större delen levererats fram till mal"s 1944 miirkes:
7 st. 3 k \V -sändare,
3 » 2 k\V-sändarc,
12 » 800 \V-sändare,
23 >> 200 \V-sändare,
40 >> 50 \V-sändare 1\.V,
315 >> KV-sändare om 10- 15 \Y,
25 \V uk-slalioncr,
45
30 >> 10 \V uk- stalion cr,
50 >> 1,5 \:V uk-stalioner,
30 >> pejlanläggningar,
59 » order- och cenlralradioan1äggningar.
))

))

))
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Ar 19±± var Yl'rksamhetcn inriktad llu·.-utblldigen pä
komplellcrancle och sanerande verk.~:unhet inom s:tviil flottan
som kusl ar lill eriet.
Uneler aret ullades beställning på bl n
85 st. 1O \V KV-,s lntioner för sjöh::Yakningsiindamitl,
270 » fälltclefouapparalcr för kustnrtilleriel,
330 » brö.~lmikrofoner för km.lnrlillcriet,
270 » ~kotlsäkra högL :1lare för ku .-La rtill criei,
materiel för centralradioanliiggningar för flolt::m O{'h kml a rlillericl samt
le!efonbbel för kuslarlilleriet.

Ekorad i om a t eri e len.

Ett .speciellt intresse ti lldrager ~ig frågan om \'ara stridskrafter ~ utrustning med ekoradioanläggning ar. ~runnet ekorndio. med clc·ss svenska förkortning ER motsvnrar det anglo a m enkan>.ka R.-\.DAR, en förkortning av »Radio direction ·Jinding and ranging ». Ekoradion har i m {mgt nch uwek el
givit sjö)~rigel etl nytt ansiklr . Som hjälpmed el mot fl~,.,·an 
fall h ar EH. .spelat en revolutionerande roll. Fram till. ;\HO
kunde flygplanen genom sin höga farL ostörda nunna sig sin n
mål ända till dess dc upptäcktes på optisk väg eller ~ennm
lyssnarapparater. Den föLTarning .som erhölls hiirigenom var
av tämligen ringa värde, varför e lt mlgorlunda t'ffe ktivt jaktflygför~var k6ivcle, att jaktplanen ständigt pa trullerade i Juften
o van skyddsföremålet. El"ler tillkoms len av EH, som knn lo ..·et i behö kalisera flygplan på 200 km ::n·.s tånd, kan j;1klflv
~ b
. .l
ng Lic alarmeras, sa ml as och dirigeras mot fienden. ER ha r
dessutom blivit ett hjälpmedel för inrik tni ng av Juftvänwl ,
som fungerar med större precision mol ett osynligt mål, än
<hl inriktningen skedde med optiska hjtilpmedel. S torbritannien vann »slaget om Englancb till s tor del genom Elt
Fö1· sjötaktiken har EH. haft en fullt ut lib revolutionerande betydelse. :\Iörker, dimma, rökbilclning, bHincl::mcle sol
~iro faktor er, .som tidigare voro ~w slörs ta betydelse vid stbd

till sjöss. Genom EH. uppläckes fienden oberoende av mörker och tjocka samt besliimmes avstånd och riktning till ett
mål snabbare och .säkrare än med tidigare använda illslrum ent. Under del djupa~le mörker kan e ll fientligt fartyg upptäckas, beskjulas oeh sänkas ulan all någon gång ha varit
optiskt siktat från del eldgivande fartygel e ller förhandeL
ER .som mil i tärt hjälpmedel kan säga~ leda sill ursprung
från försök, som gjordes redan i början pft 1920-Lnlel. Den
oavbrulna utveckl ing, som sedan ägdr rum sam tidi gt i Amerika, Storbritannicn och Ty~kland, ledde fr::un till all man vid
andra världskrigels början i de.ssa länder hade lillgang Lill
anläggningar, som voro praktiskt användbara s ~tv~il för takti skt bruk till sjöss .som för uppläckt av flygplan i luften. Under dc första krig~årcn och under tryc kel av det pågående
kri get utvecklades se elan ekoradion med enas tående ha.slighet,
varunder väldiga summor lades ned på experimentverksamhet
i dc krigförande länderna. Fabrikernas specialulbildadc teknici for o med sina apparater u l i krig.szonen för al t personligen s tuelera deras fungerande och för att på platsen eliskutera
med militären aktuella skötsel- och r cpa ralionsproblc:m . År
1943 voro de al lierades tillverkning av effektiva ER-anläggningar i full gfmg och deras materiel uppges vid denna Lid ha
vari t den tyska överlägsen. ER h ade bli vi l el t sjök rigets hjälpmedel , som var oundgängligen nödvändigt för att kunna uppträda till sjöss under mörker och begränsad sikt och som Yäsentligl reducera d e hotet från Juften m ol örlog.sfarlyg. Utan
ER-utrustning kan ett farlyg anses vara i dc närmaste blint,
att jämföra med en boxare, som med förbundna ögon har a ll
genomkämpa en boxningsmatch.
Som exempel på den vid~träckla använd ning, som Eli.materielen fått h os de krigförande makterna under andra
världskriget, kan nämnas a ll i USA leveranserna från denna
nya industri, som. före 1940 knappast existerade, den l juli
1945 belöpte sig till c :a 2, 700 miljoner dollar, varav 1,000
miljoner dollar till luftburna anäggningar och 500 miljone1·
dollar till farlygsanläggningar.
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Organisatoriska förändringar.

Följande, förbindelseväsendet b e rör~nde organi,satoriska
förändringar ha vidlag i ts inom Kungl. 1\iarinförvaltningcn.
I samband med, och som en förberedelse till den genomgripande omorganisa tion en av marinförvaltningen fastställd e
Kungl. l\Iaj:t den 30 juni 1943 provisoriska instruktionsbestämmelser för ämbetsverkets ingenjörsavdelning, i vilken bl a
skulle ingå en teleteJ..:nisl.: byrå.
I dccemlx;r 1943 utfärdade Kungl. :\faj :t ny instruktion
för ämbet sverket, varvid bl a föreskrevs, alt i den nyupprättade skcpp~;byggnadsavdelningen skulle ingå en teleteknisk byrå,
vilken sk ulle uppdelas i en radiosektion och en teleJ'onsektion.
Genom brev den 14 december 1945 har slutligen Kungl.
l\ I aj : t föreskrivit, att marinförvaltningens teletekniska byrå
skall Yara uppdelad i en radiosektion, en el.:oradiosektion och
en telefonsektion .
I delta sarmn.anhang kan nämnas att fr o m den 1 juli
1945 telesektioner organiserades inom v::lpenavdclningarna vid
örlogs,;arvcn i Slackholm och Karlskrona, all teleuppbörda
ha inriillals på örlogsfartygen och att bland yrkesgrennrna
tillkommit telehantuerl.:au, resp. telemästore.
Den organisatoriska utvecklingen åtcr<Speglar den ökade
hetydehe, som numera tillmätes 1dematerielen. Ett annat
uttryck härför finner man i den särskilda kommitte av sjöofficerare, som den 13 december 1945 ställdes till marinfön-allningens förfogande för att utreda ekoradiofrågor.

lUal'instaben.

