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Till överbefälhavaren. 

. -· 
Ett viktigt led i spaningen mot fientlig verks~et utg6res 

av radiosi>aning mot signalförbindelser och radarverksamhet samt 

mot radiostyrda flygplan och projektiler etc. sådan spanings

verksamhet, rationellt uppiagd, har stora m6jligheter att på ett 

tidigt stadium ge upplysning om fientlig verksamhet och även av-

slöja detaljer i fiendens planer. Den är av fundamental betydelse 

för insats av motmedel i form av' störning m.m. mot radioförbiDdel-

ser, radar och radiostyrning samt nödvändig för kontroll av agan 

verksamhet på dessa områden, så att denna verksamhet ej alltför 

lätt kan störas och göras värdelös genom fientliga motmedel oCh 

motåtgärder. 
.. 

Farsvarsväsendets radioanstalt har under det senaste året 

·vid sidan av den ordinarie spaningen mot främmande signalförbin-

delser utbildat personal, anskaffat viss materiel och bedrivit 

avlyssning av radartrafik. llärvi.d har från vissa framskjutna, högt 
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bellpa stationer, utl.ändsk rada.rverks.ahet kunnat registreras Yid till-

fällen, då s.k. anomala vågutbredningsf'"örhållanden varit rådande. :Pör-

svarets forSkningsanstalt har å sin sida arbetat med utveckling av och tek-

niska försök med. r2.tari9l för ifr:lgava.rande verksFll!ll:et. Ehuru. myckE:t arbe-

te återstår f'"ör att fl fram för alla tilläapningar liinplig aate:rieL,:Ila 

dock betydelsefUlla riktlinjer f'"ör den fortsåtta verkaa.heMIIJ,.. ~ill::wfats~ . 

Dessa behandlas närmare i bifogade bilaga • 

. På grund av utbredningaf"örh1118Ddena för de mycket korta radiovå-
. . . 

goma, sea ifrl&akQIIIIIla speciell t på radar och styrning, kan verksamhetan 

eD4ast UDdantagnia aylya~ och undersCSk&a på marken inom eget område. 

1"6r att erforderlig h<Sjd och tillräcklig rörlishet skall uppnls, måste 8p&

niqen cULrfCSr i stor utsträckning bedrivas från härför särakil t utrus~e 

~8Zlingeflygp~BD._ Detta har även kl~t fr&ll&ltt av de ._förs6k f<Srsvarni.HD

deta radioanstalt och f'"ör8ft1"8ts forskningsaDetalt hittills företagit • 
. · -~ 

San ett led i det fortsatta arbetet p4 radiomo1Dedel-·ir aet ' 

f<Sr nJ:l.narallde särsk;Ut betydelsefu.llt, att mera regelbwlden och I.Dd•lls

enlig verksamhet frän flygplan kan iglngsittas. Verk.-betan bö~ utf"öraa 
. . 

av f'"örsvareta forak:ningsaziatal t och försvar~en~ts. r._aioanstal t libap-

lisa i ••arbete med flygvapnet. 

Arbetmppgifterna böra därvid uppQ.elas i två grupper, avseeDda dels 

rea-lbunden avervakning av pågående radar- och styrnings- .-t ~ :n~uo

nrkaamhat inaD earådan närmaat ut&llför landets gränser' dels en mera tak-

niskt betonad försö"kSYerkllamhat cmfattan.de bl.a. utprovning av materiel . 
11811t f6r8b"k med motmedel mot egna stationer. !'ör utförandet av dessa arbets-

upppfter erfordras slvi tt nu kan bedömas l1minstone två f]Jgplan. 

Det av f"'örsvarets forskningsanstalt nu disponerade flygplanet av typ 

B 3 har tör liten lastkapacitet och aktionstid, f"dr letat utrymme samt otill-

---
... 

.j. 
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räoklig strömförsörjning. ~ör spanings- ooh störningsverksamhet 

synes av tillgängliga flygplantyper blo~t DC-3 uppfylla minimikraven 

p! lastkapacitet, aktionstid, topphöjd, stramrorsärjning ooh utrym

me. Ett mindre antal begagnade flygplan av denna typ försäljas nu 

av Aktiebolaget Aerotransport. Kostnaderna för 2 plan jämte reserv-

delar ooh erforderlig ombyggnad uppskattas till 400.000 ' 500.000 

kronor. Medel ror inköp., drift och underbAll av dessa flygplan 

disponeras emellertid ej vare sig av försvarsväsendets radioanstal t 

eller försvarets forskningsanstalt. Radioteknisk utrustning och per-

sonal för dess handhavande finnes däremot disponibel. Av praktisk& 

och ekanamiska Skil s.ynes det lämpligt att underhåll ooh vård av 

fi;rgplanen samt deras betjäning Cllhänderhaves av flygvapnet. 

Det av försvarets forskningsanstalt disponerade flygplanet 

typ B 3 kCDmer i f'ortsl.ttningen att behava utnyttjas för andra än-

d•ll säsan prov med radaru.tru.stningar, egna konstruktioner för 

robotvapen m.m. 

PA grund av vad ovan anförts få vi härmed vördsamt hemställa, 

att överbefälhavaren måtte llta vidtaga !tgärder i syfte att möj-

liggöra f"or f"drsvarsväsendets radioanstalt och försvarets forsk-

ningsa.nstaJ.t att snarast igAngsätta den betydelsetulla verksamhet, 

varom här är fråga. Stockholm den 21 september 1948. 

Chef för försvaret s 
forskningsanstalt 

r: ~~. 
Chef för försvars

väsendets radioanstal t 

/.~~ 
l o. Kempe 
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Radiomotmedel 

Radiometoder av olika slag komma ned största sannolikhet att spela 

en rruclcet betydande roll i den framtida krigföringen. Utom för radio

kommunikation och radar, kommer radiovågor säkerligen att i stigande ut

sträckning användas för styrnings- och ncwigeringsändamå.l. llotå tgä.rder 

mot radioverksamhet har därf"ör en betydelse f"ör vårt försvar, som inte 

får underskatt4S• 

Möjligheterna till motåtgärder kunna endast klarlägea.s på grund-

val av en ineå,ende teoretisk och praktisk genomgång av radiometoderna 

ooh deras utnyttjande; ett ändamålsenligt utnyttjande av radiometoder 

kräver å sin sida ett noggrannt hä:n.synstagande till motåtgärderna. 

Betydelsen i ett större sammanhmg av dessa sidor av radioverksamheten 

kan ofta endast grvndas på spekulationer (vilket medför en JTzy"cket stor 

risk för undervärdering relativt mera 11påta.gliga11 f"örsvarsåteä,rder). 

Våsentliga faktorer kunna och måste dock utvärderas genom praktiska 

försök. 

