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Inledning 
Med denna berättelse försöker jag återge vpd som minns 'från 

den tidsrymd, omfattande c:a 40 år, som jag varit i tillfälle att 

följ a den tekniBka u tvecklingen':'.inom. radioområdet och då den del 

som speciellt gällt den militära sidan. 

Berättelsen kommer därvid att handla om Ellabs utveckling och .., 

det arbete, som där bedrevs. Den hektiska utvecklingen i samban! med 

det andra världskriget belyses. Många har uttryckt sin önskan att 

jag skulle skriva ned denna berättelse, speciellt som i dagens läge 

år 1974 mankan förutse Ellabs f'örsvinnaiJde på grund av dem omorga.,.. 

nisationslusta, som tycks liggå i tiden, och då man tilläventyrs 

bortser från de erfarenheter och ansträngningar man tidigare påtvin

gats för att bemästra verklighetens realiteter, då katastrofen hotar. 

I vissa delar av denna berättelse har jag noterat en del person

liga verksamheter för att belysa de engagemang, som blivit följden 

av mitt arbete vid Ellab. 

Vad min egen status beträffar skall jag fatta mig kort: 

studentexamen Uppsala 1916, värnpliktstjänstgöring; artilleriet, prak

tik, 1918-1922 Tekniska. Högskolan, svagströms tekniska linj en. Den 

enda laboration i radioteknik, som förekom, var körning aven gnist

sändare och med en kontrollmottagare i handen bestämma fältlinjerna 

i rummet. Inga~ praktisk kontakt med radiorör. För mitt examensarbe

te valde jag emellertid ett ämne av prof. Pleijel: arbetsbetingelser

na för ett oscillatorrör. Jag startade arbetet och hade kommit rätt 

långt då en dag röret hade försvunnit, någon annan hade förstört rö

ret. Det var tydligen det enda röret på högskolan, man skulle anskaf-
, 

fa ett nytt från Tyskland. Jag fickvänta en bra bit på sommaren då 

jag fick besked att röret kommit. Jag fick jobba om från början men 

kunde uppvisa resultatet innan terminen började. Prof. Pleijel blev 

intresserad och ville hjälpa mig att få det publicerat i en eagelsk 

tidskrift, som han hade kontakt med. Jag var tacksam för förslaget 

men hur det nu var så i1j.get blev gjort, jag var mest glad att ha 

klarat av saken efter alla trassl~ter. Några år senare såg jag sam

ma sakpublicerad . i Jahrbuch der drahtlosen Telegraphi. 

Jag har velat berätta episoden för att belysa det radiotekniska 

läget vid tiden ifråga men jag måste även framhålla att prof.Pleijel 

var en skicklig lärare i de teoretiska ämnena. 

Vid denna tid rådde stor arbetslöshet, som även påverlcade ingen

jörers möjlighetatt få arbete. Man tvingades att åta sig arbete av 
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vad slag som helst, där sådant fanns att tillgå. Jag arbetade som 

provrumsingenjör vid en liten firma, där man tillverkade elmotorer 

och transformatorer, en tid i en elektrisk installationsfirma'cmed 

installationsritningar och kontroll. Rundradion hade vid denna tid 

så småningom kommit i gång medtillkomst av kristallmottagare och enk

la rörmottagare. Eftersom denna t.knik intresserade mig mest hade 

jag sysslat med radiomottagare. lnstallationsfirman var intresserad 

av radiosidan och jag åtog mig att konstruera en nåsot säregen mot

tagare. ;iran kan möjligen kalla den en amatörmottagare, därför att 

kretsarna kunde kopplas ihop via klämskruvar på en frontplatta. 

Samtidigt trycktes en broschyr med förklaringar och anvisningar till 

olika kopplingar, sålunda mest avsedd för amatörer. Det kanske till

verkades några hundra exemplar och vid annonsering blev firman var

nad för patentintrång men klarade sig med att påpeka att apparaten 

inte varit kopplad med återkoppling, vilket patentet gällde. 

På uppdrag från tidningen Socialdemokraten skrev jag några artik

lar om radio. 

l samband med en elektrikerstrejk blev jag avskedad från firman. 

Lilla Frösunda. 

Fortfarande utan arbete observerade jag en annons i Dagens Ny

heter, där man sökte en laboratorieingenjör inom radio för anställ

ning vid Fälttelegrafkårens Tygverkstäder. Jag sökte tjänsten och 

fick efter en tid ett brev att infinna mig vid Lilla Frösunda. 

Där mottogs jag av Arvid Öman, som jag kände personligen efter

som han utgick från Teknis året före mig. Jag skulle få platsen med 

en månadslön av 250 kronor och börja 1 mars. Det var år 1926 och det 

var det normala löneläget och inget att diskutera. 

Några år senare 1930 då jag efterträdde Arvid hittade jag en 

dossier med 80 medsökande. 

Fälttelegrafkåren var förlagd till Marieberg men till en början 

förlades ett radiokompani och ett ballongkompani till Frösunda • . ~ 
Sedermera förlades ballongkompaniet till artilleriet, där man ansåg 

att det hörde hemma och ett ytterligare radiokompani förlades tiil 

Frösunda. :.!ed tygofficeren kapten Tage Carlswärd som drivande kraft 

hade man uppfört en verkstad, vilket skett i smyg och utan myndighe

ternas vetskap. Det berättas att penningbehov hade äskats och erhål

lits för uppförande aven matkällare för matsalens behov men att pen

~arna i stället använts för att omändra ett mindre havremagasin till 



-3-

verkstad, som sålunda kom att bestå aven bottenvåning för maskin

verkstad och montagehall med en mittendel, ursprungliga magasinet, 

med en smedj a=} :t'6rråd, rum för omformare och en övervåning för expe-

di tion, provrum, ritkontor med kopiering. Ar'rid aman hade för små 

medel tillgångar anskaffat begs.gnade maskiner', rustat upp dessa, och 

övrig utrustning. 

Det kan vara intressant att redogöra för den labutrustning 

man hade till förfogande vid jämförelse med nutiden. Medelst om

formare kunde reglerbart erhållas likspänning på 3 000 V, 500 Hz 

110 V (från en gniststation), lågspänd likström. En enfasig trans~ 

formator gav reglerbart 50 kV (var skyddad med ett trådnätstängsel) • 

Instrumentutrustningen bestod av ett tiotal S&H~instrument med shun

tar och förkopplingar, varav ett var avställt som standard ( kali

brering utfördes av Tekniska HögskOlan och Stockholms Elverk) ,vi

dare 2 st. statiska voltmetrar för högspänning, varmtrådsvoltmetrar 

från gnisten, torngalvanometer, termokors, dekadmotstånd, mätbrygga 

med 9roppinställning av mätområde, vridkondesatorer med olja-och 

luftdielektrikum ( gnist ), induktansnormaler 0,001;0,01;0,1 och 

1 E, skjutmotstånd med olika värden och btrlastningar. Fast monterad 

på en vägg satt en 1000 Hz-generator med roterande kugghjul och en 

~~gfrekvensmeter. Det var nog allt och det var tiden innan General 

Radios instrument kom i marknaden. 

Några anslag stod inte till förfogande. En del pengar hade man 

erhållit genom att med god förtjänst åtaga sig tillverkning av ett 

antal 1,lagirusmaster, avsedda att ersätta de obekväma 9almantenner, 

som ursprungligen ingick i den från Tyskland under kriget ( 1915 ) 

anskaffade gnistmaterielen. 

En annan inkomstkälla var uthyrning av lastbilar till Fälttyg

k?ren för användning vid dess övningar, vilket kunde ske, e:Ytersom 

anslag till bilpark saknades på den tiden. Föesvaret var ju satt 

p.3. svältkust i och med 1925 års härordning. ("Inte en man, inte 

ett öre till försvaret" var det politiska s:lagordet) 

Den drivande kraften för verkstadens tillkomst och verksamhet 

var kapten Tage Carlswärd, som tidigt insåg radions. militä~a bety

delse. Han hade på privat initiativ studerat kommunikationsförbin

d~lserna under 1. världskriget genom studier bl.a. av krigsdagböc

ker. Dessa studier resulterade i tvenne böcker ( Ost- och Västfron

ten ), som även översattes till flera sprak. 

Som tekni~k medhjälpare hade han civ.ing. Arvid Öman, som efter 

sin exanen fullgjorde sin mötestjänstgör~ing vid Fälttelegrafkåren 
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men stannade kvar för att ta hand om: sevicearbetet på materielen. 

En tid hade han t.o.m. sin bostad i daglöjtnantens rum. 

Ett par mindre bodar på fältet inrättades till ve~kstad och 

provrum ( radiobodarna, sedermera utnyttjade för armens brevduvor ). 

Samtidigt hade han kontakt med firmor, som var intresserade för till

verkning av radiodelar för den växande amatörradioverksamhaten. Han 

utarbetade beskrivningar för amatörbyggda mottagare, Balticserien. 

Elektronrörens utveckling under 1920-talet påverkade även kravet 

på modernare militärisk utrustning. Radiobodarna blev otillräckliga 

och därför framtvingades den nya verkstaden, som blev färdig 1925. 

I början på 1930-talet hade verksamheten tagit sådan omfatt

ning att en utökning blev nödvändig. Parallellt med verkstaden på 

c:a 20 meters avstånd låg ett plåtförråd, som omrustades för denna 

utökningo Genom att höja befintligt tak medelst domkrafter erhölls 

plats för en övervåning, där laboratorium och ritkontor kunde inre

das. Undervåningen inreddes till montering och koppling~ En krafti

gare transformatorstation byggdes i närheten av byggnaderna. 

Två ingenjörer, som avslutat sin värnpliktstjänstgöring vid 

Fälttelegrafkåren och som sålunda hade inhämtat materielkännedom, 

tog anställning vid tygverkstaden, Sven BerselI som ritkontorschef 

och Sigurd Kruse som laboratorieingenjör. 

Bersell blev sedermera chef för Signalverkstäderna, Solvalla, 

och Kruse gick 1928 över till LM Ericson, blev teknologie doktOr", 

och avslutade sin verksamhet som lektor vid H~ Tekniska Läro

verket. Dessa två blev mina närmaste medarbetare när jag började 

!llitt arbete. 

Mitt första jobb. 

Jag skulle kontrollprova gniststationer. Det kändes som att ta 

ett steg tillbaka i den tekniska utvecklingen. Jag startade således 

från "scratch". Även om man höll på att utveckla rörstationer var 

dock gniststationerna de enda som ingick i mobiliseringsmaterieleno 

Stationen benämndes 1,S kW åkande gniststation. I den ingick en 

sändare av typ Telefunken ( tönende Funken ), som gav en 1000-ton

signal vid drift från en bensi~motordriven generator med 500Hz via 

en sekundäravstämd transformator och en gniststräcka, som utgjordes 

av seriekopplade ringelektroder, isolerade från varandra. Till s~a

tionen hörde 2 kristallmottagare med ett antal kopplade- kretsar, vil

kunde varieras för att erhålla önskad selektivitet. Mottagaren var 

c:a 1 m hög och kallades på skämt kristallpiano. Gamla telegrafister 



bar sin egen krlstall i fickan som en klenod. Man visste var den 
_? 

känsliga punkten fanns. Efter kriget kom rörförstärkare för ton

frekvens och rörsteg med återkoppling, varvid kristallens saga för 

detta ändamål var slut. 

De rör som först kom fram användes för förstärkning vid avlyss

ning av fiendens skyttegravstelegrafi och -telefoni vilket underlät

tades eftersom man normalt använde enkelledning med jord som åter

ledare. 

Detta påminner mig att jag vid ett senare tillfälle byggde en 

lågfrekvens förstärkare för snappning och pejling av telefonsamtal. 

Man slog ner metallpålar i marken, placerade i en cirkel och drog 

ledningar till en omkopplare i cent~~m och kunde välja de pålpar 

som gav minimiljud och fick då riktningen. Prov gjordes på Järva

fältet och samtal kunde avlyssnas även på dubbelledningar på rätt 

stort avstånd. Förstärkningen drevs rätt långt och jag hade svårig

heter med stabiliteten, elektrolytkondensatorer var inte ~ppfunna 

på den tiden. Avlyssningsmöjligheten blev dock ett memento för fram

tiden eftersom vid den tiden användes i stor utsträckning telefoni 

på enkelledning i de militära sammanhangen. 

Beträffande min kontrollprovning av gniststationerna kan fram

hållas att de var i god trim men att de ganska snart därefter av

fördes ur organisationen och kasserades. 

Synd på så rara ärter ! 

Den första radiobussen. 

Hästen var hittills det allenarådan~ transportmedlet. För att 

a~passa sig till utvecklingen beslöt Carlswärd och Öman att anskaf

fa en radiobuss. Bussen skulle vara så konstruerad att en reslig 

karl med påtagen mössa skulle kunna stå rak. En gammal Scania stod 

till förfogandfoch man fick en firma i Tidaholm att göra en över

byggnad. När Öman skulle köra hem bussen till Frösunda måste han 

ta långa omvägar för att klara sig under '~roar över vägen. Vid ett 

tillfälle blev det nödvändigt att släppa ut luften ur däcken. 

\lid körning på väg visade det sig att den höga överbyggnaden 

jämte olämplig ädring åstadkom att den pendlade från ena sidan 

till den andra. På grund av den säregna g~~garten fick bussen av 

oss på labbet namnet !lankan". Efter vad jag kOI!lIller ihåg avstod man 

att installera någon station men användes för trans~t vid labprov. 
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Gråsuggan. 

1 W Br m/28 

Som mitt första projekt skulle en bärbar radiostation av enklas

te slag konstrueras. Efter kriget hade Fälttygkåren fått sig till

ställt olika slags utländska röre.tationer för försök men dessa var 

knappast lämpliga för fältbruk under rörliga förhållanden och allra 

minst under vintertid. Man ansåg det därför nödvändigt att själva 

igångsätta en försöksverksamhet. Rundradions genombrott på 1920-ta

let och amatörradioverksamheten hade medfört att en del radiokompo

nenter hade kommit i marknaden, men det mest betydelsefulla var triod

rörem med glödtrådskatoder. 

Den begränsade ekonomin medförde att man måste inrikta sig på i 

första hand enkla rörstationer för de lägre förbandens förbindelser, 

infanteriet, artilleriets eldledning och kavalleriets spaningsorgan. 

Det ansågs lämpligt att antennen bestod aven metallram, som till

sammans med kondensatorer bildade svängningskretsen. Kondensatorn 

bestod av två seriekopplade kapacitanser för att bilda lämplig kopp

lingsgrad för återkopplingen för röret. Samma krets och rör användes 

för sändningo och mottagning. En vridkondensator av Ömans konstruk

tion fanns i marknaden. Två rör, kopplade med transformatorer ( Sven

ska RadiO), bildade lågfrekvensförstärkaren. Frekvensområden erhölls 

genom att byta kondensatorblocket. Telegrafnyckel och hörtelefon 

tillkom. Vid mottagning sänktes anodsp&~ningen genom inkoppling av 

ett motstånd och till att börja med skulle detta vara fast inställt 

för att förenkla handhavandet. Men då detta inte visade sig vara 

tillräckligt på grund av allt för varierande dämpning av ramen och 

varierande batterispänning måste en potentiometer tillverkas då en 

dylik inte fanns att tillgå på marknaden. Det fanns emellertid hög

ohmigt motståndstråd upplindad på textilkärna. På jämn delning av 

tråden klämdes fast bitar av tillplattad koppartråd, dess ändar 

träddes genom uppborrade hål i en pertinaxcylinder, lades i en form 

tillsammans lagercentrum, varpå hälldes en blandning av svavelblom

ma och kvartssand. Blandningen var varm och när den svalnat var den 

h~rd som sten. De utstickande kopparändarna frästes av till lämplig 

höjd, varefter en strömavtagare luxnde vridas över desamma. Det visa

de sig att potentiometern fungerade utan fel under stationens livs

längd. 

Jag har velat berätta detta för att framhålla hur man vid den 

tiden fick lov att hjälpa sig fram på ett primitivt sätt. 
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~/ra stycken station9r tillverkades för fältprov och placerades i 

rätt klumpiga trälådor, som gråmålades. Med den labbslang, som flo

rerade livligt, kallades de gråsuggor, och de bar sina namn med herier. 

Genom många räckvidd3prov kunde man konstatera att ett avstånd av 

5 km i allmänhet kunde påräknas. 

Förbindelserna mellan forten i Bodens fästning, som skedde en

bart med telefoni via nedgrävda kablar, ansågs behöva förstärkas 

med radio som reserv. rv~an ville prova denna nöjlighet med denna enk

la station. Jag och mina medhjälpare kunde visa att detta kunde ske 

med gott resultat. Vid ett tillfälle skulle denna förbindelse demon

streras för befälhavaren och hans stab, som infann sig på I 19:s 

kaserngård. Vid kontakt ned fortet överlämnade jag hörtelefonen till 

befälhavaren o Han sade sig höra något som lät som fågelkvitter och 

menade nog att det hela var utan militär betydelse. 

'Någon dag senare gjorde vi ett räckviddsprov mellan ett fort 

och en plats utanför Luleå, ef1:sträcka på 40 km med utmärkt förbindel

se. Jag ville tyda detta att älven älpte till att leda radiovågor-

na. 

För att erhålla erfarenheter fr2~ trupp tillverkades en större 

sats stationer, men nu med bättre anpassade lådor med en annan färg

sättning. 

En för det framtida arbetet viktig erfarenhet bör i detta samman

hang berättas. lTär de första apparaterna koruni t ut på trupp kom kla

~omål att de slutade att fungera i fuktig väderlek och speciellt i 

gryningen. :.Tan trodde att det fuktiga gräset tadkom kraftig dämp

ning av ra~en och det hjälpte inte ens när man höjde upp ramen genom 

ställa apparatea på resta tomflaskor. Vi placerade apparaten ute på 

gårdenmed avtagen låda och spolade innanmätet med en vattenslang så 

att vattnet forsade över apparaten. Här vi kopplade på spänningarna 

fungerade apparaten oklanderligt. Vi ansåg då att detta prov visade 

att klagan var oberättigad. Då rapporter fortsatte att inkomma med 

påpekande av nyssnä."TI...."lda svaghet måste vi dra den slutsatsen att det 

vattenprov vi ort inte avslöjade orsaken härtill. Eftersom regn 

inte var orsaken måste fuktangrepp (grJmingen) vara orsaken. 

En låda av masonit med dörr tätad med guruni och gummitätade hål 

för ramen tillverkades. En torr apparat utan låda ställdes på ett 

trall i rrlasonitlådan och en skål med varmt vatten placerades under 

trallet. Apparaten sattes igång och dörren stängdes. Efter 15 minuter 

slutade apparaten att fungera. Eureka~ Vatten var icke orsaken utan 

fukten. 

. ..... _---------------
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Jag misstänkte först att den radiofrekventa delen, oscillatorn, 

var den känsliga delen i apparaten, varför den frikopplades och ut

sattes för fuktprov. Men den fungerade oklanderigt även om provet 

utökades till 2 timmar. Jag fann till slut en vippomkastare av Tele

verkets konstruktion var orsaken. Den dissek~erades och det befanns 

att isol~tionen hos fjäderpaketet utgjordes aven porös papperskom

ponent. Isolationsskivorna ersattes av ebonit och vid förnyade fUkt

prov fungerade apparaten normalt. 

Både Televerket och LM Ericsson meddelades resultaten och man 

bytte så småningom denna lättstansade isolering mot en mer fUktre

sistent. 

Samtliga apparater, dock ett mindre antal vid denna tidpunkt, 

togs in och renoverades för byte av isolation. 

Med denna berättelse föddes krav på prov i fUktskåp för all kom

mande materiel. Förbättrade fuktskåp av egen konstruktion byggdes 

och med tiden samlades erfarenhet av fuktinverkan på olika material 

vid olika omgivningstemperarurer. Det visade sig att fuktan~reppet 

ökade med höjd omgivningstempertur. 

r.1ånga värnpliktiga från den tiden kan säkert vittna om sina er

farenheter av denna station, som var den första som trupp inom armen 
r! 

kom i kotakt med. Den fick beteckningen 1W Br m/28 och på grund av 

billighet kom den att tillverkas i rätt stort antal. Införandet av 

denna radiostation satte i gång en rätt omfattande trupputbildning 

imorsetelegrafi. lmvändningen vid eldledningen för artilleriet 

underlättades genom eldledningskod, utarbetad av kapten Rudling. 

Med sergeant U[artin Andersson (Ardbo) som lärare kom jag själv 

upp i 40-50-takt och kunde därigenom någorlunda följa trafiken. 

En kväll hade jag monterat en station i radioboden fÖl'att av

lyssna trafiken mellan två avdelningar, som befann sig i Jämtland. 

Jag hörde signaleringen mellan avdelningarna och uppfattade att de 

inte fick radiokontakt. Vid detta tillfälle kom fanjunkare Ring, 

en beprövad teleg~ist från gnistens tid, och sökte mig i den upp

lysta radioboden i sin egenskap som väbel, vilken hade tillsynen 

över området. Jag talade om läget, hen satte sig vid teleg~inyvkeln, 

anropade och fick kontakt. Han reläade sedan telegrammen mellan de 

två avdelningar, som marscherade fram med en bergrygg mellan sig. 

Jag kan ännu se i andanom hur han hårt pressade på nyckeln för 

att därigenom få fram telegrammen. 

I samband katastrofen ~ed luftskeppet Nobiles störtande utrusta

des en hjälpexpedition från Sverige till Spetsbergen, vari deltog 

löjtnant Schyberg från flygvapnet.Han hade vid en signalofficers

kurs på ~rösunda blivit bekant med 1W Br och begärde därvid att i 



utrustningen skulle ingå ett antal dylika stationer. 

Vid hemkomsten berättades att på grund av is kunde fartyget inte an

göra hamnen utan avlastning fick ske på isen. Stationerna kom därvid 

till pass för förbindelser fartyg-hamn-flygets isbana och fick bety

get att ha fungerat väl. Vi funderade att sätta en silverplåt på 

varje station som varit med, en hedersvisning,som dock ej blev av. 

Innan jag lämnar denna apparat till hidtorie~ill jag nämna en 

detalj i konstruktionsarbetet.För att åstadkomma en stt .:stor för

stärkning som möjligt i denna raka mottagare ville jag undersöka 

om lågfrekvensförstärkaren kunde förbättras genom bättre anpassning 

till rörets impedans. Jag beräknade villkoret, vilket finns att se 

i det protokoll, som med andra bands in i röda pärmar. 

Vid sekundäravstämning till 1000 Hz, där örat har sin största käns

lighet, och en primä±lindning på endast 10 varv erhölls ökad för

stärkning samtidigt med god selektivitet vid denna ton och därigenom 

minskad störning av andra frekvenser. 

En annan historia är att många år senare igångsattes patentpro

cesser, där ett amerikanskt patent gällde samma sak. Huruvida jag 

var först blev inte undersökt men jag hade nytta av mitt arbete,när 

jag deltog som sakkunnig i processen. 

150W Kr m/28 

Vid min ankomst till verkstaden 1926 hade öman och Kruse fram

tagit en radiostation, som drevs aven motorcykelmotorgenerator, som 

lämnade !4 V och 1500 V. Jag deltog vid utprovningen av denna sta

tion. En kväll efter arbetets slut skulle jag köra stationen ~edan 

öman med en i bil monterad mottagare skulle utföra räckviddsprov med 

telefoni. Jag hade vid provet en mikrofon hängande på bröstet och 

en hörtelefon på huvudet för att med denna avlyssna modulationen. 

Hörtelefonen var kopplad till n1gra varv på ~~oddrosseln, som dels hade 

anodspänningen 1500 V och dels en lika hög talspänning över sig. 

Som jag stod där i min ensamhet erhöll jag en smäll över huvudet 

och ramlade raklång på trägolvet. Som tur var slet jag mig samtidigt 

loss fr~~ kontakt med stationen. Hur länge jag legat· på golvet vet 

jag inte men när jag kom tillsans brann det i ledningarna på bröstet 

och det brann även i slipsen. Jac slog till med händerna och lycka

des släcka branden. Medan jag låg på golvet tog jag fram pipan, tän-
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de och rökte några bloss för att lugna mig. Jag slog ifrån statio

nen och gick hem. 

Efter ett par timmar ringde jag hem till Öman och förtalte även

~yret. Dagen därpå undersöktes stationen och det visade sig att iso

lationen (silke~taft) var genomslagen. Samtliga drosslar blev däref

ter ändrade med förstärkt isolering. 

Följden av denna händelse blev en föreskrift där det bestämdes 

att mi~st två skulle vara närvarande vid prov för att hjälpa varand-

ra. 

Dessa stationer monterades på ; st. infanteriets kulsprutekärror 

var och dragna aven häst. Kärrorna var lätt framkomliga i terrängen 

såväl sommar som vinter, då man monterade medar på hjulen. På den 

tiden var hjulen försedda med hjulringar av stål och fjädringen ut

gjordes av rätt styva bladfjädrar. 

Vid körprov i terräng uppstod skador på materielen,dessa proto

kollfördes och åtgärdades alltefter de uppträdde och förnyade kör

prov gjordes. Det blev en långdragen historia och man sökte en lös

ning för att göra det laboratoriemässigt. Tanken kom då på att 

utnyttja en skakmaskin, som skulle efterlikna körprovets påkännining. 

På ett underlag av träbalkar, som fastbultades i golvet, bygg

des en rörlig plattform, som via motordrift lyftes en bit och där

efter fick fritt falla mot balkarna. Lyftet inställdes för ett slag 

i sekunden. Fallhöjden varierades men man fann 50 mm var ett värde 

som gav förbluffande lika resultat med de tidigare körproven. De 

flesta felen upptxädde inom c:a 1000 slag och förekom mer sporadiskt 

efter detta antal. 

Så var skakmaskinen, ett viktigt verktyg för framtida verksamhet, 

uppfunnen. 

Man visste på den tiden icke vilka påkänningar maskinen åstadkom 

men det viktigaste var att man hade ett verktyg till förfogande, 

som snabbt redovisade mekaniska svagheter hos materielen. Med tiden 

fick man så säker erfarenhet att provet föreskrevs i kontrakt att 

anskaffad materiel skulle genomgå godkända prov i Ellabs skakmaskin. 

Om skakmaskinens vidare utveckling berättas i ett särskilt avsnitt. 
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20':1 Kl- m/29 

Sigurd Kruse svarade för utvecklingen av klövjestationen 20W Kl. 

Det ansågs opraktiskt att belasta hästen med en motorgenerator och 

därför valdes en handgenerator, som var av tyskt ursprung och som 

man fick Eck, partilIe, att tillverka. Handgeneratorn gav 500 V lik

spänning och endast 20 W utnyttjades för drivning av slutrören. 

Philips hade då framkommit med ett kraftigare slutrör E 408 med 

1 A glödtråd 4 V. Såväl sändare och mottagare och övriga tillbehör 

fick ett platt utförande för att anpassas till klövjning på häst. 

Generatorn placerades på ryggen på hästen. Antennen bestod av 8 st. 

1 m. långa, hppsättbara stålrör av samma typ som utvecklats för 

tråduppläggarna, staglinor,bildande antenntopp samt motvikt. Statio

nen hade en räckvidd av 50 km och var utförd för telegrafi. För 

s9..D.ltlig materiel blev totala vikten 120 kg, som lastades på 2 hästar. 

En dag, när vi räckviddsprovade stationen med den ena stationen 

på fältet utanför verkstaden höll Svenska AB Trådlös Telegrafi ,SATT, 

att leveransprova en klövjad station, beställd av Argentina, och i 

närvaro av argentinska officerare. Efter erhållet tillstånd hade 

Fälttelegrafkåren ställt 6 hästar till förfogande. Stationen var tung 

och klumpig med en brensinmotorGenerator. 'Man berättade att efter 

provmarschen var de flesta hästarna brutna. De argentinska officerar

na fick syn på vår station på fältet och samlades omkring den. 

Efteråt begärde den argentinska regeringen att få tillverka vår 

typ på stati'on, vilket dock vägrades av den svenska regeringen. Man 

begärde då att åtminstone få nyttja antennkonstruktionen men ä.ven 

detta förvägrdes dem. 

Nu var ju SATT-stationen avsedd att klövjas på de små mulorna 

så det kanske gick bättre, får man hoppas. 

30W Kr m/29 

Erfarenheterna med 150W Kr inte minst härrörande från den 

krånglande motorn (cykelmotor ) pekade mot en lättare station. Man 

hade fått ett bra exempel från 20W Kl med dess drift från handgene

rator. Därför utvecklades en kärrstation, som i första utförandet 

benämndes 10W- station med röret B408 som sändarrör. Detta rör'hade 

betydligt lägre glödström än E408. 
r,ren genom att pålägga röret 1m negativ gallerförspä.m:m.ing på 
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c:a 60 V, erhållen genom ett motstånd i negativa sidan av anodspän

ningen kunde man driva upp spänningen på röret så att den tillförda 

effekten blev 30 W och därav beteckningen på stationen. 

Vid upphandling av rör till denna station deltog flera rörtill

verkare men några rörfabrikat blev kasserade vid proven eftersom det 

uppstod glimljus i rören, vilket tydde på dålig evakuering. När fir

morna fick besked om detta förhållande förbättrade' de evakueringen 

och fick delta i anbudsgivningen. Denna onormala drift förskräckt~ 

rörfirmorna men långvariga prov visade att rören klarade av påfrest

ningen. Normal anodspänning skulle vara högst 150 V. 

önskemålet var dessutom att minska dimensionerna på stationen. 

Jag utarbetade en spolkonstruktion för mottagaren, där spolarna pla

cerades koncentriskt i varandra med lämplig magnetisk koppling och 

lindning så att de ej påverkade varandra vid parallellkoppling. 

Sändaren utfördes som styrsändare med en OSCillator, som matade slut

steget. Stationen hade en räckvidd av 50 km. 

Vid den tidpunkten skulle man använda flyget för målspaning för 

eldledningen av artilleriet. Man hade provat metoden då flyget utnytt

jade sina markstationer med 500 W uteffekt. Men önskemålet var att 

använda den lätta 30W- stationen. Vid prov med denna station hade 

man i huvudsak fått negetiva resultat, man hade 3tora svårigheter 

att uppfatta signalerna i flygplanet. Från vårt håll ansågs att ef

fekten borde vara fullt tillräcklig med hänsyn till de korta avstånd 

det här var fråga om. Dessutom var det lite misstänksamhet vid det 

förhållandet att flygets markstation sände med tonmodulerad telegra-

fL 

Nu var tiden inne för det verkliga avgörandet. Skjutningar skul

le ske på Skillingaryd, fanjunkar Andersson reste till Skillingaryd 

med ett antal 30W-stationer. Jag beordrades dit för att kontrollera 

att stationerna fungerade som de skulle. Jag försedde mig med en del 

serviceutrustningar om fel skulle uppstå. 

Jag installerade mig i ett rum i en barack, kontrollerade att 

alla stationerna fungerade och tog det ganska lugnt. Jag uppsöktes 

aven flygEjtnant, som sade sig vara antennofficer (flygets beteck

ning;), som svarade för flygets radioförbindelser. Han omtalade att 

flygarna kände sig olustiga över att ännu en gång bli utskällda av 

artillerigeneralen, som ledde skjutningarna, och frågade mig om jag 

ku~e hjälpa dem. En flygstation sattes upp i rummet och jag tittade 

på mottagaren, som ju måste vara kruxet.Jag fann att vridkondensa

torn på hela 500 cm (rundradiotyp)var för vek och därför vibrerade 

tonen kraftigt när jag stötte apparaten mot bordet. Jag sa att jag 

kunde förbättra stabiliteten genom~tt koppla två fasta kondensatorer 
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en i seie och en i parallell med vridkondensatorn. Jag ville emel

lertid inte påtaga mig ansvaret för ingreppi apparaten. Löjtnanten 

sa också att det var förbjudet för honom men att han tog risken. 

Ett bud skickades till närmsta samhälle, Vaggeryd, för att inköpa 

dessa kondensatorer. på prov lödde jag in dessa på en mottagare och 

sedan skulle flygprov göras. Ett flygplan ställdes upp utanför han

garen och jag ställde in mottagaren på den frekvens jag fick från 

30W-station i ~n skog i närheten. Flygaren satte sig i och planet 

gick upp. Vi hörde att förbindelsen gick bra o När flygaren kom ner 

gnuggade han händerna och såg glad ut: "Jag behövde inte röra rat

ten under hela flygningen". 

Samtliga mottagare ändrades. Dagen var inne för skjutningarna. 

Jag gick upp till hangaren:och slog mig i språk med deras le~endaris

ke radioverkmästare. Jag lade mig i gräset och rökte min pipa. Flyg

planen startade. Jag såg verkmästaren hänga upp ett antal generato

rer på en långbock. På flygplanen var dessa monterade på utsidan och 

drevs av propeller genom fartvinden. 

Efter en stund dök ett plan tangerande trädtopparna och landade. 

Utan vidare tog verkmästaren en generator, sprang till flygplanet 

och bytte, varefter planet startade omedelbart. Jag frågade verkmäs

taren: varför denna ceremoni? Jo, det kunde hända att generatorn blev 

ommagnetiserad vid omkoppling sändning-mottagning då man fick fel 

polaritet på spänningen till rören. Ännu ett plan kom neddimpande, 

man flög lågt för att man från skjutplatsen inte skulle uppmärksam

ma avbrottet. 

Förbindelserna uqder skjutningarna gick emellertid bra och man 

slapp utskällning denna gång. Efteråt fick jag veta att felet på ge

neratorerna berodde att man fått olämpligt borstmaterial vid en re

novering men att detta sedermera åtgärdats. 

Intresserad av flygradions probl-em tillverkade jag en mottagare 

utan vridkondensator, där denna ersatts aven variometer. Under tiden 

hade flyget själva vidtagit åtgärder. Ett flygprov ordnades i Västerås 

där jag och flygets radioingenjör Gustav Noren gemensamt deltog med 

var sin mottagare i ett hydroplan. Vi flög åtskilliga mil från Väs

terås och konstaterade att tonen i min mottagare var blickstilla men 

flygets visade någon darrning i tonen men kunde godtas. 

Sedermera gjordes en omfattande försöksserie på Hässlö flygplats 

intill Västerås med positiva resultat. En dag skulle vår förvaltnings

general med följe inspektera arbetet på platsen. Samma dag kom ett 

meddelande från flygvapnet att proven skulle inställas denna dag. 

Alltnog, när generalen kom i sin bi]fick han meddelat att provet 
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var inställt. Han blev förbaskad,reste omedelbart tillbaka och pfttalade 

saken. Det hela reddes upp genom att generalen fordrade och fick en 

personlig ursäkt av den som utfärdat ordern. Proven kunde sedan fort

sättas. 

Man fick den uppfattningen att förhållandet till flyget in:l!e var 

det allra bästa. De ville sköta sina affärer för s __ själva utan 

inblandning. Men mellan dem som arbetade på fältet fanns ingen aver

sion. 

SW Br m/30 

För artilleriets eldledning visade sig telegrafi vara en besvär

lig metod varför den rönte ett visst motstånd att bli genpmgående 

accepterad. rian var ju van att använda tråd telefoni och en lösning 

skulle då närmast vara radiotelefoni. För att lösa detta tekniskt 

erfordrades ökad sändn:1.ngseffekt och känsligare mottagare. Effekten 

kunde man inte öka så värst mycket, eftersom kravet var en bärbar 

station. Beträffande mottagaren hade vid denna tid framkommit uppgif

ter om Armstrongs superheterodynmottagare, där en frekvensändring 

medelst en oscillator och blandare sker till en mellanfrekvens, som 

är fast och där signalerna kan lättare förstärkas. Dessutom hade i 

marknaden framkommit akärmgallerrär, som gav en stabilare förstärk

ning. Vi ville därför försöka med en supermottagare. 