Tysklands angrepp på Sovjetunionen den 22 juni 1941
medförde omedelbart en skärpning av läget i Östersjöbäckenet, vilket för våra örlogsfartyg, kustbevakning<Sorgan och
samverkande flygstridskrafter im10bar ökad bevakningstjäns t
med därav föl jande utvidgad rapporteringsverl,;:samhel. Marinens förbindelseväsende utsattes för särskilt hög belastning

i samb::m d med den ay ub[tlsnnfallen i Östecjön för:mledJa
cskorteringsverk.s an1heten längs kusten och till Gotland, uncier
den tid då flyklingströmmarna från öster vällde in mot våra
kuster och vid dc tillfällen , då det militärpolitiska higct föranledde skärpning av vår nwrina beredskap.
Den ökade signaltrafiken blev märkbar i form av tilltagande 'belastning på marinens fjärrförbindelser, företrädesvis dess trådnät, som från marinledningen i Slackholm strålade ut mot de lokala myndigheterna i periferien. Den ökade
»nötningen » p:'\ mnrin e ns i hruk vanu1c.k koder och chiffer
föranledde mnrinslaben att vidtaga översyn, modernisering och
nyulgivningl av dc olika h and lingar, som höra krypotj~in slen till.
Ma.rinl edningens förbimlelsecen tral.

Bedan vid krigsutbrottet 1939 hade inom marinstabens
förbindel.seavclelning anordnats en m arinledningens förb indelsecentral (lVlFöC) i tillfälligt iordningställda lokaler i anslutning Lill marinstaben, d[t inrymd i huset Birger Jarlsga tan 7.
Den 22 september lH42 överflytt:~des MFöC till marinen<; nya
.ämheishus på Gärdet.
Byggraden i marinens fjärrförbindelser uneler beredskapsåren har utgjorts av teletypenätet, som, nLir det vnr som mest
omfallandc, salte marinledningens f'örbindelsecenral i direkt
förbindelse m ed Kustflottans ha,s eller baser, ·N orrlandskustens,
Ostkustens, Syclhtslens, Öresunds och Västkustens marindis lrikt, Försva rs,staben, Ccnlrallelegrafslatiouen i Stockholm
()Ch marinledningens radi osta tion i Vaxholm. Förbindelsen
med Gollanels marinelistrikt har upprällhållits genom transiteri ng Yia Försvarsstaben, vi lk en väg även utnyttjats för tran...:.i lering a v meddelanden till vissa m ilitärområdesbe.fälhavare.
T ele typcförhindclserna med kustflo~tan ha som regel 'varit
inkopplade till H~trsfjärden, men tidvis även till andra av
Kustflottan använda baser.
Den varierande hela.slningen på fjärrförbindelserna återspeglar tydligt händelseutvecklingen på de nordeuropeiska farvattnen. Fjärrtrafiken und er år 1942 uppvisade under första
Tidsir1·ift i Sjöt·iis en det.
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kvartalet tämligen låga Yärclen och var i regel av rutinmii.sSil-(
karaktär. Med april månad inträdde emellertid en kraftig trafikslcgring, kulminerande under månaderna juli--september.
Förklaringen till den starkt ökade belastningen var alt sök a
i dc talrika torpederingarna av svenska handelsfartyg ulanfö l'
östersjökusten och av dessa händelser föranledd .skärpt eskortering, uibåtsjakt och a1111an sjökrigsverksamheL Under .september 1942 uppnåddes centralens ditintills högsta trafikb elastning med 239 meddelanden per dag, d v s i gcnontsnill
ett meddel::mde var tiond e minut. Under årets sista kvarL1l
sjönk trafiken åter. Årsmedeltalet var 169,2 mcddclamlen (dag .
Trafiken uneler år 1943 uppvisade i jämförelse med förc gående år ovanligt jämn frekvenskurva med maximum i september månad, vilket sammanhängde med den sl~ärpla bc Yakningen och flygspaningen under sensommaren della å r.
Arsmedeltalet f'ör antalet expedierade mc el delanden pe r
dygn uppgick uneler 1943 till 170,4, således n:'igon litrn ök ning jämfört med föregående år.
Ar 1944 mediförde en avsevär t .stegrad trafik över l\fFö C.
.-\n talet' expedierade meddeland en översteg med nära 69 % 19-1:3
Tra~'lrs och m ed nära 100 % 1940 och 1941 års resultat.
unde1·
kulmen
sin
år,
fiken nådde, liksom uneler föregående
september månad. Anledningen till den höga trafikfrcknnsen är att söka i den ökade marina verk,s amhe t, som. sam manhängde med flyktingströmmen från Finland, Baltikmn
och Danmark och med handelsfartygens uppträdande i samband med stängningen av de svenska östcr.sjöhamnarna. Un der året inträffade större olyckor till sjöss - Ibnsakala strofcn
m fl olyckor - bidrog o även a t t höja trarfih.frekvensE'n. Åesmedeltalet för 1944 uppgick till 288 meddelanden prr ch ~ .
Högsta månadsmedeltal (september) Yar 367,8 och högsta un der en dag expedierade meddelanden var nära 1,000, vilk et
innehär att två meddelanden exped iera ts under varje perio d
om tre minuter dygnet runt.
Nedanstående grafiska framställning a~· exped ierade med (lelanden i MFöC visar hur trafiken varierat under åren 19-Hl
1944.
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illell e tt b eräknat medeltal a,· -1:0 ord per meddelande har
över cen traJen under ett ~t r - 19±± - expedierats -!,20-1,560 ord.
Härovan lämnade uppgifter vi,sa med all tydlighet, att
marinens fjärrskriftnät fyllt en viktig uppgift uneler bcredskapsårcn.
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Den militära väderlel;:stjltnsten.

Betydelsen av en effektiv väderlekstjän st h ar varit en av
de många lärdomarna från det ,senas te vLirldskrigct. VLiderlcksprognosen har varit en av de gnmdliiggandc faktorerna
vid planläggningen av dc flest a slörre operationer till sjöss
och i luften. I all synn erhet h a flygoperationernas framgån g
varit beroende av säkra väderlchförni sägelser för dc av flygningen berörda områdena.
I Sverige har, efter en .särskild utredn ing, den militära v~i
derleks tjänslcn numera inordnats i flygn1pnets organisation
som en väderleksavdelning med uppgift att bl a ulföra central
prognos tjänst för hela krigsmaktens b ehov. l samband hiirmed har inrättats en ny ciYilmililiir k år, militärmeteorologenw.
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Följande penanal skall finnas vid väderlekscentralen
flygstaben:
l stabsmctcorolog,
:i försic militärmetco rologcr,
3 mil i lärmeteorologcr,
6 militärmeteorologer av l graden,
l militärmeteorolog av 3 graden,
5 tekni ska bilräden och
7 kontorsbiträclen.
AY ovan nämnda personal skola en förste lltilit ii. rmcteorol og, en mililärmcleorolog av l graden och en av 3 gr~Hlen upp föras på marinens p er.sonalstat.
Den lokala Yäderl eksijänsten vid marinen omfattn.r lok~1 l
pmgno~. Lj!:insl, Yädcrl eksinformati on, obscrvationstjän st, utbil cl ning m m. Med h~i.nsyn till att kusl.flottan stilndigt har fly gförband till förfogande organiseras dess väderlcksijänst i stor t
sett p[L samma si:itt ,som flygflolliljcrnas; personalen utgöres
av en miliHinncteorolog av l graden och två av 3 graden sam t
yäderleksunderbefäl o~h biträden.
~f a{·indislrik tens väderlekstjänst blir av något: mindre omfatlning; för Sydkustens och V~islkuslens n1arindis!rikt var dera en mililännet.e orolog av 3 g raden med erforderliga un derbefäl och bilr~idcn. Bristen på meteorologer har hiltil b
i hög grad HirsYårnt organ isat ionen s gcnmnför:mde.
.samStatellS Ineteorologi,,ka-hydrografisk a anst::tll h ar
band med vissa inre· or ganisatoriska förändringar fr o 111 in nevarande budget~u- ändrat si lt namn l ill Statens meteorologisht och hyclrologisl;o institllt.
Nya användningsomJ·ådcn och utvecldingstendenser.