För att förstå möjligheterna till motåtgärder mot en fiendes radio 

måste vi ana1ysera i vilket sammanhang och på vilket sätt fienden kan 

komma att använda radio. Vidare hur beroeiJde han därvid kan vara av sin 

radio för ett effektivt genomföra..'tlde av sina operationer, samt vilka 

informationer av värde :ror v-d.r försvarsinsats som kan erhållas ur radio

verksamheten. I alla fall, där fiendens operationer äro, om än i ringa 

grad, beroende av radio bör en undersökning göras e:v störn.ingsmöjlig

heterna. I de fall, där fiendens operationer äro i väsentlig gr-ad be

roende e:v radio, nåste radiostörningsmedel stå i första ledet bland de 

försvarsmedel som bli föremål för närmare behandling. 

Pä motsvarande sätt måste en fiendes möjligheter till motåtgärder 

mot~~n radioverksamhet ana1yseras och åtgärder vidtagas så att inte 

betydelsefulla delar av vårt f"örsvar kunna. sättas ur spel genom radio

motmedel (t.ex. jaktstridsledningens radiof"örbindelser, luftbevaknings

radar, etc.). 

Radiomotåtgärderna kunna uppdelas i spaning och störning. 

Spaning består i mottagning av radiovågorna kombinerad ned en 

vidare behandling av de mottagna signalerna av högst. varierande om-
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fattning, beroende på ändamålet med verksamheten. I sin enklaste form 

har spaningen endast till uppgift att indikera att radioverksamhet e::v 

visst slag förekomner på viss plats • Den bedrives då ned va:rni.ngsmot

tagare eller "varnare". Ett effektivt utrzy-ttja:rrle a:v enkla "varnare" 

:rorutsä tter viss kännedom om fieniens radioverksamhet på ifrå.ge:varande 

område. Varnare mot radar ·kunna få stor betydelse t.ex. i sjcikrig..; 

:röringen. 

Den mest fullständiga spaningsutrustningen erfordras vid en 

undersökning e::v vilka radiohjälpmedel ett frä.nt!ande land använder och 

hur de användas. Mottagare och antenner måste därvid finnas f"ör täckning 

a:v hela det användbara frekvensområdet. Detta måste uppdelas i flera 

delområden med hänsyn till JOOttagarnas tekniska möjligheter och med hän

syn till övervakningen. Vidare rnäste de olika mottagna signalernas 

karaktär kunna klarläggas, f"ör vilket erfordras en rätt omfattame 

analysapparatur jämte regi.streri.ngsanordni.nga.r. Likaså. fordras niijlig

heter till lokalisering av sändande stationer genom pejling eller på 

annat sätt. Analys e::v signalerna har till uppgift att ge upplysningar om 

deras karaktär och dänned deras ändamäl. Förutom de underrättelser som 

ligga i själva signalerna och deras uppträd~efcunna viktiga slutsatser 

dragas ur de icke sällan föreliggande möjligheterna. till identifiering 

a:v individuella stationer. Bl.a. kan dessa stationers förflyttningar 

följas. Sienala.nalyser kumla även ge värdefulla tillskott vid bedömmardet 

a:v den tekniska utvecklingsnivån i fränrnanie länder. 

Betydelsen av span:i.ng mot radioförbindelser är rätt väl känd; 

man kan här bygga på lång erfarenhet. Genom den pågående utvecklingen 

mot användning i större utsträclt:ning av kortare radiovågor, varom mera 

nedan, förevåras denna spaning. Spaning med radar kan ge uppgifter om 

läget a:v ra.d.arstationer och deras all.niinna egenskaper bl.a. täcklllngs

området. Radarspaningen ger sålunda underlag f"ör insatser mot radar

stationer, vare sig dessa skola ske med radiostörning eller :f"örstörelse 

genom bomb:f"'ållning o.s .v. Den ger även uppgifter om svagheter i t.ex. 

luftbeva.kningenä.t; visar var radarbevakningen är sä~mt. Vid sjöstrider 

torde radarvarnare vara e::v största betydelse, avlyssning a:v en radar

station kan ske på större avstånd än dess egen räckvidd. Vid insats 

av radiostyTda projektiler och flygplan är spaning i f"örsta hand nöd

vändig f"ör att ge underlag f"ör radiostörn:L'"lg, som i nånga fall säkerli~n 

är den mest rationella lösningen på motmedelsproblemet. 
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Störning kan bestå i utsändande av störande eller vilseledande 

signaler, för vilket oftast särskilda störsändare erfordras, men även 

skenföretag eller anordnanie av skenmål samt rra9kering (rot radar). 

Formen för störverksarnheten, dess medel och metoder, är direkt be-

roende ~rT den fientliga radioverksamhetens utfonnni.ng. Någon universal

störsändare går ej att åstadkomma, störsändarna måste både till effekt, 

frekvensomr-åde och rooduleringstyp anpassas efter de aktuella kraven. 

Varje form av störverksamhet är beroende på uppgifter från span:i.ngs:i.d.an -

problem beträffande organisation och materielutformning kan inte lösas 

rationellt utan en grundlägganie spaningsverkaar.ihet. Inom styrnings

området kunna exempelvis effektiva och relativt enkla radiometoder an

värdas under förutsättning att störsändare ej insättas. De komna 

säkerligen att försökas, kanske i samband med vilseledande signaler på 

sändarna för att dölja deras uppgifter som styrsändare. Hur enkla och 

i och för sig lättstörda metoderna än äro, f.ylla de sitt ändamål till 

dess lämpliga störsändare insättas. När detta sker beror i f"drsta hand 

på den grundläggande spaningsverksamhetena 

En faktor a:v fundamental betydelse vid bed.ötmand.et av lrur radio

spanings och störningsverlcsarnhet skall bedrivas är' radiovågornas ut

bredningsförllållanden. Under det att radiovågorna inom lång- och kort

vågsområdena genom avböjning och reflexion kunna avlyssnas på stora av

stånd från sändarna, nå radiovågorna inom ultrakortvågs- och :framför

allt mL~rovågsban.d.en inte långt utanför den optiska horisonten annat än 

vid sälJl:lynta tillfällen med ononml vågutbredning. För radar a.n:vämes 

praktiskt taget bara dessa sistnänm.d.a våglängdsorra:-åden, f"dr radio

kommunikation spela de allt större roll och för radiostyrning komma de 

säkerligen också att vara av stor betydelse. 

Dessa utbredningsförhållanden gör att markbaserade spani~

stationer få ~eket begränsade räckvidder f"dr stora delar av radio

verltsamheten. Sålunda kan radiostyrnings- eller navigeringssystem in

riktas mot vårt land utan att vi kunna avlyssna dem på IM.rken. Radio

länk (koiiJm.Ulikation) och radarverksamhet på andra sidan Östersjön kan 

endast undantagsvis kontrolleras på svenskt territorium. Kontroll s:v 

egen radioverksamhet med hänsyn till motåtgärder från enbart mark

stationer skulle också ge en fullständigt skev bild av möjligheterna. 

