
Utvecklingen av signaltjänsten under flygvapnets allra tidi-
gaste år har berörts i tidigare nummer av TIFF. Här följer
huvuddragen fram till 1936.

Det må nämnas att den förvaltningsansvariga myndighe-
ten ännu benämndesflygstyrelsen och att flygförbanden
kalfades/ygkårer (Fl - F4) ochflygskolkår (F5).

En del ansåg att manuell signaltjänst var
pålitligare iln den före.skrivna. ,((
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Flygvapnets signa$åi
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hefen för flygvapnets ledning av
signaltjänsten i det unga flygvapnet var
inte stark. Det fanns visserligen i regel
någon officer i flygstaben som hade fått
signalutbildning i sin tidigare lörsvars-
gren. Men det huvudsakliga arbetet låg
i flygstyrelsen, som dock lrämst ägnade
intresset åt materielfrågor.

Signaltjänstdetaljen i flygstyrelsens
militärbyrå utgjordes ännu endast av en
officer. Utvecklingsuppgifter och typ-
godkännanden m m lades på CVV
(Centrala Flygverkstaden i Västerås).
Där fanns en ingenjör för dessa uppgif-
te r.

Allt löpande underhåll låg på förban-
den. Modifieringar och större reparatio-
ner utfördes av CVV eller industrin.

Det är att märka att den tekniska
personalen som erfordrades vid flygkå-
ren ingick i signaldetaljen. Signaloffice-
ren hade både det funktionella och det
tekniska ansvaret. I tekniska frågor råd-
gjorde han med kåringenjören.

Den civila tekniska oersonalen vid
flygkårens signaldetalj var knuten till
flygstyrelsen endast beträffande löne-
frågor m m.

Vid flygkårerna lungerade vanligen
kåradjutanten som signalofficer men
han saknade i regel utbildning. Det var
ont om signalpersonal. Allt detta med-
lörde ofrånkomligen att signaltjänsten

hade mycket begränsad omfattning och
att dess roll som "servicefunktion" var
obetydlig.

Flygvapnets första signalofficersut-
bildning genomfördes först vintern
1934-1935. Början till flygvapnets sig-
nalskola kan dateras till 1936.

Flygkårerna hade fasta markradio-
stationer för att betjäna flygplan med
radio. Eftersom "radioflygning" var
förhållandevis sällsynt sökte markra-
diostationernas personal övningsuppgil-
ter. Man hade i ökande omfattning sökt
att sinsemellan utväxla radiomeddelan-
den. Många signalister var radioamatö-
rer och man utnyttjade emellanåt den
militära utrustningen för amatörtrafik.

Det väcktes förslag att utnyttja
markradiostationerna för utväxling av
tjänstemeddelanden mellan flygkå-
rerna. Chelen lör flygvapnet tog fasta
på detta och utfärdade l93l bestäm-
melser om att "överbringa tjänstemed-
delanden i sylte att nedbringa skriftväx-
ling och telefontrafik". Användningen
av radio skulle dock begränsas med
hänsyn till risken för obehörig avlyss-
ning.

Tjänstetrafiken kom snabbt igång
och den ökade undan för undan i om-
fattning. Ett problem var F2 radio. som
ännu utgjordes av en markmonterad
flygradiostation. När F2 så småningom
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försetts med en bättre utrustning blev
markradiotraliken ett viktigt inslag i
flygvapnets signaltjänst. Vid F2 var tra-
fiken merendels omfattande, eltersom
man betjänade chefen för flygvapnet
med flygstab och flygstyrelse.

Det blev snart uppenbart att det var
ofrånkomligt att förbättra ledningen för
signaltjänsten. Men det dröjde ända till
1934 innan en provisorisk signaldetalj
inrättades i flygstaben. Vid flygkårerna
sick det snabbare. Är 1932 anvisade
öh"f"n för flygvapnet en ny normalor-
ganisation med en signaldetalj under
en (helst utbildad) signalofficer. ->
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Radiostation Användning Frekvens c:a kc/s sign-metod/räckvidd Max vikt

Automobiliserad

Fr större

Fr mindre

Fr "kortvåg"

Eskader-,
flottilj-
och div-stab

Bomb
Strategisk
spanrng

Samverkan
arm6, marin

Jakt x)

1200 - 240
ev tillsats:
10 000 - 't 111

Sänd 860 - 500
Mott 3 000-300

Sänd 860-500
Mott 3 000-300

3 750-2 500

Telegrafi/500 km
Telefoni/150 km

Telegrafi/400 km

Telegrafi/ 150 km

Telegrafi/50 km
Telefoni/20 km

65 kg

40 kg

30 kg

Anm x) Sändare och mottagare i tlich- och divch'fpl, i övriga tpl endast mottagare

+ Flygförbandens krigsorganisation
sågs över och fick en till sina uppgifter
bättre anpassad signalavdelning. I fig
ovan visas ett förslag för spaningsdivi-
sion.
Avsaknaden på kunnig ledning ledde
vid flygkårerna till en dålig praktisk ut-
bildning i signaltjänst (efter den grund-
laggande utbildningen vid fs-skola eller
vid flottan). Detta hade en menlig in-
verkan inom alla områden men mest på-
tagligt när radio skulle betjänas.