Erfarenheterna rörande förbindelseväsendel inom de krigförande nationerna h a Yarit sparsam ma. A Y n a l urliga sk ii l
har sekretessen kring del la ämnesonH;tcle hållils så fullständi g
~fång a nya användningsformer för radio h a
.'.0111 möjl!gl.
dock blivit kända.
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Den fonn av amfibiekrigföring och landstigning på öppen 1
försvarad kust, .som förekommit vid många tillfällen under
kriget, har skapat en speciell användningsform för radion. I
dc första landstigningsfarkosterna har medföljt spccialnlbildacle förbindeLscp a lruller, utrus tade m ed lälta Lransporlabla ra·
clioslalioner, vilka StL gott som omedelbart efter landsligningen
tagils i bruk för eldledning åt dc ulanfö r landstigningsområdet liggande örlogsfarlygens artilleri vid dessas indirekt a beskjutning av motståndsomraden i lancl.
Sabotörer och agenter, som ncdk::~slals i fallsktirm bakom
fiendens linjer ha stundom medfört hi.lla, bärbara r adiostationer, som möjliggjort förbindelse med hemlandet. I de ockuperade länderna ha med fallsk~inn nedkastals ell stort antal
väl kamouflerade små radiomottagare, m ed vilka molståndsrörel sen har kunnat erhålla anvisnin gar från sinn a llierad e.
Med dc säregna och för radiolyssnarna under krig et: viiikända allierade utsändningarna på norska av Lypen: >> Kalvsteken
hoppet höj t» och >> ~1ctcn>asken har skörbjugg >> öveThringades
dolda order till motståndsrörelsen.
Inom dc s lora allierade fartygskmwojerna h a förbindelserna s:\. gott som uteslutande uppr~ilthållil.s medelst r a cliolelcrfoni,
beroende på all a ll signalering med ljus varit bannlyst, med
tanke på faran för uppl~ickl. ;hen här h a r lätta transportabla
radiostationer i 3tor utslriickn ing k ommit till anv~inclning. Livräddning shålar och -flollar ha ocks:"t brukat vara utru s tade
m ed Hittskölla och föga .skrymmande radiosta timwr för avgivande a v nödsignaler.
För navigeringsändamål har radio fått a llt större betydelse. Hikl aclc radiofyrar underlälla angöring och insegling
mot kusten. Nya system för ort.sbestänu>ing, exempeh'i" det
s k Lonmsystcmet, ge en säkerhet, som ~i.vcn p~L ett betydande
avstånd från impul.sstationerna, är mindre än 100 mcler. Storartade möjligheter öppna sig alt ulnytlja dessa krigels uppfinningar i den fredliga samfärdselns tjäns t. Antalet .sjöolyckor, främst uneler de mörka vintermånaderna, ~ir alllj~imt
skriimmande s tort runt vå ra kuster.
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D et radiokontrollerade tändrör e t h ar m edfö rt al l h --artilleriets effek tivitet i ofanllig t hög grad har ökats. U tnyttj au det av denna m ycket b clyclclsc-full a uppfinnint:· faller ut om
ramen för denna r edogörelse.
Det n ä rmas te årtiondet kan fön·äntas m edföra en fan tastisk utveckling på t eleteknikens och ;mgräns::md c, förbi ndelseväsendet berörande' områden. Den dag, d~\ alla u nele r
kriget framkomna uppfinningar frigivits och kunna lwmm :l
det fredliga livet till godo, då tar mänsldighelcn p:\ allvar
steget iu i teknikens tiJe,·an .

Synpunkter på manskapsutbildningen.
Anförande enligt Sällskapets stadgar § 31 av ledamoten
Nerpin.

l

Jungmi.innen bli vid an tagni n gen tillfrågade, varför de
söka till floltnn. Vid s i,sta ant agningen svarade en av de sökande på följande sä tt : »Av ideella skäl. Jag k an då på detta
sä ttet göra min plikt m ot Fosterlandet. Jag kan även på samnu
gång få tillfälle att bygga på min fram tid . Jag an5er a tt mililäranställningcn är elt bra tillfälle för svensk ungdom, som
vill komma fram i livet. På samma gång bibringas dom en
Y i ss stil och fos tras till sunda och kara k Li.lr,s fasta m ö.nniskor. >>
Det är ett SYar, som k onuner strängarna att v1hrer a i ens inre.
och de t gör sitt till all .s tärka tron p å svensk ungdom. Svaret
~tr icke bara id eellt; det är också sakligt och formulerat så att
det kan duga som programförklaring fö r svensk militär utbildning. Men det sätter också krav på u tbildningen Yicl sjöman sskolan. Det gäller för oss, som tjänstgöra vid den, a tt upp fylla h an s förhoppningar. Knnn a vi det, då kunn a Yi äve!1
hopp as p å, aU ick e b nr a h an utan också a tt h ::ms k amrater
få avsedd fostran.

