Sambandssoldatenes Forening (SBSF)
tidligere
Hærens Sambands Kameratforening (HSBKF)

Tale ved Hærens sambands 60 års-jubileum, Jørstadmoen 20. oktober 2005
Ærede vertskap og ærede gjester!
Nå er det vanskelig å vite hvem man skal titulere med så mange høyere offiserer til stede, fra
brigaderer og nedover. De siste dagene har jeg hatt glede av å lese om igjen 50 års-jubileumsboken for Hærens samband. Og jeg merket meg at en av de første direktiver generalinspektøren for Hærens samband utstedte for sitt nye våpen i 1945 var: "Vi i Hærens samband
sier DU til hverandre"! Likeledes minnes jeg at min sjef ved sambandsavdelingen i Troms
Landforsvar, kaptein Kristiansen, pleide å uttale følgende om hilseplikten: "Vi kan jo ikke
drive å hilse når vi legger en linje eller sender på radio! Vi hilser når vi møtes om morgenen,
og lar det være med det." Så i sambandets ånd, formoder jeg at nærmere titulering enn jeg
gjorde innledningsvis burde kunne passere?
I egenskap av nestformann i Sambandssoldatenes Forening, i formannens fravær, vil jeg først
få takke for invitasjonen, og dernest få ønske Hærens samband hjertelig til lykke med 60 årsjubileet!
For to og et halvt år siden feiret vår forening 30-års jubileum under navnet Hærens Sambands
Kameratforening. Men for et drøyt år siden skiftet foreningen navn til Sambandssoldatenes
forening, etter en vedtektsendring som åpnet for medlemskap for alle som tjenestegjør eller har
tjenestegjort innen K2IS i det norske Forsvaret. Medlemstallet er for tiden ca. 400, men det er
god plass til mange flere! Foreningen har i alle år fått god hjelp og støtte fra Jørstadmoen leir,
og det benytter vi denne anledning til å takke hjertelig for!
En 60 års-jubilant fortjener en gave. Men hva gir man en 60-åring som har det meste? Kanskje
vi burde gi noe jubilanten ikke har lenger? I denne pakken, innpakket i Hærens sambands
heraldiske farger, sølv papir og blått bånd, får dere en slik gave.
Det er en håndlaget morsenøkkel av messing, som skal minne om at det i godt over første
halvdel av Hærens sambands historie var morse-telegrafi som var den viktigste og mest
pålitelige kommunikasjonsform på radio (unntatt kortholds radiotelefoni-samband).
Det eneste problemet er at denne morsenøkkelen er laget i Sverige! For vi minnes daværende
sambandssjef i Hærens overkommando, oberstløytnant Rolf Tendrup Palmstrøm, som skrev
følgende om et foreslått kjøp av svensk sambandsmateriell den 9. april 1945: "Sb/HOK må ut
fra faglige og tekniske grunner betegne tanken om å utstyre 1ste og 2nen omgangs
feltavdelinger med svensk sambandsmateriell som ytterst betenkelig og alvorlig. Det
sambandsmateriell for feltavdelinger som i dag kan leveres fra Sverige står ikke på høyde
med utviklingen. En anskaffelse nå vil derfor være ensbetydende med at vi i årrekker vil
komme til å slite med materiell som ikke svarer til tidens krav, og som av enhver kyndig
observatør vil bli karakterisert som foreldet."

I og med at telegrafi i Hærens samband nå regnes å være foreldet, formoder vi at en foreldet
svensk morsenøkkel vil være en passende nostalgisk jubileumsgave.
Men gaver bør allikevel være nyttige. Vi må vise at gaven virker! Derfor skal vi koble morsenøkkelen til en "summer", nærmere bestemt en transistorisert multivibrator. Og det er ikke
hvilken som helst summer. For 30 år siden ble det her ved Jørstadmoen avholdt en verdensspeiderleir, en "jamboree", for mer enn 15.000 speidere. I den anledning var vi noen tidligere
sambandssoldater som utviklet et byggesett kalt "COMBI-75", som speiderne skulle bygge.
Gjennom å koble ledningene på forskjellige måter, kan byggesettet gjøre 60 forskjellige ting!
Vi skal bare demonstrere en av disse tingene her nå, ved at vi skal telegrafere en gratulasjon til
Hærens samband:
GRATULERER MED 60 ÅRS JUBILEET FRA SBSF
Lykke til videre - samband går aldri av moten, men blir stadig viktigere, selv om vi nå tar det
med i begrepet K2IS: Kommando, kontroll og informasjonssystemer. Husk bare sambandsmannens første bud: "Du skal ikke ha løse forbindelser".
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