Med utgångspunkt för den ramantenn som redan fanns ( 1W Br ) 

igångsattes experiment och de 8 stationer som tillverkades gav lycka

de räckviddsegenskaper, S km. Detta meddelades förvaltningen med be

gäran om tillverkningsuppdrag. Men därom blev intet besked. 

SATT hade hos förvaltningen begärt uppdrag såsom varande den enda 

i landet som tillverkade militär radiomateriel och som på grund av 

Ellabs arbeten blivit utestängda från armesidan. 

Förvaltningen ansåg framställningen vara rimlig och hoppades där

jämte att en mer avancerad lösning skulle kunna förväntas. 

SATT fick beställningen och därjämte ritningarna på vår ramkon-

struktion. 

När tiden var inne för prototypen från SATT fick Ellab uppdraget 

att kontrollera densamma. p~märkningar gjordes på rätt många punkter 

varav den viktigaste var att räckvidden inte på något sätt kunde in

nehållas. 
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SATT arbetade om en del saker men stationen underkändes bl.a. för 

räckviddens skull och den kraftiga strömförbrukningen, som gav allt

för kort användningstid. SATT ansåg sig orättvist bedömd och begär-

de tillsättande av skiljemän. Som skiljemän antogs • Pleijel , 

TekniBka Högskolan, och kapten Rudling, artilleriet. 

Pleijel hade varit min lärare och Rudling hade jag haft som kurskam

rat när jag gjorde min värnplikt. 

Dagen då räckviddsprovet skulle ske över den av oss tidigare 5 km 

långa sträckan Frösunda-Silverdal (Järvafältet) hade vi ställt upp 

våra stationer och SATT sina i omedelbar närhet till varandra. Förbin

delsen mellan våra stationer gick med så kraftig ljudstyrka att man 

inte kunda lägga hörtelefonerna på öronen utan smärta. SATT-förbin

delsen var mycket svag så att man med svårighet kunde höra att tal 

p~gick men inte uppfatta detsamma. Jag lämnade över hörtelefonen 

till Pleijel och sa att det här inte är uppfa:t:tbart tal. Han lyss-~ 

nade och sa att han hörde ljud i alla fall. 

2kiljenännen godkände stationerna och SAr;:T fick leverera beställ-

ningen. 

Stationerna levererades och översändes till artilleriets signal

skola för vilken kapten Rudling var chef. 

Det dröjde inte många veckor förrän det kom rapporter ~ed klago

mål pa stationerna bl.a. anodbatterierna tog snabbt slut, rsch~id

den d<11ig osv. 

Efter en månads användning på skolan m2ste Rudling rapportera 

att stationerna borde kasseras, det var omöjligt att längre använda 

dem i skolan. Stationerna blev också kasserade. 

Vi kände inte precis någon skadeglädje av c.etta resultat, det 

hade kostat staten stora pengar. Vi kände oss i stället rehabilite

rade beträffande vårt bedömande av stationerna. 

I detta läge fick förvaltningen bråttom att beställa stationerna 

från oss. För att visa oss på styva linan angav vi en kort leverans

tid, vilket orsakade mycken övertid för att rädda den iråkade situa

tionen för förvaltningen. 

Det gällde 100 stationer och vi lyckades att hålla leveranstiden. 

Stationerna blev även bättre än vad våra prototyper uppvisade. 
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Radiopejling. 

Det ansågs betydelsefullt att genom radiopejling kunna bestämma 

fientliga radiostationers lägen så att man med lämpliga åtgärder kunde 

tysta dem. De första experimenten utfördes av löjtnant Håkan Sterky 

(sedermera professor KTH, generaldirektör för Televerket), som under 

sin mötestjänstgöring som reservofficer påbörjade arbetet men hann 

inte avsluta detsamma. 

Jag fortsatte arbetet med pejlapparaten. Pejlramens trådvarv pla

cerades i en aluminiumram där metallhöljet användes för kompensation 

av antenneffekten. Mottagaren var rak och förseddes med skärmgallerrör 

som då framkommit i marknaden. Ett mindre antal apparater byggdes. 

Jag gjorde ett ~~tal intressanta försök med denna apparattyp. 

c.led utnyttjande av uppmätta punkter?- terrängen, som artilleriet hade 

utfört med angivande av koordinater, kunde punkterna och därmed rikt

ningen mellan dessa bestämmas. Pejlapparaten ställdes på ena punkten 

och en 30W-station på den andra. Vid pejling erhölls ibland en mindre 

deviation, som kunde förklaras genom mellanliggande terrängs inverkan 

på radiovågen. Om en mellanliggande höjd tangerades av vågriktningen 

erhölls en böjning från hÖjden, en sjö orsakade en böjning åt ~otsatt 

håll. 

På den tiden var det gott om trätom i terrängen, vilka byggts 

för flygplansvarning genom lyssnarposter i tornen och många av dess sa 

utnyttjades genom fri sikt till antennen, speciellt om en i masten 

upphissad tidning. Deviationen kunde därvid lätt bestämmas. 

Personal tränades i pejlteknik och pejlapparaterna deltog vid flera 

övningar. Det framkom så småningom tyska pejlapparate~av vilka några 

anskaffades. 

I detta sammanhang kan nämnas att jag tog upp pejlproblemet efter 

ett uppehåll på över tio år. Därvid hade man allmänt börjat utnyttja 

kortvågsområdet för militära förbindelser. Förbindelser på kortvåg 

besvärades av kraftig fading (variation i signals t yrkan) som oftast 

var mycket snabb. ~adingen berodde på att man erhöll r~flektioner från 

i atmosfären ledande och reflektera::;.de skikt med snabbt varierande 

lägen varför en manuell följning av det minimum i signal, som erhölls 

vid en viss ställning av ramen, var omöjligt. 

Den metod vi då använde var då att lAta r~~en snabbt rotera, i 

vårt fall 10 varv/sekund. I stället för avlyssning i hörtelefon använ

des ljuspelaren i ett avlångt glimrör, som hade framkommit i marknaden 

för att underlätta rätt inställning av mottagare. 
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I vårt fall hade vi ordnat sa att .limröret lyste upp vid frånvaro 

av signal, signalens minimum. Glimröret var kopplat till ramens rota

tion men med dubbla hastighetenså att ljusblink erhölls 20/sekund. 

Hastigheten var vald så att någon blinkning ej uppfattades av ögat. 

Ramen var ett enda varv och var anslu~en till en medroterande' 

primärspole, som var väl kapacitivt skärmad fr~~ den stillastående 

avstämda sekundärspolen för att därigenom eliminera ~4enneffekten 
och i praktiken fungerade detta effektivt. 

För att utföra proven byggdes på fältet en stuga med tillförd nät

ström via en nedgrävd jordkabel. Det visade sig att pejlapparaten 

arbetade effektiv. Pejling kunde noggrant ske även vid den våldsam

maste fading. En dylik fading visade upp ett ljusspektrum, som blev 

ganska brett (många grader). Mittpunkten av detta spekt:tum kunde lätt 

vest~~as och visade sig ligga helt stilla. Pejling av rysk station 

flera dagar i följd med olika fadings t yrka visade samm~iktnings

gradtal. Vid pejling på Spånga ~xndradiostation (mellanvåg) erhölls 

en skarp ljusspets, inget spektrum. Men detta minimum pendlade lång

samt mellan två värden (c:a 5 pendlingar per minut). Variationen var 

c:a: 10 • Förklaringen härtill måste vara att samtidigt med den star

ka markvagen erhölls en svagare reflekterad våg från jonosfärskiktet 

vars läge långsamt ändrades. 

Med den använda metoden hade vi löst fadingproblemet i samband 

med pejling. Utvecklingsarbetet gjordes av civ.ing. Åke Janzon.' 

Pejlingsapparaten kom inte till utförande emedan pejlingen i fort

sättningeb skulle övertas aven annan organis~tion inom försvaret(FRA) 

och vi fick lov att ägna oss åt andra"uppdrag. 

1000W-station. 

Hittillsvarande stationer (utom 1W och SW) hade arbetat på frek

venser över en våglängd av 100 m ( 3MHz). Utvecklingen riktade nu sig 

mot kortvåg dels emedan rundradion lade beslag på mellanvågs området, 

dels emedan ökat frekvensutrymme där fanns att tillgå. Det syntes 

önskvärt att förlägga en stationstyp i detta område. Vi hade en bra 

drivkälla att utnyttja, nämligen gniststationernas bensinmotorgene

rator, som fanns kasserade i förråd och som hade visat sig driftsäkra. 

Nackdelen var generatorn med sina 500 Hz, 1,5 lCI!T, som hade stort 

spänningsfall vid belastning, tomgång 110V och belastning 65 V. 

Men jag utarbetade en kompensationsanordning för glödtrådsspänningen 

bestående ~v två parallellkopplade reaktorer med luftgap, där anod-
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strömmen magnetiserade dessa i sekundärlindningarna så att reaktan

sen sjönk vid belastning med anodströmmen och därvid gav konstant 

katodspänning. För att eliminera SOO-tonen var sekundärlindningarna 

motkopplade och för att förhindra alltför höga sekundärspänningar var 

lindningarna så att spänningen över varje lindning blev högst 100 V. 

~.~etoden visade sig arbeta utmärkt men kontrollen av antalet varv var 

rigorös för att eliminera SOO-tonen för anodspänningen. ftnodspän

ningens likriktarglödtrådar matades från den reglerade spänningen. 

Genom att frekvensen var 500 Hz erhöll transformatorer och reaktanser 

små dimensioner. Kristallstyrning användes inte men oscillatorfrekven

sen blev ändå mycket stabil. Frekvensområden ordnades genom utbtte 

av spolar. Stationen förseddes med tvåtrådig matarledning med 600 

ohms karakteristik till antennen. jTatarledningen monterades på trä

stolpar, som tillverkats för trådsidans fyrtrådsledningar. Koaxial

ledningar fanns inte på den tiden, de kom 10 år senare. 

Antennen utgjordes aven inställbar dipolantenn på tre master. Frek

vensinställningen skedde vid mittmasten genom ett handvevat spel, där 

två med kugghjul förenade vindor av mässing antennlinorna h~de av

och pålindas efter en frekvenstabell. Antennspelet och stationen hade 

telefonförbindelse med utnyttjande av matarledningen. 

Vi erhöll räckvidder över hela världen och vi skaffade oss amatör

licens och vi fick och sände svarskort. Stationen sköttes av Mat~ 

HolmIund och Sven Öberg, som var etablerade sändaramatörer. 

Stationen var utförd för telegrafi och telefoni. Stationen va~ 

transportförpackad i lådor och transporterades med lastbil. 

Uilitärt hade vi säkra förbindelser över> hela Sverige. 

Förutom nämnda ingenjörer del tog även Lennart ~Tyström med utvecklings

arbetet. Nyström råkade vid ett tillfälle bränna ena handen med hög

frekvens och kände sig därvid sårad några dagar, innan blessyrerna 

så småningom läktes. 

Några stationer tillverkades och ingick i organisationen. 
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Fäktmarkeringsapparat. 

En uppgift vid sidan av det vanliga men kanske värd att berätta. 

Vid ett tillfälle fi~k jag besök av kapten Grönhagen, som var ordfö

rande i Svenska Fäktförbundet, som frågade om jag kunde hjälpa dem 

med att utveckla en fäktmarkeringsapparat. ].lIan hade fått låna en appa

rat från Frankrike men var inte nöjda med den, då den ansågs osäker. 

Han satte mig i förbindelse med kapten Drakenberg i Paris, som var 

ordförande i det internationella förbundet. r brev till mig angav 

han de villkor som en dylik apparat skulle uppfylla och som man inter

nationellt hade kommit fram till. Eland dessa skulle värjstöt mot 

vilken del som helst på kroppen, även på handske, registreras med kort 

reaktionstid. Stöt mot golv(pisten)och mot värja,parerplåt, skulle 

inte registreras. Pisten var metallbelagd med tunn duk, i allmänhet 

en kasserad vira från pappersbruk. Stöt med double'skulle registre

ras som sådan inom ett tids-intervall av 0,15 sek., blev intervallet 

längre skulle den först inträffade gälla. 

r värjspetsen var insatt en knopp, som vid ett bestämt tryck slöt en 

kontakt till en tråd, som var fastklistrad i värjans "blodrännalf
• 

Denna tråd slutade i en kontaktanordning i änden på kaveln (handtaget). 

Under kostymen hade fäktaren en ledning, som slutade med en kontakt 

vid ryggen. Fäktaren var där kopplad till en treledare, omspunnen med 

textil, och upplindades på en fjäderspånd vinda, så att ledningen 

hölls sträckt vid fäktarens rörelser på pisten. 

Det beslöts att verkstaden skulle åtaga sig ärendet. Vi lyckades få 

Sieverts Kabelverk att snabbt tillverka denna specialledning, inge 

BerselI konstruerade Vindorna, han använde 3 st. seriekopplade gram

mofonfjädrar till varje vinda, ordnade anslutningskablar till appa

raten som skulle placeras intill pistens mitt. Apparatlådan var för

sedd med tv~röda lampor, angiv~~de den träffade, ringklocka som 

ringde vid stöt OCL. en tryckknapp med vilken domaren kunde återställa 

apparaten för ny tvekamp. 

Lådan innehöll torrbatterier, reläer, kondensatore~och motstånd ar

rangerade så att villkoren kunde infrias. 

Tillsammans med förbundets fäktmästare lJlhulin provades utrustningBIl. 

Jag var närvarande vid tävlingar inom förbundet och kunde kon

statera att anläggningen fungerade ocn att fäktarna var nöjda. 

Då förbundet skulle ordna internationella tävlingar behövdes i?.nnu 

en apparat men man saknade pengar. Då ingrep prins Gustav Adolf och 
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donerade summan. Vi satte en silverplåt på denna apparat med donatorns 

namn ingraverat. Tävlingen ägde rum iOstermans marmorhallar, jag 

var närvarande och kunde konstatera att allt fungerade som det skulle. 

Efter en tid blev jag kallad till ett sammanträde av fäktförbundet 

varvid man överlämnade till mig förbundets silvermedalj~.tföljd av 

uttalad tacksamhet. 

Några år före de föreslagna Olympiska Spelen i Helsingfors 1940 

skrev organisationen till mig för att efterhöra om jag var villig 

att svara för framställning av 20 fäktmarkeringsapparater. på grund 

av ökat arbete måste jag svara avböjande. Kriget kom emellan och 

något OS i Helsingfors blev ju inte av men vid ett senare tillfälle 

blev jag inbjuden att bese deras fina stadium. 

Mätinstrumentutveckling vid Ellab. 

Den mätinstrumentutrustning vi hade till förfogande var, som jag 

förut redovsat, m~cket otillfredsställaode för det fortsatta arbetet. 

Vid mL~ ankomst till verkstaden hade Kruse utvecklat motstånd för 

högfrekvens, beräknade enligt ledningstorin. De var inneslutna i glas

rör och anslöts till hållare med kontakter som vättes med kvicksilver. 

D ..... et var klart att det in te kunde undvikas att det spilldes i bland 

och det hörde till att ett intensivt jagande igångsattes efter kvick

silver-droppar, eftersom vi viaäte att gasen var oerhört giftig. 

Med termokors och dessa motstånd kunde man mäta högfrekvenseffekt. 

Jag byggde en tonfrekvensmätbrygga med vil.ken man kunde mäta induk

tans med likströmsmagnetisering och den kunde även användas för att 

mäta stora kapacitanser. En undersökning gjordes med denna brygga av 

anodbatterier, där kapacitans och inre resistans kunde bestämmas. 

Det visade sig nämligen att resistansen ökade på ett bestämt sätt 

med urladdningstillståndet. Man kunde därvid indela anodbatteriernas 

tillstånd i 3 klasser, som möjliggjorde vissa sparsamhetsåtgärder'vid 

dess användning. 

Jag byggde en rörvoltmeter , som vi hade stor nytta av. Instrumentet 

var en liten Pye-galvanometer. Jag provade en gång att koppla den 

till en antenn och kunde med en viss tillfredsställelsa avläsa tele

grafitecknen fren Karlsborgs radio. Jag beskrev den i tidskriften 

Radio. Även byggdes olika typer av mätosaillatorer. Första instru

ment från General Radio var vågmeter och tonfrekvensoscillator. 
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Augustimarscher och manövrar. 

Fälttelegrafkårems uppgift var att betjäna de högre staberna 

med erforderliga förbindelser. Varje år under augusti månad drog hela 

kåren ut i fält för att öva dessa förbindelser med speciell inrikt

ning på utprovning av de nyheter, som varje år praktiskt förekom på 

grund av den starka utvecklingen. På trådsidan inrättade man växel

stationer, byggde ledningar, till att börja med enkel tråd , tung och 

lätt ledning, blanktråd på stolpar och sedermera dubbelledningar. 

Dessa var tvinnade och bestod till en början gummiisolerade överdragna 

med textil, doppad i kompound. Efter några år blev plastisoleringen 

förhärskande. Man började med st2.1va.jer med inlagd koppartråd men 

övergick till enbart stålvajer. rian övergick från fyrspända vagnar 

till infanterikärroroch vidare till lastbilar. 

Verkstaden tillverkade kabelrullar med 500 m dubbelledning men kunde 

pålägga 1000 m senare. med den nya isoleringen. 

Vid de middagar som kårstaben i fält samlades till vidtog diskus

sioner, som ibland blev rätt häftiga då det nya bröts mot det gamla. 

Radiosidan höll sina egna övningar, det var först med 150W Kr 

och därefter med 30W Kr. }Tan hade det besvärligt med motordriften 

och jag fick många gånger rycka ut och hjälpa dem i gång. 

Det var olika synpunkter på hur sambandet skulle ske. Det skrevs 

artiklar i de militära tidskrifterna, där olika skolor pläderade för 

sin åsikt. Ofta gällde det om man skulle ha en gemensam anroysfrek

vens eller inte. 

När överste Torsten Friis, generalstabare, blev kårchef drev 

han den politiken att tråd och radio skulle samarbeta, varvid följ

den blev att radiosidan skulle ha radiotystnad och ställas i reserv 

en organisation, som väckte stark men tyst opposition från radio

männen, som nog ansåg sig förmer än trådmännen. 

Eftersom jag genom att följa dessa övningar fick del i även 

trådsidans problem, där en av de besvärligaste uppgifterna för dem 

var att uppsöka och reparera fel på ledningarna, utvecklade jag en 

mätbrygga för felbestämning. Med motståndsmätning bestämdes avstån

det till en kortslutem punkt på ledningen och med en tonfrekvens

mätming bestämdes kapacitansen till avbrottsstället. Det visade sig 

att båda dessa egenskaper var linjära med ledningslä.11.gden. r'IUmga 

mätningar gjordes på utlagda kabelrullar både vid torr och fuktig 

väderlek och därför erhölls underlag för bestämning av avståndet 

till felet. :,:etoden var att från växeln mäta samtliga utgående led

ningar med erhållen uppgift på antalet utlagda kabelrullar på 500 m 
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KRIG I ROSLAGEN. 
Kl. 7 i dag på morgonen utbryter krig på en front av sju mil fran 

Norrtälje till Örbyhus. Det är en s. k. signalsamövning - den första i 
sitt slag i Sverige - mellan högre förband i samband med gemensamma öv
ningar mellan armen, marinen och flyget. Se vidan artikel inuti tidningen. 
Bilderna vi$a u-båtarna Illern och Bävern i Norrtälje hamn, stationssläp
vagnen för I OOO/ W. radiostation, för första gån~en tagen i bruk, samt 
(t. h.) anpassning av antennen efter våglängden. 
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Yid uppkommet fel mättes ledningen och felet angavs efter antalet 

kabelrullar, där den felaktiga kunde snabbt bytas. 

Kårchefen var mycket intresserad av metoden och roade sig med 

att åka ut, göra ett fel och med klockan i hand ta tiden till att 

patrullen infann sig. Vi tillverkade ett antal dylika utr'..l.stningar 

och utbildade trupp att sköta dem. Det dröjde c:a 30 år när en ame

rikansk motsvarighet dök upp och kopierades här. Skillnaden var i 

huvudsak att man använde en lägre frekvens än den jag använde, som 

var 1000 Hz för att undvika kraftnätstörningar vid mätningen. Det 

är klart att man kunde utnyttja bättre komponenter än dem som stod 

till mitt förfogande. 

1930 organiserades ett omfattande prov för att utröna en påtalad 

risk för störning av radioförbindelserna genom den ökade ffii:ingden' av 

radiostationer. Man befarade de svårigheter personalen hade att över

vinna då störningar från andra stationer satte in. Ula vapenslag 

skulle deltaga. Högkvarteret höll till i Norrtälje och runt därom

kring skulle radiostationer samlas. Jag reste dit med en 1000W-sta

tion för att åstadkomma radiostörning och i l~orrtäljeviken låg flot

tan med störande stationer. Man hade placerat ut stationer med stor 

radie omkring norrtälje från början ned avsikt att dagligen minska 

de::ma radie. Telegram s1.l1l1e sändas ~rissa klockslag och tas emot. 

Sista dagen då trängseln blev stor och svårigheterna därefter hade 

man skickat ut motorcykelpatruller ned order som skulle delas ut om 

övningen skulle misslyckas. Även om störningarna ökade avsevärt så 

lärde s personalen undan för undan att klara sig med att få tele-

grammen igenom. Störningsskräcken kunde tmdanröjas. 
deltog 

Jag i ae flesta manövrer på den tiden och hade fördelen att till-

höra ledningen med tillgång till bil och förare. Jag kunde röra mig 

fritt, studera apparaternas användning i fält och resonera med trupp. 

Det gav mig värdefulla erfarenheter. 

Vid en manöver i Bodentrakten slrulle laddningstjänsten i fält 

studeras. Jag fick personal och materiel till förfogande och medförde 

ett stort an tal ~Tifeackumulatorer, uttama ur förråd. Det utgick or

der att byte av urladdade ackumulatorer k~~de ske 9~ viss angiven 

plats och efter några dagar kom rulljangsen igång. Utbytet skedde 

snabbt och laddningen kom i . Vid h8~kom3ten visade det sig att 

jag av någon okänd orsak hade en mängd?,c}:::arnulatorer över och det' 

tog ~ig en viss tid att tillskriva förbanden och få saken utredd. 

[;IAn Ran kanske att detta tillfälle var embriot till fr?~tida 

organisation av laddnj.ngstjänsten. 

Deltagandet i au~~stimarscher och manövrer var mig en god skola, 

{1,31" iaf' .~k tillfälle att i praktiken se resul tatet av det utveck-
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lingsarbete, som försiggick på Ellab. Det [av mig insikten om verk

lighetens krav på materielen, där enpassningen till personalens m8j

ligheter att utnyttja den under fältmässiga förhållanden ~r ett 

viktigt momen t. 

10Yl Br m/3? 

I början av 1930-talet hade utvecklingen av superheterodynmotta

garen stabiliserats. Det var .ett stopt steg fra.l!l8.t enedan man då kun

de bygga känsligare mottagare än vad som kunde åstadko~as med den 

raka t;:rpen och dessutom g!l mot högre frelcvenser. Vi hade prövat prin

cipen tidigare vid 5'.;/ Br med gott resul tate '.~ar.. hade YlU i na.rknaden 

rör som passade bra för ända~ålet. 

Jag ansåg d:~. tiden mogen att igångsätta utveckliYlgen aven sta

tionstyp, som på flera områden kom att avsevärt skilja sig från de 

tidigare utförda. I progra~et ingick en mottagare, som i stor ut

sträckning skulle täcka kortvågsområdet men j~väl ha små dimensioner 

för att bli lätt tra:,_sportabel. Området skulle täckas av ett 2..1'l tal 

A-delar med högfrekvensdel, som var för siC kopplades ihop ~ed en 

för dem gemeYlsam B-del, innehållande mella1'lfrekvens och l&gfrekvens

förstärkare och därigenom bilda en mottagare. 

Sändaren skulle vara utförd som styrs&."ldare med frisvängande 

oscillator, anodmodulering med push-pullkopplat steg för att minska 

effekt2.tglngen vid talmodulation. 

Sändaren sku-:h.le drivas med JJ.ar..d;enerator för a.'1.odström och glöd

ström sa:1t för laddYling av ackur:l.Ulator 350 och 8,3 V. ~,1otta&:aY'en 

skulle drivas ned ackumulator Nife 5 V och ar..odbatteri 126 V. ~.Iot

tagaren skulle även kunna drivas direkt från handgeYleratorn. 

Stationen skulle vara bärbar i 2 bördor med !l1insta ::lcjliga vikt. 

~ör att erhålla stabilitet och lätt vikt apparatstoIT~en utföras i 

lättmetall, detta gällde även handgeneratorn. 

Pen tod och oktodrör ded lc.g [löds tröus::örbru_kning h!3_de just kom

mi t u t på marknaden. De fördelar man l-::u.Ylde vinna ned dessa rör ville 

:nan utnyttja med viss risk för :Jakslag. Det visade sig också att de 

första oktoderna hade liten livslängd, men f:la'1. kom ut med bättre rör 

senare. 

?ör att möjliggöra detta progr8.r:l erfordrades utveckling och }:on

struktion aven hel del detalj er av vilka ka1'l nä."l1l8.s: 
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1) .Hörtelefon. Tidigare hade använts en hö[;ohmig -r:elefunkenhörtelefon 

;,Ied tiden blev denna icke tillgänglig varför en motsvarande telefon 

~åste tillverkas. Den utfördes lågohmig bl.a. för att passa till te

lefonledningar och för erhållande av bättre driftsäkerhet. Spolsystem 

med magneter fick vi från Tyskland. 

Z). Telegrafnyckel. Denna måste förbättras för att underlätta tillvwrk

ningen, so~ sedermera skedde hos en firma eftersom åtgången blev gan

ska stor för att tillgodose signal:skolor. 

3).Handgenerator. För stationen erforderliga spänninga.r måste till

godoses genom en ny handgenerator. Den utvecklades av Ellab som byggde 

de första exemplaren. Behandlas i s avsnitt. 

4).Lågfrekvenstransformator. Transformatorplåt med tillsats av nickel 

hade framställts av 8uraha~ar, vilket möjligg:orde högre induktans

värden per trådvarv. Transformatorns volym kunde därför avsevärt mins-

kas. Plåten utstansades i verkstaden ::!len te därefter återsändas 

till bruket för värmebehandling. Konstruktionen ooh utvecklingen som 

leddes av Lennart Nyström blev myc':et lyckad och annammades av radio

industrin i övrigt, dit åtskilliga_ tusen sedermera levererades av 

Signalverkstäderna per år. Transfurmatorerna kunde göras helt fukt

säkra genom utfyllnad av jordvax. 

5).Vridkondensatorer. ~ågra passande typer marknaden fanns ej att 

. Kondensatorerna frästes ut ur block av aluminium sedermera 

ur elektron~etall. 

6).Glimmerkondensatorer. Förutom glimmerkondensatorer avsedda för 

högre radiofrekventa strömmar (sf.ndare) tillverkades en mindre typ 

för !llindre strömmar, typ CB, som även användes i mottagare. r:1ed krav 

på mindre dimensioner gjorde att en mindre typ CC tillverkades, där 

CB-glimmret delades i 4 delar. Dessa kondensatorer kunde användas för 

rätt stora strömmar genom att värmetransporten genom folierna lätt 

kunde åstadkommas. I marknaden befintliga mottagar-kondensatorer hade 

inte denna egenskap. Stabiliteten hos kondensatorerna förbättrades 

avsevärt genom ett rostningsförfarande, vilket medförde en kraftig 

rö~~tveckling. Brist på glimmer gjorde att man utnyttjade fyndigheter 

i Jäntland. Spj mätning av tjocklek och sortering erfordrade 

mycket handarbete och detta arbete u tl äm..'1ade s till bl.a. Karolinska 

Sjukhuset som terapiarbete. Arbetet där leddes aven ingenjör intagen 

!lå sjukhuset för tidvis chockbehandling och han utnyttjade Ellab för 

att framställa en anordningsom skulle automatisera en del av arbetet 

men han:>lutförde icke konstruktionen. 
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10W Kl som klövje- och cykelstation 
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7) .Kristaller. I 1 OW-s ta tionen användes en kristall !!led en frekvens 

av 600 liliz, vars andra överton användes som interferensfrekvens vid 

telegrafimottagning. Den användes även för att ge kontrollfrekvenser 

för såväl sändare som mottagare. Kristallerna slipades av ingenjör 

Einar Lagerström, som bildat en firma för ändamålet och skaffat sig 

~~skaper och utrustning. Från USA lyckades försvaret skaffa sig en 

b~nk av tillsågade kristallbitar, som sedan av Lagerström slipades 

till önskade värden. 

S) .Kontakter av olika slag måste ~ramtagas. När serietillverkningen 

skulle igångsättas framställdes önskemål om framtagning av pressverk

tyg men framställningen blev avslagen med motivering att flyget måste 

få utnyttja alla resurser därvidlag, efteesom man vid utveckling av 

flygets radio använt komponenter av utländskt ursprung, from nu icke 

kunde anskaffas. 

9).Apparatlådor. Lätta men stabila lådor framställdes av plywood 

med på ena sidan fastklistrad tunn duralplåt. LådoI"!:la förseddes med 

fastnitade kantbeål.ag av duralplit. 

10).ElektronChassier. För att ytterligare minska vikten ersattes 

aluminium med elektron (magnesium), som är lättare än aluminium. Det 

var Vedaverken i Södertälje som hade specialiserat sig på de+.ta mate-

rial. I smält tillstånd te dep~~a metall srJddas från luftens in-

verkan, liko.så från föroreningar. Skedde in te detta uppstod s::;'r,kat

rar, i den gjutna metallen ~ som därvid kraftigt korroderade. Den 

Gjutna metallen !:låste omedelbart överdras med skyddsfärg för att för

hindra korrosion. Bearbetning mås te ske att metallen :i.n te blev för 

het, eventuell gnistbildning ]Q~de ig?ngsätta en explosiv brand i 

svarvspån. Noggrann renlighet vid arbetet måste iakttas, rökning för

bjuden mm. En del olyckstillbud förekom, en firma på Kungsholmen fick 

en explosion så att verkstaden brann ner. 

Sluttrimningen av stationen gjordes av ~,1artin Fehrm. En första 

sats på S stationer färdigställdes. r/Iånga räckviddsprov gjordes och 

räckvidden fastställdes till 50 km. Stationen användes av alla trupp

slag inom armen, även klövjad och cykelmonterad. 

En a..~dra serie på 25 stationer till ver1;:ades, en cl.el förseddes med 

itidirekt upphettade rör ocn kraftigare sä..~darrijr s:~ att den tillförda 

effekten blev 25 IT. Dessa var avsedda som fordonsstationer, bilar 

och stridsvagnar. 
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Expe r imentuppkoppling 

Myhrström Björklund Fehrm 

Sven Öberg Sven Berzell Björklund 
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Finlandsäventyren. 

En dag, jag tror 1935, fick vi besök av två finska officerare, 

som fått tillstånd att se och vara ~ed vid räckviddsprov av 10W-sta

tion. V~rt vanliga räckviddsprov 50 km gällde frösunda-Flottsund,sö

d~r Uppsala. De fick själva sköta stationen och prata med varandra. 

Det var god ljudstyrka. De var mycket intresserade och hade undersökt 

stationen ingående. 

Äret därpå reste Öman över till Finland med några stationer och 

gjorde ett antal räckviddsprov. 1937 for jag och Öman över till Fin

land med 15 stationer närmast till Helsingfors och med' tåg vidare 

till Viborg. Till skillnad mot Helsingfors var alla skyltar där på 

enbart finska. Vi tog in på ett relativt modernt hotell och morgonen 

därpå forslades vi till en kasern och där i ett rum fanns personal 

och våra stationer. Vi ck igenom skötseln av stationerna varvid en 

officeF samtidigt översatte till finska. Därefter togs stationerna 

ut på kaserngården då personalen orde ige..:-'lgsättning av stationerna 

och provade. Personalen var mycket kunnig och det visa.de sig att de 

alla var tränade fältväblar (underofficerare). 

Efter lunch for vi omedelbart ut p:~ ett kortare räckviddsprov 

för att personalen skulle vänja sig vid stationerna. Dagen därpå börja

de proven efter ett schema med stegvis ökade avstfuld. Prov gjordes 

samtidigt med en finsk station (asema 1) oc~ en tysk, modern station 

från firma Lorenz. Vid 30 km avstånd slocknade den finska stationen 

och vid 40 km likaså den tyska medan 10W-stationen fortfarande var i 

full g~~g. Efter denna inledande dag beslöt finnarna att i fortsätt

ningen endast 10W-stationen s~~lle provas. 

Proven fortsattes dagarna därpå på Karelska näset utefter Finska 

havet ända fram till ryska gränsen, Sysslebäck, som vi besökte. 

Sedan gick turen upp efter Ladoga genom platser som sedermera blev 

allIi'l8n t kända li...'1der kriz,et, Petajärvi , Käkisalmi, Hii tola, Elisenvaara, 

L~ldenpanjo, Sortav~la, Värtsilä och jag var t.o.m. en bra bit norr 

om Ladoga i en skogstrakt, där det berättades att man d~förtiden b~

kade jaga björn. 

Vid proven var öman och jag civilklädda coh vi fick aldrig n~.gon 

Gång tala i mikrofon f0r att undvika att den ryska radiospa'1ingen 

skulle få vetskap om y:?;r närvaro. De finska sii':;nalisterna använde 

dessutom ett kodspr.9.k som ändrades vr>rje dag. 

FÖE'bindelserna gick utmärkt. Var motstationen var belä<::en fick 

vi inte reda. på. 
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Efter 9royens avsluta'1.de bjöds pe. ~'lidd8.~~ Bed k~[-;'=-:;or p~ en restaurs.!"lg 

i Sortavala varvid disJ..cu.terades att med 0:5. t besöka det berömda m.unk-

klostret ute i Ladoga, en utflykt som dock ej blev av. 

Vid ett tillfälle rapporterades en 013Tckshändelse med en las tbil 

son med station på flaket kört i diket, varvid stationen kastats upp 

i ett stenröse ::led sprängsten. r,lan e,ntog att stationen had"? förstörts. 

Jag Akte dit och såg att lf:dan en kraftig inbukt p:3. plåten men 

ställde upp sts.tionen på väe;kanten och lyssnade 't"3. d8n. J ag begärde 

en signalist att anropa och han fic~ omedelbart svar. Finnarnas an

sikten 1.'Tste up~och jag fick mig själv att k~l'lna tillfredsställelse 

l:Sver håll fas the ten , den hade grundlagts genom v:~.rt skakprov • 

Vi reste hem ::len stationerna stanne.de kvar. Fi~1nar:~."ta fortsatte 

med prov efter ryska grä..'1.sen norrut och jas fick sedermera ett pro-

tokollsutdrag, däri ':"lan redovisade r~icbTijde::::, Y:O-400 km. Förkla-

-ingen härtill kan vara att terri:ingen i Finland utgöres av s .k. kon-

tinentalmark, där man ~edovisar större räckvidder än vad vi kan på-

räkna i Sverige. Stationerna korn tillb~~a Zelfria. 