skolreglemente för flot trms m an sknp samm anfa ttar utbildningsmålet i sa tsen »Flottans personal sk all fostras för krigets
yärv ». För att uppnå detta mål kr äves att i en och var in.,.J·uta krigstukt. lVIånga definitioner h a givi ts på delta bet>
grepp. Här vill jag endast trycka på Lydnad och Vilja.
Tjänstereglementet anger a tt lydnad är grunden för god
hig stukt. Man kan lyda av olika anledningar. Man kan lyda i h opp om alt på ett ell er annat .sätt bli belönad ell er omdnt att slippa straff. Man kan också lyda som en robot utan
att t~tnk a. E ller också k an man lyda, därför att man saknar
egen vilja. Men man kan också lyda, därför att man verkligen
vill lyda. Det är givetvis en. sådan lydnad, som i första h:.:m.d
hör ihop nlCd en god krigstukt.
Även om lydnaden är grunden för den goda krigsluktcn,
gället· det för oss instruktörer att komma ihåg att krigstukt
även innebär vilja.
Man m åste tyvärr erkänna att kri gstukten ej alltid i.ir sådan, som den borde vara inom krig smakten. I allmänhet kom.m a nog både de fast anställda och de värnpliktige in med föresatsen a tt göra sitt bästa. Denna föresats räcker dock för
m ånga endast en eller elt par månader; sedan uppstår en kris,
.som, även om den ej är alltför svårar tad, dock är fullt påvisbar. E.fler ytterli gare en eller annan månad ebbar krisen vanl igen ut och avlöses ofta av en viss resignation. Det går ej
a lt förklara detta fenomen med påståendet, att det finns. missn öjda och kverulerande per.soncr i alla yrken. Doktor Husen
uppger i sin bok >> Svensk ungdom >> , att hans undersökningar
givit vid h anden att cirka 17 procent av dem, som sluta ett
m·belc i det civila söka en ny fö,rvärvskälla p g a allmän Yantrivsel med arbetet. Antalet mis.snöjda i det militära unders liger s äkerligen ej denna si1fifra. De klagomål, som komma
från dessa permanenta kverulanter, må ligga ogilla. Men
även dc ambitiösa klaga . Jag tillåter mig citera ett utdrag
ur c ll brev. >> Vad ä r det, som gör så många militärt intresserade och förhoppningsfulla unga män till desillusionerade onyttiga, muckatänka nde dagdrivare, som gör vad de kunna för
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a lt sab o ter a h ela systemet? }..tt fr ågan är bcriittigad har jag
haft a llt för m ånga tillfäll en alt k onstatera på kamrate r och
- k ansk e anat p å mig .själv. Den linje p å Yilken vi nu g~tr .
gen om a ll minska fordringar och skyldighe ter lill e tt mini mum sam lidigt som alla fö rmåne r och friheter ökas i molsvaran de g rad, m ~t sl e vara fel. I s tället för att utbildas till .slri d
inlrugas uneler dyrbar tid i de vpl, hur man skall möblera sill
bo, föra k assabok och hur man ick e skall dricka alkohol m m
och k omm er en '' övcrhetsp er.s on '' och insp ekterar , så nog ä r
det frilidsuudervisuiugcu h an skall se. Skall del bli någol re sultat av och någon friskhet i utbildningen m ås te deL hli en
ny linje. Jag känner mi g radikal och revolutionär - ftlmi n s toue nu. ''
En ny linje erfordras förvisso ej. Den gamla, som sia r
angiven i Krigsmannaerinran likaväl som i skolreglrmcntcl ,
och som lyder: ,, Krigsman skall ulbildas för krigets värv )) du ger nu likaväl som förr. Innebörden av denna .sats til lhör del
allra första, som krigsmannen får läJ·a sig. Jag bedömer, att
denne i d e allra flesta fall både uppfattar och godtager meningen 1~ed den lärdomen. Det ligger emellertid vikt u'ppå, al l.
u tb ildni ngen också bedrivs på ett sätt, som gör det tyd li gt för
elen enskilde mannen, att han påtagligen utbildas med stri den som mål. Förloras det målet ur sikte, eller blir utbild ningen så uppblanclad med visserligen önskvärda men dock
för k riget ovidkommande exercil.ier alt utbildningsmålet enda,st o tydlig t sk önjes, mister utbildningen läU sin sälta. Sam malunda sker om eleven märker, att. han ej har användning
för det, som han fått lära sig och ytterligare en s töt i nedri vande riktning får han, om han märker att utbildni ngen i p[tföljandc klasser eller kurser är prak l.i skl taget endast en repetition av det, som han tidigare eller allra fö rst lärde sig. Föt·
att utbildningen ska ll få elen k araktär, som avsetls, är det nöd vändigt, alt den direkta utbildningen för striden löpet· som en
röd tråd genom all utbildnin g och a ll kravet på elevens icke
bara kunskaper och färdigheter ulan också viljekraft/kampkraf t bliver allt mera skärpt. Ungdomen älskar Dåde t. Ele-
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verna böra dLirför tiLl ef ter annan få tillfälle utföra pre.;; la ti oner i samband med elen praktisk a u tb ildningen och cU't ock så
få k omma i kontakt m ed Äventyret.
Begreppet Krigstukt omfattar, jag upprepar de t, krav p ~l.
såväl lyd n a d som viljekraft. Kraven iiro h elt molsu tta oc l1
illus treras av överste Gyllenkrok i h ans bok ,,u ~bilclning '' nwd
exempl et:
l det ena ögonblicket : Gå fra m ! Lyd! Di_i!
l det andra: Nu! Det är jag, som skall göra det! Det ~ir
jag, som sk all visa vägen och ge exempel.
I fred måste eleven utbild as för båda dc!':sa ögonbl ick. Det
är dett a, som är det svåra, m en ock så det intressanta i mililärutbilclningen .
In s truktören skall alltså lära elevern:1 dds aU lyd a dels
att vilj a. Den första upp giften -- alt lyda - är enkel i j~im
förelse med elen andra , och den kan i nödfall inEiras mcdC'ht
tvång . Den andra uppgiften däremol - alt vilja - kan endast den instruktör genomföra, son1 k an få eleverna n Il lyda
utan a lt utnyttja tvång.snteclel ooh som själv är uppfylld av
viljekraft. Dylika instruk tör er f innas, men de ii ro falaliga.
Väl velande detta ha insiktsfulla organisa tioner och liinder
kringgå tt denna falalilel genom a ll skapa e lt slag av ÖYcrmänni skor och ~.tälJa dem till inslrukl örcns/lilr:>rens förfogande. Om dc b enämnas helgon eller s iaellanow spelar ingen roll.
I b åda fallen skola dc tjäna .sftsom manande exempel. r Sverige g~'\r det näppeligen att utnyltja n:'\gon s t~illförelriidarc .
Svensken hör därför begrunda följande ord, som Carl XH:s
samlida, prästen Göran Norclberg, sacle om sin konung: '' llnn
bruka de aldrig säga åt sina solda ler ,, Gå åstad och slåss )) , ulnn
h an sade '' KonH och så gick han själv med clc främslc '' ·
Rcsultalel av utbildningen av krigsm~in är giYelYis i h ög
grad b eroende på hur uLbildningen i s tort är organ ise rad och
planerad, m en i än högre grad beror det på hur d et befä l,
som s tår truppen närmast, fyller sin uppgift. Det ligger vik t
uppå att detta b efäl ins er sitt ansvar, och att det själv är
genom~.yra t av elen krigstukt, utan vilken utbildningen blir ett
självänd a m ål.

