
Gnist till ••• 
SJOSS 

Fartygsgrupp Begyn- Etter 
d.w. ton nelse 5 ar 10 ar 18 ar 

Ion. 

For 1 :a klass radiotelegrafistcertifikat 
utgar ett exarnenstlllaqq pa 226 kr/man 
och for 2:a klass 178 kr/rnan. Skrivtillagg 
utgar med antingen 164 kr/man eller med 
331 kr/rnan beroende pa vilken last farty- 
get har, I stora tankers ar det nastan all- 
tid det lilla skrivtillaqqet kommer i fraga. 
Ett tillagg om 8% utgar i tankfartyg be- 
raknat pa tarifflon + exarnensttllaqq + 
skrivtillagg. 

En nyutexaminerad telegrafist pa en 
styckeqodsbat far, om han eller hon har 
2:a klass cert: 1950 + 178 + 331 = 
2459:-/man. Dessutom har man fritt vivre 
och naqot lagre skatt an pa landbacken. 

En gammal gnist med 18-arstillagg pa 
en supertanker har i Ion: 3517 + 226 + 
164 = 3907:-/man om han har 1 :a klass 
cert. Dessutom far sistnamnda telegrafist 
tanktillagg om 8% ·pa denna summa. To- 
talt alltsa 4220:�/man. Ytterligare tillagg 
kan utga efter viss tids tjanstgoring och 
beroende pa fartygets trade. 

1950 2192 2371 2739 

2214 2452 2633 3002 
2624 2891 3107 3517 

3-8) 1350- 
12999 

12) 30000- 
41999 

17) 160000-· 
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Utan radioprylar i bagaget rnonstrade 
jag ombord turbintanker Jacob Malmros/ 
SJON i Rotterdam den 18 februari for ett 
vikariat pa tva rnanader. Bra. Vikariatet ut- 
stracktes sedermera till att omfatta fyra 
rnanader. lnte bra. 

Spannande att tjanstgora till sjoss - 
man vet aldrig nar man far avlosninq. 

Blev nastan chockad nar jag oppnade 
dorren till radiohytten nar jag kom ombord 
i detta stolta fartyg. Reran var obeskriv- 
lig dar inne. Tre gubbar tran Televerket, 
ltorda anstaltsklader, hell som bast pa med 
att installera teleutrustning - Maritex. Kul, 
kul. 

Efter rnanqa timmars slit for televerkar- 
na och manqa timmars harlig sondaqsover- 
tid for mig - stackars rederi - var appa- 
raterna pa plats och provkornlnq kunde 
aga rum. Fungerade tilltredsstallande pa 
en gang. Mer om Maritexen senare. 

Tydligen ar telegrafistknoget till sjoss 
fortfarande attraktivt for en del manniskor 
pa landbacken. Far da och da forfrag- 
ningar om Ion och om arbetstorhallanden 
vid QSO:n. Tanker beratta lite om mitt 
jobb som gnist och eftersom pennlnqfra- 
gan tydligen ar den viktigaste sa borjar 
jag med den. 

Pengar ar torstas inte allt, men man 
kan ju ha· trakiqt pa ett roligare satt om 
man har gott om slantar. Dessutom kan 
man kopa billigare stationer i Japan om 
man har prassel i planboken. Om man inte 
har lyxhustru, torstas. 

Hur stor lonen ar beror pa en hel del 
olika komponenter. Fartygets storlek har 
sin betydelse liksom vilket alderstillaqq 
man ar berattlqad till. Dessutom tillkommer 
exarnensttllaqq, skrivtillagg plus en hel del 
annat srnatt och gott. 

Ett utdrag ur avtalet foljer. For enkel- 
hets skull har jag bara tagit med naqra 
olika fartygsgrupper och naqra olika al- 
derstlllaqq. Alderstillagg far man efter 1, 
2, 5, 7, 10, 12, 14, 16 och efter 18 ars 
tjanstgoring. 
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Storre delen av arbetstiden upptas inte 
av radiojobb utan av skrivarbete. Man ar 
inte radio operator utan paper opr. I och 
for sig ar det ganska skoj att ha.Ila pa med 
skrivarbete oxo, men vid rnanadssklften 
kan det vara lite val jaktiqt med att fa be 
sattnlnqens loneavrakninqar klara. Forut 
om utraknlnq av loner, utskrivning av tull, 
besattnlnqs, vaccinationslistor m. fl. har 
telegrafisterna i det har bolaget hand om 
bl an ketttorradet. 