De lyckade resultaten av proven resul te~'ade i att fi"ska regering

en beställde 200 stationer att levereras 193 • 

Verkstaden tillverkad8 dessa stationer '::en 

?inland blev det inte. Ver1cstadsbra."1c.en satte toy -;: för de-::ta. 7id 

till::ället ifr''.;a far.n.s 1 CO stationer fär:iigp:covade och , . . 
pact..:aae l 

-;;ransportl:.1dor, 50 stationer undergick provning Och'"'8s-;;en var under 

mon tering d,l branden skedde och all t 'ole~T FGornas rov. 

Detta yar t olägligt för Finland, eftersom kriget började dece~-

ber 1939. 

:,Iin ar..dra resa till Pinland , d:~. i sällskap :led b:rr}.chef Graw'lan, 

gj ordes under det andra finsk-ryska kriget d.·~. en stabilisering skett 

vid Svirfronten. Vi inbjöds att besöka högkvarteret för att studera 

arbetet ur signalsynpunkt. Vi anlende till Helsingfors och besökte 

bl.a. ett omr&de, dit man uppsamlat en del gsbyte. I stora f yr

ka.1'lter hade na..1'l staplat r7ska gevär, SO::l man arbetade att sätta i 

stc:nd, de finska Gevären hade s-am.::la kaliber. Där stod bl.a. e!l del 

u~2.1driga kanoner, skänkta av ?rankrike, ~canoner som såg ut att vara 

av den typ s om a.'1.vändes i boerkriget. L:a.1'l hade ing")n nytta av dessa 

i~anoner eftersom nan sa:r:nade anmuni tion till dem. 

Vi :for vidare till S: t I.~ic~lel, d·;ir !1ögkvarteret var placerat och 

inbjöds till lunch i :,:annerheins :::atsal, :dal ~Tar s~älv vid fronten. 

En uppassare fyllde s:1ab'ot nubbglasen ::led 

sa ville ~;Ia.'1.nerhein ha deiJ. f3Tllda. 

, :n"8.nnerheir.,are" för 

nan hade ett si€1lalcentrum i:1sprä:'lgt i berg. I or.:;;:;ivningarna "'Tar 

radios tationer nlacerarle 'r.'ced telefonlerlnin[7ar till ce'1 trunet 
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för radioförbindelser, som. var besatt d:rgnet runt. I ett rum intill 

vilket inte fick beträdas, :'lade tyske.rna uppställt e!l rad stativ, 

övervakat aven man, varifrån fö~indelser ordnats till Tyskland och 

fronterna i Finland. 

Jag besökte ett förråd för reservrör till stationerna. Varje kväll 

gick en fordonskolonn till fronten och var framme där på morgonen. 

:?örrådet innehöll en massa rörtyper, I:u:,m hade t~rdligen vari t tvungm.a 

att skrapa ihop mh',ngl. olika stationstyper, vissa rör hade !:l'rcket kort 

livslängd och var svåra att anskaffa. Vi drev i Sverige hårt med stan

dardisering även om det orsakade vissa konstruktiva svo.righeter. 

För att t belysa l::_vet ps. höskvarteret vill ja,'!, berätta om 

en middag officersmässen. Vi bjöds 

enda rätt. Spartanskt, men man var ju i 

fiskso~pa med potatis i som 

• E=teråt bjöds p~ kaffe 

""ed konjak. 'Ti satt tillsammans med några unga löjtnanter, som berät-
I',,' 

tade att det var Napoleonko'jak, gåva från franska staten. Gästerna 

slrulle få tre men om flera skulle dessa betalas. Det blev n8.gra 

~las, först talade löjtnanterna svenska men sm/ningom övergi ck :nan 

till tyska, men vi behöll "lår svenska. i::an syopatisere.de med Tyskll8.."ld 

vilket ju var naturli::::t och talade n!\.got förklenande om oss Gvenskar 

som in te var med i kriget. I!I8.."l försökte övertala oss 8,tt på natten 

våldgästa ett regeoen te i närheten, di t man kunde smyga sig in, men 

vi avstod från äventyret. 

ck vidare per tåg till C8..'Ula Karleby, delvis i sovvagn, 

de.r man fick lov att påklädd med en filt över sig på en brits 

i sällskap med en finne i britsen ovanför. Framme mottogs jag aven 

överste, som jag tid träffat. 

I Gamla Karleby hade man organiserat ett radiolaboratorium och 

're~kstad, där man huvudsakligen tillverkade 

rysk radiomateriel ocn jag träffade en krigs 

io. 8.."l reparerade 

, som var fr~n Kiev 

och talade tyska. Han reparerade en rysk bärbar station, hade ett 

schema uppsatt på väggen, jag fann ett fel p~ schemat och han erkände 

att det var fel. J\1an visade en rysk infraröd s i,:;nalanordning , som 

V8.r kopplad till en kulspruta. :Den anvä."ldes :-ör bevakning aven fron t

sträcka och när den riktade ljusstrålen bröts aven människa startade 

~~lsprutan automatiskt, dock med någon fördröjning för att den inte 

skulle ree.gera för f~1.g1ar son bröt s trålen. 

Dessutom visades en rysk förniir .~nin-::s anordning med 

rad:'osignalstyrning. Den täta lådan innehöll två s stämda 

""ör olika frekvenser, soo exci terades av s,:,olmagneter. ~Jär s-;ä':lgaff-
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larna svä~gde upp till fulla amplituder slöts kontakter till spr?ng

laddningen. :\Ta1'1 berättade att en d;;rlik anordnillg hade använts i Kiev 

vid tyskarnas erövring av denna 3tad. Det förnämsta hotellet i staden 

hade minerats och anslutits till nämnda apparat, som tillsa~~ans med 

en radiomottagare med sin antenn grävts ner i jorden. Ryssarna beräk-

nade den tidpunkt då den tyska staben hade installerat i hotellet 

och sände då ut radiosignaler från en avlägSen station med sådan nodu

lation att stä.1'Jlgafflarna reagerade. För att batterierna sh.'"Ulle räcka 

tiden ut var dessa via ett ur inkopplade viss tid av dygnet. 

Det påstås att sprängningen lyckades. 

Den visade apparaten hade nan grävt upp i Viborg. Vid ryssarnas åter-

fick man vid förhör av fångar reda o~ att förhärjning i staden 

var pla~lagd. Pör att förhindra utlösning placerade man i hamnen en 

kanonbåt, som sände kontinuerligt med sin radio modulerad med en gram

mofonskiva. Härigenom övers~rdes mottagaren varför någon anna1'1 signal 

ej kunde mottagas. :,Tan körde en lång tid på detta sätt ::1ed fäljd att 

grammofonskivan nöttes ut. Till slut lyckades ill::-n genom f~ngförhör 

få reda på platsen och grävde upp den. Gra"'Cr.lofonskivan påst3.s finnas 

på ett museum, där hä~delsen relateras. 

På stadens gator s11gs r:;'ska f&.ngar arbeta :led grävning för avlopp. 

:De arbete.de utan att någon bevakning behövdes och ~lälsade artigt på 

översten när han bytte några ord med dem. ::Je behövde endast arbeta 

halv dag eftersom finnarna hade sv2.righet att skaffa tillräckligt ned 

ma t. II s.gra ry:::mingar förekom in te. 

Besöket i Gamla Karleby avslutades på stadshotellet i sällskap 

med översten och borgmästaren. ';Ian var stol t att bjuda på mesimarja, 

likör ord på åkerbär, som var en specialitet för trakten. 

Branden. 

Dagen före Kristi Himmelfärdsdag 1939 deltog jag i en vårutflykt 

som Radiotekniska Sällskapet ordnat till ;·Tynäshanm. och Landsort, där 

nya tekniska anordningar demonstrerades. Efter en sen middag i 

Nynäsh8:"n ~\:om j ag hem vid 24-tiden, somnade och valmade vid tiden, 

tittade ut Cenon f6nstret, som vette mot norr, såg en svart rökpelare, 

misstä..l1.1;;:te att det kunde vara Frösunda. I saml!la ögonblick ringde tele

fonen och vaktpos ten vid FrösuIlda meddelade att yerkstaden brann. 

Jag kastade på nig mina sänsta kläd.er, fick en ta:ci och när vi kom 

fram vä::;!'ade föraren att köra in på området grund av den kraftiga 

brenden. Jag sprang över fältet, verkstaden var övertend och den till

kallade borgarbrandkåren fr~~ Hagalund kunde ingenting 
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ELDSOLYCKA PÅ L:A FROSUNDA 


Natten mellan den 17 och 18 sistlidna maj månad nedbrann 
till grunden den gamla verkstadsbyggnaden på Lilla Frö

'runda. Samtidigt övertändes och skadades i hög' grad den 
bredvidliggande s. k. laboratoriebyggnaden, vilken därför 
inom en snar framtid kommer att rivas. Tva för alla fält
telegrafister välkända byggnader hava alltså försvunnit. 

Naturligtvis har branden åstadkommit ett avs~'värt av
bräck i den just nu synnerligen omfattande och forcerade 
verksamheten vid tyganstalten. Om orsaken (il! branden kan 
ing'en lin g' yttras då en omfattande utrednbg pågår genom 
sta tspolisens försorg. 
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Js.g l;:o-r.cerrt:::-erade 

v9rkstaden, dir vi hade lataratoriet och ri~kon~or9t p~ ~vre v~nirr~en. 

s.v röl~ 2. tt ~ a.g 

t e V 2J.1 d a • Jag fick tag i en soldat tog ~lonO::l i 

~u.pp i'ör tr8.p:9al1 oell in i :::i tt rturr oell 11änte..de a:1 dyrba~ -?~i.l t3t~rrze:neter, 

översänt för a~t jaG 

jag f~~~tt ut den pil bac!~en :i::tu1.de jag ~ betrakta 

för att lqla eled 

dem, IrrEm. vattnet tog Gl'.'t, Eagal1..Elus ::.'e3ervoar var t:5:1d. Jnde:::- tiden hade 

dock Stockholms ~::r8.j.""1.dk3.r }:o;:--di t till platsen :,1Em elen Yig:::-ade att del ta i 

edn.i:ng till 3rtlnnsvilcel1, c:a ~ ~!"'\ ".~ ..,i '''; \...' ~._ • 

började kola och 91dhi:::-d~r ~om • 

dock altickas nen 

':olja-::erna spikade ' .. l:9P en st2.11~1i:J.g tltef~2~ ena S~: att la~ora-

pres-

:3 ellYl :!-r~z8.'!: 

Di t .L.ill3tt:des oell lycl\:ades rS:idda ri tar~ivet Gell en del i:n~re~nta~i~er. 'tTerk-

3ede.2l det hela oedar:c-at of-Oice~smässen. 

ti.~.0~. ~Tad :?len :~J.nde :niss-

E::,yta, ple .. cerad i :l:.tt:1elen a'T.T 'rerlcstfiden, 

tem-

etillcud T~ 

f6reskrifter hade ~eddelats. 

I 

ci<:a.des lab 

...;::0 .... -,--._."'\,..., ~ 

..... ~---"-,:,,.;. ... .;:;. ..!-
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om organiserat sabotage. Tillverkningen av stationerna skedde utan 

angivande att det gällde en finsk beställning, det var svensk text 

på skyltar, men det hade vid något tillfälle hänt att finska office

rare besökt verkstaden. Ryktet om finsk beställning kanske därför 

hade fått spridning. Någon anställd vid verkstaden va.r dock inte 

misstänkt. 

Personalen fick uppge värdet på de personliga ägodelar, som gått 

förlorade. För ~in del fick jag ersättning för en räknesticka. 

Lokalja.kt. 

Det gällde att skaffa lokaler för fortsatt verksamhet. Jag fick 

up:;Jdraget att undersöka marknaden och gav mi e ut 1'1 jakt för att fin

na något lä~pligt. Kronans bagerier i erg hade lagts ner men 

vid besök fann jag att de inte passade för ändam~'let. I Aloy sklllle 

ett bryggeri läggas ned men det var ännu säwre. Jag besökte ett ned-

lagt spinneri i Uacka, en stor träbyggnad som eventuell möj t. 

Öman ringde en kväll att han förfrågat sig hos Stockholms stad 

om n1got lämpligt fanns. Man nämnde Katarina sjukhus Söder, som 

vari t nedlagt för några år sedan. Ea..'1 föreslog att vi genast skulle 

dit/beväpnade med ficklampor •• En man fanns på plats, som släpp

te in oss och visade oss vägen. Det var ett stort byggnadskomplex 

med en stor gårdsplan. I rummen vi gick igenom hade takputsen fallit 

ned på golven, vi travade genom gruset. Det var stora lokaler, präk-

källare med vackra valV, nedrostad centralvärmeanläggning. 

Efter vår inspektion, som tog några timmar vid ficklampors sken, 

kom vi till den övertygelsen att området skulle vara lämpligt. Hyran 

skulle bli 90 eee kronor per år men kronan skulle bekosta iordning

ställandet. Det blev också förvaltningens beslut. En ingenjör vid 

verstaden, Laurin, fick uppdraget att med alla medel på kortaste tid 

sättaf.d. sjuL~uset i användbart skick. Han visade sig vara den rätte 

mannen att organisera det hela. En härskara av skilda yrkeskategorier 

sattes ig'':mg, rengöringspersonal , snickare, målare, rÖITlokare elek

triker m.fl. Elverket grävde upp gator för nedläggning av kra.ftigare 

kablar, Televerket installerade växel, telefoner. Utrymmet uppdelades 

på maskinverkstad, montering etc. kontorslokaler, ritkontor och la

boratorium. Reda."1. den 1 december 1939 kund.:' iJj.flyttning ske. Kostnaden 

blev nog rätt på g~xnd av den vålsamma forceringen men tidsfak-

torn var betydelsefull, eftersom andra världskriget under tiden hade 

inletts. Det väckte viss munterhet då ing Åke Janzon skulle ta sitt 

~. __ ..... _---------------
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labrum i besittning, det var nämligen försett med madrasserade inner

väggar och dörren utrustad med ruta av tjockt glas. Ing. Janzon ansåg 

det vara onödiga försiktighetsmått i hans fall. Mitt rum hade 

blåmålade väggar och man frågade mig om jag önskade någon annan 

färgsättning. Blå färg anses av psykologerna ha en lugnande inverkan 

vilket jag tyckte kunde vara lämpligt för mig P8, grund av den hets, 

som var rådande i dessa tider. Rummet var dessutom försett med kakel

ugn, vilken varje morgon spred en härlig värme från en vedbrasa. 

~[edan lokalerna iordningsställdes satt Berzell och jag tillsam

mans för att utreda anskaffning av verktyg och maskiner mm. för verk

staden, allt var ju borta. Vi te-lefonerade till firmor, som förde 

dylika ting, bestämde en dag för sammanträffande i vår skrubbliknande 

lokal. Den överenskomna dagen stod försäljare i kö med prislistor 

och leveranstider. Vi köpte maskiner och verktyg på löpande band. 

Inget krångel med anbudsförfarande o.d. förekom. Vi var direkt be

slutande i alla ärenden. Det var snabba affärer. En man hade 3 st • 

modärna fräsar stående inpackade i New Yorks harr.1Il, 30 000 kr/st. 

Vi köpte fräsarna och de kom. Ännu b:ade inga båttransporter över 

Atlanten hindrats, vilket ju förekom senare ~~der kriget. 

Samtidigt med de bekymmer som gällde ordnandet av provisoriska 

lokaler skulle även nybyggnads frågan lösas. Det hade då bestämts att 

laboratoriet och ritkontoret skulle bilda en enhet och verkstäderna 

få en egen organisation. Hittills hade jag varit teknisk chef för 

det hela men det ~~sågs lämpligt att jag inte skulle belastas med 

tillverkningssidan. Vissa förberedelser hade gjorts och en dag blev 

jag kallad till ett sammanträde på tygdepartementet, som på den 

tiden låg vid Tegelbacken. Där hade samlats representanter för kungl. 

byggnadsstyrelsen, Fälttelegrafkåren m.fl. Det diskuterades nybygg

nader och man kom överens att verkstäderna skulle placeras vid Sol

valla i närheten av Sundbyberg, där kronan innehade mark, och Ellab 

vid FrösUIida inom samma område som förut. när man var klar på dessa 

punkter efters~~des generalfälttygmästaren Osterman, som ställde sig 

lutande mot en stolsrygg. På hans frågor svarade representanten för 

byggnadsstyrelsen. Inga skrivelser uppvisades. 

O Har ni bestämt er för plats för byggandet? 

B redogjorde härför. 

O Har ni arkitekter som kan göra jobbet? 

B Inte själva men vi hyr dem. 

O Har ni pengar? 

B Ja 

O Ja, då sätter vi ig~ng. 

Och därmed gick han ut ur rummet. Det var en snabb affär. 
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Jag och representanten för FältelegrafkQren, Wallman, åkte ut till 

Frösunda och tittade på ett område, som låg på något avstånd för öv

rig bebyggelse. Det var en backe, beväxt med träd och buskar och såg 

inte så värst inbjudande ut, men jag accepterade läget. 

På min lott fick jag arkitekt Holmdahl, en äldre man, och på 

Berzells lott arkitekt Lettströro., som med en l;:Öpanjon hade en arki

tektfirma. C:a 20 år senare blev Berzell chef för Signalverkstäderna. 

En dag blev jag påringd av ark. Holmdahl för sammanträffande. 

Då jag själv var hårt engagerad av arbetet överenskoms om en söndags

morgon. Lördagskvällen innan gjorde jag ett förslag till byggnad i 

tre etager med ett plan 32x12 m med uppdelning i rumsenheter för 

skilda ändamål. Vi träffades hos honom som bestämts och han ansåg 

planen lämplig. Efteråt översändes ett utkast till rumsritningar med 

toaletter, trappor, varvid diskuterades i detalj rums hö j d , fasta 

labbä~kar, labbord, vägghål för ledningar, kabelstegar, 3 st.skär

made rum med kopparplåt, väl hoplödd, utrustning av rum för fukt

prov, ackumulatorer, skakrum med monteFingsplint för skakmaskinen, 

som skulle gjutas från berg och isoleras från huset i övrigt för att 

möjligast minska den akustiska kopplingen till huset, lunchrum med 

värmeskåp, ritningskopieringsrum, ritningsarkiv som var brandsäkert, 

verkstad med förråd mm. En konsultfirma för elektrisk installation 

utförde programhandlingar för den elektriska installationen, lednings

förbindelser mellan olika labrum och kopplingscentral, motordriven 

cellkopplare för 220 V ackumulator med tryckknappsinställning, hög

frekvenskablar, blytrådsledningar för telefoni, lokaltelefonanlägg

ning med automatväxel, sökningsanläggning med högtalare i alla rum, 

t.o.m. WC. LM Ericssons brandalarmanläggning ingick även i installa-

tionen. 

Värme och varmvatten drogs i kulvert från värmecentral inom områ

det. Huset byggdes{ betong med riklig armering. Översta botten gjOI"

des speciellt kraftig för att klara vissa flygbomber. Det skämtades 

med att huset skulle hålla ihop även om det välte omkull. 

Anbudshandlingar framkom snabbt, likaså a~tagande av byggfirma. 

Schaktning och sprängning av grunden kom snabbt igång. Byggnaden 

står helt på berggrund. 

Den 1 oktober 1940 kunde inflyttningen ske. Den 15 oktober 1940 

igångsattes inflyttningen för verkstäderna iSolvalla. 
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Tillverkning av 10W-stationer. 

En förserie på 25 stationer hade före branden tillverkats och 

fanns tillgä.T).gliga~ Tillverkningen av 200 stationer hade ju gått 

till spillo genom branden. 

1940 hölls ett sammanträde på Ellab, nu på Katarina, under led

ning av den av regeringen tillsatte "radiokommisarien" Håkan Ste:eky, 

varvid en fortsatt tillverkning av stationer diskuterades. Jag för

klarade att ritningar härtill var komplett~ och i ordning. Genom att 

tillverkningen nödvändigtvis måste utspridas på ett antal godtagbara 

tillverkare ansåg Sterky att behov förelåg aven granskning av rit

ningarna, speciellt gällde detta åsatta toleranser, som man misstänk

te ku .... "T).de vara för snäva. Genom sina förbindelser med: LM Ericsson 

ansåg han sig kunna utlova ett granskningsarbete där. Så skedde. 

Vi översände 7 satser kopior till LME. Efter några veckor kom de gran

skade kopiorna tillbaka och det var med en viss spänning paketet öpp

nades aV ritkontorschefen Berzell, som var dell ansvarige. Kopia efter 

kopia gicks igenom. Den enda anmärkning som hittades var ett annat 

sätt att ange måtten på en kuggväxel. Eftersom vi ansåg vår metod 

likvärdig om inte bättre blev det ingen ändring. Det var ett gott 

betyg till vårt ritkontor. 

När man nu skulle planlägga tillverkningen var det nödvändigt 

att utnyttja de resurser som kunde uppbringas inom landet. Den indu

stri som hi~tills sysslat med militär radiomateriel hade liten kapa

citet och denna var dessutom engagerad för marinen och flyget. Man 

hade beräknat att industrikapaciteten totalt kunde avverka för 6 mil

joner per år även rundradion inräknad. 

Dessutom tillkom problemet att för vår tillverkning utfärdades 

ett stopp för beställning av verktyg och pressning av bakelitdetal

jer för att uteslu~ande stå för flygets räkning, som var beroende av 

utländska detaljer och som nu inte kunde fås. Men en del press gjut

ningar hade vi framtagit för 200-serien men en utökning hade varit 

önskvärd för att undvika maskinarbete. 

Man beslöt att gå två vägar, den ena att lägga tillverkning av 

enheter hos rundradiOfirmor, som bedömdes l~~pliga, den andra att 

beställa enstaka detaljer hos tillverkare utanför radioindustrin. 

En sats B-delar tillverkades av Philips i Holland, Centrum Radio till

verkade enheter, spolsystemet till A-delen osv. 

För att klara den andra utvägen inrättades ett planeringskontor med 

en ingenjör frän Ellab som chef. Det blev 60 olika tillverkare. 

som deltog i detta. En del av dessa var främmande för toleransmått, 
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de salmade utrustning härför, det var något nytt för dem._ Televerkets 

verkstad i Nynäshamn och LM Ericsson levererade perfekta detaljer. 

Som sammanställningsverkstad kunde Sienalverkstäderna användas. 

Inflyttning hade skett i nyuppförda lokaler vid Solvalla och man hade 

skaffat sig god utrustning. Man hade där en personalstyrka på 400 man 

och var nog en bland de största i branschen. 

Jag vet inte hur många stationer som tillverkades men de kom att 

utnyttjas i många versioner, för klövjning, cykling, i värn mm. 

Rätt många omändrades till 25W-stationer för fordon, stridsvagnar. 

Man berättade at;t under mobiliseringen i Horrland vintern 1942 

låg många stationer översnöade i diken medan personalen var syssel

satt med att bygga baracker för att skydda sig mot kölden. När man 

klagade över radioförbindelserna skickades en löjtnant Karlin upp 

till Norrland, letade rätt på stationerna och undervisade i skötseln 

av stationerna. 

Några 10W-stationer fick sitt elddop under kriget. I det signal

förband som tillhörde Svenska Frivilligkåren till Finland i januari 

1940, ingick ett antal 10W-stationer. Vid ett tillfälle då en grupp 

var under direkt beskjutning tillkallades hjälp men personalen var 

tvingad att liggande platt på magen driva handgeneratorn med en man 

till varje vev. 

Stridsvagnsradio. 

Den första radiostation för stridsvagn fick jag se under en sig

naofficerskurs omkring 1927 då man för kursen visade upp ett plåtklätt 

fordon på hjul försett med en påhängd Telefunken gniststation. Mast

anläggningen fästes utvändigt på fordonet. Jag tror lmappast att den 

fungerade. Stridsvagnar hade ju på engelsk sida utvecklats under 

skyddsbeteckningen "tank" och med framgång deltagit i krigets slut

skede. Efter kriget fortsatte utvecklingen i de flesta länder då man 

insett stridsvagnens betydelse i krigföringen, vilket besannades under 

andr~ världskriget. 

I Sverige hade firman Landsverk i Landskrona startat tillverknning 

av stridsvagnar och hade skaffat sig en tysk stridsvagnsexpert för 

utvecklingsarbetet. Enligt fredsavtalet efter första världskriget var 

Tyskland förbjudet att utveckla stridsvagnar, d0t berättas dock att 

detta skedde på ryskt område. 
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När den första prototypen kom till Frösunda förprov med inmontering 

av radio var vagnen försedd med ett räcke av järnrör, som var isole

rat fäst på stolpar. Fr~n någon mystisk källa hade man fått uppgift 

att antennen skulle bestå aven horisontell ram ovanpå men lågt pla

cerad på vagnen. Vi provade den dels som ram, dels som öppen antenn 

men fann att strålningen var dålig. Jag uppsökte den som på artille

ridepartementet handlade stridsvagnsärendet, Gillner, och föreslog 

en antennstav. Det ansågs emellertid att en stav inte skulle klara 

sig vid körning i skog men jag garanterade att detta skulle kunna 

lösas.Jag ville även placera antennen på det vridbara tornet för att 

vara ur vägen för kanonen och dessutom få en utbuktning på tornet för 

att där placera radiostationen. Denna utbyggnad ville man inte vara 

med om, på de bilder man hade på stridsvagnar hade man inte iakttagit 

något sådant. Jag framhöll att denna utbyggnad skulle bilda en mot

vikt mot kanonen coh därmed underlätta handdrivningen av tornet, 

speciell t i lutande lägen. r!!otvilligt skulle man dock fundera på saken. 

Så småningom begärde man uppgift på utrymmesbehovet, fästanord

ningar för stationen och hål tagning för antennen. 

Vi konstruerade ett fjädrande antennfäste av tätslagen f yrkan t

tråd så att antennen fick ett stadigt upprättstående läge, Staven 

utfördes av duralrör. Mellan två intillstående träd spikades en kraf

tig planka på sådan höjd över marken att tornet nätt och jämt kunde 

fritt passera. Vagnen fick ta sats utför en backe och fick god fart 

vid passering av plankan. Antennen slog bakut ner mot marken utan att 

skadas. Flera prov gjordes. Resultatet övertygade åskådarna. 

Antennstaven utgjorde ett riskmoment vid kontakt med elektriska 

ledningar, speciellt farligt var detta vid lastning på järnvägsvagnar. 

Sönderbränning av apparaten förhindrades genQm en kondensator i serie 

med antennen och för att dessutom skydda personalen förseddes staven 

med plaströr, som påträddes med hjälp av tryckluft. Efter kriget ut

fördes staven av glasfiber omkring en kopparledare. De första kom 

från tUJA men blev sedermera av svensk tillverkning. Man gjorde därvid 

metspön av glasfiber och efter en tid även stavar för höjdhoppare. 

Ett problem som vi från början fick ta itu med var avstörning av 

motorns tändsy.stem, vilket måste ske för att möjliggöra mottagning. 

Detta gällde även andra motorfordon men störningarna i stridsvagnarna 

var särskilt svåra då dessa arbetade med högre tendspänningar. 

Varje tändstift måste förses med en kopparkåpa och tändkabeln 

förläggas i böjbara metallrör, som förenade tändstiftskåpan med för

delaren, som i sin tur förseddes med en metallkåpa. Laddningsgenera

torn utledningar förseddes med filter. Denna anordning utgjorde skär

mad avstörning, som måste införas på alla fordon med mottagning under 
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gång. För andra fordon, som ingående i en kolonu, där radiofordon 

även ingick, infördes begränsad avstörning, bestående av ett mot

stånd på 10 000 ohm till varje tändstift och 1 000 ohm till fördela

ren. Et~obiliseringsförråd av dessa motstånd skulle uppläggas och 

föreskrifter för monteringen utarbetades. Anbudsinfordran utsändes 

och Ellab skulle genom prov undersöka dess lämplighet. För att efter

likna förhållandena vid ett tändstift användes en pulsmodulerad sän

dare, som drev ström genom motståndet. Vid provning aven motstånds

typ råkade en eldsvåda uppstå genom ett olämpligt lackskikt över 

motståndet. Detta fattade eld och brinnande lackdroppar föll ned 

och satte eld på oljan i en provisoriskt uppkopplad transformator. 

Brandkåren kom och släckte innan större skador skedde. Det var ju 

ganska klart att detta var en olämplig motståndstyp. 

Genom att stationen var placerad i det vridbara tornet måste de 

elektriska förbindelserna med vagnen i övrigt ske över en roterbar 

k3taktanordning, svirvel. Det ursprungliga utförandet, utfört av . 

vagnstillverkaren bestod aven skiva av ~~lkanfiber med pålagda 

släpringar av mässing mot vilka borstar släpade. Emellertid uppstod 

klagomål över dålig överföring av talförbindelserna mellan vagns chef 

och förare. Ellab fick ett exemplar att undersöka. Vi utsatte skivan 
I 

för fuktprov och fann mycket lågisolation. Ellab fick uppdrag att 

konstruera en mer driftsäker svirvel. Vid den tiden hade man lyckats 

komma över svirvlar från USA, England och Ryssland och även Tyskland, 

som studerades noga. Vi balöt dock att framställa en egen typ som 

fordrade mindre utrymme och som var fuktsäker. Vi lade ner mycket 

arbete på kontaktbanorna eftersom det var ett krav på godkontakt 

även efter längre tids förrådsförvaring. Kontaktytorna grOVförsil

vrades och hårdpolerades och med lämplig borstkvalite erhölls god 

funktions säkerhet , vilket verifierades genom långvariga prov. 

Tillverkningen överlämnades till firma Uno Särnmark,Göteborg. 

Samtliga vagnar förseddes med denna svirvel, som visade sig fungera 

u tan anmärkning. 

Man ansåg att anskaffningen av stridsvagnar inte skedde i det 

snabba tempo som tidsläget krävde. l\1an vände sig till Skodafabrikerna 

i Tjeckoslovakien och man fick firma Jungner i Oskarshamn att åtaga 

sig agenturen. Det var en mindre vagn med kulsprutor i tornet. Man 

fick stuva in radion på olika ställen i vagnen.T,~edan vagnen stod på 

sandplanen i solljuset klättrade kapten Ekelöf~ ägandes en rätt kraf

tig kroppshydda, in i vagnen och pressade sig ner i förarsätet. Efter

åt berättade han att han arbetade minst 1 timme i sin ensamhet för 

att komma loss, vilket skedde först när han lyckades kränga av sig 

stövlarna i det trånga utrymmet. Han tyckte det var genant att ropa 
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på hjälp. Pntagligen fick ma~ lov att på denna plats utta småväxta 

individer. Det militära värdet hos dessa vaGnar bedömdes nog också 

inte vara tillfredsställande och vagnsserien utgick ur organisationen 

när andra vagnar kom fram. 

De radiostationer, som m&terades in i stridsvagnar och fordon var 

av serien 25W Sv. Dessa ski~de sig fran 10W endast genom andra rörtyper. 

Glödströmmen kom från vagnens ackumulator, som även dreven omformare 

för anodspänningen. Omformaren var av vibratortyp, utvecklad och 

levererad av hissfirman Graham Brothers. Den hade utvecklats a~f ing. 

Widakovitch, österrikisk ingenjör, som flyttat till Sverige någon 

tid innan nazisterna tog makten. Han gjorde ett bra jobb och önskade 

ett intyg av mig att hans arbete var nödvändigt för försvaret, vilket 

han tillmätte stor betydelse vid hans ansökan om svenskt medborgar-

skap, vilket också snabbt beviljades. 

Sedermera kunde utländska roterande omformare anskaffas, vilka 

nog gav oss mindre bekymmer. 

Vid installation av radio i stridsvagnar måste skyddet mot meka

niska påkänningar utformas. Vid körning på isiga vägar förseddes ban

den med dubbar som åstadkom kraftiga vibrationer hos vagnen och även 

besättningen. Vid träff på vagnen uppstAr kraftiga sättningar. Upp

hängningen av stationen måste därför skyddas mot sådana påkänningar. 

Härför användes gummibuffertar som måste anpassas för denna tvåfaldiga 

funktion. Ett visst rörelseutrymme måste finnas för apparatlädan så 

att denna inte utsätts för slag mot pansarväggen. Dessutom måste finnas 

en mekanisk säkring så att lådan inte kastas loss och kan skada be

sättningen. Ett annat krav är att gummikvaliteten skulle i det närmaste 

behålla sin elasticitet i kyla. 

Åtskilliga utföranden provades. Vi konsulterade en gummispecialist. 

Genom skakprov konstaterades att den värmeutveckling som erhölls vid 

vibrationsarbetet måste avledas, i annat fall förstördes gummit. 

Konstruktiva lättnader erhölls när man skaffat sig tekniken att svetsa 

ihop gummi och stål. Ett samspel föreligger mellan buffertarnas skydds

verkan och apparatens egen hållfasthet mot påkänningar. Det visade 

sig lämpligt att bestämma egenresonansen till 25 Hz, varvid skyddet 

börjar verka vid 35 Hz och uppåt (utrymmesskäl) och att apparaten själv 

klarar av lägre frekvenser. Det visar sig att påkänningar av högre 

frekvenser oflast leder till brott medan de lågfrekven~är ofarligare. 

Genom konstruktiva åtgärder inom apparaten kan man undvika att dessa 

frekvenser uppträder. 

Eeträffande den vidareutvecklingen av stridsvagns stationer se av

snittet: Frekvensmodulerad era. 



Superregenerativ era. 

Den tidigare framtagna 1W-stationen, som arbetade med telegrafi och 

som därför erfordrade en för truppen besvärande utbildning, borde er

sättas med en telefonistation. Jag var därför inriktad på att åstadkom

ma en lätt bärbar station, som även skulle möjliggöra föerbindelser 

Q~der marsch. Av flera orsaker skulle det vara lämpligt att arbeta med 

ultrakortvåg, frekvenser över 30 rilRz. Den enklaste och känsligaste 

mottagaren var den som arbetade med superregeneration, där återkopp

lingen av mottagningsknetsen påverkades aven oscillator på sådant 

sätt att vid inkommande signal f'.terkopplingen dämpades (quenching). 

r.letoden Gav en god förstärkning. 

}i~å.."lga utföranden provades, sysselsatt härmed var Lennart Nyström 

med Lustarmen, som var en energisk experimentator, och som fick sitt 

öknamn därför att han var så magerlagd. labbet benämndes de smala 

sladdar, som envändes vid spänningsmätning, lustarmar och därav namnet. 

Slangord var mycket vanliga på labbet. Vid ett senare tillfälle sökte 

jag kontakta en ingenjör och då jag öppnade dörren till hans rum satt 

hela gänget där, pratade och rökte. Jag sa: -Det här är ingen dräng

stuga, ut och jobha." Det möttes med ett skratt. Efteråt bildades en 

kamratklubb, som kallades drängstugan och själv fick jag namnet bonden. 

Experimentet med superregeneration ledde till tillverkning av några 

provstationer, med vilka en del räckviddsprov gjordes. !i;an fann att 

närliggande terrämgskuggor försvårade förbindelserna och dessutom upp

trädde reflexioner i backsluttningar påverkande ljudstyrkan. 

Stationslådan med ackumulator och anodbatteri bars i: mes på ryggen 

med en antenn av ett rör med fjädrande led och med en burk i toppen 

som kapacitet i serie med en spole, en anordning för att lyfta upp 

strömbuken och därigenom förbättra antennstrålningen. Apparaten manöv

rerades från en mindre låda, som fästes vid livremmen på magen, genom 

en böjlig axel, med vilken vridkondensatorn kunde inställa~, och genom 

en kabel sändning-mottagningsomkoppling, mikrotelefonanslutning. 