Dä1'Vid måste man utom på sp~oen tänka på störni.ngsrnöjligheterna, samt 

kontroll av skemnå.l o.dyl. Allt detta gör att lämpligt utrustade flyg-
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:plan äro av största vikt för en rationell radiospaning f"ör att så 

långt ni:ijligt täcka de stora luckor som erhållas vid markspani:ng. 

Det skulle säkerligen vara av värde även för polisens och telegraf

styrelsens kontroll av agentverksamhet att flygspaning kom till 

ståDl. 

Den grundlägeande ~anings- och försöksverksamhet bör för 

närvarande bestå av 

a) f'örsöksverksamhet med spanings- och störningsutrustning samt 

~ träning sv personal 

b) :prov m:>t egen radiokorrmunika.tion, radar och rap.iostyming för 

att ur sp~- och störningssynpunkt kontrollera materielen 

och dess utnyttjande. Insats vid f'åltävn:L11ga.r 

c) spaning rot utlärrlsk verksamhet för att så långt möjligt erhålla 

uppgifter om radiokoiiiilUiri.kation, radar och radiostyrning. 

Dessa tre verksamhetsgrupper sammanhänga intimt. De beröra 

såväl mA och :roA som Fst och försvarsgrenarna. 

För det fortsatta arbetet erfordras framf"örallt att regel

bunden flygverksamhet kan igångsättas, som nödvänd:4rt komplement till 

:pågående arbeten i laboratorier och på markstationer. 

Flygförsök ha visserligen i mindre omfattning gjorts med det 

laboratorie:plan typ B 3 som disponeras av FOA men erfarenheterna visa 

att detta plan är alldeles f"ör litet. Följande kra:v nåste ställas på 

flygplan f"ör denna verksamhet: 

a) lastfönlåga minst 2000 kg• Se b)..fogade vL~tsberäkning, bil.J.och 2 

b) lång aktionstid, minst 5 tim; 

c) arbetsplatser för 5 man utöver besättningen: se skiss bil 3 

d) möjligheter till strömförsörjning med c:a 5 kW; om ej ett flyg

plan med erforderliga generatorer erhålles måste man således ~ 

montera ett bensindrivet generatoraggregat som komple•teringvilket 

väger c :a 300 kg och tar stort utrymne 

e) flygplan bör vara värme- och ljudisolerat; 

f) önskvärt är även lång aktionsradie och en tOpphöjd helst över 5000 m. 

(Utrustningen är baserad :på nu befintlig materiel, allteftersom 

'!13' och bättre materiel framkommer rmste givetvis ändringar vidtagas.) 

Ett plan skulle möjliggöra igångsättande av verksamheten. Denna 

måste dock nvcket snart uppdelas, dels på en regelbunden insats för 

övervakning av och införskaffande av uppgifter om nu :pågående radio-
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verksamhet i f~e länder, och dels på en mera tekniskt betonad 

försöksverksamhet omfattande bl.a. utprovning av materiel och metoder. 

I den förra verksamheten bör även ingå taktisk träning och i den senare 

jämväl kontroll av egen radioverksamhet. På grund härav torde man redan 

från början böra rä.lala. med två flygplan. Detta motiveras även av be

hovet att under vis~ perioder, t.ex. i sambarn med livlig f:rä.IIIII8Dde 

övningsverksamhet hålla i gång den systematiska. övervakningen under 

J.äns're tid eller på flera platser samtidigt. 

kv tillgängliga fPlt,yper, som diskuterats i detta sammahang 

(Tp 47, B 3 och DC-3) uppfyller blott m-; helt nämnda mjnjmjkrav. 

a) Fpl typ Tp 47 (sjöflygplan) kan ej användas på grund av att de 

flesta antenner näste bäras unler flygplankroppen (sitta symmetriskt 

i f'örhållanie till fp l). 

b) · Fpl_ typ B 3 fyller ej något av dessa krav med undantag av topphöjden, 

som dock vid praktiska prov visat sig svår att upp:nå.. Lastf'örmå.ge. 

med .full bensinlast: 1400 kg. .Aktionstid: c: a 4 tim. Topphöjd: c :a 

5000 m. Effekt: 2, 8 kW. Utrymne: otillräckligt. 

c) Fpl typ :OC :;. lastfönråga 2500-3000 kg. Aktionstid med ovanståeme 

last: 6 tim. Topphöjd: c:a 6500 m. Effekt: 5,6 kW. Utrymne: gott. 

d) Som jämförelse kan anföras att fpl typ B 24~ Liberator, och Lancaster 

har använts för detta ändarnål av U5 Airforce resp RAF. 

Verksamheten beträffande radio~otmedel befinner sig (utom beträffande 

signalspaning inom de längre våglängdsområdena) f~r närvara~de i början 

av sin uppbyegnad i vårt lam. Vad som närmast erfordras är lösandet sr;v 

en rad grundläggande problem i fråga om såväl metoder som materiel. Här

för erfordras i sin tur bl.a. som en viktig del den föresla.gna. verksam

heten med flygplan. Desaa flygplan äro sålunda avsedda för grundläggande 

f'örsök med nateriel och rmtcder, för träning av personal och, L~te mL•1st, 

för .::ru.11dlägga.nd.e spaning. De äro icke avsedda att ingå i någon nu 

definierad krigaorganisation; ehuru de säkerligen komma att få stor be

tydelse även vid krig, framf'örall t för kontroll av fientlig radioverksam

het över vårt land. 1\~n möjligheten att skapa en ändamålsenligtkrigs

organisation på radiorootmedelsområ.det avhänger helt av hur effektivt 
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den här berörda gruncllii,ccande verl:srunheten ka..'l beo-rivas. 

StocJr.holn den 20 september 1948 

-~vdelningschef 

-
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Fpl-utr. 

1'illglngllg kratt1 2 st 

SAledes 600 w ruarv + 875 w di nrse. 

tu~fareå~ n d 6 tim flygtid· 2500 , kg. 

S!ledea 450 .. kg . rtts~ ., 500 kg divarse. 
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Yttrande angåend e FOA och FRA skri vel se a~ende 

l. 
- ' l l l J 

Fplansl: ~fning., 
1:~ .L l: 

Kq_stnaderna rår} ~.ql t:ffl PC 3 jämJe r1:se~delar oeb ~trust~:!-:ng och e rforder-

liga grobyggnader ha av FpA ooh .FRA berä_knats ti1_1 400.000 - 500.000 kr. På 

grundval av fö:rhandlingar med Sila beräknar flygförvaltningen kostnaderna en-
- (- - l . . ...; j_ 

2. 

\ 

ligt nedan. r .... 
2 fpl typ DC 3 

Inbyggnad av radar 
ning i fpl 

L ·c 
Markutrustning 

r .. , , 

ooh laboratorieutrust-
v -

l I 

Sumna-anskaffninge
kostnader 

l 

- -- x) 
285.000:-

7s.ooo, ... 
- 30.ocfo:-

390.000:-

• l 

Beträffande reservdelar förutsätiifer flygf"årval tning~n att lierenskammel fle kan 

träffas med AJ3A, att underhållatjänsten får replier..a p! ABAi s reservdels

lager. 