Vi har atta timmars radiopassning om 
dagen, vardag som helg och som korn 
pensation for det far vi fritid i samband 
med semestern. Vi tjanstqor fyra rnanader 
och ar lediga tva, Under ledigheten har vi 
utover lonen 26 kr om dagen skattefritt i 
kostersattnlnq. 

For narvarande ar det gott om arbets 
tillfallen for telegrafister, men ingen vet 
hur fang tid det tar innan vi blir bortratlo 
naliserade. 10-15 ar kommer vi atmlnsto 
ne att finnas och kanske anda lanqre, et 
tersom det ju ar internationella !agar och 
overenskommelser som rnaste andras pa 
for att det ska kunna bli naqon andring 
for oss. Sjalv trivs jag valdiqt bra med ar 
betet, speciellt nu nar tjanstgoringsperio 
derna ar sa korta. 

MAR IT EX 
Som jag tidigare narnnde har fartyget 

utrustats for telexkommunikation  ett 
helautomatiskt system som dopts till MA 
RITEX. 

Detta system mojliggor for fartyg att via 
kortvaqsradio inga som abonnenter i det 
svenska helautomatiska telexnatet. Det 
landfasta telexnatet liknar i stort sett te 
letonnatet och ar val inte sa mycket att 
orda om. 

I och for sig ar det inte sarskilt mark 
vardiqt att overtora ett meddelande via 
radio om forbindelsen inte ar stord, Sva 
righeter uppstar nar storninqar upptrader, 
ORM uppfattas av en mottagningsanord 
ning sa att felaktiga tecken blir nedskriv 
na. Eftersom ORM nastan alltid upptrader 
kan ett sadant oskyddat system sallan fin 
na praktisk anvandnlnq. For att man skall 
ha en garanti for att overtorda tecken har 
uppfattats ratt av mottagaren, har flera 
system konstruerats. For maritimt bruk har 
ett hollandskt system valts, kallat SITO. I 
detta system bestar varje tecken av telex 
systemets fem "bitar" (strornstotar) korn 
binerat med ytterligare tva s k paritets 
bitar, som overtores enbart for kontroll av 
att tecknet ar ratt mottaget. De ar sa val 
da att torhallandet strom/Icke strom ar 3:4. 
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I systemet ar inbyggt ett minne. Detta min 
ne kan vara i form av pappersremsa, 
bandminne eller skivminne i dator, vari 
meddelandet matas in. Man 6verf6r alltid 
3 tecken, d v s 21 bitar i taget, varefter 
kontroll sker att dessa blivit ratt mottagna ( = att torhallandet strorn/Icke strorn ar 
3:4). Om sterning ej konstaterats skrivs de 
ner och ytterligare 3 tecken beqars. Om 
sterning konstaterats beqars repetition av 
de sist sanda 3 tecknen. Utrustningarna 
"samtalar" alltid med varandra hela tiden; 
systemet ar ett s k AROsystem (automatic 
request) d v s man masts ha en dubbel 
riktad forbindelse med sandare och mot 
tagare i bagge andpunkterna. Kontrollen 
ar sa effektiv att fel upptrader ytterst sal 
lan, cirka ett fel per 100 000 oversanda 
tecken och detta i stort sett oberoende 
av overtorlnqsstrackans kvalite storninqs 
rnassiqt. 

Som en finess i SITOsystemet finns en 
anordning for selektivt anrop av en onskad 
station. Genom att sanda en pulsserie, 
som ar karaktarlstisk for en station, far 
man denna att starta. 

Med SITOsystemet som grund har Te 
leverket konstruerat ett helautomatiskt 
system. Detta styrs av en dator, som dels 
utqor ett minne for de telexmeddelanden, 
som skall sandas till fartygen, dels ar en 
styranordning for de i systemet verkande 
sandarna, mottagarna, riktantennerna o s v. 
Hur systemet ar uppbyggt tramcar bast 
om man toljer ett meddelandes gang tran 
rederi till fartyg. 