Någon serietillverkning kom ej till stå.."ld, andra arbetsuppgifter 

tillstötte, varför projektet blev vilande. 

Några år därefter fick jag meddelande från förvaltningen att Svenska 

Radio AB erbjudit sig att tillverka en radiostation, som utvecklats av 

Marconi i England. Ett par stationer skulle överlämnas till Ellab för 

provning, vilket skedde. När jag öppnade lådan för att se närmare på 

innanmätet måste jag bryta en blyplomb. Jag såg genast att var en ordi-

när superregenerativ mottagare och satte på locket. 
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Några minuter därefter kom en man från firman för att rätta till ett 

fel som man glömt att åtgärda. Han återv&~de och det dröjde inte m~iga 

minuter förrän direktören för firman, komn:endörkapten Wibom, ringde 

och var i högsta grad förgrymmad. Han hade hört att jag hade brutit 

plomben och det var inte alls meningen för det här var en topphemlig 

konstruktion av stor teknisk utveckling och skulle därför anmäla mig 

för vederbörande osv. Nu kände jag till Wibom tidigare så jag tog över

halningen lugnt. 

Jag framhöll att stationen måste undersökas enligt mitt uppdrag 

och att man inte kunde fordra att kronan skulle köpa grisen i säcken, 

jag sa också att apparaten inte innehöll något enastående märkvärdigt, 

som man kanske sagt honom. I varje fall lugnade han sig och gav mig 

tillåtelse att bryta plomben och det hela slutade i bästa samförstånd. 

Ett par av Ellabs ingenjörer undersökte stationen i olika avseenden 

och sammanförde resultatet i ett protokoll, som upptog c:a 30 punk

ter, vilka borde åtgärdas för att stationen sID~lle vara godtagbar. 

Jag sände förvaltningen min bedömning av stationen j2~te protokollet 

som i sin tur remitterade detta till firman. 

Efter genomgång av anmärkningarna åtog sig firman att åtgärda en 

mindre del men förvaltningen blev inte tillfredsställd varför beställ

ningen uteblev. Efter en tid kom ett meddelande till förvaltningen 

från en hög militärstab att på grund av det allvarliga tidsläget man 

fick lov att ta risken med beställningen, trots de föreliggande anmärk

ningarna. Därmed avlyftes ansvaret från förvaltningen och beställning 

gjordes. Den omfattade goo stationer och samtidigt beställdes detaljer 

för en lika stor sats, som därvid skulle snabbt kunna färdigställas om 

behov skulle yppa sig i framtiden. 

Ingen typprovning skedde vid Ellab antagligen på grund av brådskan 

utan en första sats sändes direkt till en signalskola för infanteriet 

varvid medföljde en ingenjör från firman för instruktion och serviae. 

För att utföra detta arbete var han försedd med tång och plomber. Han 

fick ofta skifta plomber på stationerna. Inställning av frekvens för 

sändning-mottagning skedde med samma ratt men eftersom frekvenserna 

skilde sig åt ::Jåste ratten justeras något vid mottagning och efter att 

an tal växligar befanns ratten i ändläget och man tapp::>,de förbindeeen. 

Vi kallade detta frekvensvandring. Spolen var dessutom lindad på luft, 

utan stomme, och kunde därför ändra sig vid tr~~sport. Plomben måste 

brytas och spolvarven justeras. Ingenjören fick springa, från station 

till station med plomberingstången i högsta hugg. Till slut tröttnade 

han på detta och lämnade ttLngen till skolans chef, Colliander, som i sin 

tur överlämnade den till ett lEfäl, ~r~~ insåg tillslut det ::neningslösa 

i proceduren. Huruvida tången återlämnades känner jag inte till. 

_ .... - .... _------------
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Stationen var visserligen bärbar men måste vid användning placeras på 

:m?rken och upprättas. Antennen bestod av två stava.r horison tell t över 

marken, dipol. Efter utförda försök på skolan f'ra.mkom så ma....'"lga allvarli

ga anmärlmingar att den inte ktmde godtas för sitt e.ndamål utan man före

slog att d~n skulle kasseras. Under tiden hade den beställda serien 

färdigställts och på grund av anmärkningarna hade förvaltningen kasserat 

hela serien. 

Oberoende av detta hade firman utan order fr2n förvaltningen färdig

ställt en andra lika stor serie för leverans. Ped hänvisning till kon

trakt fordrades betalning. Förvaltningen hänvisade till att någon order 

för tillverkning inte lämnats nen att man e!'lligt kontraktet skulle beta

la framtagna delar till stationen. Det gruffades nog en hel del men slu

tet blev att kronan betalade. Även denna andra leverans skrotetdes • 

Från begynnelsen medveten om stationens skröplighet väcktes tanken 

att ta upp de~superregenrativa mottagaren igen på programmet. Sedan vi 

installerat oss på Katarinajimriiie vi sätta fart på arbetet. :rya typer 

på konponenter hade framtagits med möjlighet till mer kompakt uppbygg

nad än som tidigare varit fallet. Apparaten skulle medge förbindelse 

under marsch. Den hLillde göras lättare än för~t. Apparaten med stavantenn 

utan fjädrande fäste skulle placeras i livre~~en på framsidan av kroppen 

med antennen pekande uppåt framför vänstra axeln. I.Ianöve:c'organen bli 

därvid lätt åtkomliga på apparaten. Batterilådan buren på ryggen. 

Iilottagaren förbättrades, separata sändar-mottagarinställningar, ingen 

frekvensvandring, direktkalibrering i frekvems. Praktiskt tagete elimi

nerad utstrålning från antennen av signaler från mottagaren i lyssnings

läge, vilket skedde genom balansering via ett rör. 

Ritningsarbetet igångsattes varvid pressgjutning i största utsträck

ning skulle utnyttjas, efterarbetning skulle gälla endast skruvhål o.d. 

Detaljer i nära anslutning till ko~~ande pressgjutning tillverka~es. 

Prototypapparater kunde härigenom·hopsättas och provas. Det visade sig 

att allt fungerade som avsetts. 

Vid ett sammanträde med förvaltningen, representanter för infanteri

staben m.fl. där det bekymmersamma läget diskuterades kunde jag redogöra 

för den nya stationen och tidsläget för densamma. Jag fick då uppdraget 

att s~ snabbt som möjligt genomföra projektet. 

Under väntetiden för pressverktygens färdig~tällande tillverkades 

höljen i plåt, som så nära som möjligt slmlle ha den form som erhölls 

med pressverktygen • Någon tid efter vi flyttat in i det nya laboratorH:t 

på Frösunda kunde vi göra de slutliga räckviddsproven med prototyperna. 

Stationen fick typbeteckningen iw Br. Signalverkstäderna blev huvud

leverantör ned hjälp av många underleverantörer. 
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En av dessa var I~EFA (Philips) som Signalverkstäderna klagade p'1. 

Jag fick fara till norrköping för att klargöra läget. r:Ian visste om 

svårigheterna, som berodde på att den man som ~~de jobbet, hade inkal

lats till beredskapstjänstgöring och övrig personal var inte fackkunnig 

Problemet löstes genom att Signalverkstäderna tillverkade ifrågavaran

de detalj som sedan sändes till NEFA för montering. 

En besvärlighet uppstod med antenngenomföringen, som bestod aven 

invändict gängad h~sa ompressad med isolation bestående av carbamid, 

en produkt som framställdes inom landet, det var brist på annat lämp

ligt l1J.aterial. med tiden sprack isolationen beroende p& krympning. 

En firma som lät tillverka rörhållare av samma material råkade ut för 

att hållarna gjorde rören otäta. Man lyckades få tag i ett bättre 

material och tillverka nya antenngenomföringar innan apparaterna le

vererades. 

Säkert tillverkades apparater i 1000-tal, siffran är mig obekant. 

De tillfredsställde sin tids behov och det dröjde omkring 20 år innan 

de ersattes aven ny generation. Det var en stationstyp som utveckla

des av Svenska Radio AB. 

Men med iw Br-stationen var det slut på den superregenerativa 

eran. 

Den frekvensmodulernde eran. 

I början av 1940-talet började vi ägna intresse för frekvensmodu

lationens mysterier. Under världskriget var vi i stor utsträckning 

utestängda från litteratur på detta område. Men så småningom dök en 

del amerikanska radiotidskrifter upp med beskrivning på denna teknik. 

Den betydelsefulla egenskapen hos F1'.1 var dess möjlighet att frigöra 

sig från störningar från motorernas t~~dsystem. Utöver denna egenskap 

skulle man kunna öka räckvidden i förhållande till amplitudmodulering 

vid samma sändningseffekt. 

FM karakteriseras av att amplituden är konstant och frekvensen pendlar 

omkring en mi ttfr e1.""Ven s i samma takt som talets frekvens medan talets 

styrka påverkar pendlingens utavängningsstorlek, svinget. 

I en diskriminator'i mottagaren sker sedan en omsättning tillbaka till 

talfrekvens och styrka. Innan signalerna når diskriminatorn sker en 

a~plitudbegränsning som skär bort en stor del av signalstyrkan och på 

samma g~~g de störningar som normalt adderar sig till signalen. En del 

a.'I1.dra saker utnyttjas vid FM men förbigås vid denna beskrivning. 

----~ .... _--------------
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För att snabbt sätta oss in i denna teknik uppnelades studiet av olika 

nomenten på ingenjöre~a, som var och en fick göra en genomgång av sin 

uppgift på kollo}~ier, som hölls varje lördagförmiddag i labsalen. 

Sedan principerna noga penetrerats och diskuterats fortsattes ~ed un

dersökningar (mätningar) på ingående ':'unktionsdelar. På detta sätt fick 

samtliga en god inblick i den nya te~~iken. 

Vi övergick sedan att bygga sroldare och mottagare i labutförande 

för att testa systemet. 

Jag siktade i första hand för att använda tekniken för att utveckla 

en ny stridsvagnsstation som ersättning för 25W Sv som var amplitud

modulerad. För att erhålla en uppfattning om stridsvagnsfolkets in

ställning och önskemål om framtida radioförbindelser utsändes inga Kurt 

Berglund för att insamla dessa uppgifter. Efter en del sammanträden, 

del tagande i krigsspel, gällande förbindelserna kunde fastställande 

av stationens utformning ske. Den skulle bestå av 1 sändare med snabb 

växling mellan två frekvenser, och 2 mottagare. De senare skulle mot

taga två skilda signaler på sanma antenn utan att störa varandra inbör

des. Utrymmet i tornet på vagnen var givet och en möjlig fördelning av 

detta för sändare och mottagare jämte omformare kunde göras. En sche

matisk plan för sändaren och mottagarna ~xade ~ppritas. 

Jag bedömde att utvecklingsarbetet av den nya stridsvagnsstationen 

~ed dess nya teknik skulle överstiga de resurser som stod till Ellabs 

förfogande. En kallelse gick därför ut till landets radioindustri för 

en första orientering av problemen. Ett sammanträde hölls på Ellab med 

representanter för praktiskt all radioindustri, där Ellabs personal 

informerade om förslaget, vilket jämväl utdelades i form av skisser. 

~:::an insåg att uppgiften erfordrade ett samz.rbete med fördelning av mo

menten på flera. Men man kunde dock utläsa en viss tveks!?.mhet, att ge 

sig in på uppgiften. 

Jag beslöt emellertid att Ellab skulle på egen hand ta itu med upp

giften. Efter de förarbeten vi gjort hade vi ett underlag att arbeta 

efter. 

Fre~ensområdet uppdelades i erforderliga 15-20 kanaler med ett 

kanalavstånd av 100 F~Z. Berglund med medhjälpare fick ta hand om sän

daren och interkommunikationen inom vagnen, Elfving med medhjälpare 

mottagaren. !.flinga förslag ::r8mkas tades för frekvensstyrningen av sän

daren, exempelvis styrnj,ng från en kristallstyrd basfrekvens för att 

genom övertonsbildning OCLl bla.'1dning tadkomma kanalfrekvenserna. 

Jag ansåg att detta i dåvarande läge skulle bli en komplicerad teknik, 

som skulle ta lång tid att utveckla. I stället skulle man utgå frfill 

en sta~il oscillator och styra sändaren genom uttagande av någon över

ton. Detta blev till slut också resultatet. Övriga anpassningskretsar 
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ske Ded ett vred, pekande på kanalsiffran. Mottagarens frekvens skulle 

vara kontinuerligt inställbar med snäppmarkering för i förväg utvalda 

kanaler. Mottagaren förseddes mej brusundertr'Jckning (squelch) vid frtln

V8.ro av signal o Detta brusstopp gjordes effektivt frStn början ::Jen seder-

~era ordes den så att ett visst mindre brus tilläts. Den t;;Tstade mot-

tagaren gav personalen, som tidigare varit van vid brus, intryck av att 

mottagaren var död, man ansåg det mer psykologiskt e.tt ett ett brus 

ku.l1de höras. 

Mottagaren blev rätt kompakt och komplicerad, de~gjordes i två delar 

en övre omfattande högfrekvensdelen och en undre omfattanile resten av 

mottagaren. Den övre delen kunde genom en gångled vikas ut för att un

derlätta servicearbetet (åtkomlighet). 

Ett intimt samarbete skedde med ritkontor och experimentverkstad, 

SOrD. fanns samlade inom labbyggnaden. I en del fall erhölls hjälp från 

Signalverkstäderna. Provisoriska chassier i !;)ltit tillverkades. 

Så var man kommen så långt att gjutmodeller till chassier lnhl1de 

beställas och gjutna delar i lättmetall fr?mtagas. I detta läge erhöll 

jag order från förvaltningen att stoppa arbetet. Orsaken härtill var 

nissnöjet att andra uppdrag försenats. Detta blev naturligtvis följden 

då praktiskt hela s~trkan var inkopplad på framtagandet av stationen. 

~en order är order och skall följas. Jag gick omkring labbet 

ritkontor och verkstad med tillsägelse att onedelbart stoppa arbetet 

och sätta igång med annat. 

Det var ett hårt slag för alla som var intensivt intresserade av 

uppgiften. 

På kvällen S8lll111a dag var jag hemma hos Örn an , som telefonerat ordern 

om stopp, och under samtalet nä..'i1nde jag de iitgärder jag vid tagi t. Han 

omtalade att han tillsammans med byråchefen diskuterat de uppdrag som 

åvilat Ellab och som ej blivit åtgärdade. Ellahs arbete med stridsvagns

s tationen kom på tal och inverkade säkert menligt på de övriga uPPr';if-

tema. Byråchefen Ilade nog inte menat helt stoppa arbetet. efter-

middaeen daGen därpå kom Craft.1Drd plötsligt ut till Ellab. Jag visade 

honom det framtagna gjutgodset, som stod på ett sidobord,och redogjorde 

för hur 1211gt arbetet hade frsJTIskridi t. :I8ll sa att jag med all kr 1''. f t 

skulle uppta arbetet igen, tog i hand och te.ckade nig f1ir att jag 

hart hade drivit fram utvecklin~en. 

Sedan han gick jag omkring igen och anbefallde full fart på 

arbetet med stationen. Ögonen lyste upp för alla hade satt sin ära att 

lösa uppgiften. 

Efter en tid var stationerna färdiga för prov i stridsvagn, ett par 

vagnar hade körts till ?rösunda. När de ~rovkörts och allt visat 
fungera inbjöds Craf60rd att komma ut och se pu resultatet. 
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Vi fick då morgonen veta att chefen för ~~e1.örvaltningen, general-

fäl t t2.ren Gustaysson även skulle 1::0::;:,"U8. :ced följe. :Berglund var 

nere vid va,?larna ocn kontrollerade att all t var i sin ordning men kom 

in till mig och var orolig eftersom han hörde e~l kraftig störning i 

mottaGaren, vilket ju var före_rgligt dil vi fra.rnhf1.11i t fördålarna med FM. 

Orsaken te finnas inom området och :Be!'glund hittade en mindre last

bil med motorn igång, placerad fr~'!lför kanslibyggnaden, c:a 200 m från 

vagnen. Ha.~ fick tag i föraren, som stängde av motorn och lovade att 

inte starta den på förmiddagen. 

Generalen kom med sitt följe, han klättrade in i vagnen och lät sin 

stora pe!'sonbil köra runt vagnen några gfunger men son tur var störde 

in te bilen. Crafo'ord satte sig i den ena vagnen och körde i väg nOrrtlt 

en ara bit på Horrtäljevägen. Förbindelsen gick utmärkt. 

Efter detta oväntade olyckstillbud beträffande störning måste vi 

ytterligare förbättra amplitudbegränsaren i mottagarem. 

De högre makter, som hade att fatta beslut i denna affär, ansåg 

emellertid att den svenska radioindustrin sku2le få chansen att paral

lellt med oss utveckla prototyper.till denna stationstyp, kanske inn~t 

inne i den förhoppningen att ett bättre slutresultat skulle kunna erhål

las. 3l1ab fick s~'!lanställa erforderliga data för stationstypen ifråga 

jämte ritningsuppgifter på enheternas yttermått för att översända till 

förvaltningen. Anbudsinfordran utvecklings-arbete översändes av 

förvaltningen till de radiofirmor, som bedömdes lämpliga för arbetet. 

Resultatet härav blev att tv~ firmor Atog sig arbetet men uppdelat så 

att AGA åtog sig sändaren och SATT mottagaren. Här detta var överens

kommet hände det att att den ingenjör L., som på Ellab ingående syss

lat med mottagaren, sade upp sig och tog anställning vid SATT. 

"man merkt die Absicht ~1! 

De två stationer, som vi framställt, var ganska illa ~tg2ngna i 

sp~band med utvecklingsarbetet. Många ändringar hade m&st göras. 

Jag beslöt att en andra sais av två stationer slculle framställas 

där erfarenheterna av de två första kunde tillgodogöras. 

Ing. Elfving fick ta hand om mottagarna. Vid prov av de två första 

mottagarna vid hopkoppling på samma antenn fann han en kraftig över

hörning mellan mottagarna, vilket inte hade observerats förut. En när

mare undersökning visade att överhörningen uppkom genom koppling mellan 

mellanfrekvensenheterna mellan de två mottagarna. En förbättrad skärm

ning var inte tillräcklig. En omplacering av enheterna löste problemet. 

De nya mottagarna erhöll sålunda en annan placering 8,V dessa enheter. 

När tiden var inne för AGA och SATT att visa upp sina resultat 
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tillsa~tes en kommitte för att opartiskt 2edöma stationerna. Den bestod 

av övering. Egping, teles tyrels en, exp ert p2\. FIrT, direktören för 2~ymans' 

verkstäder, Uppsala, och en annan direktör, vilkens namn jag glömt. 

Alla tre 'lisade sig vid ett tillfälle på Ellab, men den som skulle göra 

jobbet var Esping. Kontrollmätningarna av typproven gjordes vid Ellab 

enligt våra föreskrifter, varvid personal och utrustning ställdes till 

förfogande. Det visade sig att 8ATT-mottagaren var en direkt kopia av 

vår första mottagare. r:Ian kunde eventuellt misstänka att våra ritnings

kopior utnyttjats men någon undersökning gjordes inte. Vissa förbätt

ringar hade införts på vår senaste mottagare. AGA hade kommit med en 

självständig konstruktion. 

Resultatet av provningarna blev att Ellabs mottagare var den bättre. 

SATT:s mottagare stupade huvudsakligen på grund av den förut nä;nnda 

överhörningen. AGA:s sändare var den bättre på grund av att Ellabs 

sändare hade större frekvensdrift vid tempe~urproven. 
Kommittens beslut var att rekommendera Ellabs mottagare och AGA:s 

sändare. 

Orsaken att Ellabs sändare ej uppfyllde villkoren beträffande 

frekvensdriften berodde på tidsnöd. ?ör att ernå stabilitet hade Berg

lund fun...'1i t att kondensatorer med silverbela.gt glimmer erfordrades och 

sådana hade beställts från Alpha. Vid prov med dessa kondensatorer er

hölls fortfarande frekvensdrift. Upprepade prov visade samoa resultat. 

Kondensatorn plockades isär varvid befanns att glimret inte var silver

belagt vilket dock angavs på beteckningen. Alpha beklagade misstaget 

och levererade tillsist den önskade typen, som sedan provades med gott 

resultat. Frekvensdriftproven är mycket tidskrävande och krånglet med 

kondensatorerna gjorde att Ellab blev färdig nngra dagar efter det de 

officiella proven avslutats. Vi fick ungefär samma rsultat som uppnåd

des med AGA:s sändare, som hade exakt sacrma spolkonstruktion. 

Resultatet meddelades förvaltningen. En jämförelse mellan sändarna i 

övrigt visade att Ellabs sändare var mer genomarbetad och åtkomlig för 

service. 

Byråchef Craf,jord ordnade ett sammanträde där jag och en represen

tant för AGA, inge Schöldström, var närvarande. Jag hade ~edfört corpus 

delicti till sa~anträdet. Ing. Schöldström berättade att deras station 

var det tredje utvecklingsstadiet och att ett fjärde stadie erfordra

des innan produktion kunde igångsättas. På frågan hur den då skulle se 

ut svarade han att de skulle kopiera Ellabs sändare. 

Geno~ detta uttalande var saken klar. Ellabs s&'1dare och mottagare 

stod som segrare i konkurrensen. Det äf ju klart att jag jämte de som 

jobbat på projektet kände en viss tillfredsställelse att ansträng

ningarna burit frukt. 
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Detdröjde en tid innan man beslöt~ig för att ig&~gsätta tillverkningen. 

Det visade sig då att varken AGA eller SATT ville deltaga. I stället 

inträdde Svenska Radio AB på scenen och åtog sig tillverkningen under 

förutsättning att Signalverkstäderna åtog sig hälften. Hur denna upp

delning skedde vet jag inte men tillverkningen omfattade 400 sändare 

och 800 mottagare jämte tillhörande materiel. ~illverkningen skedde 

utan några kontroverser ~:,tminstone beträffande Ellab, som ju svarade 

för konstruktionen. 

Efter något år klagades på avbrott hos en del omformare av tyskt 

fabrikat. Ellab fann att man omlindat härvändarna intill kollektorn med 

självhäftande tejp, där klistret innehöll klor som frätte av de tunna 

koppartrådarna. I omgångar sändes de tillbaka f Dr omlin~ing och ban-

dägering med bomullsband som hittills varit vanligt. 

I min "Konstruktionspraxis· förbjöds användning av dylik kontors

tejp i elektriska sammanhang, vilket åstadkom en del kontroverser med 

försäljare av tejp. l'/:en det framkom också tejp med angivande av att 

klor icke ingick i tejpen. 

Stationerna som fick typbeteckningen Ra 400 ersatte samtliga 

25W Sv stationer men blev efter c:a 15 år i sin tur ersatta aven ny 

generation av amerikansk tillverkning. 

:'Ilan räknade med året 1962. U-::vecklingen hade medfört kravet på 

stort antal kanaler, varje kanals frekvens kristallstyrd, avsevärt ut

nyttjande av transistorer, foliekort, servon med motorer för inställ

ning av kretsarna, automatisk avstämning av antennkretsen mm. 

Många länder stod i begrepp att anskaffa den nya generationen, det 

var stor konkurrens på marknaden. l'iIånga världsfirmor satsade htrt pe. 

utvecklingen, det gällde stora pengar, varje station kostade 25-30 000 

kronor. NATO stod i beerepp att bestämma sig för en viss standard. 

Från Philips översändes en prototyp, tillverkad i Frankrike, som 

närmare studerades av Ellab. I ~yskland hade man startat ett utveck

lingsarbete, understött av staten med 5 milj. mark. Inbjudna av Stan

dard Radio reste jag och några från förvaltningen till Pforzheim för 

att hos Lorenz studera utveclclingsarbetet. I.ran berättade att man vari t 

med i Paris med ett tidigare utförande för uppvisning inför HATO. 

:1an kunde med en all tenneffekt av endas t 107f väl konkurrera med endra 

stationer med 25 W, amerikanska. n~got avgörande beslut från NATO hade 

dock ännu in te träffats. !,lan ansåg sig därför h2_ gott hopp att komma 

igen med en ännu bättre typ, som man informerade oss om. 

Under tiden m::lnga firmor kämpade med utvecklingen hade amerikaner

na en stationstyp under tillverkning. Sveri[e fick en gynnsam offert 

från amerikanarna med rätt kort leveranstid. V"c..r beställning skulle 

K>J'una imkopplas i den ser:E som var under tillverlming och man hoppades 
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här att därvid skulle baI'!1.s jukdoma:rna vara 9. tg8.rdade • 

Det kan nämnas att AGA v:?,r villig denna Gång a.tt licenstillverka den 

anerikanskB. stationen. Kostnaden för anskaffning av verktyg och instru

mentering blev dock så stor, 5 milj. kr., att man beslöt att låta 

anerikanerna tillverka stationen. 7,1a..'1 fick ändock betala. c: a 2() 000 

kron er per station även om det gällde en för svenska förhållanden rätt 

så stor serie. 

-:"örhoppningen om att barns jukdomarna t; tgärdats infriades in te hel t ~ 

man blev tvangen att sända över en man som inom labområdet rättade till 

några svagheter, detta gällde de första leverenserna. 

Vid installation i vagnarna måste man med olika medel begränsa 

störningar, som aIstra-das :Lnom va:parna. 

Härmed var mitt deltagande i utvecklingen 2.V stridsvagnsradio 

avslutat. 

En annan historia gällde ombyggnad aven _<\;,I-station till ::rTlT. 

Svenska Radio AB hade levererat en AN-station "'ed superheteroc1ynmot

tagg.re för anv2..!ldning bl. a. för trafikövervakning. Den arbetade på 

ultrakortvåg och där är r.:otorernas tändstörningar särakilt knaftiga 

varför man hade svårigheter Jled att hålla förbindelserna med radio. 

Förval tningen ansåg att stationen borde omändras till Fr,l och Ellab 

erhöll uppdraget. Normalt skulle för PM-mod.ulationen av sändaren ett 

rör tillkomma men under~ökningen av plats för detta rör sh~lle erfordra 

en avsevärd ombyggnad av stationen. Jag hittade på en metod att i stäl

let använda ett par dioder, som utan vidare lrunde insättas. Vid prov 

fungerade detta utmärkt. jag sökte patent och fick det ganska snart 

beviljat. Jag meddelade förvaltningen detta och begärde ersättning. 

rörvaltningen gjorde en utredning om kostnadsbesparir.gen och jag be

gärde 10% av denna. Ärendet handlades av Krigsmaterielverket, som så 

små.l1ingom kallade till ett samnan träde. Den summa j a.g begärde var 

20.000 kr. LIa.."1 ville in te gii. med på detta och j ag b egärde deras bud 

men i stället ville de att jag skulle stämma krone..!l. Jag reste mig och 

gick. Många år däeefter ringde byråsekreterare från civillärvaltningen 

som hittat papperen där och ville träffa mig på Ellab. Han ville~öra 

upp den ganla affären och bjöd 5 .000 k~', jag gick ner till 15.000 kr 

och sen tog vi varann i hand på 10.000 kr. Jag hade långt tidigare sålt 

patentet till IJ~.1 Ericsson och fått betalt efter deras sta.."1dard. 
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'felefonteknik. 

:.fin liksom Bllabs huvudsakliga inriktning var ju radioteknik men 

vid sidan härav kom även telefon teknik in i bilden. ratt första möte 

härmed var en genongång av Fälttelegrafens telefoner, som var av två 

t~per, den äldsta var av modell 1905 och den ffi1dra av modell 1912. 

Den förra benär...ndes låd telefonen och var en förbättrad typ m/98 och 

var konstruerad av LM ericsson. Jag har läst i hävderna (Signaltrup

pernas historia, major Sjöstedt, 1952) att den första militära model

len var m/SO, där mikrofonen utgjordes aven kOlstav, som krävde nog

grruL~ inställning vid varje ny stationsplats. Först på 1890-talet kom 

kolkornsmikrofonen, en remarkabel uppfinning, som står sig säker även 

i våra dagar. Trälådsapparaten var rätt klumpig men var på min tid 

fortfarande still going strong • 

.'~pparat m!12 var kompakt byggd, insatt i ett läderfodral, och an

vändes huvudsakligen av infanteri- och artilleriorganen. Vid genomgång 

av denna typ fann jag att en enkel omkoppling skulle göra den effekti

vare såväl beträffande talöverföring som ringsignalgivning. ~{en ett 

sådant ingrepp erfordrade auktorisation och jag blev h~~visad till 

byrådir. Olsson, Telestyrelsen, som jag uppsökte och mötte en vänlig 

farbror, grånad i tjänsten. Han tittade på schemaändringen och bekräf

tade förbättringen. Ändringen utfördes åtminstone på de apparater, som 

tillhörde Fälttelegrafkåren. 

Ing. örnan ansåg att något måste göras för att ersätta dessa urmo

diga apparater. rtan jagade upp komponenter på marknaden, som genom 

små dimensioner kunde utnyttjas. Dessa plockades in i plywoodhölje 

och resultatet blev en lätt kompakt telefonapparat. Tidigare hade man 

försökt intressera IJ,m att ägna sig åt konstruktion aven ny apparat 

men man ansåg det inte vara lönsamt, eftersom försvaret vid denna tid

punkt stod på undantag. WE hade i slutet på 1 c'20-talet startat en ut

vecklingsorganisation med prof. Pleijel som ledare och där Sterky, 

Sigurd Kruse m.fl. ingick. l.len depressionen med Kreugerkraschen 1930 

drabbade LME hårt och det tog några år innan man repat sig. 

Telefonapparatfrågan togs åter upp och efter ett ental överlägg

!lingar enades man om en gemensam typ för försvaret och LME åtog sig 

beställningen. Låda och lock pressades i bakelit med inlägg av textil

fibrer och blev nycket hållbar. Apparaten fick m/37 och fick i huvud

sak den form som den vid Ellab fra~ställda. Tidsläget var sådant att 

LME fick stor efter-frågan på denna apparat och tillverkningen upp

skattas till minst 100.000 st., varav ~ör SveriEes del kom c:a 30.000 
och resten gick till utlandet. 
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Apparaten var anpassad för att användas till det autonatiserade tele

fonnätet Ded eYl inkopplingsbar fingerskiva. Under åren tillkom en klyk

l<:onstruktion samt en adapter för 1,5V stavbatteri som ersätt-tling för 

ett 3V lådbatteri. För att möjliggöra samtal ~id långa inkopplade lin

jer utvecklade Ellab en ändförstärkare med manuell omkoppling coh se

nare kom en av LME utvecklad 2-trådsförstärka..re med automatisk tal

omkoppling (Rohde). 

Det vae en slitstark telefonapparat, som ännu 1973 ej fått någon 

ersåttare. Hen telmiken medför nya krav och det föranledde förvalt

ningen att inom sig tillsätta en komrnitte, i vilken jag ingick, att 

utarbeta förslag till en ny telefonapparat. I slutet av 1950-talet 

kon taktade komrni tten LME, men vi blev hänvisa,de tilljder~,s dotterbolag 

i Norge, Elektrisk Byrå, eftersom Norge var inne på tanken att skaffa 

fram en telefonapparat, anpassad för deras behov. Jag del tog i en del 

sammanträden 1956 och norrm~~en framställde prototyper, som diskute

rades och provades men vi kunde inte koa~a överens, det var alltför 

m,:mga faktorer som skulle infrias, vilket komplicerade apparaten. 

Apparaten m/05 blev 30 år och m/37 hade blivit 35 år så frågan 

måste få sin lösning. 

Vid min ankomst till Fäl ttelegrafk~:.ren var trådförbindelserna under 

kraftig omdaning. ~an hade byggt fyrtrådslinjer, järntråd, på medförda 

trästolpar, linjetransformatorer, fantomtransformatorer (IillIE) så att 

3 samtidiga samtal och en telegrafiförbindelse kunde utväxlas. 

Dessutom hade de grövre och en lättare enkelledning, gummiisolerade 

och överdragna med impregnerad gamtilstrumpa. Med jord som återledning 

vid växlarna hade man ofta en besvärande överhörning. ~i~an övergav 

blankledningarna och enkelledningarna och kom över till en 2-tråds 

tvinnad gummiisolerad, textilomspunnen ledning med stålvajer, och kunde 

linda upp 500 m på en bärbar kabelrulle. i mitten på 30-talet blev 

ledningen plastisolerad och man kunde linda upp 1000 m på rullen. 

Telefoniräckvidden angavs vid en dämpning av 3 Neper eller 25 dB 

som vi radiotelmiker vill ha det, vilket gav 25 km i torrt väder och 

c:a 17 km i vått, men oftast på grund av att rimginduktorn inte för

nådde fälla påringningsklaffen i växeln. Vä~(eln kund€ även visa upptagna 

linjer eftersom avringningsklaffen en fällde. 

Jag gjorde en matematisk utredning om optimala villkor för ring

signalen och kom fram till att med lednings egenskaperna ifråga den 

optimala reaktansen hos klaffarna i en växel skulle ha ett värde av 

3600 ohm eller en resistans av c:a 3000 ohm. Hitintillsvarande klaf

far var li~ade för 600 ohm och var säkert anpassade till luftledningar 

av koppar i den grå forntiden. 
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Omlindade klaffar till 3000 ohm kunde också säkert fällas för en dämp

ning av 50 dB, vilket gav en ringdistans av 50 lan. Hed ledning SY upp

mätta värden på fältedningen kunde jag pnge värden på dämpsatser för 

att prova klaffar och mottagningsanordningar för ringsignal, t.ex. 

vid bärfrekvensutrustningar. 

Zftersom klaffarna är inkopplade mellan telefonledningens branscher 

blir även dämpningen av talsignalerna mindre genom den ökade rea,ktan

sen hos klaffarna. 

Bestämmelsen om klaffarnas lindning tillämpades första gången på 

en mindre fältväxel för infanteriet och artilleriet, utvecklad och 

tillverkad av ett Wenner-Grenföretag i Bollmora. Ellab deltog i detta 

arbete. 

Förvaltningen hade vid krigets utbrott best~llt en telefonväxel 

hos Standard Radio, son tillverkade den vid sin verkstad i Södertälje. 

Den visade sig i praktiken ge upphov till överhörning genom att den var 

lätt pAverkad av fukt och blev därför mindre användbar. 

När nu förvaltningen skulle beställa en växel hos Li.m blev Ellab 

inkopplad från början. Det var en större växel försedd med multipelfält 

och korskopplingsdel. T'/ran var överens att växeln skulle genomgå Ellabs 

typprovningsprogram, omfattande skakprov, fallprov, fuktprov, köld

prov och störningsprov. 3ftersom ett vibrerande relä gav ringsignal 

skulle störningar därvid inte besvära radiotrafik i närheten av växeln. 

Jag föreslog också att klaffarna s}~lle vara lindade för 3UUO ohm 
";'-

vilket tilJ!att böja med motsattes av L:::3, då man tänkt använda i förråd 
);. 

befintliga klaffar, som var lidade för 600 ohm. Han gick dock med på 

omlindning av klaffarna. 

För att växeln 3kulle uthärda transportpåkänningar sIrulIe den fast

sättas med gummibuffertar i sin låda av lättmetall. I Bllabs typprov

ningsföreskrifter var föreskrivet ett skakprov med blockerade buffer

tar, eftersom skakprovet är en kontroll av rätt utförd konstruktion. 