Ans-kaffningen kan omoosörjas av fiygförvaHningen .. <Til.lli: anskaf:fningen ·lm.~ 

f~gf"örvaltnin,~en·l!idraga med kr 200.000~-, vilketlbe-loppt~:ihgick i:.:tilli 
••r">._._,, •. ____ _ 

flygfärvaJ.tningen överf"årda av ÖB begärda medel (kr 5.125.000:-) för an-

skaffning av radar. 

Underhåll. ~ .. 
l ~ 

För ett budgetär kan beräknas ett flygtidsbehov av·600 tim. För återst~gjL 

av budgetåret 1948/49 beräknas, under f'örut sättning att fp l bli f"å.rdigut-

rustade till 1/3 1949, ett flygtidsbehov av max 200 tim. 

Beräknad Underhållskostnad pr fl;-,'gtim 375:-

" drifts - "- Il -"- 150:- 525:-

För undemåll och drift för budgetåret 1948/49 erfo~~!:~ _@:l,~d!_~_ 105.000:- ~ 
• • ~- •• • M • _,.,... ••• o - •••·• - · • •• ,.._, ••• .,-~· ·-·-- ·-

UndPrhållet kan ombesörjas av flygvapnet. Därest drift- odl underhållskosrj.o 

x) Försiljningsavtal mellan KFF + Si~ bifogas. 

Till överbefälhavaren 



• • t.' 

nader betalas f:rAn W anslag {rö~s~ott.vie från anslaget till drift '"' ~·. , . 

och ~&eihåii av fly~tet'l:1t~) -i~~e:i' FF att i sinom tid äska da me-

., ·· ' . . del:, SOit erfordras ttir att täcka härav föranlett överskridame av T:;:. 
' . ·-·.' . . ' --:~~tt \ ·. 

ansl~t. 

FlygplaneiJS placer~, r:etjipliEB' och vård. 

a) fla~e.!:iM.:.. 

)(ed hänsyn till d en ömtlliga materielen böra flyS!llm en, up -
• L • I 

ställas i hangar. Ehuru brist pA. hanprutrymma fÖre ligger rt 

r/~gii:P~et',:)'börä fiigph:nen m~ ~yia·tru se!Cretes!ten ,.~~ 
litäl4s'·-tid fqgvapnet. "!.lmpligat?t'e 'piats med hänS1~ till 1. 11 

~ aidan '·d-en av-sedda verksaDhfet~, f • &rld'r~- sid-an h&:nt~, :tSs-

,) .... -. läggninS!- eeh verkstadssynpunkt är F 1. ... ;:- .L 
- ")(" . '\.. . _. l 

b) _ Jie..1-1ä~ng .2.<!! vr.b.:. . ~ l o .l. l f~j: :: 

- ·~e p~rsonal för fpl betjänin& kan t v ,El~~o~ikt, tillhanda-
_ ___ _ ._ ___ ·~. _ _ _.__ l ~. J .· _u __ .:'.' -

blllas av PV genom inkallelse av reservpersonale 
--: . ''!: 

----' 

Tekn~ sk personal för fp l sköt sel och W.rd kunna ej t i llhandar

r: ~:- ' 3 ,_ • ·' • •bUlas -aY..~ (därvbriet..! dylik p~re·onal.L$~ligg_e:r) u.ta.:a. . .~. .J 

- :l:J v~· , bön. allstU:låa &·c:wlli'«rh&ll~del• ·l(os.t•dt-:r ~för ä.l'O ·:~~e 
ovan UDd er pkt 2. l 

L.: .:Jie&c-.himdlniDC, till .ovenatåencte :fti:-resl;!r JIF ·a~t ä,nbe~~e~ ~lle~Lzm 

liöt\rq :Ja'tt;.i'~B,.Xlfnrll i'M!tJ.i'\- ~8ilra.erfo~tle:rliga m~el. ~' l r : ·:.L 

-n.· ;\. · · - :. : < l. , c...:: ; h Sto.e~alm ien 1.6 december 1948. l·,.r - l 

- ' 
. --~-'---~~J .... 

.B~G· NOrdenskiöld. 

.: ·-ch-d ·Lf.öz; flygvapn4tt 

l. 

l L 

Il 
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-l!'ÖHSV_fillSV AsEI:f.DETS 
RA.DIO.,\USTALT 

le.4~1947 Under 1946 utf'"6rde radioanst2.1ten och försvarets ~ors·k:ningssnsta.lts 

tredje avdelnin8 f'"åraök med radiospaning mot ekoradio m. m. Erfarenhet•r

na under dessa försök ha givit anledning till fortsatt utredning inom de 

båda ~ndigheterna av förutsättningarna för en systematisk radiospaning 

mot radiosändninGJX i a.nnat qfte än kommunikltion. Viasa synpun!tter, eom 
härvid framkommit ha samman:f't'.ttats i bifogade promemoria, vilken är !lV

sedd att tjäna som underlag för diskussion sv hithörande frågor~ 



FÖRSV.ARSVÄSENDETS 
R.6..DIOANSTALT 

28.4.1947 

Förutsättningar 
för radarav
zyssning •. 

. ful,dar.ay~_s.n.~ng: .. _JlJ3.M.gun..d.e~ _ _9_clL.ill~V..tld_8.rt..&.!'.!. 

Ut~ecklingen av radioapparatur för navigering, fjärrst,yrning, 

spaning och eldledning med flera ändamål o.v annan karakttir än kommunilv'J.

tion har både ökat behovet av underrättelser och skapat nya möjligheter 

att f<l sådana genom radiospaning. Å ena sidan är det nödvändigt att söka 

följa de eya radiohjälpmedlens utveckling och å andra sidan är det i viss 

utsträckning möjligt att genom av~ssning och pejling eller annan mätning 

iakttaga, hur de äro beskaffade och användas. Sådan radiospanin3' benfumes 

här radarav]yssning, ehuru långt ifrån alla i dessa sammanhang if'rå.gakom

.mande sändningar egentligen kunna hänföras till radar och spaningen mot 

dem ingalunda består av enbart avlyssning i ordets trängre bemärkelse. 

Genom radaravlyssning kunne tekniska och operativa uriderrättelser 

erhållas, såsom rörande å ena sidan sändningarnas våglängd, effekt och ut

bredning samt impulsernas egenskaper, å andra sidan stationernas uppställ

ningsplats, sändningstider och användningssätt. 

Sändningarna kunna försiggå på långvåg, kortvåe, ultrakqrtvåg eller 

mikrovåg. 

Långvåg kan s!h-sldlt väntas komm.::. till användning för navigering 

eller fjärrstyrning på långa distanser, icke minst i polarområdena. Vid 

huvuddelen av den utrustning, varom här är f'r~a, användes emellertid 

ultrakortvåg eller mikrovåg. 