274

TyYärr är det ofta s~t alt utbildningen koncentrerar sig pa
manskapets fostran. ·Man glömmer lätt alt även de, som h a
denna fostran om hand, behöva ulÖYer kritik såväl uppmuntran som handledning och dessutom med lämpliga mellanrum
så alt säga en injektion av försb'i.else föt· och kärlek till upp giften. Såväl i land .som ombord är det svårt alt wmla b efälet. Någon gång gör man det givetvis, men då har det oft a
hänt något, som larvar rättelse. Få de lägre Jy~fälsgradern a
den uppfattningen, att varje kallelse till chef medför reprimand, höjes ej andan och und.erläLLas ej samarbetet.
De injektioner, som dessa befälska legarier få , givas i allmänhet av andra orsaker och utgöras kanske i första hand
av sådana som handla om könssjukdomar, vådsn av alko holmissbruk , fördelen att spara pengar samt en gång om året
en karaktäristik av Gustaf II Adolf. Officerarna få dessutom
tid efter annan en redogörelse för hur långt tekniken hunnit
i en viss vapengren. Alla dessa föredrag äro förvisso nödvändiga ibland t o m riktigt givande, men sällan ~iro de inspirerande. Det bör vara chefs plikt, att hos envar väcka
först[wl.se 'rör det väsentliga i utbildningen. Det behövs också i dessa tC'knil;;.ens tider, att man inte glömmer bort ·det viktigaste i krigföringen, nämligen människan själv. Man behöver höra talas om människan och om hennes beteend<·n samt
om sådana saker som fosterland, plikt, ansvar, tro och man
behöver ocks:"t få synpunkler på hur den och den frågan lösts,
allt~å erfarenheter från tjänsten, i avsikt att s lärka instruktörens själkv~insla och bygga på hans personlighet, men också för att sopa bort hans ömtålighet om egen prestige.
För att lyckas i sin fostran av eleverna måste instruktören börja med alt fostra sig själv. Varj e unclcrvisningsmetod,
hur raffinerad den än är, verkar enelast på ytan om den inte
l1ämtar .sin ursprungliga kraft från utbildarens personliga egenskaper. Della är förutsättningen för framgång i sll pedagogisk ved;;.samhct.
För att kunna fostra sig själv måste man tro på sin sak.
Instruktören måste därför tro p~l. att hans verksamhet tjänsr
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e tt velti6t och därtill moraliskt godtagbart ändmml.l. Ingen
yettig människa önskar krig för dess egen skull. En vettig
människa måste däremot räkna med kriget som en realitet
nu liksom förr. Lusten alt begära och fruktan al t förlora
har ingalunda upphört alt gälla. Det stora spörsmftlC't är i
vilken utsträckning denna fruktan mås te taga sig ullryck i
tvång att försak a. Förvisso finns det värden av både andlig
ooh materiell art, som äro omistliga ur svensk synpunkt och
som, om deras fortsatta b es tånd hotas, både rättfärdiggöra och
nödvändiggöra svenskt ingripande i krig.
Tron på det Rätta i egen sak är den kraft, som k an utveckla instruktörens personliga egenskaper och 1som. kan omvandla honom själv från viljelös till vilje-stark människa.
Tron fordrar emellertid näring. ÖrlogsmannasälLskapet
avser att aktivisera sin verksaml1et. Ett sätt att göra det vme,
a tt Sällskarpet toge till uppgift att förse i första hand officerarna med elen näring, .som är nödvändig för att dc nu och
framgent skola tro på flottans och därmed också på sin egen
uppgift här i livet.
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Underhåll av krigsfartyg.
Erfarenheter och erinring·ar.
Av mariningenjören 2 gr. Nordström .

En summa aY omkring 15 milj kronot· ned lägges årligen
på unelerh å ll av v:1ra k r igsfartyg, vilket genast säger, att fa r lygsundcrh ::Utet är en av dc .s lörre arbetsuppgiftern a i marinen. Und erh:UL<w.rbetc t Lir inte så in.<:pireranclc som nybyggnad ell er övningar, och del är d ä rför helt naturli gt, a U så
litet skri ves eller Lala s o-m dc problem s ont 'sammanhäng a
härme d. Fö r att ge en impuls till ök at tankeutbyt e på della
omr åde vill jag därför i efterfö lj and e ar tikel sammanfatta en
del erfarenbe ler från min tjäns lgöri ng Yicl Gö teborgs Örlogsvarv under beredskapen.
Arb dt,su ppgiflern a på vanct ha belriiffande kri gsfarlygens
översyner delals mellan eventuell f'örh:m clsingcnjör, var vets
d cktroingcn jör och varvsingenjörens bi träde. Den s i.stnämnclc h ar a lt sntra för m aski n-, skrov- och timnwrm ansdetaljerna och min re<logörehc inskränker s ig lSåleclcs till dessa utom vad beträffar ubttlar där förbandsingenjören i allt vä sentligt .sktit l a rbete!.
F artygsm a leriden h a r o mfattat elt ganu n alt pansa rskepp,
fyra Lill fem ja gare, varav e lt par av den moderna s tadsjagarklasscn, en division sto ra och en diYision m~'l min svepare
och två inköpta yalfånga rc. Därjäm te fan n s l:nclc r olik a p cAntale t
1 ioder tv;[ ell er tre divisioner ubåtar m ed hjälpfartyg.
fartyg är a lltså så stort a tt man kan våga draga slutsats er
>:Om äro av \·iirdc även för ut omsblende.
Västkusten hm· ju till s tor del fått h ålla till godo· med
ä ldre materiel, men h ela t icl en har krävts att denna ma.teriel
skall göra ljiinlS l i förs ta linjen. Della har gjort underhållet

av ~lessa fartyg lill ell verkligt probl em , so m lilh·is fullkomligt dmnin er a t över den m oderna materielen. Då em ellertid
det som kan vm·a av intresse för Jäsaren ligg er ]nom o mrådet
för denna sen are kategori .skall jag inskrii.nka r edogt··rd sen till
alt cmfatla denna.
För den moderna malericlen vill jag dela upp redogörelsen efter de o li k a uppbörd erna och inom dessa i dc olik a ingående el e m en len.

Maskinuppbörde n.
Pannor.

Ur uncl e rh ~tll:,;,; ynpunkl är den sk o tsk a p ::mn an i.i l-crHi.gscn
and.ra typer m ed .sin langa tid m cl.lan rengöri n garn a och s in
l:Jga underhållskostnad. Haverier på ~ii. d :1 na p anno r intriiffa
nä st:m a ldrig, och dc äro Hi tta att ~.k öla. TyYi:i r r äro pannorna tunga och lämpa sig ej på egentl iga krigsf:wtyg. Pa
b ogserbåt:n· och depåfartyg ha dc dock sin gin u ]:..la ts. Den·
na enk la erfarenhet h ckräflas ju av nit angdr iYna h andelsfartyg genomgående för ses m ed sk olsk a pannor n i1r m askineffekterna ej äro myckel stora.
På va tt enrörpannor ha h a verierna varit t alr ikar e. De lm
bE:~s t å tt h ådc i lonkokni ng och överbelastning med Lubbroll
wm. följd och i sö nderbr~i n ning av ön•rhl'ltar etub cr. \'id cH
tillfä lle g~i Il dc de tta en minwepa r c under g~mg i har t v ä dc;-.
För a ll h å lla a nbefalld fart i h å rd Inollsjö var man tvingad
att dra ga på mer ånga iin normalt, varför pannan fullb elastades Tedan Yicl »full f a rt >> . ~iir därför vid ett tillfälle >> högsta
fnr b slogs kunde tryck e t ej h ållas ·utan föll h astigt. Vid s~t
dana tillfällen upp s liir ju c•n kokning i hela p[',nn::m och cirkula licnrn av.stannar. Detta förorsak a de genast tu bbrolt .
Ett ann a t haveri p å minsvepare som ock så int1 i"iffade under m an över k nn m öjligen förkla ratS p~t smnma sä tt . Enl igt
vad som omtalals för mig fr å n ÖVK h a 1· liknande fall inträffat
på jagar e tillhörand e de lt a varv. Olyckorna h a varit så
m ånga, a tt m an inte bara k an adärcla dem nwLl alt det va-
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rit p ersonalen som felat, utan man borde k : .m ske taga upp
fragan om det inte vore tid att ga över till tvftngscirku l ation ,
'd är ri skerna äro mindre. Maskinerna s förmåga till allt haiStigar e manövra~· måste motsva ras av en större manövers akerhet
l 1os pannorna.
Frätningm i pannorna voro p å OVG farlyg likson1, p a
andra varvs rätt allvarl ig a tills dc högre h alterna på kemikali c lill satserna infördes. Därefter synas frätningurn a ha upp hört.
Till kapitle t pannor hör också frågan om eldfast lcgcl.
På de lla område .råd er en stor förbistring b e träffande typer
och b enämningar . Förrådshåll ningen blir mycket bcsvii.rli g
<.tärigenom att så m ånga typer användas och däri genom all
enhetl iga b eteckninga r saknas. Här vore en stanclarchse ring
på sin plats. OVK har lagt upp en R-serie som <Synes var a
lämplig som uLgånw;pun kt för s tandard inom marinen. P å
OVG har denna också införts, m en för alt det skall lyck a,s
m ås te K~ IF och fabrikant erna ocb å lägga sig till med sam ma b eteskningar o;::h typer.
'
P1·opellerm askinerier.