1Tär den första prototypen skakprovades var en konstI'1:tktör LlvTE 

närvarande. Det visade sig snart att klaffjackfälten, som var pressade 

i bakelit, brast sönder. Konstruktören observerade orsaken och fann 

att ändinfästningen var olämpligt utförd. ~I8.gon dag därefter kom han 

åter med en ar...nan infästningsmetod , som visade sig hf:.lla utan brott. 

Han berättade då att ma.'1 vid transport av växlar vari t tvungen att 

förpacka klaffjackfälten separat och efteråt slcicka di t en r:1ontör för 

att montera och inlöda fälten. ~~ed den ny.a infästningen skulle man 

ltu..'1na göra växeln färdig vid fabrik och undvika dessa extra kostnader 

man hittills ha~t. 

Den av L:,IE ut::örda 2.vstörningen av ringsignalreläet 'lisade sig inte 

enlit;t '.211abs krav. Ell?b gav förslag p-::. en avstörningsenhet 
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som Siernens utvecklat. L:1E insatte en dylik enhet SO:::l visade sig till-

'~redsstäl12nde. :;'ör serien orrlnade eneIlertid L::E e:-en tillverkning 

av denna, det kcmde ä-ven vara ora att ha i fortsät"::ni:r:gen. 

:;är ~itIxeln gli tt igenom sOl"1tli r~1':t prov för go(~ki:tnnpnde or"nades ett 

sa"!lr.1.a.n trä/le p,j. Ellab för genomgång av resnl tatet. '!ärva.ra.:.'1de V2.r ocks? 

Chefen för den av'" elning på. LME, som svarade för dylika växla.r. 

Han uttalade då sin tacksamhet över sarnarbetet, so~ han ansåg mycket 

nyttigt för L~=E: s framtida '"ltveckling pn detta omr'tde. H2n nä::mde 

särskilt avstörningsfrågan, ett omr~de, som L1IE haft bekym:;~er med. 

Son exempel nämnde han en leverans till Spanien, där klat;;ono.l gjorts 

över att den installernde vi:b::eln stört en biirfre1.-vensrnodulerad radio-

förbindelse. ::8...'1 hade försökt lösa problemet l"1en ej lyckats. ~iIen han 

han hade nu sett exempel pit [lUr man skall angripa proble:net. 

En annaL'). kon takt med L.:iTE hade ellab dll det gällde fingerskivan. 

Li'örva,l tningen h2.de genom rapporter fu...'1ni t att den P? telefona.pparaten 

::on terade fingerskivan in te fungerade till.:fredss tällande i fiil t. Här 

det gällde en ny beställning av fingersid vor skulle Ellab 1.mdersöka 

rnarknadens tillgång på mer funktionsdugliga fin,;erskivor under fält

mässiga förhållanden. Speciellt vägrade de att fungera i kyla. 

Ett antal olika fabrikat provades av Ellab nen ingen uppfyllde vill

koren. Provet gick ut på att efter ett fuktprov, so:n enligt Ellabs '" 

föreskrifter skedde so. att daggpunkten överskreds, placerades finger

skivan i fuktat tillstp~d i köldskåp, varvid ~~ktade detaljer försed

des ned isbeläggning. I detta tillstDnd~rovades fingerskivan beträf

fande kontaktfrekvensen, som skulle inneh~llas inom vissa gränser 

för att den automatiska växeln skulle fungera. En del fingerskivor 

gick inte att rubba, en del hade rörelsemöjlighet dock med kontakt

frekvens utanför gränsvärdet. 

Orsakerna härtill härtill undersöktes speciellt på ~IE-typen. Konstruk

tionen innehöll en spiralfjäder i ett hus, utväxling till en luftbroms 

sa~t kugghjul. Fjädern var inoljed. Ellab föreslog en olja, som tålde 

kyla (instru.:men t oil) och en tätning för fingerskivans axel. 

liME kom mett ett prov, som visade sig klara proven. LI:E förespådde 

en ökning av kostnaden för detta militära utförande men meddelade 

efter en tid att man beslutat a.tt utförandet skulle bli der8.s stan-

dard i fortsättningen. 

~llab deltog vid framtagande aven 10-linjers kabel för telefoni. 

Elektriskt sattes vissa krav pA kapacita'1svärden och överhörning. 

:,Iekaniskt skulle den i centrum vara utförd med en ;;>lastbelagd rostfri 

st21vajer för dragavlastning, över de tio virade paren ledningar 

ett plB,st rör och ytterst en rostfri st~~lstrumpa överlagd ned plast. 
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Ledningsparterna skulle skruvas på visst sätt och ha en viss frihet 

vid böjning av kabeln. Ompressningen fick därför inte vara för hård. 

Kabelfabriken IKO åtog sig att utföra prov och efter några försök hade 

funnit rätta utförandet. Kabelkontakterna utvecklades av Alpha. 

Kontakterna skulle vara säkra mot vatten och fukt. De utfördes - lik

nande en brandslangskoppling med förgyllda kulkontakter. :'nordning 

ordes för infästning av dragavlastningslinan och skärm. De fjädrande 

kulkontakterna måste var väl polerade före guldpläteringen för att 

denna inte skulle skadas vid hopsättningen av kabelkontakterna. 

IKO fick en ganska stor första beställning, som utföll till belåtenhet. 

Ellab orde de elktriska mätningarna, böjprov på kabeln och dragprov. 

När det gällde en ny beställning ville Sieverts Kabelverk vara med. 

Man fick komma med ett prov, som vi måste underkänna eftersom kabeln 

var för hårt hoppressad vid dragningen. ~Jan förklarade då att mman 

skulle bygga om något på sin kabelmaskin och komma på nytt. Vid nästa 

prov lyckades de provet godkänt. Förvaltningen beslöt då att de 

två firmorna skulle få dela på beställningen, som samtidigt blev något 

utökad. 

Växlar förseddes med dylika kontakter och kabeln underlättade i 

hög grad installationer i fält, man kunde mycket snabbt iordningsställa 

telefonförbindels-erna inom en stab i fält. T.:an ku..'1d~även utnyttja 

kabeln för längre sträckor. Den anYändes även av andra försvarsgre

nar. 

Fjärrskrift. 

Man hade stor förståelse för fjärrskriftens betydelse för den mili

tära ordergivningen, inte minst därigenom att man fick telegrarr~en ut

skrivna utan mellanhänder med risk för felskrtvningar. 

Den första fjärrskriftmaskinen, jag kom i kontakt med var av Sie

mens fabrikat, innehållande ett antal polariserade reläer, som genom 

ko~bination av läge9skulle tyda den erhållna signalen. Motorn som 

drev typhjulet och pappersframmatning:BB måste inställes på noggrann 

rotationshastighet, som man kontrollerade ~ed en stämgaffel. Detta 

var nödvändigt därför att tillslaget mot tecknet skedde under typhju

lets rotation. En noggrann injustering erfordr8.(l.es för att fulla ut

seendet av tecknet sh."Ulle erh:'ill?s. Det var en besvärlig apparat. 

Med denna apparat gjorde jag försök med fjärrmaskinöverföring via 

radio mellan Ellab och Skövde under en manöver. Det blev en första 

demon$tration av fjärrskriftensrnöjligheter för militär användning. 
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Ma.."'l förbättrade kapslarna med krav på g+öd tr':tden, noggrannare krav på 

tru.ddianetern och elektrisk resis ta..YJ.s. l\Ia..'1. standardis erade resis tansen 

till 10 Oi1:::n. I/len osäkerheten l::varstod i viss 'lts-träckning. Då inrikta-

des intresset p:. den elektriska tändapparaten. 

Ellab fick uppdrag att utreda förh5.11andet och santliga typer på 

el tändare inom armen översändes och r:u,'n k-unde konstatera en mfulgd olika 

u t föra..YJ. d en som fra'1lko::nmit under tlrens lopp. 

En undersökning gjordes av tändkapslarnas er,enskaper, inverkan av 

glödtrådens diametervariation (utförd av IiIartin Fehrm) , ttindförloppet 

vid olika strömstyrkor. Därvid användes en filnkamera, där filmen lades 

över en vals, som kunde res olika rotationshastighet,varvid ljusfläcken 

från ett katoskop filmades. Därvid kunde bestä"!lI:las täl"ldhF.tstighet vid 

olika strä.'TIstyrkor samt strömförloppet, som bl.a. visade att glödtrå-

dens resistans ökade med uppvärmningstillståndet. Dessutom 

flera sprängprov med 10 kapslar i serie. 

ordes 

Proven gav de villkor som måste uppfyllas aven elektrisk tändappa-

rat för att säkert tända seiekopplade kapslar. Yillkoren VB.r en snabbt 

stigande strömkurva, derivata, ett minimum på maxvärdet av 1 A och en 

viss vr:.raktighet av s t r öm.-r:la::d r:ltun , c:a 20 millisekunder. 

En undersökning av de översända tEL.YJ.dapparaterna visade att ingen 

u:?pfyllde villkoren. Alla var av växelströmstyp, de flesta rLed osäkert 

tillslag av punkt på spänningskurvan • En civil varian t 'C.V firma Siemens 

utförande var en likströmsmaskin, som idet närmaste var zodtagbar men 

strömkurvans stighastighet uppfylldes dock inte helt. 

I1ed ledning av de erfarenheter r:lan vunnit :J.tog sig Svenska Elektro

magneter i Åmål att konstruera en maskin. ;'.Tan fick göra flera provut

föranden innan man lyckades. Den kunde godkännas för 20 skott. 

Samtliga a.ndra maskiner underkändes och kasserades. SEl"I-maskiner 

s&ldes även för civilt bruk. 

Utvecklingen av tändapparater har2m:ellertid gt\.tt vidare. Numera 

användes väx:elströmsmaskiner, 30m via li:criktare laddRr upp ett kraf-
Il . 

tigt kondesatorbatteri, som urladdas över de seriekopplade kapslarna. 

Skottantalet har även kunnat ökas, mer ~;~'1. 40 skott. Yissa typer är ut

fö!'daf'ör intervallskjutning, som ger större verkan. 

För att minska risken vid handhavalldet a'T ti?ndke,pslar infördss 

s.k. siö,l:erhetstä.'1.dare, d~r glöd tr~~~den var se!'iekopplad med ett mo ts t &-'Yl d • 

HäriGenom höjdes tändspänningen st~ att tätldn:i.ng inte k'X:-:lr:e ske med ett 

ficklampsbatte!'i. Det hade i ett flertal fall h2nr att sprpnee.re hade 

haft t1t.'1da!'e tillsR':lIl1ans med batterier i fickorna, ysrvid sprängni:i.1g 

av kapslar skett och skador som följd. :sn lee.dett "'Tid Ing.1 som jag 

kände fick en hand och ett öga skadat vid en såden olycka. 
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Hundliv. 

Nej, det här gäller inte om n~got avslöjande om de interna förh~l

landena inom Ellab utan en hel t annan sak. Det }com en förfrågan fr:ln 

chefen för 8.ITlens hun.dskola i Sollefteå om vi h.l1nde hjälpa till ned att 

lösa ett )roblem. ~,~an önskade en radioföroindelse till den hund son vs.r 

under utbild.'1ing.f.\mdaI'"tla där skolades till vakthundar men speciellt 

till att uppsöka sårade och minor. Uppdraget rapporterades Tled att hun

den tog en vid halsen hängande läderklump i munnen och kunde sedan föl

jas till plat2en. Vid inlärningen hade n8~ till en början en ringklocka 

på hunden son släpade på tr~Ld2.r. Sed.'?Jl övergick m8.n till ett halsband 

med stift ::lot halsen och s13.nde en spännings';luls via trådarna.'::en trå

darna yar till besvär och mar. ville ha rRdio i stället. Stiftens läge 

på [laIsen och pulsens styrka hade nan provat ut.Pulsen fick inte. gå 

tvärs Genom hals en för dE. sviI:lmade h1m~Ien. 'damsson konstruerade ett 

halsb8.J.ld med fjädrande stift-kon takt ::led huden och ?uckard en radio-
., 

"10ttagare för "ZW ::BI' som s8.nda::>:'e. 3i:,ärmin=:en fre.n en oscillator likrik-

tades och laddade upp en kondensator som vid signal laddG.des ur via 

L18lsba.'1det. 

::-8.1' vi var färdiga ordnades ett s8 .. IlJJnan.träff2.:rd.e 9'~' Järvafl:n tat, di t 

LlUndslcolan !:1edfört en del hundar. Inför intresserade ville man viss. 

:r..etodens effektivitet. Ing. Buckard 1~8.r berättat att ::lan valde ut en 

hund, som hade den eGenheten att som l'frjrsta nan 1l kvickt hoppa in i en 

bil. Påklädd garnityret slculle haYJ. sin V~,1a hoppa in :'le!,- fick då en 

elektrisk stöt. Han sta"ll1ade omedelbart. ~'a.'1 tog d''''o av {'~rni tyret fr?'ll 

hunden men han visade d~ inget intresse att hopp~ i~ i bilen. 

>,~an berättade att naYJ. utnyttja.de ~el;:niken "lot D1.mdar, son sprang 

e~ter bilar och cyklar och hade erfa~e~het ntt setoden var effektiv. 

Hunden uppf!?tte.de den elektriska stöten, Given i tätt tidpunkt, SOB en 

tillrättaV'isning, vilken han ej glömde • 

.H,mden har :u ett v8.1 utve:::klat lulctor[:'ar! ooh J:an uppte.cira ~inor 

p~o,. Grund av lukte'Q fr~n laddntr.gen. ;.~8.':l har fUYl_ni t att trä..'1?de hundar 

är de b~';.sta minletare • "Je har ;ju även ntnyttj ats för att leta fram 

knark. 

Jag a'1tar att :l12..n nmnera kB.l1 Gara lätt8re Ppp8I'f'ter i"'ed tillgP:ng 

till transistorE!r, soJ. ej f8nns pC:. :;,arkl'laden d{'~ vi var med i detta 

_._ ... _-------...;;.------
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(?-evärsaJ;unll..'1.i tion. 

Inför världskrL;ets utbrott visade det sig att tillg~,n,;en n.c, :::e

ve. r a'71l:luni tion var s:mnerli:;:en otillräcklig, orsaken härtill vill jag 

lärma diirh2..rl. "i kunde in te heller bis tå Finland diirmed s om en del 

önskat, ;"', a:.lldra sidan hade Finland S8lJ1.ma kaliber p:~ a'11.muni tionen soo 

Ryssland. Sverige l;';rckades dock köpa nA.gra miljoner patroner frm 

':ryskland under kriget, kanske var det ett utbyte mot järnmalm. 

'lid skjutningar i Sverige uppstod en del gevärsspr9'xlgningar och 

vid ~Ildersökning ~_mde man konstatera att krutfylluadeni patronerna 

vs,r ojfum, i en del fall för mycket och i a"ldra för litet. 7;la"1 bbe

sti'imde sig för att stoppa anyfu.dl1ingen av patronerna. 

Ellab fick uppdrag att utveckla en r::.etod med vilken man 1."unde sor

tera ut de patroner som hade felaktiga krutfyllnader. En möjlighet 

8.tt ntföra detta a'1.S2,g vi vara att röntger:o~~ta alla patroner. ';Ti skaf

fade en röntgenanläggning från firma Schönander 1943. Vid Ellab var 

a'1.ställd ing lPredholm, som tidigare arbetat vi r;, röntge:::lfirman, och han 

V8T då fack.:nan pa oorådet. :,Ieningen var att skicka en str<'?,le tvärs ge

nom patronen och därmed lrun..'1.a mäta kruthöjden i denna. Stri~:len utsattes 

för dämpning av två väggar mässing samt krutpela,ren i olika grad. 

~.cetoden var att man mätte strålen i två närliggande och frAn varandra 

Yål aV3kärmade smala springor, spalter, i två J:lottaga!"e och jämföra 

de erhållna värdena, dels differensen,~~els sumrn3n. Ett a"ltal mätningar 

gjordes :'1ed kända fyllningar och det visGde sig at~etoden fungernde 

enlict önskan. !.pparaten förseddes ned reläer, som reagerade för de 

tre fallen, normal, för liten och för stor fyllnad. Härigenom kunde 

:n. an vidare för automatisering av mätförloppet. Patronen ställdes 

lodrät på en bana, sköts fram&. t under det e,tt krutet skakades ihop, 

stanne.de en brf,kdel aven sek-und för nätning och reläerna öppnade tre 

vägar att patronerna uppsamlades i tre lådor. Efter omfattcmde kör-

ningar packades apparaten ihop och forslades till Karlsborg, där den 

installerades och ut-byggdes ned den slutliga automatiserin,~en. 

Patroner r.1ed felaktig fylL'1ing störtades och ladde.des om. 1~Gn gick 

igenom hela partiet som lifter vidtagna ·~.tgärder blev godkänt för an-

'T2ndning. 

j~ven om den förelagda uppgiften ,{Ftgjorde 9tt visst avsteg frfn 

v~.ra normala~å Ellab var det ett intressen t proj ekt. 
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Den hyperkänsliga spr~~gkapseln. 

Vid aptering aven sprängkapsel på LTarieberg hände e.v oförklarig 

anledning att den sprängdes, v~rvid apteraren skadades i ena h&~den och 

ett öga. Senare hände en explosion i ett t:o~gsiitt p'~. Enköpingsbanan, då 

en godsfinka skadades dock utan personskador. Denna hiindelse rappor

terades i tidningarna. Samma sprängkapsel fanns med i båda fallen. 

Explosionernas orsaker kunde inte fastläggas, olika teorier var i 

farten men man ansåg dock att nägot elektriskt var med i spelet. 
tillsatte 

~\rmeförval tningen en utredningskorr:mision :7!ed mig som ordförande, 

~ed representanter för förvaltningen (sekr.), sprängämneskommissionen, 

Fobelkrut och FOA. 

Sprängkapseln var av schweiziskt ursprung och var avsedd för 

mycket snabb reaktion. TIen bestod aven metallkapsel, e:a 6 mm diam., 

lika hög med ett stift utskjutande e:a 3 mm i pn isolerad cavel. 

På stiftet s}mlle en elektrisk spänning p&läegas vid spr~~gning av 

kapseln. Vid förvaring och transport var 10 sIar placerade i ur-

borrningar i ett träblock, täckta aven ':etallfollie 0,::::1 det hela 

förslutet av ett skjutlock av trä. 

Vid apteringen i :Tarie"oerg var bordet färsett med en j ordad bly

platta och på denna fanns en sprän,:;-bild efter den exploderande kapseln. 

FOA utförde då sprängbilder på bly:plattDn m.ed ka.pslar placerade på 

olika höjd över plattan. ;ian farm M~ övere::l:'st8JI':r.lelse med de::1 sp 

bild som en kapsel på 4 cm höjd över plattcon bildat. 'Hd apteringen 

hade mannen ifråga dragit av locket och låtit kapseln fritt falla not 

ple.ttan. Kommissipnen dror, d~ den slutsatsen att ka~so.ln vid sin rörel

se ur urborrningen i träblocket hade erh,::'lli t en statisk upple.ddning 

av höljet Genom gnidning och därmed stiftet spi?.nningsförp.nde när det 

':.ärmat sig blyp18ttan. Av samma anledning :;;:unde ocks3. de" statiska 

12.cldninr:en kunnat uppstå p,i gru..'1d av vibr~,;tioner hos :,:"odsfj.nk8n ",ed 

s-pr&.Ylgning som följd, varvid netallfoliet hame.t Medverka. 

2rov ejordes på Ellab med en :nässinghit av sarruna storlelt som kap

seln. Den släpp tes ur urborrad träbit och fick ::ri tt f811a clCt en ste.

tisk vol tI!leter, 80':1 ge.v ett visarutslag, ve.rav lC'Jnde beräk1!?s den le.dd

n:ngsnängd som mässings:)i ten erhöll. lJenna 'T2r av den storleksordning 

SOI:l var tillräcklig ::ör utlösning p;o,. lcap::::eln. 

Kornmissionen var därför viss OI ors2.1~en till explosionerna och ut-

ar1:letade diirefter föreskrifter för ::ö::,v2,ring, transpoflt och epterir,G. 

eciella ls.dor av aluminiu:n ned 11'''.lavs tDnd s,1dan3. att ~ sprängIling 

inte1::u:..'lde utlösa flera 1.1tprovades. "':'\öre'3kri.~ter för s'"·väl nenuell och 

automatisk aptering gjordes, jä:nväl föreskriiter 2..'T en 'Tiss ::'1J.k-!;ighet 
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i arbetslokaler, stopp vid "ska och vid radiotrafik l ::lärheten. 

Förhärjnin.g. 

'lid ttert5.g skall L1.a..'1 försv,J.ra fienclens framryckning ee::lom bla. 

spräntTIing av broar, förråd, hus mm,telefonstationer. Sådent förutse

ende kallas förhärjning. Under kriget arbetades med olika metoder för 

att nå detta mål på effektivaste sätt. Jag blev inkopplad på detta 

område på grund av sprängning av Sandebron gränsen till ~orge. 

Denna sprängning skedde på grund av blixtnedslag i näheten, som indu

cerade ström i ledningarna för mineringen. Det gällde att åstadkomma 

ett s~Jdd mot dylika olyckshändelser. 

Jag kontaktade doktor Siljeholm, L~~a, r~dogjorde för min ide om 

behovet aven glimlampa som kundqsläppa fram erforderlig ström. Ha'1 

lyckades att få fram en dylik lampa ganska snabbt, som hade den egen

skapen att vid en viss lämplig spfu1ning slå igenom och bli lågohmig 

genom en ljusb3.gsbild.'1ing ned en re:::dstens av omkring 10 OJ:'llll. 

Jag .kunde då ladda upp en kondensator via ett högt mots t å..'1 d , vilket 

skulle ta ett par sekunder och därigenom bli oberoende av sna.bba spän

ningsstötar. Tändledningens anslutningsklänmor förseddes med gnistge.p 

som vid höga spånningar skulle prakttskt kortsluta ledningen. Tänd

spänningen togs från ett anodbatteri. 

Anordningen provades på labbet och f'Jngera,de på 8.vsett sätt. 

Den kom emellertid in te till e.nvänd....'1ing vid bron ifr~ga. ~;';a'1 ers8.tte 

de elelctriska ledningarna med snabbstubin ledning och hoppades att 

blixten in te skulle slå ned direkt P~l stubinen. TTin r~sikt var natur

ligtvis att min ide var bättre men det är en annan sak. 

Ett forskargäng vid Lunds Universitet arbetade med försve,rsuppdrag. 

Inom parentes ke.Il nämnas att de utarbetade en ljustelefoniutrustning, 

som översändes till Ellab för provning och bedömning. Vi hade dessuton 

en tysk apparat för undersö}'.ning. Iundensarna hade ancripet modula

tionsproblemet genom att anvtJ.nda en lampa med mycket tunn glöd tråd. 

:Ied en likspänning inställdes ljuset p'~ lampa.'1 pi], 9n lfunplig n iv:? 

och talsvä.'1gningarna överfördes ;'lee en transformator till ~löd tr·',den 

;Jon st'.h1.nda varierade ljusstyrkan i takt ned talet. 

De höga:cyä.'1gr.. ~ngarna kom fra:::J. mycket d~"ligt [;len taJLet b12v dock för

stJ.eli ~;t. ::ill lampe.ns lin~ sattes ett fil ter st att ende.st infrastr;n

n i r;, gen kon iran. Därigenom kunde ljus~t ej uP:0fattas av nalma ögat. 

Räckvidden vid solljv.s blev ganska liten pu rrund av l)nkgrundsb:"Us. 
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~T2.gon tillverkning av ljustelefon skedde in te. Ljuste19foni under kri

;et s~!elade ef heller niigan märkbar roll. Slut p'"'. paren tesen. 

::.Ien frå..'1 Lund kom en annan anordning, son just var avsedd f0r för

härjning. Den bestod av pendel, som drevs aven elektromagnet och 

som för att svänga ut måste matas med strömpulser i en takt som be

stämdes av pendeln. Först när pendeln svänGde ut för fUllt skedde en 

:(ontaktslutning som kunde användas för att initiera minan. 

~llab gjorde praktiska sprängningspro'T på JärvafäI tet ~'led utnyttjande 

aven radioförbindelse och provet lyckades. 

Yör att pröva pendelns säkerhet anslöts den till en sa~talsräknare 

och en mottagare till en större utOnL.'1.US811 tenn:I:ed anordningen påkopp

lad ett hel t år utan avbrott. Vi erhöll inget utslag P'~ rä:-naren. 

Den var i sin enkelhet lika effektiv som dem typ ryssarna framställt 

och som jag berättade om i avsnittet ~inlands~ventyren. 

Vid Ellab '_ltveckledes en enordning, där man med fingerskiva kunde 

välja den del av ett minerat orlråde som sImlIe sprtL1"l.2:as. 'Ted en tä:'ld

apparat lmnde sed~n sprängnine; ske från ett central t ställe. 

l'eleverket hade även be1?rbetat problemet. Jn dA,:: trliffpde jag 

inge "Cjurel (sedermera generaldirektör för verke+;), son hEide konmit 

till Ellab r.1ed en utrustning av mer inveek12.d natur. 'Ii låste in oss 

på mitt labrum oell jag hjälpte till r:ed en del uppk:,pplingar utaV]. att 

niirnare te. rede. rå utförendet. :~ed denna app8ret ~~lmd8 ::lan välja den 

telefonledning (abonnent), där huset 81::'1.1.11e sprä.."lgas och till sist 

den telefonstation, som s~-ulle demoleras cenon att slå nu~~er på 

figerski 'nn. 

I övrirt utbildades trupp att lägga i fo~ av snubbeltrå-

riar o.d. 

Vi hade tur inget FtV detta behövde D.:.lv:i:".c1.2.S. 
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~-:a..."'ldGener2 torn tvecldL1.,'::. 

e~ viss ~~prepning av 

~~andceneratorer tillgrips c1.:3. effe::tUllfijrseln s.r hör;st 50'7 då 

!nEm vid eod verkningsgrad utan större ansträ:1gning kan hålla detta 

värde. LIen måste jaga verkningsgrad i s~tlig8. led~dvs v13.:::el och 

':enerator. :?ör att vara bärbar ;n:~ste vikt och form beTIliistras. ':.'ill de 

~;idigare s ~ca tianerna 20'}Kl 30WKr en 37ens:-=till verkad :l?ndcoer.era tor av 

1~~-s~ationen ut-

vecklades -;,:",s te tillko::-x:.a -::r-<ta slöc.trcdar 

och ['ccl::u:nulatorladdning. Den var även 2.ys-z.örd-,n-'-; 8tör:li::lc;ar fr:).n 

~colle~:tor8rna för 8.tt även kunna anvä..'1.d8.s vid :::o-:ta.'::fJ.ir.g d", s,q :;~.1nde 

~x:ford;r::a9.. 

:::-ör att ned'Jringa ljudet fr3.E vi:~xeln vc.r e~~t av de 
... t"I ... 

::i r: aD eg" Crla.e 

hjulet utför~; i vulkanfiber. LolleJ.ctorel'Ila c.l~fördes av pc. isoli tski-

tillverkning, in~'ei1 tillverkning si::8:ide ino:::. lende":;. :?örserien till-

~en s e~i e -cill "'iter121ingen s t8.rtad es 

skedde den vid Elektrolux, som för att underlätta tillve~~ingen er-

satte iso1i t3kivcrna Bed presstjuten bakeli t, d:;'r en kopp2rring V2.r 

fiberlljulet ersattes r:led ett stålh.jul varvid TT!811 erhöll ett kuggtjut 

som en stilla sOI1h"'11arkväll hmde höros 1 lej, vilket ju ver en 'oe8V2.

ronde nackdel. Jag tror att denna ht[;[:'ändring ~ick ,:nig förbi, det ver 

SL~ m:1nga inblru1.dade den tiden, även 08 je.g [PVS 'lteslutande 'oefo.""en

het att bestämma , när det gällde den tekniska sidan. 

Här 101:f-stationen efter k~C'iget skulle ersättps med en ny station 

8c::-fordrades en n;'- Dendgenerator S07:1 pt:tssade till denna. :8.ttre T:1e2net

material hade i'ra.mkor:mJ.it, Ban be1.1Övde inte ELl1.cre h:istckoITlegneten. 

lfu l~u.."lde Gan överS/l till det 8.7 j8p2'.Ylerna c.t:p.:::,täc~c~a sintrade 21Q"'11iniuT:1-

'.idceL:l2.terialet, son 8....1'lvs.ndes i hö~:t218re I":.m. 

J?[!; lli1.S;",.[ det fördelai:tigt att :ls'~adkoI:l!aa en. 500-periodig genern-

+;or. ~.:al1 :~l..mde förmagnet:isera:'Tl.uteriulct clr..der 8valninc;speriode!J.. 7i 

fick frc'~ .. l en s-re:lsk firna tn rincfornj.t; ;m'..["Ylet ::H el en nordpol p& ena 

cida..'l OCol en sydpol p& den o...'1.dra. Ing. 1.l~8.L.";:Jon, sm::l konstruerade ge-

::led tänder, som viktes över ;1J.8.[?:1etrin;:o:e,,,-s periferi. Den tunnas te 

transformatorpltl.t, vi k,mde erh'11la, sta'1.s8.c1es '_lt till s'tctor, klist-
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rades ihop o ch lindades för en spä':ning av 12V, 500Hz. På en genomgs.ende 

axel plo.cerades både rotor och :::;tatc" ned sina l~ser och p:~ denna axel 

lindades tvenne nylonba...'1d so::n drogs fram oCll tillbaka. ma bandet kopp

lades till rotorn och det andra till 3tatorn så att både. ro~ere.de men 

i motsatt riktning mot varandra. Kopplingen utfördes p<~ sar:una sätt som 

i baknavet pi't en cykel. ~.~etoden provades och ck med lagom hastighet 

p~: dra.gningen i banden. Det ena bandet rullades upp p:'\ axeln när det 

andra rullades av. :,~a..'1 kT.mde i rlinst 20 min i sträck ta ut en belast

på 5m1. 

lTylo::1banden var oelastiska och skyddades utvändigt ned slang i bf.i.lg-

utförande. Vi orde mo...'1ga prov på ElI ab. n?~d mt'nga personer inble"udade. 

l'Ian kunde inta olika ställningt".r~ sitte"ude, Ii e och stiiende. 

Ceneratorn förseddes med rem so, att den kund fästas runt ett träd e.d. 

Yi tyckte '(log att vi löst problemet och generatorn gick pre.ktiskt taEet 

ljudlöst. 

Generatorn utsfuldes ::ör tI"tlppförsök. Den ovanliga drivmetoc:'en tad-

kom tydligen en del f 1mderingar, b:de för och elilOt , :nen resultatet blev 

att ,::lan ansåg att vevdriften borde bibehållas, eftersom rlan 'Tar mer 

van vid denna. Jag blev smått förbannt=ld och meddelade 8.tt det ärfaet 

fick man sköta själva. FörvAltningen tog konte.kt 'led Philips, son ens 

sig kU:'1"la klara saken. Det gjordes kontrolct och villkor ställdes att 

v1:ixwln sh.-ulle VOTa tystgåeI!lde, t 5~' dB 1 m e.vst?nd. :2nili,s v8.1dE 

en bakEi.n,-:;esgående skI"tlvväxel, bes tällde en specialme.skin fr'3n Schv7eiz, 

som kude skära ifr~~gavarande skI"tlvväxel p". bästa nöjlig(!' sätt. }ld8J:lSSOn 

uts~gs att följa qrbetet pd ~hilips. 

TJnder tiden undersöktes nOGgran t verkn:!.r.gsc;rs.den pch speciell t in

verkan av luftnot3åndet vid rotationen. 3n avsevärd förb~ttring erhölls 

genon att göra rotorn helt slät Den glatt ge~om ingjutning i araldit 

som dock;!Jortarbetades i luftgapet. uessutom ::1inskades förlusterna genom 

lämpligare utformning ay polskorna. Ge:::1er2,torn ö'TerlB.mJlndes därefter 

till Philips. 

s!"',<"ninzom ko!'! firr:lan ''led ett '''ö:::-sta. ut·~Ö:::-"'.:::108, SO:l 'Ti undersökte. 

I sa"llband med 18.nJ;tidsprov unc1ersö~~tes verkninr8[::r8den, s02 vid början 

av prevet V8.r låg men som försämrades e"vsevå:::-t C!'.:1ske. snart. En lL.'1der

. sökning vise.de att ku.ggreppeihade utsatts för stort 31i te.ge, kontakt

ytan veT oerhört Ii ten och p~<nr9.nni:;1r:::arna för höga. 

~Tär jgg se,g sv:lriQ'heterna :1ed denna. typ P'~' VäXp.~8ns 

tionen borde räddas OC~l be",~ öt att ett utvecklings~,rbete vevdriven 

växel mlate göras av BlIab. 

Vid mitt besök i USA 1346 hade jag sett arbetet d~r :led utveckli:::1g 

av he.ndGenerator. 7,:a:..'1 8':'''''Tände lC1.CCTi::ixlf'.r ~'"en den st:::a'obG:~,e:'1de växeln 

ilade ers8.tts raed remdri=t för att 11.ed'brirrC;G ljtl::let. ~!id den dis~:l.lSsion 

som fördes i s~band ~ed demonstrationen fra~kom att rer,nen slirade 
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i fukt och kYl-a och att :::lan t.o.m. hade svårt att starta ge::a.eratorn innon 

""riktiol1svär:nen gjorde det möjlict. Ilen växel 311ao projekterade skulle 

arbeta utan kuggväxel. P:\ marknaden hade framl:o::-.mit kedjor e,v prec~.sions

typ som var tystg6.ende. Vi försökte även a'1vänd kedj edrift i det sista 

sl;.abbgc.ende steget :nen vid denna hastighet slstrr'.des lj,Jd som ej kunde 

tolereras. Ellab fick el'::lellertid kon takt med agen ten till en amerikansk 

fir:n$om t:Hlverkade c;ummikuggrem med inlägg av ett antal parallella 
I 

stålvajnar på speciell t sätt hopfoGade före gt.l.:::l.--:1.eringen. :'.1ed den utform-

ning av växeln, som Adamsson kostruerat, beställdes ett ental rerr~ar med 

bestämda längder. Från firman erhölls ritning pn kuggutför~.ndet 

hjulen vid den ifrågavarande diametern. Hjulen tillverkades av Ellab i 

silumin. Vi orde lmigtidsprovning med den belastning växeln skulle ha. 

Den kördes i te tskilliga tUl5'en timmar och vi kunde in U, iaktta nG.gon när:c.."1-

värd ~örsli~ning. Och växeln gick tyst. Situatio::a.en var räddad. 

Philips mr:,ste uppge sitt projekt, vil-ket vt='cr väntp,t. Kostnaden för 

Philipsprojektet hade uppgått till 110.000 kronor. 

'I'illverkningen av handgenerai'orn gjordes av StMdard Radio, som även 

tillverkade stationen. Det visade sig att man vid den tidpunkten kunde er

hålla en slät magnetring med påmagnetiserade poler. ~:t",gnetmaterialet var 

sprött varför man ndste kontrollera Jr..1'1.gneten vid hög rotationshastighet 

. tt ' dd b . +, • kull 1 -;\,. l .... 1· , , , ~k-, .. ';J l e S,LCY om rlS "nlng s e s ce. ~'..li s ').(, :!.['; r18.E:,::,e-clserlng s0'4'~oJc..e 

värdet med c:a 10 % skedde genom generatorlindningen med en strömstöt. 