Malmros Rederi AB:s telexavdelning i 
Trelleborg sander meddelandet till farty 
get, som har eget telexnummer precis 
som en svensk landabonnent. Namngiva 
ren ger dock ej svar med fartygets namn 
och meddelandet lagras i datorn. I och 
med att ett eller flera meddelanden finns 
lagrade i datorn med adress till ett visst 
fartyg, soks detta med tata intervaller 
over de frekvenser som ar mojliga med 
hansyn till fartygets OTH (som tidigare 
matats in i datorn). 

Ombord avsoks kuststationens frekven 
ser automatlskt enligt def val telegrafisten 
gjort med hansyn till OTH. Anropet tran 
datorn uppfattas ombord av utrustningen 
och utloser ett svarsanrop till Goteborg 
Radio (SAG). SAG uppfattar svaret och 
borjar sanda meddelandet. Genom SITO 
systemet finns mycket god sakerhet att 
det blir ratt niottaget ombord. Nar datorn 
sant alla till fartyget adresserade medde 
landen bryts forbindelsen. 



Ratt finurligt va? Men smakar det sa 
kostar det. Maritexutrustningen kostar 
27000 kr i lntrade plus en arshyra pa 
27000 kronor. I priset ingar service over 
hela varlden, 

Den tekniska utrustningen ombord for 
Maritex bestar av en teleprinterapparat 
med remsstans och rernslasare. En sanda 
re ST350 av ITT:s fabrikat. TX ar automat 
avstarnd, vilket betyder att den skoter sig 
helt sjalv sedan den tran overvaknings 
utrustningen tatt order om vilken frekvens 
den skall arbeta pa. Mottagare. Denna RX 
ar fjarrstyrd fran fjarrovervakningsutrust 
ningen. Korrektionsutrustning SITO av 
Philips fabrikat. Fjarrovervakninqsutrust 
ning av Televerkets fabrikat. 

Pa kuststationssidan bestar utrustningen 
i princip av: TX av Marconis fabrikat 7 kW 
med riktantenner. RX av ITT:s fabrikat 
samt mottagareantenner for riktad och 
inte riktad mottagning. Dator av fabrikat 
Digital, som overvakar och styr hela syste 
met och som dessutom inkluderar minne 
for bl a alla meddelanden som vantar pa 
att bli sanda till fartygen. Korrektions 
utrustning SITO av Philips fabrikat. Spe 
clalutrustninq av Televerkets fabrikat. 

Mottagning sker i Goteborq Radio:s 
station i Onsala, dar aven datorn och hu 
vuddelen av specialutrustningen ar place 
rad. Sandninq sker tran Vallda radiosta 
tion, ca 7 km norr om mottagarstationen, 

varigenom man undviker stornlnqar pa 
mottagningsapparaturen. 

Varje dag sands nyheter tran TT over 
Maritexsystemet till fartygen. Den felkorri 
gerande utrustningen kan darvld inte till 
fullo utnyttjas, da ju sandninqen sker till 
manqa fartyg samtidigt. Under resan Rot 
terdam  Norfolk Va USA  och hit ner 
i sodra Atlanten har mottagningen varit 
god till perfekt utom i narheten av USA. 
Ratt fantastiskt att komma in till radio 
hytten pa morgonen och finna tardlqskrlv 
na meddelanden i telexapparaten. Vad ska 
nasta steg bli rnanne? 

I slutet av 1970talet raknar man med 
att kunna erbjuda direkt satellitkommu 
nikation med fartyg. Den som lever far 
se. 

Jaha, det om detta. Hoppas ni ursaktar 
alla felslag. lnte sa enkelt att skriva ma 
skin nar det rullar, och rullar gor det or 
dentligt. Sitter och spjarnar med knana 
under skrivbordet. Om naqra timmar korn 
mer en helicopter ut till ass Iran Cape 
Town med .post och proviant och tillbaka 
tar den bl a denna artikel. Vi har varit pa 
vag tran Norfolk i 19 dagar och har bara 
en knapp rnanad kvar innan vi ar framme 
i Japan. Slutar for den har gangen med 
Best 73 till er alla. 

Borje/SMSEAJ 
(Amator inom alla omraden) 
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