Kolvångmru skinerna äro .JU kända för stor drifLs akerhet,
men denna m otsvaras ej av en låg underhållsk os tnad . D c
årligen å terkomman de .arbetena m ed lager, exen tcrslropp ar,
l ,·ärslyckcn och tärn ingar samt inspektion a v cylinderlop p
och slider vare sig dc utföras av be:::~ittning eller varvspersonal ä r o oproportion erligt stora.
Jämfört h i.innecl äro turbiner med v~ixlar av,scvärt mer
ekonomisk:: t och clriflsäkcrhe ten h os des~:a i.ir närmast IS LÖrrc
iin k olvmaskine rnas. Arbe tena på turbinerna inskränk a .sig
till armatur och lager och någon gång tätningsh oxar. Av ar maturen är det främst su rplmsven til erna som genom smuts i
Be~mg an årli gen eller orflare mås le rengöras på ångsidan.
till
övers:ynen
inskränka
l räffande lagren s kulle man kunna
terligare
yt
en inspektion mellan generalbesik tningarna samt
en ett halvt år efler genern lbesiklning eller nybyggnad. Ett

tätare upplagande <W lagr en är till ingen nytl a och m edför
att smuls komm er in i sy.s lemet. P <l. en jaga re visade det sig
till och med att e tt la ger tSOm en gång skurit vid ig:ol.ngsätt-·
ning så a tl axeln dragit med sig metallen hade gåLL flera månader efter händelsen utan alt n å go t onormalt förmiirkts.
Tapp en hade tv ä rtmn s lip at till en n y lag eryla . Det kan ju
vara en illustration till hur lil en risken för varmg;mg ä r i
lager m ed ic ke pulserande belastning.
llwinclig inspektion av turbiner b ehöver givcLYi.s icke
göras m er iin på gen er albesiktning arn:J, och lws li:imnwl srn i
»lngenjörm alericlen» om årJi,g inspektion borde s trykas. Eventuella defekter ge sig ju genast till känna \S om. främmande
ljud. Så var till exem pel fallet p å en jagare där e ll munslyckssegm en t sprack loss några m_ånader efter far tygels färdigställande och skrap::tde mot sk ovlarna. Ett kraftigt gni,ssel
hördes varför maskinen slappades, och några ::tllYai·liga sk ador h ann ej uppslå. Reparatione n tog ej h eller m.er ~in jämnt
en vecka, vilket får anses som mycket k orl för lyftning och
bsiStagning av clt hjul m m.
Kolvpumpa r.

Som m atar -, län s- och brännoljepu mpar am-ändas of ta
kolvpumpar . Vnuliga k ommersiella typer mwänclas men p<t
en punkt ha erfarenhele rna varit tråkiga. Del la gäller de
större minwcparn as matarpmnp ar. På dessa ha niimli gen
ett ota l haYerier inträffat genom att pumphusen spruckit på
olika stiiJlen i kanalerna, främsl i hålkäler och godsanhopningar, Y:trför m an kunna t skylla både pr< uneler dim ensionering och gjul ~p änningar. F:tbrikan ten har h~ir troligL\'is haft
för liten erfarenhet av höga tryck .
Ell fall av sprängning har ock sa intriiffat men det kunde ju u lan vidare .skilj as från cle andra fallen.
E rfarenhe ter från översynerna ge Yicl handen att ko-lYpumpa r måste få en <l.rlig inspektion omfall amlc kolvar, k annor, lopp, ven til er och slider. Detta b eh önr ej l)liY::t så betungan de då besällninga rna kunna uHöra inspektione rna om_-
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bord under uppehåll i övningar eller vid varvsperiodern a
Det ~ir betydligt mera värdefullt för eldarna att utföra sådan t
a rb ete ån att götra kölrent o s v vi lket lika bra kan gö m s
a v diverscarbetnrc från varv eller r engöringsfirma.
Imopumpar.

Dc5sa användas ju ';om smor.J- och brännoljepumpar p ;t
<Je flesta fartygen . Vid ett tillfälle inträffade det att skruYarna s kuro i huset, men några andra bekymmer ha de ej
·o r sakat ut an de mås te b e tecknas', som.. goda ur underhåll ss ypnun kt.
E n del haverier i samband med brännoljepumparna i n1räffadc på de s lora minsveparn a. Det hände nämJigen tid
.efter an n an att brännoljehettarna s packningar sprungo, vilk et m åste b ero på att n å gon .säkerhebsventil i systemet ej fun gerade. Vid en undersökning visade det sig då att persona-·
len >>sa lt.» säkerhetsventilen till däck till över 25 kg/cm8 där f ör aH trycke t ibl an d sprang upp till detta värde. Om olja
kom ut p å däcket >Så var en reprima nd från däck,sbefälets
s ida given. Det höga trycket, 25 kg/cm 2 orsaks.des av att
överströmn ing sventilen i imo-pun~p cn på fläkten ej lättade
för r än vid d e tt a tryck, och även om ett betydligt lägre tryck
höll~. , ku nde det springa upp vid släckning av en brännare
o m m an ej var p~l sin vakt. Detta avhjiilpte,s enkelt genom
a tt ändra övcr>Strömningsventilen till 20 kg /cm~ genom in s ättn in g av en distansbricka på fjäd erhåll aren.

Regulatorer och partialpådrag ha i många fall rostat fast,
varför den ä rliga översynen borde omfatta dc,sLSa och undersökning av lager. Uppl ~tgning av de sorterade delarna bör
ej behöva göras oftare än vartannat år, då slitningrna i tätningar, skovlar o s v äro ob etydliga. Ett lätare isärtagande
bidrar enda,st till alt införa Slnuts och .skräp i systemen och
medföra kostsamma rivningar av rör och isolering. En ii.ndring av >> lngcnjörmalericlen. >> vore här Himplig.
Ett önskemål för framticlen är all rnaskinerna byggas så
att man kan kormua åt alla lager ulan att riva husen. Likaled es vore det önskvärt om hjälpmaskinerna ej byggdes in
på sft svåråtkomligt sätt. Fläktar på jagare och minsvepare
liksom generatorer och en del pumpar på dc förra ligga fritt
och lättåtkomligt men kondensatpumpar och på minsvepare
även kylvattenpumpar uppvisa motsatsen. Man tvinga,s ofta
till omfattande rivningar för att komma åt dem och ofta
måste de helt lyftas upp. Detta fördyrar annars kanske bagatellartade arbeten.
Beträffande denna maskingrupp bör slutligen påpekas,
att i en del maskiner, främiSt m.insveparnas fläktar, har oljan benägenhet att koksa. Det slarn som då samlar sig i hotten av oljebehållarna är så trögflytande att det inte följer med
ut vid avtappning av oljan ulan till största delen ligget1 kvar,
och däl'fÖir observeras ej kok,sn:ingen förrän maskinen demonteras. Man borde taga upp frågan om att sätta in oljekylare på dessa maskiner.