Det var sagan on llandgeneratorutvecklingen, som jag och m:lnga ned mig 

upplevde inte utan en viss tillfredsställelse. 

I detta sammanhang kan nä.."lUlas det samarhete som Ellab hade vid ut

vecklingen av ett elverk för c: 2. 3 k'tl som tillverkades 2.V Hägglunn. och Sö

ner, urnsköldsvik. Elverket lärrmade 12V liksp. och 220V enfas 50Hz. 

Ellab kontrollerade spänningsregleringen , den föreskrivna ra.dioavstörninger 

och utförde lfulgtidsprov på motorer till elverket. Spänningsre,cr,leringen 

var transistoriserad och erbjöd vj_d denna tidpur..kt en del problem att 

lösa. :,iotorerna var tyska fabrikat som masstillverkades för ruldra ända'1lål 

och nigra typer tålde in te l~ngtidsproven i detta sarrL'TI.anhang. 

Det gällde en tillverkning av ::a.~gra VJsen elverk, kraven var därför stora. 

Det är all tid v2lnsklitSt ::led tillförli tlieheten :i:lOs motorer of te. pil grund 

::1indre god tills~~ personalen. 1.Ien det är sv?rt att finna n ~Eon er-

sättning. Vid mitt besök i liSA 19 visad,,: ::18n :nig en termoelektrisk ge-

n~r8.tor stor som en spis. Den fanns pl en utställning av r:l8.teriel och 

m::m sade att den var mest lämpad att koka äCg ~:.'\. '~en utvecklingen har vtil 

gått vidare. 
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Konstruktionspraxis 

'1ed vunna erfarenheter som laboratoriechef sanunaYJ.stii.lldes i en 

bok ":~onstruktionspraxis för elektronisk materiel II, 1 ;'52 års uDplaga,400 s. 

I samba~d med de prov som gjordes för er~ående av ett fä~ässigt ut

förande vid framställning av militär radiomateriel utarbetade jag före

skrifter för provens genomförande j&!lte anvisnin{':a.r på de ia.kttagelser, 

som. provningspersonalen speciellt sku.lle uppmärks&'1l.ffia och protokollföra. 

All tefter 30m man vann erfarenheter a.v ",roven sj ordes .;;_'1drin:S;l'r i före

skrifterna. l;är så radioindustrin vuxit till sig och dä~ed blivit i st&nd 

att åta sig utvecklingsarbeten och tillverkningar införlivades dessa. prov-

~J.ingsföreskrifter i de tekniska bestämInelserna, som ingick ikon trakts

hestäJnmelserna. Eftersom industrin till ett börja T'!ed se.made provningo

utrustningar utnyttjades Ellabs ::löjligheter. För den personal som hade till 

uppgiZt att kont:rollera utförandet och tillyerkningen utarbetades fö:re

okrifter med momentangivelser för att lJuderlätta. :r8.pportering. 

-ör att underlätta för tillverkaren att tillgodose de krav ':18.."l 11.:3.de p9. ut

fö:ra..'1.det Gn.gays vissa förh·'!llningsreEler. 

,Tag började f'1ed att utee fci:resl:::rifterna i sten~i18r2.d u!oyplaca, 0. 5. det 

f18de jag tagit del av amerikanarnas synpunkter p1 fäl tl:lässic;t utförande 

och speciellt ge.llde detta dec;v.?gheter :1.QS T:l?terielen uPI1Yi::;at vid ::ri

,"'e-ts be·~nelse3kede. De erfare~hete:r ;12.:'1 3[1n"'~st,;:nlt k).nde jag i till-

leclr!incsc1r~\gning, kor-ponen t2r. 

I en rle1 fall stino.es l~a'::i tel 2,Y esea f15resl:rj_fter i fl:irY;'Lg till de 

2:il~mor, son hade kiind teknisk skicklighet för att ~rh.!\.lla kritik och syn-

punkter. Jag erinrar mig speciellt ka-9i tlet ledningsdragning, son jag 58.nde 

till Sta..'1.dard Radio och efter en tid fick brev 

delade att ha'1. och nigra ingen j öTer~ills2':::!!l8ns 

dir. Ha..~~ar, som ~ed-

tt igenom förslaget punkt 

för punkt o~h ien del fall ann:ärlct pi 8.tt försln::-:et inte ;:;t&'";lde överens 

ned yad n~ :lorIDC'.l t anv&'1.de. ::::r,::!yet Slll.tl:'.cIe -'ed att r:a.D [~orde en översikt 

::ver dessa ~:killnader och fa'1.n f~rslaget vara till fördel för utveck-

lingen.='ir:'l2J:l hn.de beslutat att onedelbc.rt acceptera t. 

i ::finland o:~h ~J o:rGe llaJe officiell t be de:: sa tlt 

de fiTI:lor i dessa lände:r ut-t.vor. Inalles s~od 8tt L~O-tal ~. + 
.~lS ,,;. 

i tel kunde j aL även (jYC!Y.'o!5..n.Qa '.'. "':vid~ade 2.Y811i tt ÖV0:r tLli-
.. . .... :-;ctrG o"':.r8r8~:.l'1a.c'~. 

~~ ... _------------
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~et blev et~ extra ar~ete fB~ 3llabs kontorspersonal att :letta i 

.ng. 3ftersoT:l n:rB abonnenter "md811 för 1.md2n tillkom blev stencilerna 

"')ö~jan inte l:l111~~e bestäumas. 

Till slut fr8m.höll jo.g för min chef, öv-erste tröm, :?tt servtcen 

r:led för~~skrifter:'la ")lev för betungemde ::ör Ell2.b. ::a:l ?,YlS"2: emellertid 

fö:'eskrifterna betydelsefulla och att en ::o:::-tsättn:'.ng borde ske och då 

lä:npligen genom att trycka des8Jllraa. lI::m skulle ordn?, ett 3S!:L'TIa.'1 trä.de med 

övriga försyarscrenar. JaG kallades sedan tiJ.l detta sammanträde där !iven 

FOA del tog. :.:an var full t insatt vad saken gällde, eftersom föreskrifter

na 3.ven 8nvfuldes -:rr dessa försvarsgrenar i tillämpliga delar. ~Tan före

slog tillsättande aven kom.rli tte för JGn öv?rar;)etning som j ee; framhöll 

vore erforderlig. Det d:Lsku'ter2.des vilkn :ersoner son ,sl:ulle utgöra denna 

kommi tte ::~en !,12n fem::'1 till slut den enda lösningen"att bilda en enmans-

korilDi tte och begärde att jag s1."Ulle ~iG jobbet, som blev beslutat,. 

~:ör att en bättre översko.dlighet över materialet blev det EödvDn-

CiiCt att pr:".ktiskt taGet skriva OLl detta o:::h .3,'lrrrtiCfi tillföra uPPGifter 

som jag j"tterlicare samlat p-,L :;)essu tom n['.:.G'te en hel del nya 2.vsni tt till

föras, en del som näITl2.re ckulIe 2..'1::::iva orsaken ~ill de uppställdB krftven, 

varic?nom det hela i viss mån "Dlev en lärobok i &"'111 e t • Ztt avsnitt gällde 

0-;-;ö:--nineskont~'oll av r:l.aterielen Ned e.:ngivr>nde av mätmetoder och godtag

bara störningsniv,j,er, ett enn!:tt:"ällde +:illverl::nings:föreskrifter och 

kvali 'tetskontroll för klargöra förh3lle.:ndet r.:ellen bestäl18.re och leve

rantör, angivende de villkor under vilka frs.illstiillnincen ey nilitär mate

riel skulle ske :för att t'!J'idvika even tueIla oiss:först~~nd mellan parterna. 

:Jessa avsnitt 'mders tälldes inköps- och kon trollorr:;anen för ::::;odkänn8,nde 

innan oanus gick till sä.ttning. :Ied tillst:'nd f~än 3ieverts Kabelverk 

tillfördes ett avsnitt 00 isoler:-,18,teriel, pln::t och {~Eilllli, ur firmans 

katalog, son jag fann matnyttigt. 

?örval tningens expert på textgranskning s~ml?,de mE'.nusk~iptet och före

slog förtydligande, s om i en del fall var :r;oti verade. 

:.:Ian d1sku tcrade för- och nack:'l_elar :c:ed "tt utföra boken ~:ed lösblads-

s:rstem då fuldrinc::o,r k:unde gör2_s i -,-'rsJl1tiden. för att h:~.lla den up to date 

1l1en avstod i beakta.'1de aV' att det'ta skUlle bli :,11 tför betunga.'1de. 

:Soken trycktes i 5 ,0';0 e~~e;.:plcr dock ::,ed tvekan att upplagan skulle 

bli för stor. -Saken utdelades i mitt tycke rätt sparsfllllt till för,ral t-

nineens eQ:Ila incenj örer och t'öl'dels.dez efter önska'1 till de ö,rriga för-

~ral ~ningarna. Den övers:::ndes ii:ren ";111 ~~"" e.--:::)assader, sorrr tidigare s tt 
p~, adresslis'tan, J1::::kvtsi tioner kom ä'Ten __ firmor i dc:ssa länder. 

::Iiinvisningar'j ordes,i kontrakt om utvecklingsArbeten och överläm:'lades 

d1irvid. ~.~?:'l sålde även exenplar efter rekvis1 -:;ion .;:'15r ett pris AV 25:

kr/st. 'Det VB.r ''ltor ef'.:erfråg?n frt\n fir::ilor, "on 8ns·".g den vara nyttig: 

för dess personal. 

______ ._--'---'-"'-~ _______ oiioioo--------
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till I~un::;l l:~::;t och föreslog denna summa, d8. ffi''''n kunde -:.-edovisa att kost-

naden för clming och prvode redan in k or::rni t i ~G?"ss9n. Det kom ocksa ett 

reseringsbeslut på 8.rvo:.' et , vilket re::ereredqs i tidningernn ':'led bild av 

:njg. : ''''n av dessa 2~. 000 ck 12.000 i Gkatt. 

;T~tn o ch m8.11. emellan ck boken under beteckningen "3 j örklu.nds bibel. 

exe:nplnr av boken. SATT visade mig vackert inbundna böcker som man skänkt 

sin ingenjörer. LrJ Ericsson inbjöd rdg till middag där mru1 i ett tal 

tackade för v8.d jag betytt för utveckline,,"n mm. 

r:!\gra år efter :nin pensionering 1963 blev ja; kalled till s8TJllpnträ"e 

där :len dryfte.de möjli t"!n 8 tt äs t ad k 0l!l.1il e ny u tg~.va för 8. tt tE'. hii118yn 

till den snabba utvecklingen. ,Ja c:' 9ns&g e.tt jag .7jort min upp och 

ville inte ?taga nig nytt arbete. E'Ien un r1,ersökte oli:::a nöjligheter, bl.a. 

hade l"!lan för:rn.[at sig hos firr:lor om jörer 'mnde etälIas till ""örfo-

,,:ande men de inGenjörer som skulle komma ifråga ha~le så ansv8.rsfulla be

fattningar att de in te kunde undvaras för detta e,r'oete. 

Här detta skrives 1974 har jag inte uppl;;rsts 0:11 'la"'! ko:mit till något 

resultat. 

"'J-::pfinnarel! 

,J2·S 1Jerättar hi5,r om uppfinnil1t;:2T GO:'" jag te t c.el p,'", ch Gon b er 

förh8.11andena 1L."1der k!'iget. 

Sent en kväll satt jgg i mitt rum 913. Kr>tarina och jobbade r::.ed ett br'~ds

~(ande ärende då portvakten rin;de och meddelade att en men sökte ::l i g • 

1:::1 trädde e~' :na"1 i tLl'1ifor::u. Hans 8.rende Vf'.r at":; delge en uppfinning 

80;:1 ha:n länge funderat på och som hEm ville or''ct8.1a f~3r att frid i sitt 

sinne. Ean at-: men med stora speel::>.!' C'~~ulle in solstr'",lerna 

och därvid koncentrerat rikta dessa mot fl;."gplan, sO:::J. då på grund BY den 

starka hettan skulle fatta eld och för::;; töras. Försle"et p,~.;o.inde mig om 

berättelsen i:mr Arkimedes lyckades ,:,.ed ztort an tal riktade speglar sö.tta 

eld persernas flotta. J2" försö::te 2tt bö:::-ja :ned an5e nåcra invä.l'1d-

07': :::1cjlicheten s:: jag förstod av hans "1...1.ppfinnerblick" att nO~:ot resone-

• '... 1 .,. TT ...". 1 l d ... ,I· , ,. d . l" t om nans na..-m, 2lO::1 Jag anuec~m8.Qe. ~,-8n -,-or,,'.: ara e 8.lJll11r.n h:8.l1. e Slg a-

tad, ~ackade och gick. 
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Under kom berättelser o~ ~tt 

över erhöll oförklarliga :J.otorsto9p vid passerande av 

s en till Fra.'1krike •. ' :an ha:1 e ;)1, fundeY'il1g8.r ow vad tyske,rna hade hittat 

på. En del trodde att det spritts ut st.oftmedel, en del trodie att man 

utsäYJ.de radiosignaler av stidan frekvens att motorernas teJldsystem störts. 

Hågra i Sverige tr'odde mycket starkt d',,:n senare teorin. De lycka-

des a.."'1s1ag från försvarsdepartementet och startade försö:i:sverks(;unhet 

i en lokal på Lidingö. 1'.:811. ansåg Ila lyck2"ts att bevisa fÖ~~1.~:llandet 

'3xperinentell t. :;rör en del inbjudna, bl.a. överste Friis och inr:. Öman, 

demonstrerade de systemet. I ena hörnet av lokalen nade man en bensin

motor g::'cende och i det a.."'1dra hade man en radiosändare lCled an tenn upp

ställd. Uär man slog till sändaren stannade motorn. :.'en Öne..n hade upptiikt 

orsaken, bad Friis fram till motorn och placera de ovanlis;t och 

i slinga ligga.."'1de tändkablarna in till motorblocket. Friis begärde nytt 

prov rnen dt stannade inte motorn. '::abll. Demonstrationen var avslutad. 

Iden var naturligtvis hel t omöj att praktiskt lmnna utnyttje,s då man 

v-et att samtliga flygplan vid denna tid var försedda ::ned avstötiLings-

anor~"'1ingar (kapslade) för att möjli radionottagning. 

En uppfinnande ingenjör hade f,1tt för:;varsdepartementets tillst"'cnd 

att utveckla en ärrskriftmaskin och blev ad till Ellab att d~r 

:'ttföra arbetet p1 en naskin. lian hade sjkt patent b e när och i utlpndet 

pu en snabbskrivare 0'enom att varje tecken ahtlle ö1Terföras :ned sin spe

ciella frekvens inom talområdet • Jag frGnLlJ.öll den tekniska sv'\righeten 

::led principen och p&minte om det hittil18y~rel1de systemet, som i st?illet 

leunde tillåta ett stort a.."'1 tal maskiner att simul ta.'1 t Iröras inom "talbandet • 

Han, var emellertid stenhårt övertygad o:n sin ide och ex-perinentverkstaden 

hj~i,lpte honom i arbetet att fra'!lställa filter för varje tecken. Han närk~e 

efter en tid vilka sv~righeter han råkat in i. Hen berättade för mig sina 
, . lP, -'- ~ 'l' . ,... -'- '11 .1. -'-., beky:nmer, han flaae ana", pengar av I1:' .. 'lll Jen oell annorJ_ea "l pe.",en vc.!l-

sökningarna 2IIl och m'~ste ge upp arbetet :9'~, ,':Tl~nd av sv?rj.gheter. Il~m er

::::ände G,tt :lin åsikt från början var rikti,:;. I1Pn l~rckades sederme~a ::ycket 

bra inom affärsvärlden, blev t. o .2. di.::-el-::tör :för en s tor importfirma 

och k..mde säkert er"betala de son uppfinnargeni. 

h::>.r förut nä:nn t 0:1 tillverknincen av clir.::lerkondesatorer och e_tt 

:Jn lt::A:e.re 

tor:.8. tis era '3 tills~~rtd ~ :Ln :en-

"-'d ~., o"-t ""11 sl"-'- l-a""taa',..,s "P1)2 .... 8"-,"'·' '"la'1d .~k-"'otet, :~_.~ vi inte en Ll 7:or g '" "- ~<u ~\. '" "c._~ .... • 0"-'. ,_ ~_ •. __ 
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"., .... 
"':".t~ora~ 1.0. 

_ ~get ~~de ~tvecklnts till ett f~rli3t 7a~~n. ~n sökte e~ter ~eto-

skaffat kraftica s tare med stora ~arabolspeGlar, 

lcjus, SO:-1 Hitt k:mde riktas och bely:::a pl2net. "S.Tl hade 

ta av 

triitorn 

:,::,,1:;. vilka :J.CL.YJ. spa."lade efter flygplanen och :leddela resultatet via. tele

::'on till cen tr~.ler, dii.r planen plot"'::ades p'\ leartor och försv2ret orpenise· ... 

rades. Jag hade tillfälle att ur.der 8l:. '"1!?.Tlnver i 

:;:;al ::.:'ick ja€; bes15lc i mitt r\l::J. ',w prLls Custc.:= Adolf, SO-:l framlcas-

tade tanken ord~ en stor tr~tr8ttced ex-

-ponentiell ntfornming, beräknad av Tord Wikland, där avlys och rikt-

nL1.'!,sbestärn.."1i!1g kLL"lde ske =:.ed en l:ortelefonlik'1EC:l.de a"YJ.ordnine. J8.g !'1ed-

delade princen e,tt vi var ::ärdiga :i:.'or ~rov, vQrefter ha.'1. ordnade ett fl;rg-

~lan för provet ocL. sD. reste vi tills8r:unE'ns ,)t p'", Järvafältet. :Ied::n V·J.. 

VS.Tl tade p,o flygpla.'1.et uppt2.ckte en en huggorm i diket, G,de kvickt 

ned och slog ihjäl den :r.:ted sin käpp. ~T[~r flYC3)la!1et kOD avlyssnades l:mll-

ret l aJ.'"!.ordn 

~=en metoden -"'8.r nog in te til1f~rl1est z 0::-' s::. t ~::;.dam.t.l och t .:rrer 

blev inte gjort ev d0tta f~rslag. 

:,Ien ta.:,:1ken p,~: radions :nöjl t fö:!' spardng va:!' stor. En professor 

'Tid.~elc.1iska :lö;;skolsn fick uppclr2C L".": 1_ tGrna fttt teoretisl:t ~e-

:!';'llil8. nöjliGh9te:::na att erh.:'?:.lla ro,dioel:o :~T'n e-':t flYGplan .i:len han l:om 

till 'let resu1 tetet att detta var }21a;::-p2.:::t möjligt, troligen :ned 6ntag2u-

de om rsdions :nöjli 

~~a."YJ.ske hade dock rykten försports on att Ei'1Glnnd b~r,,,:g:t station?r för 

detta ändam-U, ty här satte IDErn ib~·ng en 'TerksG.:,:het ':led täckn8Innet "ate

c2atiska nä::mden med ID~irekto:!' Grabe sc:n chef. I·I!?]'l var ineen r~dioma.."YJ. 
sel: ef::el:-ci v orga.."1isatör och fmställde SOl" I.Iartin ::"ehrr.l, ~Iugo 

Larsson mfl. 

:i:c'betet V8.r toppilemligt :::ler.. ma."1. klinde icen gossarna, som gick Yled en 

ekorrfigur i 1:: av 8 j8lar:et, syftende ?!? beted:ningen ekor8dio, so:!:. 'lar 

det antagna namnet :;5. denna teknH:. ':,''11 fick iC:ng n'~::ra s t8tioner som 

er['des imvuclsakligen i K' l st'bandet. 

a. tt n ik"ill d en 

~rp"r först2 .. början "till rörsvnrets forsl:-!.1irtgsf't:1st?_1 t I'O.A. 3. 



-76-

?adar. 

kom hel t plö..l..s 

och :;;'rösunda och i brist p2. loka,ler ställdes de under presenningar' på ett 

f1il t. 'l'rol ha1e de levererats i mot rl?lm. Stationerna. "hnde 

beteckningen Wlirzourg, var mä12de s och hade e:ntagligen ve.ri t av-

sedda för öken bruk. Ing. 3erglund avdelades fr~n Bllab för att överta 

an.svaret för :::':ontroll av stationerna och tji-:nstgöra som lärare för den ps:: 

80nal, SOT'l ko::unenderats att betjäna stationerna • 

.En radarhall ned högt i tak och ned c~ment:~l)lv b,y[;gdes i all hgst, 

en stor cement-platta ordnades utvändigt, vid ena caveln inreddes ser

vicelokal och ovpnför 0.snna en lektionsl'Jkal. 

Ste,tionen var försedd ned en pare.bolreflektor C'.8d !Tlatning i bränn

gunkten och hade en våglängd BY 50 cm. Sändarröret pulsf'1.des vid hög anoCl

spänning och riktningen till flygplanet erhölls ;;>:'\ ett oscilloskop, där 

tv~ utslag skulle lika höga. :'..vsttcndet e;:>hölls pÅ. ett annat oscil-

loskop som var graderat i hektometer. Riktinställninge.rna skedde ::nanuell t 

och de erhllL'1e värdena, az i:::lU t , elevl".tion och 8,vst:cnd meddelades per te-

le::o~1. till centralins t rl..1.m en tet, som i 3in tur g8V skjutvärden för träff 

i u::'let. 

Denna station var första erfarenllet ey rade.r, vilken benä.,"nning 

vi envände då vi fick vetskap om d-:;n engelsk-Bnerik:mska överensl{Or;'~'1l.el-

sen. 

~gelsmännen hade i täten betr~.ff2....'1de '.l-t;'recklingen av 01ik8 t y-

p""r av redarstationer. Den pådrivende krafte dti,r ve.r ',Vatson-'7att och den 

första stationen kom i 1935 och 1939 h8de ~.1.en 30 ." tationer inst81-

lerade utefter ~:1bland:J kust. :.Ian bys:de senare störstind8,re för att för

sV~.ra arbetet vid de tyska radars ta tion-::rne.. P,n tenner. riktade strälen 

::edelst ett jättelikt horn upnby:;gt Et Y tr3.dnät. :Jet berättas att en man 

som ck pc. fältet fick brännsår p,~ h2.1sen. Det Yisade sig att hede en 

celluidkrage ;-,:ed en tråd insatt son styvnad ocl, 

våglängden. 

Strax före kriget var man sysselse,tt :21ed els 

längd s tämd e ned 

medelst ett rör innehållande katod och tv,?, elektroder med röret påverl-cat 

av ett tre n8.znetfäl t. 

e.::en det var engelsmä.'1nen so:::J. :f-'ick iden wtt vtfor:::m denna telmik 

till det rör son. fick n8L'r}llet magnetron och son: kom frp.!D. 1 ')LlJ). ~~ed detta 

rör kunde nan Qstadkomma höga effekter ocn höe:e, frekvenser och V8c.' 

cli:trför hö::st lämpat feSr radartelmiken • L:ed tiden kunde man 1~.sta.dko1"J!1a 

mOflletroner som levererade pulsef=el~t. ~en en, s OE. ""TP..~ 
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h:";,rt upptagna a.v k:tiget, a"1S s in te orkt):med u tvecldinzen aven ny 

c:e:::J.eration radarstr:.tioner uta"1 vände sig till USA. ::::n hrittisIi: tekn:i:.sk 

kOI:lll1ission anlände till 'iTashington se:9t. 1940 :!led en magnetron i bagaget 

och informerade a.'llerika:nerna dess mÖjlicheter. :Je besökte även IJavE'.l Re

sea7:,ch Laboratory, .~.rmy Sie:nal Laboratory vid :;;'ort nonmouth och Aircraft 

~D.dio Laboratory vid ',7right Field, platser SOlCl jPg sennre besökt. För det 

samarbete ma'1. ansåg nödvändigt sl;:apades nov. 1940 ~a,diat~ on Laboratory i 

Ca'Ilbridge, Boston. I jan. 1941 kunde Radiation Laboratory erhn,lla det 

första ekot fr8..'1 magnetron inom mikrovågsområdet • Radiation Leb hade då 

4000 anställda och de övriga tillsar:tmans lika många. Många industrier ar

betade med radar även för brittisk r2kning. 

Först 1942 fick tyskarna kännedom om magnetronens existenS' genom. ett 

störtat flygplan vid Rotterdam, de försökte kopiera den den misslyckades. 

De första radars tationer med ::lagnetroner köptes fd.n England 1946 

och jemonstrerades för press och inbjuna av J.r' .. g. Ömen. Under denna tid 

var jag i USA. 

Lokalerna på Frösunda togs nu {'~ ter i brak för kon troll och skolning 

av personal. 311ab 'utökades med personal, som bildade ett radarlab ned 

ing iknoring som chef. Ean söl,te efter en lä:npligare plats ned n:irhet till 

flygplen för att underlätta försöks'Terl;:s2Llheten. I 38narbete med 710.A3 

kun d e ::lan. disponera ett omr:J.de vid ::ro::JJ!la fl:re;plats och där byggdes 

laboratorielokaler 1"2ed s!?eciell hål.1syn t:!.ll ~rbeten r.:.ed ra.dc:.rstationer. 

7id Svenska Elektronrör, ett dotterbol~g '~ill :.rIE, tillverkades ::::J.ag

netroner med gott resultat. 

:.';ikrov;lgs 9ffekten överfördes i re:':tangulära kopparrör, v?!.gled.are, en 

v-:cy teknik SOi]l. vi !'!lclste sfitta oss in i .:rillverknj.ng ay vägledare ig~ng

s2.ttes av industrin, Ellab utförde kontroll. 

Då Embring slutade och blev lektor efterträddes han av ing lTorc1sjö. 

Fr2,n Frankrike köptes utveckling Bch tillverkning av radarstationer. 

:'.fagnetroner med hoppende frekvens utvecklades av svenska Philips 

varigenom fientlig störning :::örsvlraces. 

Radarstationerna hade nu utvecklats ::led autocetik j st0r ut'3tr~i.cknin;; . 

. ~ed. motordrift kunde antennsystemet vridas runt. horiaon t-e.n och sa."D.tidigt 

kunde mc..l upptäckas på ett oscilloskop, PPI. ?,'ed led -ning härav kunde ett 

mål utväljas och automatiken inkopplas på detta mål, vClrvid stationen 

automatiskt följde målet och samtidi anc:onr riktniC'.gs- och 8.yst?nd r :v:irden 

p:". räkteverk och elgoner, vars värden\l=l.mde öyerföras via tråd eller radio 

till cen tralinstrumen tet som i 3L: tur f:'.'lcO!'latiskt ri'-t2'.r ::8nonen !'led rä.tt 

uträknad framförhållning 1'1ed hfuls~:"l1 till m0,lets hl"stigllet OC:l !?ro~ektilens 

!,:i"mg'tid till nålet. K:omonen"örseddes däryid 2ed 8utoD18.tisl;: snabbladdning. 
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I samband ned denna automatisering kOD reglertekniken i blickpunkten. 

7
J ör denng gäller vi3sa laear, vars verkan wan m/,ste tillägna sig s{';väl 

teoretiskt som tel~iskt. 

Pör att utnyttja radarns automatisering r::tåste <';\ren nästa länk i ked-
att 

jan centralinstrumentet automatiseras med sådan teknik,·tillräcklig snabb-

het kan erhållas. Centralinstnu;lentets utv"eckling hade därför att 

:följ a radarns. Indirekt berördes Ellab härav 2en det var artilleri riyrc,ns 

h,pmdbry. ~'öre kTigets utbrott användes C&'mIla instrumentet, ursprung

liGen en ungersk utveckling, för vars betjänande behövdes 3 operatörer, 

en skötte azimutvinkeln, en skötte elevationen och en mätte avstmdet 

med ett optiskt instrument. :Förutsättningen var att man ktmde observera 

mllet optiskt. :,led telefon meddelades k:::tnonservicen värdena frPm central-

ins truman tet. 

3nabbheten och no{~zrannhaten vc,r ej i te.kt ::led flygutvecklingen. 

LIlIE fick utvecklingsuppdrae "rren res1.1l tatet var ej tillfredsställande. 

Utveckliugs')?pdre.get gick till en holländsk firma, lierat r,ed Philips 

nen resultatet var e ,j heller d8.r tillfredsställnnde. 

3n firma Contraves i Schweiz ::.tog sig problemet och kom fram :"1.ed en 

accept2,bel lösning. JaG erinrar miG ett SH·'L":laTI träde pA förv!"tl tningen, 

där jag ombe,ds av generalfäl ttY''Tnästaren att inför de scl'll','eiz:i.ska rep re

sen t;:U'l terna redogöra för ·le kontrollprov, som vi t:Ulämpade för radio

r:'p,terielen. rJli je.g nämnde ska.kprov ned 50 g, reste sig direktören och 

s1".de: Orimli3t.De kunde inte med p8. sld8.J."le.\\crav. Ean lugnade sig då 

TI'1,r;Ol1 i försar:lligen omtalade att jag hade stor erf2Tenhet 2Y betydelsen 

?V dylika prov. 

?irman byggde också en ska.kme.sldn SOEl kunde t~, en lest ",:,v 1 ton, m.en 

-:len uppn·~.dde in te de föreskrivna v3.rdena cyen 0':'1 en. ~'1el del kom fram 

som de ';.tGärdade. Lörprov i o::'tindig terröllg vis1?:. r1 e dock ·c.;Tttan av a.et 

utförda skakproyet. 

Ett e.ntal anläggninf2,r leverera:~.es. :~2n kr8,Ven !lå instrumentet ök8.de 

och firman Arenco in::Copplades utveckling C',v ett fö::~bättrp,t cen tral-

ii:1S trtlnen t . et tO!7 ett nar c • 

liela lcedjan yar nu autome.tiserad och 

~ed stor snabbhet. 

:1flr syr; tenet el 8rr.OI!lS trerac1:c S • 

~~os _·.r~.co L"2.c.8 förval 
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rc:~:.3 -('öd els e. 

Den ::la tematiska näI:"J:lden u tn3'ttj ade en el lokaler hos ::llFl.b. :~Kr 

deras ekoradiou +:'veckll.· "1 g '"'.'l e rq t; a' on :':vo""-"l,r-l"'d'e ~ d t:. U .ll - J_'~ U v_.L .i t, L' S ",-ven ',', ,,:1. 

andra "'orsk-

ningsup",' gifter .:'orsl::nincen ökade sl:ilde .l>ronter och ;~ta-ten fann det 

tes EleJ prof. Siegba..'ln S02 ordför9,nde. ~'an l'~o:-'1 fram till en samma.'l1sätt-

p;~. tre e.vdelningar: JlOA 1 kemi, ::lOJ\. 2 fysik och =:eOA 3 teleteknik. 

E o nr: i tten besökte Ellab och jag fick besve.ra frLgor. 7id ett till

f~lle blev jag kallad till ~örsv2.rets kemiska 811ste.l t i UrsYil:, dar ste.-

]l~cerad dit fUr att sa~tidiet u • Ze~ ~lev 

:OA 3:s 2BjliB2 arbetsupp f ter och 11trY;:TI:i.e~behOv. 
.Ljungcren , 

-::OA 2 fo..YL'1.s spridd p". olika inst±t\.1 "~:ir:::l'J,9r, chef (l!, :;?'.gnu,sson, och f O). 3 

c~:ef ::'ehrr:l utan lokali teter. 3e;';. öve!'di!,,"l:tör C'c~. chef för :::-OA uts"gs 

iklektoI"'a vid ett lärove:::-k dr --:jörkegren. ~;Je~c.rrQ h8de '''öre branden 

:fl~rtta ts fr·~n. Ellab till föryal tningen fÖl~ att l:~ ~.lpa 

jör och sysselsattes r::.6St för att omk:ri11g P
;J, _. toppher::lit.:a 

uppdrag. Han V2.r mycket tystlD.ten on vad sf).:~en gällde, ke.1L'tdes d::~r:'ör 

"ostronet", hens hustru rint:sde nig flera c1nger, klagade att ~:2.rtin för-

svunni t utan något meddelande. cTag försökte t"östa med 8.tt sösa 8.tt 

ostronet var lJte pu n:t;on djupd7kning :len skulle väl st·. st:li':ningom flyta 

upp igen. LLlngt efteråt kun(',e det kOl:lL1a fram, dock in te frPn honom, ?tt 

dl'?t gällde den tysl:a roboteYl V1, sorr, av f.'lisst2-c ~l8..t!'..n8.t i 3:;'l:',land och 

därifrcm skicka te til England, där man nog drog n;;:tta ~lar8.Y 'rid bekfunp

ningen av dessa robotar. Det berättas en enkel r:1,,~tod, m8n flög ikapp 

roboten, tuschade en vinge varvid roboten G bal~u,1sen OC~rl 8 törta.c~e. 

2ehrns utflykter kunde gälla ett 8.::;.erik8113kt oonblllen, son utan sl,-ador 

18ndat i l';orrlal1d ( ~iiI:1:i:;land ?):-lcd ett bonbsikte :Torden, som vis8.(L~ sig 

vara en kopiering r:.v det äldre s'Tenska si:;::tet. 'Jet berättas "'tt vid 

8.rle!'ika.'1.arne.s serietillverlming av 

des !lo~gral1.t }:,ontrollerat, varefter flygp:::'snen kördes in J.. erl. Aml&"1 

Ilr:llcarverks tad, siktet plockades bort och ke.ss ernc1es, ,-'et n3t!:'. förbiittra.de 

~:orden sattes in, den inkörda rutinen ftck inte s'Göras, det hela te 

rulla vidare. 

?ehrr:l och jr.g cjorde utflykter till plEtser sen Gnvjsf'ts för ='OA 3. 

Vi besökte 0veden 5nyid ::::;dsviken, nordös tli,c::'" d ,:,1 en f'J."r 3kl18[en in till 
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punkt. ~Ean beslöt att förlägga verksamheten intill Ellab och delvis ut

n7-!;tja El12,;)s lokaler.Jag protesterade in·~e. -et.rm. fick överta. ett tidi

r'are inrett l~onferenärum, stora lavsalen delEtdes Bed en vägg, käl12.r

lokal+garage inreddes till experimentverkstad, ett par baracker uppför

des\intill labor2.toriet, k-ulventar för värrne- och vattenledningar bygG

des. Senare byggdes vid ingången tillomrudet ett labhus Ded lokaler 

för garage, som Ellab mistat. ~aket p~ Ella')b~rGgnaden revs, en ytterlig..-:

re v3.ning uppfärdes med platt yttertak för 8....'1tennmätningar med utstrik

tade st1ilbalkar, som uppbar skyddsnät. Ett torn byggdes vid ena gaveln 

med hiss, dess topp utgjorde en plattform för uppställning av antem1er 

för räckviddsprov med mikrovågor. Efter en tid byggdes en stor ba.ra.ck-

byggna.d ett fält intill med egen värmecentral, dessutom en barack 

för lunchservering. Tung och skr:rIlli'"lande materiel 17ftes upp 

::::.ed helikopter. 

t8ket 

Behovet av ytterligare utrymmen inför FOA 3:s tillväxt kom till ut

tryck i ett nybygge på :i3romma flygfält, där tiven Ellab deltog genom in-

rättande av ett radarIab. 

L'len POA växte ytterligare. Man fick Mc tillftille att överta utrymda 

infan terikaserner vid Linn e giSttan , dessa upprustades och vid inflyttningen 

frigjordes en del lokaler vid Ellab. På ka.serngården uppfördes sedermera 

ett hus i många våningar i vilket FOA 2 inflyttade. 