I den mån man utnyttjar kortvåg eller långvåg kun..'"la sändningarna av

lyssnas från jordytan (i land eller till sjöss) äv>Jn på längre avstånd, 

M'öjligheten f'år avlyssning på ultrakortvåg eller mikrovåg, när s&vä.l 

sändaren som mottagaren befinna sig på jordytan, är däremot begr~.inoad till 

kortare avstånd, i stort sett motsvarande synvidden, Be~Jdligt större av

'lyssnin_ffsdistanser kunna på dessa v~.gliingder i allmänhet uppn.J.s endast 

därest sändaren eller mottagaren eller ~åda befinna sig högt, såsom i 

fzygplan. Som exempel kan nämnas, att man a.l'lsett sig böra räkna med att 

fartygsekoradiostationer för ytspaning och eldledning regelbundet skulle 

kunna ·avlyssnas frän kust eller andra fartyg på o.nla"ing 40 km avst1.nd, 

medan avzyssning från marken mot flygplan på. 4000 m höjd (eller omvtmt 

från fzygplanet mot sändare på mar~tan) 'kan vara möjlig ~ntill c~a 200 
km. 

För vtra förhållanden innebär det sa3da 9 att man från svenskt land 

torde kunna. avlyssna ultrakort- eller mikroYågss1i."ldare på fartyg inom c ~ o. 
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40 lm! avst;md s<1.mt under vissa omGtändigheter i trakten av Kemi, pJ. Vals ö

arna, lilo.nd, Bornholm, Riigen, Mön, östra Själland, .Anhalt, Läsö, Skagen 

och v:ister om Oslofjordens Ieynningsomr <1dc samt att man frå.n fortyg, som 

närma sig kust- eller fo.rtygssändnre p;1 c ~a 40 l:m håll, kan avlyssna dessa. 

I övrigG torde mot fr~:nde sändare p~ jor~tan enuast spaning i luften 

kunm ifr.1c.,"akomma. Från flygplan torde man utan erä.nskränkning kunna av

lyssna s~U1~0re inom ett 1tminstone c~a 200 km djupt omrlde bortom den 

frtmmande kusten eller gr[nsenu 

För observation av flyg- eller projektilburna sändare lämpa sig sta

tioner på jordytan. En och sa.mmn station kE.n bliva användb:::-.r för att ialct~ 

taga sändningar från flygplan inom vidsträckta områden, villr..as storlek 

tilltager med flygplanets etc. höjd. Sändningar från en V 2 p,1 högsta 

höjd över svenskt område sl~lle, därest de skedde med tillräcklig effekt, 

kunna iakttagas inom större delen av landet. 

Avlyssning från jordytan och från luften skilja sig så till vida som 

en ytstation, framför allt i land, kan medge o.nvändningen av skrymmande 

och .ömtålig apparatur, som icke lämpar sig för flygbruk. I viss mån skulle 

denna skillnad kunna utjämnas, därest de i ett flygplan mottagna. signaler

na kunde vidarebefordras på radio till en lämpligt belägen markstation för 

att uppmätas och registreras där. Dylika återutsändningar skulle emeller

tid ge främmande avlyssning möjlighet till inblick i verksamheten, 

Skillnaden ur kostnadssynpunkt mellan ytc:..vlyssning till la..Tl<ls och 

flygburen avlyssning blir avsevärd. Flygkostnaden måste c,.nsL1s till åt

minstone c ~a 450 kr pr timme. Flygning erfordras ej blott för den egent

liga avlyssninGEm utan jämväl för prov med apparaturen. Mnn torde icke 

med säkerhet kunna rälrna på att med ett och samma flygplan utföra spaning 

under mer än omkring 400 timmar pr år. - Även avlyssning frcln särskilt ut

sända fartyg måste av naturliga skäl komma att meJföra betydande kostnader. 

Erf~ephet er från kr.:j,g, och övnip~r 

Radaravlyssning har utförts i s1väl telmiskt som operativt syfte under 

andra världskriget. Uppgifter härom föreligga från Tyskland, Storbrittanni

en och Förenta staterna. 

Beträffande sådan avlyssning, som riktut sig mot raC.iostyrning och lik

minde, finnas endast vissa uppgifter om engels~.a försök att följa tyslm ex

periment med V-vapen. Otvivelaktigt är dylik nvlyssning ett omr.J..cle, där 

en omfattande verksamhet kan förmodas p.:gå hos olika malder i samband med 

utvecklingen av f j ärrntyrda vapen. 

Den amerikanska. ekoradioavlyssnin.;cn utvecklades från en blygsam be

gynnelse i början av 1943 vid Kiska i Aleuterna under de följande krigs

åren till en ganska omfattande verksamhet. 
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~ Amerikanslr.a 
resu:rser för 
ER-avlyssning. 

'-1. Ut forskande 
av fiendens 
morkekoradio. 

3 • 

. 
Bland annat utrustades flygpl.:m för 11.11-avlyssning som ende:. uppgift, 

Såsom dylika s. k. "Ferrets" (illrar) användes B-17 Fortress på. kortare 

distanser samt på längre. B-24 Liberater. I andra fall försågas bombflyg-

plan vid sidan av beväpningen även med avlyssningsapp<U"ater. Detta har 

förekommit på olik..'1. flygplantyper s2.som B-25 Mit9hell, B-26 Marnuder 1 

B-29 Superfortress ~ PB4Y2 Priv~teer samt Cd a lina och Liber at or. Sfter

hand installerades anord:b.ingar för avlyssning även på. örlogsfartyg. Ut

över de flygande eller flytande st::.tionerna tillkomma avlyssningsstationsr 

i land. 

Resm·serna för avlyssning blevo mod tiden allt mera omfattande. 

Våren 1945 förfogade sålu.."lda i stillahavsområdena armeflyget ~vor tro

ligen minst ett femtontal flygplan med utrustning ftir avlyssning. Här

av voro 9 B-24 egentliga ''Ferrets" med såväl mottagare och annlys2.torer 

som" pejlapparater. Marinflyget säges samtidigt ha er:-bart vid Filippiner

na förfogat över "ett ansenligt antal" Privateers med e.vlyssningsappara

tur. 

Utvecklingen syntes leda till en avsevärd utökning av antålet flye

plan med resUrser för ER-avlyssning. I samtliga B-29 lära sålunda för

beredelser ha varit vidtagna för eventuell installation av mottagare, 

varjämte mari!lflygets hivateer patrol bombers, av vilka enligt uppgift 

omkring 600 beställdes, redan frg~ början konstruerats för installation 

av avlyssningsapparater. Enlig-t uppgifterna ha i Stilla havet vidare 

samtliga örlogsfartyg- fr;5n och med jagare och uppåt i storleksordning 

samt alla de undervattensbåtar, där plats kunde beredas, utrustats för 

avlyssning. 