Turbinchivna hjälpmasldner.

Dessa förekomma i m.ång a utförande för drift av olik a
slag a v pumpa r, fläl-:.tar, kompres so r er och gen er ator e r. Nå gr a h a verier ha ej inträffat på västkusteniS fartyg i denna
m askingrupp . Dä r emo t ha kraftiga förslitningar förekommi t
ho s laget' och bussning m. m. Bland anna t har hä11t a tt en
kylnrttenpmnp på en stor minsvep ar e hade slitit ned axi~1l 
lagery tan mycket kra ftigt och p å e lt annat fartyg av 's amm a
klas s .att slitfodret i pumpen frätts sönder av saltvattnet.

Rörledningar m. m.

För ängledningarna har d e t ju varit svårt att anskaffa
högtryckspackning och därför har mslfria packningar alit
mer kommit till användning. Erfarenheterna av dessa äro
enbart goda, och dc borde för framtiden införas som förrådsartikel och då lämpligen också tillverkas på m a rinens verkstäder.
I matarsystemet har det på minsveparna viiSat sig att hot1'idslcrifl i Sjöväsendet.
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weil nngripits s tarkt, antagligen av syre i kondrn.'iatel. Ilii r
efterlyses något golt skydd,5meclel, då ju lufl i k ondensatet c'j
g ar att undvika.
Brandpost-, ,spo l- och tvättvallenledn ingar som föra snl lvatlen frätas mycket kraftigt i det salla Yiislkustvnltn cl.
Detta kan beaktas vid farty,g cns byggnad genom att dessa riir
Jägg a,s lätt åtkomliga och n •,p ara lioncrna följakiligen bli liill a
at l utföra. En detalj är ock.så spolare för toaletterna <Som
m {tste vara av mera robust kon~lru kti on , t ex elen typ so m
nnvändes på handelsfartyge n. Sal!a tvättYaltenledningar ii ro
för övrigt Lill ingen nytta utanför Oresuml .som ju Jångrt'tsefartygens besät·tningar fått erfara.
slutligen skall endas t k ons taleras alt värmelcclningss~·,s[('
mct är en dyrbar detalj ur underhållssyn punkt Börbrott och
otäta element förekomma allt för ofta.

Skrov- och timmermans uppbörden.
Bottenmålning ·.

På västkustens fm·tyg ha såväl Internationals som Hem pets bottenfärger använts, och någon skillnad i kvalitet ha r
ej kunnat märkas. Dock har konstaterats, alt hottrnfärg 2
av endera fabrikatet endnst kan stryka's på färg l av sam ma fabrikat. Färgen fäster annars dåligt. Likadant är del
svårt a tt få dessa boltenfärger att fästa på den mönja som
fartygen ha vid leverans.
En färg som har använts mycket fö-r att erhåll a ett effektivt rostskydd men ,s om är m.inclre känd är Plate Primer.
På f lera fartyg, där frätningarna förut varit svåra, har denna
färg använts med mycket gott •r esultat. Så har varit fallet p <"t
dc större minsveparna i stäven, över propellern, i vallenlinjen
o s v. Färgen har ock.så använts när nya p låtar satts in ,
för att hindra den kraftiga friltning som brukar uppstå p å
sådana.
Som ett exempel på färgens effektivitet knn nånmas följande. En jagare som kommit över från kustflottan ocn ef ·

ter n [tgra manaders lid på vä.slkw;ten dockades, befanns därvid ha täla punktformiga frälningar över så golt som hela
skrovet. Före boltenmålning en ströks fartyget därför med
Plal e Prinwr. Vid två senare dockningar kund e konstateras
aH friilningarna icke återkommit p[l n[tgot IStbille utom på
axelbärarna. De.ssa äro ju mycket ul.satta genom den kraftiga
strömnim;cn framför propellern. På dessa måsto frätorna
svetsas igen så al l en jämn y la erhölls, varefter åter slrö:~.s
med Plate Primer.
På örlogsfar tygen skall det enligt föreskrifterna finnas
ett .svart bälte. Härför användes i allmänhet svart BooUop,
oftatSt direkt på plåten. Denna färg har emellertid mycket
liten rostskyddande förmåga och saknar gift. Vattenlinj~n
blir därför beväxt och rostig och frälningar uppslå lätt.
För all bällra detta förh[tll:mde har genon~gåcnde på västku stens fartyg för del första hollenfiirg l dragits upp till d~·n
grå färgen , och för det andra en csvar t färg med gift, benämnd Torpedo 2, anvilnls. Delta har lett till mycket goda
resultat.
Däcl{smålning .

På örlogsfa·rt~rg har hillills uteslulam!e använts grön
däck.sfärg p å s l[ddäck. Fiirgen h:tr emerllertid icke :n ågon
särskilt Mor ro'>lskyddande förmåg a, möjligtvis lwroemle på
a tt kvalilelen numera försämra ts. Del beslöts därför au gör,t
försök med andra fiirgcr, varvid f riimst rostskyddande förmåga önskades. Först prövades nnlig bollenfärg l som lätt
kunde anskaffas. Trots att denna fiirg ej är avseeld fiir solbelysning hade den en större skydd~mde förmåga, beroende
på att den innehåller asfalt . Den rödbruna kulören är emellertid oHimplig, och man kan ej stryka grön oljefärg över,
em.edan olja och arsfalt då lösas i varanclnt.
Uneler ticlen hade enwl !ert id I n lernational fört fram en
ny färg av asfaltlyp, benbimnd Inlerpinol. En liknand e färg
- Asterpinal - har ju sedan länge funnits för målning av
rännstcnnr, lastrum m m. Den n~·a färgen har , nmmn ro.st-
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~kyddande förmåga men är dcsiSulom snabbtorkande och luktfri. Två minsvepare ha målats med denna färg, och erfaren heterna därifrån äro mycket goda. Slitstyrkan är något b~ill
re än hos vanlig däcksfärg, men det väsentliga är, att färgen
mycket bätlre hindrar rostning, vilket kunde obscrvcraiS på
unelanskymda ställen och vid växlnr, stringcrvinklm· m m, där
rostningen vid vanlig di_icksfärg ofta griper in.
Här bOl'de ytterligare jämförande försök göras för all
få fram en lämplig färg för framliden. Principiellt hör man
överge oljefärger och införa en färg iuuchftllamle asfalt, m en
det är troligt, aH nya f~1rg.sortcr komma fram nu d[t råvarubristen försvinner.

Arbeten inombords.