3aracker OCD. verkstadslokåler övertogs av förval tnir_gens kontroll

sektion, som genom den stora ?-1lskaf::ningen e:v mp..teriel he.de behov ':"l.V 

lob!ler. 

:Sllabs hus, som av of,nga I.3nSl3.CS för stort till te.get fr''\n början 

kom på detta sätt att utnyttjas till bristningsg~niinsen. 

Vid en omorganisation, då Ella,bs ri tkon tor flyttr>"les till förv'?l t

ningshuset på Gärdet i blev ytterliC1:tre lokaler frigjorda OCD. k'tmde 2..21-

vä..'1das till andra ändamål. 
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:::~oT".mi ttefloran . 

Vid den ln·aftsa.rnling son s}~edde vid världskrir:ets utbrott för att 

inhämta l1et som där:'örnt förS'llIrunats tillsattes ett otal kOD.J:J.i tteer och 

orGanisationer • negeringen tillsatte en direktör T'.lomqv:tst med stora 

befogenheter att organisera anskaffning av Elr..muni tion och I?nnen krigs

materiel, v2.rvid de militära or-:-:an son tidig8re skött detta med tillg~ng 

till alltför sm?!. medel sattes på undan tag. :Det berättades att general-

fälttv tl?ren fick sitta och vän ta ett par timmar innan Blomqvist 

behagade släppa in hono:r.1.. Hu flödade pengarna, dpt blev vt'.rnskatt och 

försvarsobligationer. Det skulle i all he.st skaffr:>s fram militär materiel 

i en hel del fall av sådan beskaffenhet att den gick direkt till skrot. 

Vid ett tillfälle fick jag Ellab besök av dir. Elomqvist och hens 

assisten t Ödeen, som sedermera blev generl?_ldire:1~tör för Lrigs::lateriel

yerket, d!i man var bekymrad för till verlmingen e.v gliID..-rn.erkondensa torerno. 

",id 8ignalverkstäderna, som på grund e.v- den stora efterfrågan vid upp

rustningen råkat i leveranssv[J.righeter. Jag förklarade då att för när

ve.ra.."'1de inga motsvarL.:heter fa..'1.ns !)t .. nar1G.1.aden. 81210.1 verkstäderna fi ck 

dä::..~efter ökade resurser, delvis genon terapierbete 

.:"ör 8.tt tillgodose behovet av tekn.isk persr:::2HJ.l p':" truppförbanden 

att o2hä."'1derta signabmterielen sE':.I!L':la.."'1fördes ett an tal ingenj örer till 

en signalingenjörs~~rs ~ed loke.ler på TeiQ~iska Museet, dit jag och flere. 

av mina labingenj örer beordra.des so:n läre.re. Vi fick lov att börja med 

grvndelemen ten och en del av eleverna he.de nOG sv:~"rt att hänga ::led i ga

loppen. im del av dem :..;:om sedermera att ingå i arm~ingenjörk:lren, så t(.'lien 

jag. 

?å radmosidan tillsatte regeringen en kommisarie med stor befogenhet, 

nämligen professor Håkan Sterk;r. Han i 

Försvarets radiosakkunnisa, FRS 

atte en kommitte 

. ~ ""'d . t d d" t·· ~.. 1IiII' ~".. d t ,- t r::ed ~ng • .!..Ju· qv~s , s e ermera ~re,c or J: or l'I'eKBnIoronn e , som s e.r.r erare 

ocr~ dö.r jag yar en av medlemmar-ila. KOID..m.i tten sD..t:1.me.:nställde de resurser 

son fenns inom radio och fc.nn dem otillräckliga för de behoy son förellg. 

'~otala")roduktionen up-pgick till c: a 6 nilj. kronor per , huvudsnkli-

,sen i r'mdre.dio. l':oI'1:-:1i tten o::..~dnade ett S8.ffiJ18n träde T:led repres en t8n ter 

för försv8.rsgrenarna , som därvid gavs tillfälle !?tt 8l1.ge fiDrslag om 

fr3..!TI.tida behov. I'lyget förv~m8.de de närve..r."nde 1:1ed :.:t tt frA"llålla att 

Elan var tillfreds ned nuvar1.mde frek',ensomr"lden och materiel. Det verlca

e som :nall inte önskade il_'gon inbl8..'1dn:'ng utifr&'1 !,r~. sitt omr~lde. 

För att engafera ru.'1.dre.dioindustrin i för:-rv2_rsB.rbetet utarbetade 

ko;'lt'1li tten ett försle.g till en mottage.re, som inrlus trin sl~ulle tävla om. 
::in del fir:-:J.or nap:9ade p1 förslaget och levererade ap!Jareter som 
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Ellab provade men resul tate ve,r gt och ledde inte till vidare 0t-

gärder. 

,Kmrull.i tten hade ett otal sa'Taan träden, där problem dr:rftades 

i samband med den översikt over läget som korr .. "TIi tten hade. 

:;!;fter en tid a..'1.såg L1~rndi~:heterna att aktiviteterna sK"..llle se.:J1!lan

föras i 

Krigsmaterielverket, Y::KV 

KKV skulle samordna aIlske.:ffning och kontroll av a.ll materiel för försva

ret. Di t överfördes en mängd kommitteer och dessutom en :'1el del perso

nal friln försvaret~ materielbyrå.er. ~:an utnyttjade tidigare utarbetat 

underlag för anskaffningen men skulle sedan sköta fortsättningen, 

0et blev stort hallå i tidningarna dl nrul upptäckt att de framställda 

stridsvagnsminorna in te ftmgerade. :Iaj or Crafoord, som tidigare hand

lagt minanskaffn~ng på sin materielbyrn blev svart angripen i tid

ningarna. 'lid de samma."1träden d:l ninfrågan sl-;:ulle utredas 'rägrade :n8n 

godta att Crafoord transporterade sig och minattrapperna med taxi, han 

slrulle ha å.kt spårvagn. Crafoord blev rentvådd Officiellt men knappast 
aJJ:;., 

i ti~'1.ingarna, det visade sig en ingenjör vid K}~ ezenhär~digt hade änd-

rat utlösningsanordningen i minan från mä8sing till lättmetall, som 

hade korroderat och vägrat att fun;;era. Crafoord fick stanna kvar, blev 

efter en tid övers te och cllef för 3i,gnalregemen tet. 

::~KV tillsntte en nomenklatur-k:oI'u:li tte för re.dio dEr jag för 

IeJ:lrm för flyget och Bergendahl för narinen cJku.lle utl?,r~)eta en radio-

telmi 
nI" 

ordbok så att ':o.an fick cemensaJ.:!"Jl"la benH.r.l."11 för instruktioner 

och uttryck: inom försvaret. l-~J:;:rr Ett sedan trycka denna ordcok so', även 

1;:0I:l e.tt användas av skolöverstyrlsen för skoll;ruk. 

2n komm,i tte oehandlade standardisering av redio::o:2?oncnter, d:':r jeg ned-

verkade. :Sllab envändes därvid för t7~lnro'll!ling 2.V on (m teran. 

"=:e8ul tatet "tge.vs därefter av Försvarets 3ta:n,'ardiseringsdele:::~ation som 

"SD-'blad. Dessa blad blev en för8g;'mgare till Svenska Elektriska KO!:lDi-

sionens SER: kommittearbete, som sattes efter krigsslutet. 

I se.nbe.nd med krigsslutet aVY8ckle,des KKV OC1.1 en stor del ay perso-

nalen ."'.tergick till de ;-nili ti'ira :förv'l.l tning8rna. 

:::K"v-skedet förde tled sig ett ss::;:arbete nellen försv2,r38renarna i de 
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rov8.s. Över proyade 1:02' Oll e:" -ter u tg2.VS blad ~ed pl'ov:m 

resultat. SeJermera utökades :i{:omnitten ::l0d rep:>:'esentanter fijr ind~;.strin. 

Inom FOA 3 tillsattes en hel del ko::::.".i tteer för sa::J.arbetet, t. ex. 

2:lotnedel, radar, sit;nalspaning. 

Sver:.ska :i!:lektriska KOL'" .. IJissionen SE~= 

yar de;.1. nationella delen ay International L:lectrica.l G01llTI::ssion IEO , som 

"cehandlade sta'1dardisering av elektrisk utrustning för oest civila 2nda-

l:len man u ck i stor utsträckning fr,'J.n de erfarenheter som sa,"11ats 

fr:Jl militär rJ.8,teriel. SEl: utarbetade pro"V"l.1.ingsföreskrifter, r:v";.-::;tstande,rd 

för kor:1ponen ter och ve,r dessutom nedverkande i de föreskrifter, SOD över

s&;ncles 2.'1 lEO. SEK del tog livligt i detta L1. ternB,tionella arbetet. 

början del jag i normkornmitten för kornponen ter Ded d:5.var211de ord-

förande dir. Zaw.m.ar. :::; blev ja:r ordförande. Yid tillstittning av 

norm kO'IT1ID.itte för och koaxi['.lkE'~blar ~lev jaG ordförende • Likas3. 

ntir '·1 o rmk o r:l..:n i tte bildades för driftse.kerhet (till:förli tlighet). Vid detta 

tillfälle yar j ag ordförande i 3 n o rok onn i tter nen lyckades fo. ersättare 

för cle s:enare. :,:en jag deltog i tillförlitlighetskommitten. 

Jag deltog som delegat i internationella serr~anträden Ged I3C. 

När jag avsade mig som ordföra.'1dc ':csponellt:h:or:::rd tten erhöll jp,g vid 

en luncl1 efter::t ta.ck av SEK ocL erhöll son ~71inne ett pe.r manschettkt18p-

pEtr med SEI~-[lt!.rket. 

Efter min pensionering j ag fortfarande i en del SEK-korUJ.i tteer 

och som minne fick gag en modell i 1/10 skala ::1'1 s.lG?,kmaskinen, tillver

ka.d ~;å televerkets labverks tad. 

2fter denna korta redogörelse ja.::; som prästen efter 2 tim-

mars predikD!l: Llycket mera skulle lmnna s däron nen tiden tilltter 

det icke. 

:;lationalkommi tten för vetenskaplig radio 

~,:an hade internationellt skapat en sa~J..r.lrulslu för vetenskaplig re_dio, 

In ternational Scien tific Radio Union, URSI, rled !18tionella kOrL"1t tteer. 

I S'VT:I'iges lco::u:n.i tte blev jag delee;t<.t OC:1 representl?nt för nr"1e1'l genor: 

~eslut av h ~ajt för 3 Ar i taeet, som u9prepades 

f'ört:!.nde var .;eneraldirektör Sterky .0!':1:1i tten v::.r S 8.r:rr.: an s at J..; r:>,v represen

ta.'1ter för en del vetenskapliga iniiJti tutioner. e.21 SD.llL'11l='nställde och 

rapporterade radiovetenskB.plig8. verks8...'11heter t 

Cle till unionen anslutna U:L'1.derna.Hiir i le..nfl.et s8...'111ac1es na.'1. till radio-

vetenskaplig konferens RVK och rapporterade resu.l tat~t till unionen, s om 

e:ter en generalförsamling redovisade den i deltog ~ed hidrag. 
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Jag lä!:':.nade Ellab den 1/7 19 vid 66 ?rs {~l:::1er eft~r att under 

37 år T~an 2.vbrott v3.ri t i statens tje.nst. Jr 1945 tilldelades j ag 

Vasaorden, 1946 blev jag ledamot av 4·~._C,~' Lrigsvetensl:apsaka.demien 

oC!h vid Din avg2-.ng erhöll j ag tyclförv,,"l tnb.5ens färtj fuls t:!1edalj i g'J.ld, 

utdelad av =eneralfält tZ.r:=.n 3dvard =·:0.1~ _ :Ian a...'1.ord11.ade en sub-

skriberad :2iddag för mig p~. en restaurang p.o. Dj1.1.rg·o.rden, väl besökt 

av nuvaral1.de och f.d. arbetskamrater inom och '.ttOTI förv81 tningen, var-

vid tal hölls och [,'·cvor över1ä;::lliades, va:,:,vid ja,:.:; rörd tack2.de för Vi.:'ill-

1i;a ord, fraluh:;llande-'1 en ära som vederf2ri"ts 'Y..ig vid denna avskeds-

fest. 

:.i:i tt s21T,arbete med förval tningen fo:>;tsstte dock genom en särskild 

~:m:traKtscyerkonwelse, S01:1 ck ~r. Jag eftertrf~des 

av överin;:;enj ör l;ia1 .1L'1.dersson, SO:2 };:0:::J. 

31ick bakåt och -P:>;2n,'It. 

SOE avsIut11ir:[ pli dgnna be:>;t\.ttelse 1ri11 ~ac l~2'St8. en blick be.kti.t 

och f:':'8J-:l::'t. Det är förståeligt, hOP:92.8 je.g, att c;et jag :,.edtecmat :n.est 

ht~"för sig till förh~.llanden vid EIlab soo tilldrog sig f::5re och l.L.'1.der 

, dess tillkonst ocll vidare öden. ':ed de pa medel, son stod 

till buds, ::örsökte vi i den mån vi hmde f:j1ja med i teknikens ut-

OCll utnj;ttja den på b?-sta sätt inom vårt o1"1råde. o CL1. 

tbrottet och de medel, SOD ställdes till e, kon 

även radioil1.dustrin att inse det lenande ett hj a till 8ed upprust-

ningen [';enom att öka sina resurser i avsev::;ord. uts 

Svenska Radio "S13 utveck12.de ~.lott2r:-2.re :::ör 

fordon. ~irmanqy5gde stationer för narinen 08h för 

i berf"rum och 

0n bussr",dio-

st?'.ti6n av c.va.'1cer2.d typ SOT!: även 1:012 arr.;.en till del, eYl 1Jl tra}:ort

st2.tiom med amp1i tudnodulerirl[ son sederre.era av El1ab 

till ering. Sta.'1.dard Radio tillverkade en te.-

tion 2-,7 3r, sor::! en b sk firma frc!D.tacit sos prata och ,ö.ven en 

i tre.nsportlådor e.tt last"'s p'J bil~r. SA'J:T tillverkade 

-".2d ti11verl21~ng 8V blc:._ :::entra1in::::tru!D.ent. ?hi1ips !::led ti}lyer1:::!'~in5 

att el1abs bic1r8.c: till er::'1.a st2tionstyper e.ysluta.:1es 
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!:Jed strids~ra~-nsradiost2'tion il::', 400, som tillverkcldes [',"If 07enska :=ladio AP. 

7id de u tvecklingsbes tällninb"~r, oS o:::: gj orc~es hos firrr,orna av 
, 

8r:l9-

",iden, deltog El1ab :ned tek:1.iska best2c2:~nelser oC~'l t~Tppro'm::'.l1g. 

öyer hela "IfärIden, 80m även- l~a.nske :ned e!1 viss eftersläpn kO!:l att 

t::äl1a den svensl:a radioindustrin, so::n avsevärt utvidgades genom nya &'1.

för laboratorier och verkstäler. Industrin ht- d~rvid i ~ort-

slag för aIlskaffning ::::i!1Slcats skafi'at s 

konlrur:::-era med att pres tera effekti vi tet och tillförli t1i t hos pro-

1ukte:rna, en status, som eventuellt ka.."'1 "Ifarp en följd a.v tidig8re 8on-

s trängningar att infria de militära kraven och metoderna härYidlag. 

Ellabs "'rr-",lltida betydelse }:0:7111er p!':, c:rtmd py C~';'2na utveckling att 

ven om nedläsgning eller S~~la"'1s1agning 

:::ed and:::-a försv2Tsgrenars labresurser, föranlett av z,:Tavet p ,'c minskade 

försvarskostnader. E:uru.vida denna orga."'1is2.tionsL"lndring är ett led i 

bättrad förberedelse för att nöta ko:-;unande behov, dJ" fare" hotar att 

J:> •• 
.L or-

er 

plötsligt infinna sig är inte kå:l'J.t, :::'8:::::' l'~&11. "'";v1718 -;:'ekniken :.d:r 

att Jet finns en ingenj örsstab ::led till tidsenlig labut-

rustning, 80::r. ka..'1. följ a upp och 1."'cr speciell t skolad för denna tek.1.ik, 

som gäller för försvarsgrenen ifr~ga. 
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Utlandsresor i tjB1~s~~en. 

1930. Paris 
Genon .i:',.GA blev kapten ',,'allLl.an och jag inbjudna 8tt bsöka AGA:s frallc-

1c::e ainlrsförbindels er och nottogs vid a:.'1lcOES ten ay • Gurmar ::)8.1 en, 
en tid d2iref"ter direktör ::'ör .'>.GA •• i8J: y::cr dL'.r föc~ att n2,r:'.-:2.r9 tr:.iel PV 

den franska fir!J.2.ns u tv~ckling inom r2.dio. 1Ti besökte en del ye'~ks tåcler, 

det föreföll att de flesta topptel::niker V2.r tyskor, SOIL. st8nnl",t kvpr 

i Frankrike e-l"ter först,., vc.rldskriget. Vi köpte en pejlingsutrust-.aing 

ehuru jac'ifmsilg att den stod ))'~ 
3n o;~ehaGlig upplevelse e j a~~ u t för p~. nattresan Elell&"1 Köln-S8Ss-

ni tz, dO, jag på järnvägsrest:mr8.."'l[en i Iföln r:Ylb?,Cle svälj a en för-

[;iftat ::ött. I(amraten klarade sig r'led 8.tt spotta. lIt der! ~lrnl bet i. 

1037 :3'inland 

1938 :Be:::-lin 

3.esan cUllde Bulltofta fl;T 

1 So 44 ::?inland 

Se:' E'inlandsäven tyren 

1946 USA 

Il~Tlldiche terna2.ns det förde12J\ti p1;1; s~ effe~tivt son m~jligt 

erfarenhet av den utvec~=ling 80:', 

::; er :C~ade ta:.::;i t del i denna utveckling och d:-i vi t fres ap:::,"'rat:':onstruk-

tionerna. ::,:3....'1. beslöt efte:- f(-jr'oeredel::;er stt ::;:31''.cl8. över s:::: ,"ielegation 

"]~" 10 persone:-, tillhörpnde f'irsvnrz::;ren?rn3. och :?OL. T.1ölj8,:~d~ u"ts~r;s: 

n~afoo~d (lod~~o) 
\J.:.. ...... ......... c'.......... , tröm, IIalm, 3jcrkhtnd , Bercen-

dahl, '": es terlund 

son ::OA.'v n,Ogon GnledninG utseddes ,4at: i sistQ m~l'luten och ::iclc 

all 11['.st ordn2. pass och visum. 

':ed st",rt fl!'~n Göteborg bord~des o rtyget ~rottnin[holm, 

som renovernts efter att h~ [!~tt som 

fBI' en sj'öreisa, 80:1 nOrr OIT.. Skot;tle.nd ck till Liverpol, ~E:- 0 •• ~is-

.Ltlf;11tf~+rde:'1, 1111c1er vill-:en vi =icl-~ ~ 
. , 

OC..i.CS '-:L 

ett cocktail p2rty, 30~ 

. viriare 

tull- oren II Eri~sson 

~r'3n e~io2 .. 8 saden, 30Ll :;:-;,e':1delat:e 
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:cot Grafoorc1 för en tidniYlbSin t 

l~nch i aockefeller Center 

en upplevels e .~len ti:~sar. 

Re38n till on gicl( ::;'led och ~,i ;nöttes av 8.I'l1_~·aGst:? ersonal, som 

Pen tagon, V/e.r Office, Radio Gen ter I:led fö::,::,,"inchls8r öV8r helf-, vi?rlclen, vi 

fick se en bildöverföri:r:;.g fr6.n Japan, siind:::.r?nlägGflinS821 vid :.Part 

Flata vid kusten, :-:'urea't,1. of 3tandards, Lierar:" 

of Congress, ett jiittebibliotek, d8.r ::1arl or:l-Galade att det sl;:nlle ta .L 
u 

5 :linuter att fram en bok. Jag provade med att begära en svensk apparat-

beskrivning, son jag sjäv 

:2.1 ds.g fic~c je.g ensam företräde för (!~'liGf Sit'-:'1Etl Offi~e~ i ?en~cgon, son 

vilket n·~.got förbluff8de , dels för att o.e:'1 var hemlig oel1 elels för att 

vi fa1:::tiskt höll med prov på Ellab. Ja; ,]V8:CI''cC,0 att js.g in te kände till 

förhtUl:mdet och :loppades att jag visade ett pokeral'::sikte. :?ch':lt',lla.v:det 

var att en förec~ngare av enna svenska apparnt 2nve.ndes av flera 

:{:rigförande länder. 

Skolor OC~l u tbildninc;smetoder visades, T'lccIl 1.'.8 e inrättat , där eleven 

ensem fick utföra le.borationer efter föreskrifter fijr 8tt sedan till 

nästa b?s och fullgöra där 8l1gi vne. '1p;:J osv. 

3n dag blev jag ensam kallad till iJoles Si',;:n.e,l TJ8.b, d~,r :-.an E:~.r3s1a;:e med 

fordon:or2.dio, trådförbindelser, avstörning :1" för att inför en grupp in-

ssmj örer redogöra för svenska erfarenheter av r?dio:nateriel i ,mö och kyle .. 

~:an. antecknade och diskuj;erade och verkade tHcks8Iillna. 

::::;f"ter denna vecka i Fort l'Eonmouth skil::1es del'?{;ation'3n, - , ' 'esterl'md 

och larsson for till ~,'ori; 31iss, Jrafoord och :i:rström till ::n€;i:1 ?ield 

I'e:,TIll och iii ttve till Wright -,'i eld , de ;,:are och -~erse~'ld8.hl':ill •. arfol1\: 

och jag blev stannand2 kvar ännu en vecka. Jag fick dO, till:Cälle att be-
')~ sölca Sq::'re ~e.b, dfi~ jag Ilade il1.8L:.e11de di'~}:1J.s8ioile~ o v: kor::p,onenter, torr-

.pp.ppe!", son 

jaz~ick ta ced mig. 3iblioteket var v~l ~ars2tt =cd tidskrifter och 

])rO'T.:.lj,'-1cspro tol::oll , sor:: jag studcr8.de. 

j ab mi g :i1Y t t 

--~ ...... ---------------
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~ri t en b ol: om flit: t e r . 80'-- tillhö:~cle 

"~~i:-l~O l:2.a~ sIcri vi t e~ bok CIll 8n tel:ner. 

jac 2.V dr 

ett c tatligt lab och :löll 3ed ~r~cton PV he~lig natur, sor:t 

1':'2:11 ::'11 t e e ber~tta n~got ~m. 

1~ow...rua11d e i:1S tr'~'-IJ.en t . 

2'1 inceg-

li11 

s;-:-:: passer8.d? :n.elleIl dem. 

se 

tiden 

~a; besUkte 2adio 

i c0ptunn0::'!1a, 

~eroende oZ otät f~~G 

o o:: tC'l::'1. 

och 

::lo~t 

--_ ..... _---------------
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Jen 13 

::ick ,tterl 

~varte= till TIattery Pa=k, tog iYlilan, tog 

~:issen 2') v oc~ st~llde oas i k~ ~ö= 

7f.l '.:pp e ilslcell 81311[;-

k'äsvag da;arna efter;H, "gudinnekni3n !f s'" ~~asr8.terna. 

3ka regeringe bestlist, klarade t ~en ~lev Ztalad och avsatt. 

~~ en h!~h school i heminredning_ Jfter ~Gra tir:l.~ar kö~de ~on oss till 

och sent p~ natten k~=de hon 

i~~ te _ tilLfälle '+ a"C v 
. ., 

~Tl3a r:l2..g na:mell. 

för:::!ddagen till flygte=minalen och vi:lare till ~atsen där 

. ~ar: fi ck vän ta. Fl:-

Det var Gander ck över till 

:D""~ berättas e.tt pla.."len ofta flögs av ~cvin::11iga piloter, S 0::-'. 8::l:J.ast hade 

att följa stjärtljuset franlförVf,rc21.de ple.::l. 1Ti "'tp=tade Gander i 

solnedE./mcen och kunde frml planet se stora 7:' te. k=:;ss8re P.V isbe=g SO'"1 

tes av den nedgående solen, en 8nt2stis): 0;n::. :21E'.net var en D::: 6 

':( te.n tr:rcklwbin, v2.rför en del av passage=arr.a .... 1 tnyttj ade s:rr,caS:::lBSK, 'Jtta;:, 