Kraven på en uppryckning av signal-
tjänsten växte och 1932 tillsatte chefen
för flygvapnet en flygvapnets signal-
kommittö. Den gavs uppdrag att utreda
behovet av signalförbindelser och sig-
nalorgan jämte materielbehov. Kom-
mitt6n arbetade under ett år och levere-
rade åtskilliga skriftliga förslag. - Dess-
värre saknas i dag merparten av dessa
handlingar.

Signalkommitt6ns sista förslag blev
ett utkast till en flygvapnets signalin-
struktion. Förslaget sändes ut till flygkå-
rerna för att tillämpas på försök. Det
mottogs positivt. - Även "SignIF/1933"
saknas i dag.

Dryga två år senare lastställde för-
svarsdepartementet "GBS" (Gemen-
samma Bestämmelser rörande Signal-
tjänsten vid försvarsgrenarna). Detta
gjorde att chefen för flygvapnet måste
ändra flygvapnets instruktion. - Såväl
GBS som den ändrade "SignIF" finns
bevarade.

Trots den stadga i signaltjänsten som
nu började ge sig tillkänna tillgrep man
emellanåt en inte föreskriven metod för
att signalera mellan flygplan.

Flygplanen hade dålig lastförmåga.
Det gav problem när allt fler utrust-
ningsdetaljer konkurrerade och det res-
tes starka krav på att minska vikten på
flygradioutrustningarna. Signalkom-
mitt6n föreslog tre huvudtyper och se-

dan drev flygstyrelsen på utvecklingen.
Flygvapnets nya enhetstyper för bomb-
och spaningsflygplan blev den tyngre
"ml32Lt" och den lättare "ml32Ll".
Båda arbetade på långvåg. Förjaktflyg-
plan kom "mf 32K", som arbetade på

mellanvåg (då benämnd "kortvåg").
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Det rådde ännu en närmast komPakt
motvilja mot radiotelefoni. Huvudskä-
len var att telegrafi gav längre räckvid-
der och säkrare förbindelse. För jaktfly-
get blev det dock nödvändigt att pröva
telefoni och att utveckla en station som
kunde ställas in på marken.

Tyvärr hindrades den tekniska för-
nyelsen till stor del av brist på medel.
De gamla stationerna måste hållas vid
liv även sedan de blivit omoderna. I ta-
bellen nedan visas tillgången på radio-
materiel är 1934.

Försöken att sanera sortimentet gav

så småningom till resultat att fr "m/
23" och "mf 24" kunde läggas i förråd
( r e36).

Det hade hittills inte varit mycket be-
vänt med flygkårernas trådsignalmate-
riel. Tillgången på den gamla telefonap-
paraten "m/05" (!) var ytterligt be-
gränsad. Kabel fanns endast för korta,
interna förbindelser inom flygbas.
Krigsflygförbanden skulle sambands-
mässigt stöttas av arm6förband i de fall
där en direkt anslutning till det civila te-
lefonnätet inte var möjlig.

Fältväxlar korn rnte förrän 1933 när
"växelcell 3 DL" infördes. Då togs
också fram en lådutrustning för "tråd-
signalbil".

Vid den tiden hade telefontekniken
hunnit så långt att man mäste "från mi-
litdr synpunkt ögna automatiseringen
särskild uppmiirksamhet". I telegraf-
styrelsen inrättades en militäravdelning
dock utan medverkan av flygvapnet som
saknade en signalkunnig officer för
uppgiften.

Den organisation av flygvapnet som
gällde enligt försvarsbeslutet 1925
kunde aldrig byggas upp. Flygvapnet
tvingades att dra sig fram med kronisk
brist på alla slag av materiel. Inte minst
inom signaltjänstområdet var läget i

mitten av 1930-talet mycket besvärligt.
Materielen var till stor del gammal och
hårt sliten.

Det blev den världspolitiska spän-
ningen i vår omvärld, som framtvingade
ett nytt försvarsbeslut ( I 936) och ökade
resurser. Hur det kom att påverka sig-
naltjänstens utveckling finns det anled-
ning att återkomma till. I

Station Tvp Tilldelning S:a
antal

Anm

FI F2 F4 F5 CVV

Flygradio

Flygradio

Flygradio

Flygradio

Flygradio

Flygradio

Flygradio

Flygradio

Flygradiosändare

Flygradiomot-
tagare

Flygradiosändare

Flygradiomot-
ragare

Markradio, fast

Markradio, last

Markradio, auto-
mobi-
liserad

Markradio, auto-
mobF
liserad

Kortvågsändare,
tillsats

Radiopejlstation

Fr ml23

ft ml24

tu ml24B
F( ml24Bl32

tu ml27132

Ft ml29

Fr m/32 Ll

Fr m/32 Ll

Fr AD5

Fr AD23 a

Fr m/32 Ks

Fr m/32 Km

Mt m/26132

Mt ml28l32
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B( ml32

Fm 31
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Omodern materiel

Materialreserv.

Moderniserad.

'/Titl sjuklranspor
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'?/Avsedd lör F2K,
då ny markradio-
station där anord.
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