Det är främst tre katcgoricT arbct~n på timmennans lippbörclen so1n sluka pengar, nämligen målning, slipnings-,
fernissningiS- och poleringsarbeten samt reparation av korkmattor. Dc äro utan jämförelse dc dyrbaraste arbetena utom maskinområdet. Här vore en del reformer på sin plats.
Beh·äffande den första kategorien så ä1" det inte bura den
oms.Ländighcten att målning är dyrhar 60111 väcker betänkligheter, utan också alt det årligen förs ombord tonvis med eldfä11gt male!·ial. Gammal färg knackas nämligen aldrig bort ,
utan ntan stryker endast på det ena lagret efter det andr:L
På gamlla fartyg har färglagret på, della sätt vuxit till 2- 3 mm,
eller, där korkfärg utgör grunden, till det dubbla.
Detta är en följd av att flottan saknar krigserfQrenheL
Vi kunna dock lära ,av andra som äger ,s ådan, men här tyck~S
viljan saknas. Det är ju inle så dekorativt att bara stryka
plåten med en tunn aluminiumfärg, som många fingo se på
dc engelska fartyg som voro här, men det är lärdomarna
från två världskrig, där bränder i fartyg ofta lett till totalförluster, 60m framtvingat detta.
Det går inte att plötsligt 1~ år krig bryler ut sälta ig~mg
att knacka bort färgen överallt, då har man nämligen från
första stund viktignre snker att göra. Ett nytt målning~>Syslem
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LillämpaiS redan i djupasic fred. Della system bör var a aluminiumfärg direkt på plåten i alla rum utom_ mässa1:,
hytter och sjukinrcdningar.
Av samma anledning borde man und vika triiinrcdningar
i så s tor utsträckning som möjligt. Dc nya lä ttm etallmöblerna äro vis1serligen dyrbar:we i anskaffning men långt bäLLre ur brandsynpunkt och därjämte billigare i underhåll. Den
sn ickarglädje som orfla förekommer i mässar, gunrum och
chefshylter borde också förb judas.
Korkmattor har det varit mycket ont om. under kriget,
cch kostnaden för underhåll har därför blivit oproport.ionerligt 6tor. Olägenheterna med korkmattor som däcksbeläggning ha emellertid framträtt tydligt.
Att ha korkmattor på väderdäck är mycket olämpligt, emedan man mycket lätt slår hål p[t dem. med de fö,rcmål som
transporteras eller hanteras över dem. Konuner ~edan vatten
in under mattan lossnar denna helt från däcket och rostning
börjar. Därjämte får man mycket ofta läckor ned i underliggande mäs6r~r, som ofta äro svåra att lokalisera och täta.
En egenskap hos korkmattan är att den krymp er. Det
är såled es nästan omöjligt att f:.l den aU ligga kvar under
mattskenorna i alla kanter. L o,s6n nr den så sparkas elen upp
·och vallen kommer in under den.
Korkmatlan rf:h ej heller anses Liga någon slitstyrk a, som
svarar mot den hårda trafik som ofta råder över den. Det
vore därför önskvärt, alt man provade de däcksmassor som
finnas utomlands och som kunna fyllas i på stållen son1 slitas när så behöves. Det finns s:'tdana massor med så slor
elas ticitet att de kunna higg:ts även p[l tunnplåt.

Slutord.
Som jag nämnde i inledningen var avsikten med demn
uppsats att ge en impuls till tankeutbyte på det område som
heter fartyg1sunderhålL Korntakten varven emellan och mellan
dessa och marinförvaltningen är ej så intim att e1farenhcter
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och tankar om underh {dl på alla områden kontinuerlig t ku nna utbyta,s. Nödvändigheten av ett sådant utbyte h~n n ot;
heller icke iusetts.
Lika nödvändigt är också, alt erfarenheter och rön delges personal av alla grader i1nda ned till rekryter. Det r ä cker inte med att fartyg,s ingenjörcr och uppbördsmän fel r ech
på vad som inträffat utan också all a maskini.ster och furi r _'r
och som sagt till och med rekryter böra få reda p~t nya r ö11.
Det enskilda initiativet är annars tillbakasatt.
Här vill jag föreslå att marinförvaltningens tekniska m eddelanden utnyttjas för en dylik upplysningsverksamhet. Deit
bör göras on1 till en tidning som går ut i stor U!)rlaga oc h
som i lätttillgänglig stil delger all personal tekniska nyhe ter,
skador, rön och arbetsmetoder.

Redaktionellt.

Ändrade postadresser.
Tidskriftshäften, ~.om return cTats till reda:ktionen såsom
obeställbara, åsällas av postv<"rke•t sär.~kild lö,senavgift. Ticlvis uppg ftr .ticl,,kriftens utgifter pft grund hårav till betydande
belopp. För alt i görligaste mån .nedbringa distributionskonto t hemställes, att adressfö61ndringa r omedelbart an m ä las t i Il
redaktion en och till vederbörande postanstalt (även p01stbud
ombord). De prenumeranter, som ha möj li ghet att använda
fa.st postadress i land böra göra delta i .stället för att utnyttja
ombordadress. Förändringarna i adressen synas härigenom
kunna bli färre.

Prenumerations a v giften.
En del prenumeranter ha ännu icke betalt prenumerationsavgiften för 1945. Häkningar och påminnelser ,ha vid
flera tillfällen utsänt,s. Dessa prenumeranters uraktlåtenhet
har förorsakat, att inb etalningskort fö•r 1946 ftrs prenumerati onsavgifter ännu icke kunnat u t sändas. Det är redaktionens
förhoppning , att samtliga prenunwra lionsavgifter för 1945 inbetalas under maj månad, så att in betalningskorten för 1946
kunna ullsändas med junihäftet

Sak- och författarregister 1901-1940.
Förra året utgav,s sa1k- och författarregisler till tidskriftens
årgångar 1901- 1940. Hcgistrct är till stor hjälp, när det gäller att lela fram äldre uppsatser i sjömilitära ämnen. Hegistret
synes vara s ärskilt värdefullt för elever i högskolan, och fö·r
dem , som samla tidskriften årgång efter årgång. Hegistret
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k~m erhållas genom att insälla kr 2: -

på tidskrif'tens pasl-

giroko nto 12517.

Utbildnin gshäftet 1946.
Tidskriftens utbildnings häfle, häfte 4/46, har uppmärkLS::tmmats även utanför marina kretsar. En liten reslupplagu
finn es iin nu kvar, och häften kunna crhåll::ts till e lt pris a v
2: - J) r häfte. Enklas t sk er rek visiii on genom a lt sälta i n
beloppet p å postgirokon lo 1 25 17. Bekommene lera häf tet ti ll
de kamra ter, lSOm icke prenumerer a p å tidskriften, eller' ännu
hellre uppmana dem alt prenumerer a på .tidskriften fr o m
1946, då de erh å lla samtliga hittills ulgivna häften för 194(),
alllså även ulhildnings häftc t. Pr enumeratio nsavgiflen för ilr
är kr 8: - .

Medarbet a i tidskriften .
Tidskriften vill vara ett språkrör för sam tlig a marina inlressen. ' Under senaste tiden har cH Ö'k at intresse att i tidskriften ventilera o lika spör smål kmmat förmärkas. JnEigg i
olika frågor ha förekommit . Denna företeelse bör emellertid
bli allt allmännare. För varje infört bidrag utb c tabs hon orar 0111 5: - per trycksida.