"::oV vacker 

G8.rdemoen ocl: till slut 3rOtlllla. J9.[ ha.rie vi',ri t bortrest 

54 i USA. Det var i sanning en 
. , 

!rllllneS gaG. res~t s or:: 

~~~in3t 8.V tel-:nislc natur OCD. di1.rför av stort värc!.e. 

1J~3 EollE'lld 

~,_ .... _---------------
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I holländska bondkläder 
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,; ?~1- odl i11[ar:n.a. 

1"'01.-,,11 ö 
0_ ... , ..... _"'" 

~ed e~ ... 

L"lstiillCling, som s s ede.n ':i.ven tillverk2.de. .~el18n visnir:.ge:c'l1a ord-

erJ j eds röl<.:a 

upper.:/.ll i ;:lin 

7id 8!: stor avske t credYid 

V2r precis 30= de ~ade Jnskat. 

-. edffi1. 

~adio so~ represent~~~ för 

0131 i 

rr 
o 

liGa s 2,"-=8.1'lS1t,: tni~.:.gar. ational:::o[::l:li tten, ~Tetensl~:aps2}:2.denieYl OC11 'I: e 10..1 0-

logföreningen ~ade or. e~at r:?Jliov8 

b=-drag ~lac1e ~2Ctovisats OC~(l diskuters.ts. Je.g hs.de iblend tjsns ort som 

"""oQ'c>r~"'or (o~d.p ) vid Q"'~T-;41r!:\ n1.o··.L e-r\ "':Ti r1 n ... ·.,:1 ~·..,.Q7t~,·l: _·· .. o .. n7~.,...r-:n'" ',"'., ni i ... ~ av \ _~ ... J-.!. ... ~ '" v 4~' ,-" ~ ~- ----'='.- --~ 

-rt ett flertal ut:~r2nden 

ter l.lp:!! till 1 k';'1 och tillverl:Il 

nen URSI ocll vid generalförsa.nlinge·Q :~e.cte dessa biå.r2.g sed!'!!: redovisats. 

3 0;-1 ~"r2..t-:!l:orn.!ni t. J ag V8.r 

"'; .... ., '.~ ('-" 

-- -~~o • 

rapport~r för o~r~ 

e:eviljat 611 tjt:.r:ste~esa di ~ QC~;. 

en 

JF-_g fi el:: 
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att delta i de ä~en som speciellt intresGer~de ~ig ~en en ..... .4. • .,:-, 
eI "erTIlluuag 

blev .j ag pl~tsliGt VD,rse 

p:l näs ~a d::g. 7i :~2.de emel18rtid ö'lere:,:skol\c.:t t 0:1 Ger::ensam mi idag :"led 

de dan3ka ?:c'o::essorerna ;:ilse~ och 

nätt tidie-t pö. rnorgonen ~it2,(le jaG ta;';el~er oc~ }:L1rVOr TIE G,,\rarta 

:-::",d ::rs.gor. Ord::ö:c'and~n 

Y2.r osiker Ö'lersa tte ha.'1 till 

för tabelle!' över eL'1 

Hall~n ::5r mig att det var re~~ltatet 

Jsg tyckte det v~r skönt 8.tt 

c~: 3~J ~:S8 , 

~:O.d e~'~er 

s 

ett :::511 

.: .__ l 

en 



.-
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vid ett tillf~lle ta del ett e~~e12~t rjrsl~g till 

et~a 

, 
i-::811. ., 

:;'letod c:~, 1 ,~. I • 

:3''''''''-' C)~ _ .. _" ~-- , 

1 :;52 :Iolla.'1d 

~"l?lla ~:o:rCli tteerna för 

:rör a~t i :;3A ::e-

vi i~3taller~f~ 038 

bjöd oss p1 middag 

'-'eS2.g::t3.de vi ::-ör att beslcld2. 'bIons t8r:;r81~ten 110S de :1 e<pf't.r ... slca 

~}:örsbärs träden, \~ller~ie 31ossol'::s ~ l-1te~ter ?o -sor:3.cflode~. 
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Vi '~esökte ::UC:-8&U o S-tC'.uda.rds, iiic:- ::l2.J.'1. '1i22de oss "!n jättebuss fylld 

ni:'lg för att 'Doc:-ttr2..TISpo:::-te:::-a v?,c:-men. Vi fL,; l: inte red~. pi". v8.d den skulle 

ac:v2.l'!das till. Yi besökte labora tori erna, t:::-ansistoc:-er 11 tnyttj ades .; s tor 

ti.ts , dr de Gouoau vis2~de oss principen och '}trustning ft 2.tt 

leda radiovågo:::- på en enkel tråd, förs edd :led ett lackskikt • !,Ietoden 

kund,:; f,jrenkla överföc:-ing B.Y :::-adio till 2..ll tenn i toppen aven mast. 

7i 'oley ::e:lbjudna till ing ::::rc1.s~;rQm p, :::liddag, t~ven hen t;;ä..'1.S jorde 

'lid 9..lloassaden. 

Vi upplevde dessutom p~skparBden, Easte:::- Parade, i WashinGton :led ut-

bilJer. 

~i.::.1na:ndag pr,sk , so" inte 3.r hel[dAg i USA, köc:-de' lla'1. Ohlsson asg 

·jii,ttebrOl1. över 

Dela':iarefloden. Vi ins tallerade oss i J.ed 3ank ~:,: hotell ~=2,ry Pi tc:~er, 

na7u.l p~Z~ 11istoris}~ person frtn inbörclesk~ige~. ~ . .,.:. ,:-jo~('de di:!'i bilresor 

till Port " Ianrr:outh, 807, ligger i n 'i::-he <::en • 7i hpde en elare på 
,. 

hotellet och efter ;nidde.gen S2Inl'Otdes Yi och t21p.de in d2[1;enS erfareheter. 

:Jet blev 'J1·.uga o1:uld inspelade som sedcJ.1. vid l,-eml;::onsten s'~reV's u t till en 

re,pport. 

De~ VBr speciellt Goles La'o son intresserede oss. ~~r jRg VRr där 

1 :;.0:6 hade jag svs.righeter att få kon takt :-:ed iette. lao ::ten denna 

ck det 'oättre. De e:::-farenheter 1218..rl. 'TJ.?:r.i t :-:~(lr"leleJ]es 'oeredvilli 

y "'"9..:c:is • 

3ftår en ~recka d~trstädes te~V2:JJe '\Ti ~ill :Tev'l "{o~k oc11 vi8t~dr.;s Qq!, 

~-innu en vecka. HärYid besöktes 3ell Lao, där vi studerac:' e tr~'llsistorns 

"tTidare 'tltvecklirl..b cch deSslltOl'!l 2L11.dra eter, b-l.8. r.1ellBnfc~st8"rlr:E':.~e 

.::1ed transistorer för koaxialledninger. ~ri '.lesökte iive:: ?r1nceton S8.::1t 

f3.brik för kondens2 tortill verlctli:1g. 

7i ~.ter~:or:'. till :Bromma den 13/'1. 

1 '::56 ?ren1c:::-ike 

~ver2:~e ~T.~"strön oel: jag inträffade i F9ris i. I,. oc:::. d2.cen därp'} reste 

för ti11-
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verlminge~a C,.V :nateriel. Det starkaste ~"J.innet vS.Y ett besök pel t081et-

ten, där ::ta.:." huka.'1de fick bala'1sera cyer en~:olYbru:'1n. Det p2.r.1inner om 

vad professorn i hälsolära bertittade att :::8.1, i anien hade hill i hus-

golven och vid 2nvändning först t ropa: 3e QPlJ. 

"'iTi ö"trerna ttade och bilade ~oiredelen :::ed stoyp vid 

testä~elser för leve-

r2:1S disk-uterades, varvid .Glan ens 

hårda. Jag överta.lades att nigot sänka Yillkoren, vilket seder:nera icke 

2.ees av beställa.ren, byr:\cnef Söderbäck, SO:::l e.l1.S att f:re..:nsnä.'1nen 

borde lära sig detta. Pr2.nsiJ.[:l.nnen t~g sede:r;nera de 'J_rspr'Jngliga kraven. 

och 

provade en del aven radars tation. 2,1 ;:lin ;:on ins t~Uldes m::::skinen på 

det si:L"1kta kravet. Efter en s t'c.nd npPr:1i:irk32~::lr:,8des ett ,:le:r~aniskt fel av 

en s~.I11ing ingenj öre~ onlcring naslcinen. ~,~2.l: -:i t..!~2de teIst och :för-

st&ende ut på den svaga konstruktionen, försvalli'1 och lwm am en stD....'1d till-

baka mez.t en förbättrad konstru:~tion. :::a:.r:. kjrde ·rida .... e oc~~ l:i tt8de flera 

fel och stig näste..:n zlada o;::h intres::oerade ut. 

~=or- trollen ter 

yer~=st1?dsvinden ~lade 3 st. :J.Clsl\:iner g~'.ende 3:\ att dem. 

De VST C.l::1era !1 s kakfrtilsta ll och även de ::rcnska beställarna fordre.de i 

fortsättningen prov enligt de svenslca bestä",,:,.elsern9 .• 

7i besökte ::lygplatsel!l 30urset, där D;:Q1. i~1.sto..llerat en ut:rustn 

som var under provning. ~=e.:'1 hade ?~'1.0rC',~lat s'~ att re.dcrbilden PPI 13.'len 

kunde ses Ylormala ':'V-mottag9.re. Vid ett senG:re tillf1?lle fick jag se 

nos Standard Radio en ?nläggning avs edd för Arlanda. 

:::~ölj ande vecka träffa,je vi dir n2.m.I:cer far Stande.rd 2e.dio, som in tre-

ducere.de oss prl ITT- bola,c::et LOT, diir nen bl. P .. singelsid bandsändning 

som gav god räckvidd med li ten effekt hos sendarna genom att .Glan l,:1.mde 

cmdvika den interferens m.ellen sidtanden , S8t:l".EJtadkom g fading. Fios 

Stand2.rd ptlcick utveckling av dylik S::5.::1d.<:r-:; l1'~c 1 l(-' ='ör fcrsvaret. 

""ick ocksZ~ tillfälle att diskutera eJ;t projekt '~ed ztyrning av ett ental 

ka:.1.alf:rekvenser fre..n en enda k::.~istalloscillator. Det Var(72 .. n.G~~a kompli-

I en .stor 11all s 

och vinga:r. 7ibrat0~er 

fl8.d e en 8:"l 

>ed fu~;:t, v:;ir:ne och kyla. 
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sta-

tian fer att ersätta den av 3118."'J fr~r .. typen 2a 4n O. Lorenz i 

:'len 

'::i.'1en i konkurrens !"led 2ndra :;:'ör att bli an 8.'1 ~Tc!.'7;O. Jen F3venska 

på ort oell ~ ti:'.lle visa upp 1~ .. , l 1'-, 
... .l.O..L...- """ 

ned. 

-till stut 

'3 tad viilkiind :ör till 'rerkning 2.'1 ::lockor. 

~Tac ledde '1 och den ena jören 9f~er den 2ndra r~ckte 

~'·t:reckli:lS8n • 
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II 

'Tad s or1 rö rc~ e i::lo'~ der:na. tid. 

le,d och. ~1?t kar: ~8. sitt i.::l trez3e _ed er: redoc5relse f5r ~enna tek-

2..V i~s "!jEtllera.t ienr:a. ~lftfartsverket hade 

till Telestyrelsen , ...... 0"'"' ___ ....... \.lo. 

m.en denna hade m.eddelat att :::lan inte flade personal, 8,')D ~:::;;'::lde 0nses 

::-'1-" ~-'f:rrell 

, , 
\ aj 

J:ll0m. ett 

ena dock star}:are u 

.l.. 
u. 

-tO:i.l, ~:lel1. "'.rid ~11a sid8.l"1 C,V 

(o) • 

a teck:nen, ::en 

frm 

et till fl~Tg-

:3 tråls tyrlc2n o en :led häre.v följa en glid:::2na och följa denna vid 

sättningen SY plSJlet före l8nd,:.ir~::en. 

jör .J.. Lorenz 

ning och ~ed en m.o -are 1.1 

sriinserna ;:,larkerC'c.es Ded ~1.ed8la,0:na ~<;,lar. 3tr;2lnin 

i förhålla..'1de till de b 

re Gjordes ei 

le:r:'1.a 01.: s erver8.d es'.: 

Cll ~rrtennlltrust-

.. t t' O:::l ~laur:. e ) 

bra 

son för8-
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ter att 

n\son dag därefter 9:::1 rs:logörelse till lu.f-';fartsvarket med förslag till 

:Det väckte en kr2.ftig llppst~cndelse l-:.os fir;nan, det hade lcol1ske eldrig 

fullast2.t med lQbutrustnin; ,";ä:r~te personal. '"a.'1 erbjöd ''11;; deltaga i 

::?roven :nen jag lät bälsa att ja€" väntade tills de var f,?rdiga. 

: 'a..'1 -"isstänLte först störa'1c.e refle~:''::;ione:1 -Z"~~.'c. h2.ncarl:'ycgnaderna :-::en 

orsaken var en s~:olbygg:;:lad, som 1:\:; vid forts:::.tt":'ling8rr av ba.'12n. De blev 

t~)ngna att sätta upp ett antenrrsystem, so~ skär~ade strclrrin6en dit. 

"'""l 'd ." h~ +-'- .. d . 180 0 
f O J Brr "larav vJ..ev au'- anv8rr l1J.rr,:;err av ' rjktningen förbjöds. 

ij~rröra fr"n 3roo:na, vilket jag korrtrollerade ~ed 2ro=1a. an sade att 

:n~ tidigare hört si.;naler, planen korr+:rollerats i ~1a.'1~:aren. Jag 

de l'~ftfartsverket som i sin tur 'räl':de si,;: till Lorenz, so,:, ''T'.dersökte 

f.'?llet ocll lUTmitatt vid tidpnnkten hade derps station i ~ontreal 

varit ig~ng. Denna komplikation medförde att viosa ~tg~rder m&ste vidta-

~as, vilka vet jag irrte. 

~e det ~1l1ltofta, som 

försetts med en Te1efCJ.nLe~3tB.tio~, ar:)etal1cte e:.:ter s·:,::w.8. pri~1cip som 

:3ro:r:mas. ,. :ed erfarenhet 5 r o:::l:-aak on trollen sl:!'ev j ag ett program över 

d::; nonen t, so::. proyet enlist ",in :::lenins s1."1111e oc:i'atta. Det ans~\,:,s ernel

lertiå 1:implirt att i erlin överer"sko:r'c:":!a on :örf2.ra.~det. 

. ~:ors ten fr";n luft-

:artsverket och jag reste 1 8 till ~er1in ned . I närheten a.v I'erlin 

oT1svärnades vi av tyska krifsflYCpl~.n, som tydliren öV'?de s p'.ed oss 

som ''1,'1. Det }c.'?.:rlske VFlr StukarIan, SO:cl sedan uni'cA'r l-:ricet visade sin ef-

:ektivitet. 

Installerade i -=:erlin l:;j:psöl:te 

berti.tta:i.c:. att ~Hm '::livi t 'ltrrämnd till direl~+;ör E?:-:t ·),p;:;;:-9.V tid oah plats 

:(51" vart första sa:ca.'1tr2.de. 'Tid detta 80:-:' "~~';r,- t;Tsk sid:::t 'bestod av rr.o'''r9. 

j:::.o'"" de t:t s 1;:21. bestä:::nelser, SO:~ tlt2~rbetets :Ö:::' fl~r---'"'0:Jl::_,~~t ::~X~32. för rle 

ZfY~8,r SOD ft?~ll'lS i :'~lsl:1&."1d. ~81-: l'l~lC~e :Lr\~~ ~"'li:':a till reds ~·17.'.en slru.lle 

3~::io:'::c.ts för att rap:Jortera oell i:!.1te -9.115 ~r::;,r =[:.C::T1~:i2:: !J ,f'!, or:r~!,det. 
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besl~t att ställa upp sitt f5rs 

se~ret9r~ren 3krev 2er p~ sin ~a3kin, ~e~ 7i~ ett tillfälle VP- ja~ os§~er 

och J~ru te!). sve:asl-:a cm. hon 

till. Vi hajade till ett tag ~e~ f~nn u~ 

Efterc..t ransakade vi noga o:;;. vi sagt n:o.got oEf:::pliCt :::len kOLl överens 

inte var fallet. rr~~ta ueddelade men att n~~ 

7i. tillbaka via KÖger:~lar:::n i ett ::'oJ:cker:?l~m .son skak2_de och Skr2:TI.-

l~tie oc{-" :1 .. ::got samtal var Ol:löjli~t. ~Iiil i :':2120 i ~'lgsattes fl:.rg''lingar 

och 2.l1tecJ::nade strc.lens läge utan 'OG gjories ej 

n'zra bergk.'lal1e:r' OC~l var 

d~rför idealiskt. 

:2ul1 tofta fYl"en godk5.ndes. 

:,:en te}:nilcen stornade 'l'idnre och det dröjde i:.l te ~.",. förrä.'1 förbätt-

rade infl:rgnin.;sfyrar lwm fram. och ersatte denna första där jag fick ve,ra 

Radiopatentprocesser. 

I och ned att radiosc.ndning,,"cr kO::-;1 i ; Sveriee och ;;phoyet av- :nO+;t2-

~are ökade blev det rät fiI'::'.or so:n i atte tillverlmiClg. ~Ieu i 

USA, som var föreg&.nt;sl811det, och iiven i 2ndr"'. 10..uder hade ut'lecl:lin("en 

,::edfö:ct en del patent, som man ans utnyttjedes och diirför ville ha. er-

sättning. ?atentinneha'larna slöt sig Sarll!1Etn i e!l org~nisation ?atent-

LiiJG (~elefunken) ,Sy~nska ::1adiobol C,It.rconi) och Philips. I annonser 

1~31 ~rävdes licens f ter av tillve:-lc.".rna, 2:50 1)er r()r dock oinst 7:50. 

Det fordrades dessu tOI2 nedlensskap i 3v-enska 2arUoin tre:::: s en tf(5rbundet och 

detta fÖrYägrades f:1tmga, sIleciell t de mindre tillverka_rna. -:an ville där-

:ter för o:-terade a:91'a-

endast 1?IPl'iinda rör ay --E'.rcor:i ,:?hi1ips och '='ele-

fun~~en. Licensa'lgif";;en sk-ulle 'lara retroaktiv- fr:~n 

a"l::iOnser2_des en 'lar~'ling o;:). rättsli,:;t o c 1-:: slcades 

:;~p.l... 1932 uppränades 29 fi::.."oor GO~ in .tt lic2n3RY7,al, dock ej AGA-

._:?_l ":ic T':Ot viDeen st1::'I-::L"1.ingsan::;ökC';,U gjorts. I dec. 1 ?32 :-::e~;rlelade AJA-

:;;'toG sig vaje ekono::liskt nnsvar::(m,te::"ot sina försiiljare för event'-1.ella 

:cljder c,v de ,'.\_tt;2.rder son polen ~;:""".l1d e kC1Lla att "rid ta,c::a . 
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.·GA had e f Ö:'V;;;':'V a t cratior: D"3A O:::!:l friln fra..'1.ska 

radiofi V'I,:or ocl-: A2Ll.de sig ztark no,; fö:, trotsa polen. Det blev nog 

vad man kan anta en öve!'errskor..?::else ::ellar.1 AGA och polen ei'tersom :nan 

in te ~1ö:,::"de talas om n3.gon process. I s t2.11et 0C::-j 8.de 8.yen AGA process

ve!'li:saJ"~lJ.et .::lot radiofabrD;:anterna.34:::;;;'2.1da ::lot vfi,-:::::en slöt ::lessa sig 

s:?:nma..'1. i 3.adiofabrikautförbundet ocb. ~218tällde inC. jö:rneryd att s}~öta 

::crsve.ret. ~Jet ve:::-kaf!.e överensko'~:let 2..t~~ var j e paten tirmer.avare s1.-ulle 

sttir:l.,:::ta SJ13. n,'\.z,ot eller nilGra av sir:a 'latent ty ".et blev en mengd proces-

ser där jag vS.r med son saklmnnig i d.e ::lesta :in p:"tden ena eller andra 

En sald::unni~:;s uP:9Cift yar att utreds. 0'11 :ned led~Ling 2,V pp.ten tets 

ord e OCll r1ening de föreliggende förh;'Hlandena i 'lOtt8.c:aren skulle 

i patentet eller inte. 

in::6r Stockholms n m -lend och :oro-

in i firen~et eftersom en ~s2istent vid 

:J~'1dra., dG:""1 ene. l::-,etsen till rär~tn ,:xlod 0::;11 den a~(l~.rft till nr.s~föl.:8n-

~GA ville ~öra Gtill~n~e att in s}:ett n'~\ ett 

ed en avstii::1d lerets 

',,,,d~i!1 'Jel'~Jming kOl:'.rni t till sa.rn.l:la slutsats son je.g .. AGA förlore;3e ;;":::'0-

cessen. 
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för att 

u~ivika att bli 3~ 

~rQcess, son ja8 då inte deltog i. 

~1::'S:: i :ie::lna process ocll 18J:::made ett utltHr-mde, 1fi-r det visf'de sig att 

j 2.:':; in tag1 t e~l annan s t' <:n tidig8.re. Jae; blev p'i.:rriIld om tvetalan 

oc~~ ;:lOtparten d?5.rför ni tt 

~a.-:- :lade ,":lör:1-t den tidige,,~e fic}: lov F.~.t -':ill ~~-:ten inlEim-

tRnde~ "r::.r ::."'ilctibt ef~ersom. ~ ag 

tl ~l.?:. tande. 

I ::let 3 tora hela l:2J:l !Ylen nog att :8.diofahrikcm tfcr':nmdet !darade 

siC C8nska ~elskinnat ur öas . Paten 

::.:tr..;:;ripa kronan :för pf'.ten tin tr:J...l1 g ~.:.el1 :'1211. kon e~t tidi stadiun över-

e!lS vid att kron2n betalade 1 t)O. 00:; l~ronor i ett för all t även gälhmde 

3fter min pensionering in::,"ick jag L~ed ett a,vtal att 

bi träda vid eyentuell t kOP.lllonrle patentjJrocesser. ~j t i den vä-

Gen förekom dock inte. 

stockholms Handelskamme.re 

:~orde en förfr§ . .can om jag ville~~taEa be2H:tni!'l,~s::nannauppdrag i s8.mband 

ned tvister inom affärslivet och d,'!,. inoD r?diobranschen. Hen d els ka.:nma-

ren hade inrä.ttat ett orzan, so:;:). ceno:;:). sed::"i.ncsförfarande om ::lÖ 

ligt lösa dylika tvister. J2G accepterade och fick kort ::lä,refter sa:r::una 

fr::n s;iöfl'.:rtsid:m. 

skö tas opn.rtiskt o ch ;3 j:il vs ti:'.nc1.it;~t, hand el s l.;:a.":!.':l. e.r en '-: en-

dest up 
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f ten utgick 

fr,3.n:le~~a v1:irde. A 6;; en turfi:r:s811 pro testerade, 35 kr, var fabriksy:~rdet 
.J.. • 
l.J J~ veer fabrikens vinst och detta var tullv8.rdet. Tullen 

Ö:'ls?;:2.de en av fallet. ,J8.(" hade juin~:en erfarenhet e.v aff1irs-

sidan :1en j !:"b besökte n:J.era svenska radiofiTI'lor och in tervjuerade che-

ferna. ~8r OD förhåll?'.:dena na.rIma.den 

. ,:sen turfirman te skaffa läda med monterin[ p~ c:~ 25 kr, ~ed tull 

et bli c: a 65 kr., yo,. förse.ljl'lings~riset i affären s}.:ulle 

fösäljaren ha 50 f rabatt och agenturen 15-21 ~, vilket bet~dde ett 

försäljningspris som var c:a 3 franställnines?riset, som för den

na ap]arat borde ligga ]~ c:a 12J ~r ill2.rlmndspriset. Jag gjorde 

et. 

Vid ett annat tillfälle bezärde en radiofirna hjälp i en tvist med 

c::: svensk tillverkare av bilre.dio. Eon he'.de ~=öpt 200 och 50 

hzde levererats ~en ~e h~de inte u~p 

a:-:dra fabrilcat. :Ian ville ha }:öpet h3:~rt :--:,~en f8bril~e..nten e. En 

"'ssiste:::1 vid ";iekniska HÖ,":s~wl2.n hade enli 

~"."t av 1::--.:.D:rovol t o .-;h d.s.r::ör ~Te.r u"7lovade vtllkor upp::yllda. 

Jag fick tills2.n t ett en te.l r:ot a.tt f8. 

t~llg3:"lg till'rul.dra ~abril:~t i S2r:'rr!la fö~säl slt.i.ge, 4,')') kr. 

e'1ligt amerikanska föreskrifter där man tog häns:m till br'.<sets in""er-

kan D,j känsli~heten. Det visad= sig att den up9r:1itta klins 

var sämre ä."Yl hos någon av de konkurrerande :nottacarna oc~ dessutom 

var s~<:yd.det mot r.:otorstörningarna f'ör klent di::",ensio:nerat~ Jag skrev 

protokoll över :TIätnine;arna och-,av ett u ta.."Yld e till '.; es t 0.1laren s om 

-: sin tur sände detta till f'abrikEl1 ten och AGA, som in t;;rge.de riktighe-

tell av mätningc,.rna och därav drfJ.gna slutsatser. 

"'illyerkaren b ett nytt ic:.t:tc av :JssisteYlten, 802 vidhöll 

Best'illaren omtalte a.tt de tvistande ~:E'.ft flere. hrc.kiga s8.!r:..":lantrs.f-

::and"n, diir Dan hotat ned process. 'Tid ett sista i1\:ite s'c~rev han ut en 

:;~leck, SO::l tillverke.ren nöjde siC Lled och ::' sa..r::ttliga a.pparater. 

stationer o.d. 

d:5.r rle s:".:.des för 1:)0 kr. ests.l::"aren k2.Ylde att .ha slup~")i t 

ort i 8l:nat fall. 
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"tala e:c-siitt;'1.ing, eE :can ens a';~t transport";'=~Tddet vP.rl t otillfred8s~~1-

:'.a."1d e. 

E:;JPULt:lgt i en h~ck av trä och häcl:a!ne. ::; edC"!l inls,;da i triile.dor. 

:Jet var e+t no:c-mal t sätt att förpac~':a ssndarrör och 

=:lot tre":''lsportskyddet kunde sålunde. in te 3 t.'ill~s. 

~mm2.rlm:!.ng 

Jag ~)ör~ade därför närmare undersöka rörens konstruktion, besiktigade en 

rör och firmBn skaffe.de ett rÖl" to av ett helt ~ör. 

ral-

fjticl9r ;:;lnlle :18,11a glöd en strEci:t '..lllder upr;\'*t~~rrningen d·~. den -"'" .Lor-

längde sig. Jag 3isst2.l.1kte denna: va:C-3 o~3eken till fö:c-störing 

av rören. Jag gjorde fallprov ~ed en ~äck (fritt fell cm höjd 

enli " a.:lerikanska föreskri och f22'll: att :cö~et f~)rstö~c.8S. 

ko:c-rekt :::en framhöll att rö:c-ets lconstruktion 'rt:,r cl~:::lplig. ;.:[i:c-coni ville 

i:lte ::.~odtaga detta sena:c-e sacde", men i:J.ade sänt :c-:):c- ÖVe:C- l1.ele. 'ri-::.:c-lden utan 

2nnärl\:ning. I.Ien antagligen ans Lloyd nin ~,ppfattning riktig, '~a:::,con:5, 

1~onstruer8de OLl röret, vilket ktmde konstateras pR:. sena:c-e levererade :c-ör. 

Ett uppdrag f:c-tn Svenska Radio .:'2 säll~:e bes 3'1 en leverens 

:':.ili tära radiestationer till 3;"rien. S"ation3!na Y2.:C- av SaU\118 typ son 

levere::.-ats till syenska förs"l~,ret, va:c-vid j2'.g vari t ned att ~:':;resl-:riva 

le',er~nsbestii!l1.'l1elserl'la. ::ontralctet p3. ::"!'ar~s}.::2. sp!'~.ket S,::1'::;a.v ~l.a. att en 

offisiell t auktorise:c-ad 8esil{tnings!'1a.>l sk\J.lle a lever~"1sen, oc~ 

i kontraktet stod noga angivet 

~"i::1dra insyn fr8n Israel. J2.g ""'ick ay firm2n n:~tp!'otokoll över e 

perna hos varj e station, j a[ b88:c-oetade 'J.es"'a statistiskt och kon t:c-olle-

~ade att y?:.rdena innehölls enli,::;t l~o':-'.traktet OC~l :?tt (),re:c-en::stä:rrr::elsa 

::8nns :-:led :~'.ätningar p:';, till oss leverera.:e st8t::1.01'er. ,Ti2f; y?r n;";:c-v~.:c-ande 

vid;) a.v stationerna och överl!in<'de ett lltl'\t.'":l'l.1.e ÖV8:C- l~':rer~>ls-

ersonalen ~l::C.de plockat t)ort i:-:o.rto-::l{"':r2sb.:::!:'na och 

en vind i ett förrtld 
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SJ .. " :provningen ?.y :r.ot 

S1. i et-: ru~ intill orclnat ett 9~,:,:·':rr'!J.!l1 ed erfcrderlig il1strumentering. 

','i diskuterade :lUr provet skttl::'e 

c:e~ljörer 0ci.l :2C~ lcunde 

S2.I..:röre :led 3tQ t s g placera ~n 

buss :C:jr :rälming. 

::;ine telefonförbindelser p8. platser oc~'. vid til:::r.illen c~" stcrt behov 

::'.:'örelz-g, e::e:'xpel vis vid sporttillfällen och :: taTe. kor~ferenser. ~ussen 

-:::::1.111e vare. försedd ~ed elverk ·":.:5r stt verc:. s~:·lT.:crsörjf:',;::),·':'e cW ström. 

1;;'-";' lilan ville i~onsul tera för att tadkol",;sa e:':fekti vt ort-

31;:2,dd av &"1Higgningen och vi bratioi1sisolering ay el verket. 

var 5 ffi l~ngt, 2 ~ ~~ct och 3 ton. 

i:iirtill kODI vikt av el verk, ackumulator, bUSs:;lOtor och ö1irir elektrisk 

·].trustl1ing. Dussen blev gcJlska - enligt ?e ritn~ng8r 1~~ hade ort. 

Jag fick uppgifter D~ vikter och plac och ktm.de ber1i:ma :'":1f.:ssor och 

't viktfördelning p~ :r~2- och bf:'kh 

en s}:ulle V2.rf' lika i GlIa 3 

2::1arna oel: det vi::::8de sig d~ att s 

varför en del bl1ffertar fick ta np:p stativets t~T~"1:~d ~:.en inte i.3id.33 

. ~lver}~et utrustades ned. si tt ftl~ldr..G1en.t a ++ v v 

dess e.:-en::relcvens blev U;.gre än stl?tiyets. 
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av 

U1.8. g-viirden i:1 te överskreds. Jag 

stetivfj~dring fBr att en översikt 2,V inverk?J1 ;rid olika 

he,8tigheter och ojiir.'.nhe"ver. ~Ian s8.de ::liC att det blev ,,;n lfirobok, son 

r,'2J.1 3101lle cverlär::ma till 'releverket i sa01)2."1d ned l ever2."1 s en • Je.g 

satte upp vissa villkor för busstillverkaren 2tt h?lla. sig till. 

Ja; ck igenom infästningen av varj e en~1et i st2,ti vet SOrl enligt ~in 

tu:inre~el s1.."'1111e hålla 6JO g. :Iässingsskruvar och vinklar utbyttes mot 

3edan instal12,tionen blev färdig orde ja::; e:1 :~ontroll av utföran-

det. Elverket startades och vicrationerna p1, stativet mättes och med 

c.ei1 utrustning jag hade var de inte u1::,tbara. GerrOD att lyssc'la p8, stati

vet lmnd,e inte heller n.:\gra vibrationer e11e:;:- Grus hÖr?,s. ::Tag kontrol-

lerade att stativets egenfrekvens oekst. i det 11.?irmr.tste ve.r 10 " rJ.Z. 

lcörning pt. och d3. jag inte b18v vid2re inkoppladJal1tar j2g att det 

11ela ~\xn. e Gom avsett. 

p& 30-talet, trolisen 1335, höll j~g ~v~ föredraf i radio om rRdio-

flO t t a:,:;ct:r e • p:;, den "viden ck föredragen ut dir~kt. Jag fick ev von Ut-

nis}: direktör vid Syerip:es Radio och TT. Jaf:, ::ick lite opposition från 

r2.diotill verkare efterson j ag !18.m!1de n21g:ra kOr::Lr.'H"J'lde nylleter son kunde 

minska ef"cerfragan genom väntan på dessa. I en broschyr utriven e:v 

S'Teriges Radiohe.ndlares Riksförbund hade man i!1 taCi t delar av ni tt 

fördrag, tillika ned ett porträtt BV nig. Ero:3chZlren utdelades Gratis 

i affärerna. 

Efter min !lensionering erhöll j ag ::rr,n -i-'l:irv!",l tningen uI)'pdrr-eg ett 

undersöka störningskänsligheten G.V en robot :men ~f~ersom det var hem-

li,sstäm~;lat 11:8.."1 j er; inte ni-irTnere ';erör9, 8,rcetet h?rC"',~d. 
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Trycksaker. 

3D. sa:TI.:rl8Il3t,<Hln::'nz 2.V det jl?g Gkrhri t och eon :~on;;d t ut i tryck och 

1. En apparatteskri~ing över mottagare, sos j trueret 1924 

2 •. A.rtiklar Or.'. radio i tidni!lgen So~ial-:Je'"2okr8ten 1926 ? 

:.Ied LO:s !"2a.Yl Lindley hade jag ga telefo!lsa~tal, h2~ var en intresse-

rad radioaDatör. 

3. Instruktion för 1 ';1 BI' 192'7 

t. Tidskr. ~adio 1323 Rörvoltmeter 

'7 , . 

1:) • 

11 • 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

Detektorn 

In tenn8!lläbsninge~1s ef=eRti vi tet 

Xopparoxidullikriktaren 

r p~ apparatköp h2 

lntennens ering :1.7 

i vlixels trö::.n:-:ottaEare, orsaker och 8.V-

hj "'nde h7,1":.8 

re~äs sa.~2.. ? 

1 Ur radions historia h1 

1932 En ul tramode:n radior-r['2I8ofcJ:t1 h1 

Ett skede ur !:lottagarteknikens :listoria 

{(on tinuerliga sv8.nc:ningsalstre.re h3 

Om superl1etereody:.'1en 

Ur radions historia 

1930 Ur radions_.histot'i~ del .I, hsndboksserie u7;~iven 

av tidskr. Radio 

,Ian ha:le tänkt sig a~t utgiv2 en serie hsndb':icker, belysande radions 

' . .ltveckling. mlredaktionskoT:lI!J.i tte ;:1ed nig, ~.Löfgren, dr Rolf och 

• H.Stock:r:l2.n hade tillsatts och att jag sl:ulle skriva f::5rsta delen 

omfattande tiden före första vs:.:'ld3~~riget, !'"len :1'''<;on mer skrift blev 

det inte. Som s;y-nes av ovanstående ~.'.ppst3.11ntng hade ,:lan ~lockat in 

delar ur r.li tt opus i tidskriften ..:i::l;:;~:ri:'te:'l ck i lil::vidation. 

20, .paten t: 1~3J. Det var en upp 

"stadkom en konpensering av förlusterna s:\ ~.en ,störande s ta-'-;i on en 

:;'1 el t fcrsva'Ul. Jag bYGgde våg:fällor ::-,ed rr:ot3t str;d ~en lika effek-

ti va. 1,:en -tekniken hade gt~ tt ,:lot anvi:indn:.ng f:'..'T :t'lera selektiva 1:retsar 

i not varför intresset fö~ 

J använde dock kretsen ter andra bl.a. fsr att eliIinera 

n~gon fre~vens i spektret. 

T1 e trl:iffa'1de ;..17 ovan Gjorde jag 9n :!".ater:atisk e:1.a"ldline; ay vill-
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av super.het8rod~'llen för erh~.llal1de av ::lin-

0ta ~öj1iga fel vid av S2.TIlL1a vridjcondensatorstor1ek •. u.rti-

~c:.eln up'::lärksaJrilllades in ternatione11 t. PÖl! EI1ab uIrps t:::'llde j a.g en tabell 

för att underlätta b ev v:::'rdena ]~ spolar och kondensa.torer. 

21. ::elC1010gförenincen &nordhade 1 ') en förelu'sningsl::u!'s om "Radio och 

:]adiostörning8.r fl ::led dr Glas, dr Dennhz;,rd t (tys~[), ~rof. :F. 'Jah1gren, 

~rof. 3.Löfgren, dr ~{.S och son föreläsare. ~in före1äsn 

~::;ii11de ItA11niin orientering rörande radionotta,s:2.rteknikens nuvarande s 

T)u.nkt" och utgj orde 20 sidor i den skrift, sos 1.1 tgavs av Teknologföre

ningen , nr 12. 

22. 
23. 

Telmisk Ti::lskri:t .hade tä."ll:t SiC att 'I ett nUI1;.-::1er 8ncA.ende funk-

tionssäkerhet .hos teleteknisk apparatur. 'Jen -;;ekniske rede.~rtö:;:"en 

Dag Hartman vid talade mig att skriva !:. artik18r i detta nummer. 

Jag skrev ihop ett m2illUS om de ::letoder Ben d~ i USA använde för att 

ern:l dl'iftsäkerhet ::.ed u ende av statistiska metoder, son jag 

Stil~ski1 t studerat och dl;i.rför kände till. Det blev för m.ycket för 

honom och inge Moore, som även be.hend1a detta änne. ~,loore 

+"Ti v1e.de på mina upPGifter och satt en .hel söndr>.g och provade sta-

tistiken med råskrivna papp 

och sen plockade upp och an. tecknade 00:1 

som h8..."1 Gpridde över gol 'fet 

~ att s~atistiken stämde. 

All t:'log, ::::lan plockade bort statistiken ur :.1i -tt ... anu,s- OC!l b,=-da införde 

denna i sina artiklar. Artike1::c:o::rien :'!ltocs i '"::::!misk ':2idskrift 29 npj 

1 6. ::ina artiklar :ilade ru·orikerna. !T ad :::ör hög :f1"mktions-

ss.kerhet~·, 7 sidor, och II Oragivningens inverkan!!, 1,5 sidor. 

24. InG::mjörsvetenskapsakademien lYA llade inJjudi t till en konterens 

(;,..;... om "Til1för1i t1igheten hos elektronisk u.trtlstning", e>.pri1 1958 och 

d!r erbjöds jag att h~11a ett föredrag inoD et Ded rubriken 

för erhållande av tillförlitlighet bos elek-

troniska utrustningar", son Ded 13 sidor ·"..terfinnes tryckt i 

lVA:s FKO-medde1ande nr 24, Stockholm 1958. 

FKO= forskarnas l~on taktorgan . 

lV A bj öd föredragsh,nlarna pl~ middag och vid eftersitsen var det mest j ag 

som hade en sion ::led '":'!' Ryerson fr1n USA, SOr:1 inbjudits att hålla 

föredrag. I-lan V8.r tidig9.re klind SY :'lig ptt ha författ8.t i 

9E.eri};:a.:.fJ.ska skrifter i ä:c'net statistik i S2.':l08.:'2.d med tillförlitliehet. 

1S46 höll j8.Y ett 

1 )<17 • 

26. Yid UltBi-::on 'er~~sen i S::h-::eiz 1:;50 1"::511 jac ~tt r':.~d titeln 

i :~?SI: s 
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tid. ned:12r:1 i en ii:o;;"ni tte 

3 toc:i~l:.olI!ls ~~,dio~.:lub1J. 

(,-, 

SOE på den tiden p!tAnta6ktes a-J" flera. .,.r~ 
" ..!.. ~:;: till liens laboratorium 

vi(\ Dra 

e j ag honom h'!.lr 
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Jet YP.:::: en SGIUllarlslutning 8Y pro:::essiol'lella radio:::i-in och h.21e en säregen 

L:v?lsprocedur. ::,örs18.g sK:-llle 3~;:e BeV f:::.d.drar, SO::1 vid n~';.sta samnen-

träde s1..-ulle redogöra för den in'T2.1des företräden i oJlka 2.7seenden, även 

::::el'l t Il • Därefter skedde en sluten omröst:'l5.ng. Uppkom en enda 

er2des den föreslagne och fick in te föreslås förrl'n ett ,'?r 

tor vikt lades p:1 sel:reter2,rens fO::::1lluleringskonst, son vid 

v2.ckte stor ::::1Unte:r~let. I s ets hancUingar finns ",:n ted::-

IlEt att j ag 1933 höll ett föredrag ou bilradio 1"2ed huns:m till r:J.otor-

störningar ned samtidig d~monstration av 

Sa.m;:r;.a.n träden hölls högst en c~ng i 

arattyper i merknaden. 

aden och började normalt med 

niddag dA Sällskapet bjöd pa vin. 

Jag var en tid ordf<jrande i Sällskapet. 

::ili ter'tekl1iska föreningen. 

En avlägsen släkting till iliig, r:J.ajor Johannes erg, re:1erelstaben, 

rinGde r.1ig en och ville ha i..1ig ;:ied i en s om han o ch n:"lgra 

andra hade t2I:i.kt att stifta. Jag accepterade och är därför en av de 

första ::iedlemme.rna. E'öreningen Ger ut :iIili ttirteknisk Tidskrift , numera 

ned en redaktionskol~itte med representanter försvarsbrenarna och 

~OA. -ajor Nyberg var dessutom u;pfinnare med p~tent 

stuktioner. Ean dOG lJ .... 'lder en IJ.otionsridning, s~~.le~les :;.ed stövlarna på. 

"'··lt.L l ,p" '~. +f" . ..:8. ve egra.J..~s"ternas •• arnre.v oren:.ng. 

Den är en kamratförening nella.'1 den sor.1 t j ::ns ort och utbildats 

till signalister. Jag var ju på sin tid utblldad till 8.:rtillerist men 

höll vid ett årsmöte föredrag om radiO, blev därvid invald med betald 

föreningsavgift för all framtid SOB tack för mitt föredrag. ?örenj.ngen 

utger en tidskrift "Fäl ttelecrafistenl! i vilken .4e.g 1:li t rr:.ed en 

artikel om telefon 

KtillC!lip-a Krigsvetenskansakademien. 

Jae blev 1946 invald i akademi~n och höll där, som är, ett 

tn triidesPnförande on 'Jtve".,,-,-.J...u 

'J torl:::.ol:::ens ~0c:,täro3r=öreninS'. 

SOIJ innehayare 1947 av fri tidsst'ille :el S "':;orhol:cn.en , e:1 Ö i Stora 

Yärt1?n, sA-ulle ~.l~.n :'j.yen tillhöra. före:!:lingen, s 08. ll~.de att .oörval ta för 

~,o "'::klu'ob in-

t en ponton, so~ ~l~vit de::: över~~öd C·r) :3e i st::tllet t en 

···en i S2rr:ma veva blev j2.s vb.ld till vi::e orc~f~r0nte i 3 en och 
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ne.got 

:Syc:gnadsfirma..'1 hade behoy av pontonen vid 

blev pontonen kvarligg~nde och en höststorm s 

et. :~r nrbe~et var klar~ 

s~nder den i bitar. 

J ag fick ersättning av firrnen ungefär likt? w.yc1cet son j ag en g"'ng betalt. 

J ag var ordförande i 10 ,ocr och 2.V:::>::,:::'e uppdraget. ~et är ett irri-

terande jobb nen det hör ju till pjäsen. 

Seda'l Länsstyrelsen vid en förrättning be8te.Dt v'attencc:-änse!'rla tog 

jag kontakt m.ed Domi':invec:-ket, som p[,stod s fiskerätten, Gom jag ville 

h:::. ordnad pil grund av all t bråk, speciell t vid t vfiska. Yi kOr:l överens 

041 ett arrende av fiskerätten för en formell S'.1rnm.C: rw 100 !~"r, och kun-

de d~ utdela fiskekort. 

JaG ficlc en överenskof-1J:1else med Lidi11'::Ö 8Y'c-uilc&r E":t-t ÖV2rte~ Öster:~.kers 

spr~tutrustning. 

Jag var också med i styrelsen fÖl' ~l .;,gn;;'dsf1jr~ningen, S:Jr:l med ett 

banklån på 65.000 kr Ilade flltt anslutning till Lidingö El'rerk via sjö

~cabel, trEUisfor:::nator och stolpledningar längs alla vligar. 31verket hade 

t sig att indriya andelskostnad och årsavgifter. ft.nslutningen ck 

dock trögt och vi hade bekyr.un.er :ned t?tt klare. räntor och ~.!J.o!'teringe_r. 

tilen vi lyckades få en kassör, som hO.de f ö rIn:3.g en att f!'2'Jnh-llle. elljusets 

fördelar mot fotogenlampor och vi ku.xlde efter n{.gra bli s lru. ld fria • 

.Anläggningen överlämnades gratis till :;};lyerl{et, 80m dock för":end sig 

att klara UXlderhållet. senare t\r h2r man fe,tt lov 8-::t förstt~rka enlligg-

i.1:"ngen genom tillkomsten av elvärme~mv2ndningen~ 

Sj;orholmens U. Brunns föreninG . 

För tomtägare på öns dorra del finnes tillg2nG till en gemensanägd 

borrad brunn, 50 m djup, som ger l'wcket och gott 'lat en. I ,:::d::,:,l:a 35 år 

fick V8,r och en h2ndpumpa upp vatten r:lel1 :?r 19~5 f::':'2"".1?de j ""6 som ordfö

rende i föreningen ett förslag med en sow.marve_·~tenledn:i.ng för en l\:ostnad 

av 300 kr per andel. Vid nästa ~,rsLlöte skedde ett beslut h~rom och till 

sOmn:J.aren därpå var 2nläggningen färdig ned 15 vf:'.ttenpostställen. lQ~ret 

därpå bestäJn.des att tillstånd ktmde erhållas 8.tt dra in ve.tten i hus. 

För en':.rsavgift av 10 kr har vi nu härligt vatten för hushåll och blOI;J.-

mor. :.r 1972 bleY pumpc;n fCirstörd?Y ett 5.skne.:1s1ag OC:1 te ut1)~rtas. 