Tillgäl\'!liga redogörelser beskriva överv:igande, hur ekoradio2.vlyss ·· 

ning använts till utforskande av fiendens kust- och markekoradiostationer . 
för att göra det möjligt att tysta, överrösta eller undvika dessa i sam-

band med egnn anfall. Dylika. undersökningar synas ha varit em stående 

uppgift vid förberedelserna för invasionsföretag över hav. De utfördes 

mot Sicilien 1943 med . en engelsk Wellington-division och en amerikansk 

Ferret. Anfall mot Marshallöarna, Pa::Jtt" och Marianerna för"egingos o.v 

sådan .spaning liksom NormA.ndie- och Riviera-invasionerna i juni och nu

gusti 1944; innan de sistnämnda utforskade ett anta~ avlyssningsflyg

plan, ingående i ett flygspaningsförband, samt on markstation :p~ KorsikJ. 

de tyska ER-dispositionerna under intim san!ver~..an med opt.isk flygspaning. 

Motsvarande gäller betr~ff~~de de följande landsti~ingarna på Leyte (okt. 

1944), Iwo Jima (febr. 1945) samt Okinawa (aprill945). Den omfattande 

kännedom om japanska ekoradiostationer i sydvästra. Stilla havet, som n~n 

på amerikansk sida skaffade sig genom systemo.tisk spaning med avlyssnnndc 

flygplan och undervattensbd.tar, utnyttjades även för att underlätta nrm.a.n 



verksamhet än invasion mot mål i de områden, som behärskades av fienden. 

Som exempel har nämnts ett flygmineringsföretng mot Bc.likpapan på Borneo. 

De amerikanska redogörelserna för ekoradioavlyssning av nu beskriven 

art torde ur svensk synpunkt ha särskil t värde med hänsyn till att lik

nande spaning kan ingå i förberedelserna för stormaktsföretag mot svenslet 

område. 

I detta sammanhang kan nämnas, att i Sverige försök med sådan av

~-ssning företegos under flygvapenövningen 1946 från B-sidan mot A-si-

dans ekoradiostationer i huvudsakligt ayfte att få en uppfattning om de 

sonares iitkomlighet för dylik spaning. Försöken utfördes under samverkan 

mellan flygvapnet, forskningsanstalten och radioanstalten. För ändamålet 

disponerades ett på Gotland baserat flygplan av typ B 3 med spaningsmot

tagare, samt mätutrustning för a.naJ;ysering av mottaB'fla signe.ler. Egentlig 

pejlutrustning saknades. Fem flygningar om sammanlagt 18 timmar utfördes. 

Under den första påträffades fyra ER-stationer vid Hanöbukten~ Nästa före

tag ledde till lokalisering av stationer till områdena kring Utklippan, 

Listershuvud, Sandhammaren, Falsterbo, Kullen och Mien. Under nästa flyg

ning upptäcktes att en lucka i ekoradiosystemet medgav dold inflygning 

över den skånska östkusten i trakten av Magleby; däremot täckte stationer

nas verkningsområden varandra mellan Ut klippan och Listershuvud, Genom 

fortsatt spaning samma dag påträffades en motsvarande lämplig inflygnings

väg över Skånes s,ydkust mellan Ystad och Trelleborg, Dessa spaningsresul

tat utnyttjades sedermera vid planläggningen av B·-sidans bombföretag. 

Försök under samma år med spaning mot frfunmande impulssändare hade 

mindre framgång, beroende bl. a. på olämplig materiel. Avlyssningen be

drevs från flygplan ur flygvapnet under andra halvåret, sammanlagt omkring 

300 flyg'cimmar, från ett av marinens fartyg i östra Östersjön under tolv 

dagar i september samt från olika platsm- till lands under delar av hösten. 

Verksamheten inriktades mot omr8.det Iland - Fehm...'l.I'n. Vid omla'ing hundra

talet tillfällen iakttages radiostationer av annan art än kommunikations-

sändare eller fyrar. 
{ 

I högst ett tiotal fallirä~E det sig någorlunda 

säkert om eko!'adio. En stor del av de övriga observationerna avsåga 

signaler, som till karaktären vorJ nvcket lika dem, som uppstå vid använd

ning av kortvågs- ::ch diatermiapparuter för medicinska ändamål •. Samolikt 

härrörde signalerna ifråga ~ven från dylik eller annan utrustning för hög

frekvensuppvärmning, till stor del säkerligen i Sverige. ÖVriga sändare 

voro antingen av sådan natur, att de nu ej kunna förklaras närmare, eller 

o~r~å otillräckligt detaljerade för att medgiva bestämning. 

Ett ru1dra användningsområde för ekoradioavlyssning ~~ varit mål

spaning för direkt ledning av störsändningar och andra åtgärder mot fi

entlig ekoradio. Såväl i Europa som stillahavsområdet har man - vad 

Svenalm för
sök 1946 

2. Avlyssning 
för ledning av 
störsändning 
m.m. 
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3 • Flygvarning 
genom avlyss
ning. 

flygvapnen angår - härvid förfarit så att under bombföretagen tvi n tre 

flygplan (exempelvis B 2.6 9 resp. B 29) per flottilj varit utrusto.C.e mod 

lyssningsmotk.g::-.re och störsändare' n:ir EJ...l.n med motta~rna konstaterat 

fientlig ekoradio, särskilt s~den för luftvärnseldlcdning~ ha störsändar

na kunnat instälbs och sb.rtas, resp. skenmål av lämplig art utsläppo..s. 

Vid Filip)inernc::. -~.nvände nrmefly&et ett })ar flygphn av typ B-25 ~Utchell 

som "rc.do.r busters" för lokaliserirl{S 9 störning, bom~ning och beskjutning 

av fiendens ekoradiostationer. 

För det tredje har ekoro.r'l.ioo.vlys snin.gon kunnat 2.nvänd2..s för att upp

täcka fiendens fartyg och flygplan. 

Undervattensbåtar med nvlyssningsappara.ter h& kunnat uteyttjo. dessa 

för målspaning; ut2.n att riskera upptäckt gemoro att använda agen ER ha 

undervattensbåtarna kunnat n;l kontalet med j3panska örlogs- och transport

fartyg, som röjts av sin ekoradio. Samma förfarin,gssätt till::i.mp2.des av 

de tyska undervattensbåtarna. 

Framför allt mot flyg-!ll<m synes den beslcrivn.D. avlyssningstaktiken 

ha visat sig v_ärdefull. Amerib.nskn f2,rtyg av r-J.lh slc..g, lr..anslr,.c dock

fr~imot undervattensbD.tar, ha i stor ut sträclming lyckats bli varnade för 

anfall av fientliga flygstridslTo.fter genom att dessas mot havsytan rik

tade ekoradiostr.ilning kunnc..t avlyson.J.s i ffOd tid, ofta redan innan mn 

från flyc,-planen kunnat l::onstatoro. f2.rtygens n8rv8Xo. Den härigenom vunnn 

tidsfristen ltir mot japanska torpedflygplan ha kunnn.t uppgå. till en halv 

timme. ·Även i land lär m'ln h2. utnyttjat ER-avlyssning för att erhålla 

dyiik förvarning för flyff3nfall (13th Air Force, Fili~pincrna). 

De sist berörda kriesorf:J.renhcterna synas vc..ra v~~dn uppmcli'ksrunhet 

ur svensk synpunkt. Användningen i fly~31>l2.n av radiosEin.dc.re för navige

ring, s~x:ming 9 eldutlösning och igenkänning är nu stadd i stark utveck

ling. Olika sl<lgs sändo.reutrustning he.r nnvful:Gs och :J.nvändes i fjärr

styrda flygpl8n och i projel~iler såsom glidbomber och fjärrnketer samt 

i flygplcn som kontrollera sådana. Allt. detta synes öppna. en möjlighet 

att i fred s&väl som krig komplettera optisk och ekoradioluftbevn.lming 

med radaravlyssning från mar~~tationer. 

Böra d._e_~VJ3_~Js.g_J'ör§_öJ.c.~n-T!!.eJL. rad.o.r_g_y]y_s_~n~o_rt s bj.t t n? 

Den nyss berörd2. möjligheten att använda rndcravlyssninz för luft

bevc.kning är ett o.v skälen· för fortsatta svensir-n avlyssningsförso"k. Ett 

andra ligger däri, att användning i krig av störsänd3re nödvändigtvis 

förutsätter avJyssnin{;, vilken bör vo.ro. uppbyg:;d i förväg. För det tred

je torde elen svensJr..a ekoradion kunnn sl::ydc1::s bättre mot fientligo. mot1t

gärdcr, om man genom avlyssning lcunn:.'l.t i tid finna dess svngheter ur 

denna synpunkt·. WJ.an bör slutligen också beakta, att avlyssning bn giva 



en viss inblick i den utveckling ev radio för fjärrstyrning och onera ~m

d.o.mål, som nu pågår flerstädes. 

Av dessa skäl förefaller det alltså lämpligt; P c.tt verlmamheten fort

<.:2:.ttes - trots de otvivela.ktiB"t ~.nsb:'. bct~"d.:mde kostn..-;.dcr den måste dr::t-

ga. 

För_§.laLJ_ill __ _o_~&ID.tsatt_g_n_q_cJL fö~_p~tg_~-~o_q,q_!f_.q_t. 

Ehuru avlyssningen tills vidare måste V<J.r<..: c.v försmeskaraktär i fle

ru avseenden, torde den dock icke lfunpligen kunn:."'l. becl..riv~.s p;J. kortare 

sikt än tre O. fyra år. Erfarenhetern.:1. fr dn. 1946 ha tydligt visat, ntt on 

såd8ll verksamhet ej gärna kan improvisero.s hnst is-t? framför allt icke med 

Sveriges begränsade radiotekniska resurser. I m&l av möjlighet bör mc.n 

organisera verksamheten .så, att den giver en viss berecl.s~cap för organise

ring D.V intensifierad spaning, di:irest en så.d<:.n skulle bliva erforderlig, 

till exempel vid förmodan orofrämmande ver!o;:samhet med fjärrvapen över 

svenskt område • 

Innan planmässig radaravlyssning kan utförc..s måste apparatur :m

skaffas och personal utbildas. Dessa åtgtxder komma antagligen att la'ävn 

ganska avsevärd tid. Särskilt anskaffningen av oundgänglig utrustning 

kan väntas möta svårigheter. Sättet för uteyttjande av personal och ma

teriel konuner sedan säkerligen att växla avsev~irt till följd . av L-indrade 

förhållanden och under intryck av oförutsedda erfarenheter under arbetets 

g&lg. Icke desto mindre torde det vara lämpligt att redan nu siilr..<1 

skissera en allmän plan såsom underlag för beräkning av de närmusta årens 

personal~ och materielbehov. 

Hur avlyssningen än inriletas, erfordras en central försöks- och ut

bi1dningsstation på marken. Denna bör ·förläggas till ~ltoc!r.holmf:l närhet. 

Utöver den lång- och kortvågs::vlyssning, som kc..n l~ornma att bodrivas 

vid denna station, bör övervakning o.v dessa frekvcnsornr.J.don i form av 

stickprov utföras särskilt i övre Horrlcmd och u;I:lpligon vid Fll.A. lyss

ningasto.t icner. 

Därest rada.ro.vJ.yssningcn, som här tidig:l.I'c fö:r~sl.:-.gits? främst slo.ll 

tillgodose luftförsvarets behov och i första hand söka slmffa upplysning

ar oL:l flyg- och projektilburna aänd::.re, är det bGrd.'cti{Sat att avse relo.

tivt stora delar av resurscrno. för spnning fr;1n mn.rl:ytan. För inriktning 

av denm spaning erfordrns då först smärre övervnl;:ninf,"GSk.tioner, så vitt 

möjligt automatiska. Desso. böra under tillrti,ckligt l&nca perioder place

ras intill sådana områden, där mest livlig och mångsidig flygvcrks8Jllhet 

km beräk:nns p~å. I första h7!l'i& "!Jör2. två st~\tioncr koilllllD. i fråga, v:.':rc.v 

on på. Skån.es sydvästra kust samt en på södra Gotlc.nd. 

Utrustningen för en första, ful1st Undig.::rc m:.:.rl~~t st.::.tion bör göras 

6. 
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7. 

Avlyssning 
från flygpl.:m. 

lätt flyttbr.r så att st~tionon utrn cllt för stor sv.irighet sucoeD~i-vt 

kan insätt:::. s mot m1l i olike. områ den, 

1· 

Såsom framhållits i ann.'"l.t sc:lJ:11il.:mbnn:; kunna visse avlyssningsupp

gifter lösc.s endast fr.Jn flygplan (i C.en m~m icke und:!.nk.gsvis bergs

topp:::.r ellor ballonger kunna utnyttjr.s). :En begränsning av ro.dn.ro.v

lyssning till att ske· endest fron jcrdyto.n slmlle ur luftförsvarets syn

punkt innebära att men helt ~vstode från spo.ning mot llk~lcradiostationer 

för t. ex, navigering eller f j ärrstyrning och uteslutande vore hänvisnd 

till eventuella uppgifter om fl;y-gburon motsvr.rande utrustning. Man skulle 

med andra ord icke på denna väg få någon kännedom om användningen av de 

no.vigeringssystcm, där enbart mn.rksändorc:: användas. Möjligheterna att 

di.rekt iakttaga främmande artilleri- och luftvärnsekors.dio på melrken scmt 

alla slag av ekoradio på örlogsfartyg skulle vara så gott som obefintliga. 

Icke minst skulle det stöta på stora svårigheter att uto.n flygplcn under

aöY.-.B. d.en svenska ekoradions egcnskc..per ur avlyssnings- och störnings-

m. fl. synpunkter • Det föres lås därför, att utrustning f'cir en :-.nCl.ra mät

station c..nskaff8.s och avses för c.nvändning i fJ.ygplo.n. 

Därost d. ena sid8.11 avlyssning fr&l. flygplo.n måste n.nses vare. syrmer

ligan önskvärd, är det å andra sidan tydligt, att de hittills c.nvfuld8. 

flygplanen av typ B 3 varit föga lämpliga för uppgiften på grund av bl. e1.. 

alltför begränsad aktionsradie cch top~höjd, bristande utrymme och otill

räcklig strömförsörjning. Även om flygplan av typ B 3 D skulle kurma ut

eyttjas i fortsättningen, skulle likvi:il möjligheterna. c.tt bedriva en 

effektiv avlyssning vara starkt begränsade. Ett dylikt altern~tiv bör 

dock i ck€ h e l t förkast as där e st lämplienre fJ.y gplsn ej kan disponero.s. 

En av f~gförvoltningen föret~gon ut~edning har emellertid givit vid 

handen, att ett enskilt företag sl~lle k:unno. -u.tf6ra fly~ingarna med ett 

u:r flera synpunkter lämpligt ·flygplan av typ Iockheed Hudson. För när

vc.rande undersökes dessutom, huruvida ett avlyssningsflygplan s!rulle · kunna 

ut~ttjas även för ~ndra ~~namål, s~som forskningannataltens och försvo.Xs

({renarn2..s me.terielförsök samt forslmine-svarl:samhet inom och utom försvo.ret. 

Under alle. omständigheter sl:ulle det kunn._'l. användas vid rndios.nstaltens 

spnnine- mot konnnunik-,tion på ultre1kortvå.g och för parallellt med denna 

spaning bedrivna avlYssnincsförsuk mot svenska ultralrortv~sssto.tioner. 

- Sådmla försök äro önskvärd2. med h2a.cyn till att man numera måstn räla1.3. 

med frä.nimande radbspaning fr8n fJyGIJlilll mot svensk signn.lering. Under 

de svenskn försöken 1946 hnr -u.ltrnl:ortvågstolefoni f:dn Hårsfjärden och 

Vaxholm so.mt polisradio i Stocl-:...1-J.olm ktmnat avJ.yssn.'ls nära Dngö, respektive 

över Gotska Sandön. l\!" iirmare prE:.lctisl:...a prov rörande avlyssningsräckvidden 

för denna signalering åt or stå emellertid att utföra. .Andra viktiga sig·-



n 
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nalsystem, så.som t. ex. fasto. ultrc:kortvå.gsanlägcningnr i Bodens fä.st

ning, ha över huvud taget icke kunnat undersökas ännu. 

Avlysening från fartyg under särskilde. expeditioner torde kunna. 

vara av stort värde för lösandet av vissa uppgifter. Det är därför 

önskvärt, att utrustning för en tredje mätstation anskaffas såsom all

mful reserv och för arrvändning till sjöss vid behov. Avlyssning på far

tyg erfordrar omsorgsfulla förberedelser ombord, såsom ett ingående stu

dium av elektriska störnings~-cällor på fartyg för undvikande a:v att im

pulser fr.Jn d""ssa förväxlas med främmande sändningar. Det skulle vara 

värdefullt ur s,ynpunkten av den spaningsberedskap, som ovan angivits 

vara önskvärd, om ett lä.11pligt fartyg ur flottan kunde förbereda~ så

tillvida, att uppställningsplatser och strömförsörjning för apparatur 

ordnades sant fartygets störninga.r v:i,.d gång undersöktes. 

De här framlagda förslagen innebära alltså att radarav~ssning skul

le utföras vid två. övervakningsstationer med begränsad utrustning samt 

tre fullständigare mätstationer, varav en på mo.rken, en i flygplan och en 

vid behov till· sjöss, 

För bemanning av de föreslagna stationerna skulle erfordras Samnk~

lagt åtta observatörer. Två av dessa böra vara ingenjö~er (STI eller 

jämförligt) medan övriga kunna vara radiotelegrafister eller motsvaran

de, ~amtliga observatörer ~örutsättas undergå serskild utbildning för 

radaravl;yssning. Två eller helst flera böra dessutom ha erhållit viss 

elementär f]ygsäkerhetsutbildning. Vidare erfordras en särskild radio

hantverkare. - Vissa uppgifter torde kurrna lösas genom medverkan av olika 

nwndigheter utan att särskild personal hä:..~ behöver ber::knas för dessa 

ändamål. Sålunda förutsättes att dels övervakningsstationerna betjEinas 

av kommunikationsradiospanare ur radioanstalten, dels forsirningsanstalten 

ombesörjer konstruktion av och för~ök med apparatur jämte utarbetande av 

förslB.g till tekniskt lämpligt utförande av uvl;yssningen samt bearbetar 

observationerna, dels ock planläggning och utredningar samt omedelbar led

ning av spaningen utföras av personal ur radioanstalten. 

Även därest de här föreslagna resursern~ ställas till förfogande för 

radaravl;yssning, innebär detta icke att en effektiv avlyssning av främ

mande sändningar k.:'\n taga sin bör jan omedelbart. Det rör sig här om en 

så lc::mplicera.d och för all personal mer eller mindre ny verksamhet, att 

avsev~-i.rd tid först måste ägnas åt av],yssningsförsök mot på förhand kända 

m&l. DL~för torde det falla sig naturligt, att till en börjen rikta spa

ningen även mot sådana makter, v2.rs el:oradioapparatur m. m. är relativt 

väl ktind i förvi:.g. Framför allt böra möjligheterna för provspaning mot 

svenska sändare utnyttjas omsorgsfullt icke blott som förberedelse för se-

a .. 

Avlyssning från 
fartyg. 

Personal 

Den för sta av
lyasninge!!.. .......... 



.. nare utåtriktad spaning utan även som ett nödvändigt led i utvecklincen 

av de svenska ekoradioorganisationerna och särskilt dessas sl;ydd mot fi

entliga motåtgärder. Utan att någonsin lämna denna sen...1.re viktiga upp

gift ur sikte kan raderav]yssningen därefter så småningom vändas mot C!.e 

avsedda !M.len bortom Sveriges gri:inser. 

Kostnader. 

För radarav]yssning enligt det ovan framlagda förslaget erfordras 

apparatur inklusive serviceutrustning för en sammanlagd engångskostn...~d, 

vilken på grund av dc synnerligen sv,1rbedömbara e.nskaffningsmöjlighetarna 

icke kan beräknas noggrant, men som bör uppskattas till c:a 300,000 lcronor. 

Vid fullt uppsatt organisation skulle de årliga kostnaderna ~'om för 

f]ygning uppgå till c:a 100,000 kronor, varav för avlöningar samt Zl'ese

och traktamentsersättningar 70,000 resp. 24,000 kronor; övriga kol!tnader 

uppkomma främst genom förbrukning av foto~~teriel, för~ning av lokaler 

samt installationsarbeten. 

F]ygning under 400 timmar beräknas draga en kostnad av emkring 

270,000 kronor. 

Den sammanlagda årskostnaden skulle alltså bliva 100,000 + 270,000 = 
370,000 kronor. 




