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Omslagsbilder
Framsidan:
Manöversidan på Saneringsutrustning
06/S, en mobil CBRN-utrustning
(Chemical, Biological, Radiological,
Nuclear) avsedd att användas antingen
lastad på ett fordon eller placerad
på marken. Utrustningen kan också
flygtransporteras i Tp 84 Herkules).
Foto: Lennart Eriksson, TekMark.
Baksidan:
Saneringsutrustning 06/s,
utrustningen markgrupperad.
Foto: Lennart Eriksson.

Hoppas sommaren varit till belåtenhet och att hösten har
börjat på ett bra sätt. Det är mycket som ska hända den här
(för att citera en kollega) ”underbara hösten”.
Planeringen för Nordic Battle Group (NBG) intensifieras
nu. Det är hög tid att planeringsförutsättningar läggs fast för
såväl kärnförbandet som tilläggsförbanden. Från och med
2008-01-01 ska Sverige stå i beredskap med NBG. Chefen
för försvarsmaktens produktion, Mats Nilsson, (C PROD)
har nu tagit över ansvaret från chefen för utveckling och
inriktning. C PROD prioriterar nu färdigställandet av TOEM
och att ge ut nytt inriktningsbeslut. Det är en förutsättning
för att såväl utrustnings- som personaltabeller ska kunna
fastställas. Båda är viktiga ingångs-parametrar för att kunna
genomföra erforderliga underhållsberedningar. C PROD
betonar också vikten av att inte resterande produktion i
försvarsmakten eftersätts. NBG är en av uppgifterna som
ska kunna genomföras under aktuell tidsperiod. Det får inte
ta all kraft och alla resurser.
Vid sidan av planeringen för NBG driver försvarsmakten
och FMV uppgiften att effektivisera materielförsörjningsprocessen. Som jag nämnde i min förra ledare går arbetet
under benämningen projekt X. Arbetsgrupperna börjar nu
komma med konkreta förslag till lösningar. En av undergrupperna ska åstadkomma effektiviseringar ur ett OPSperspektiv (Offentlig Privat Samverkan). Det finns stora
förhoppningar om att OPS-gruppen ska hitta fruktsamma
lösningar som kan ge effekt både på kort och lång sikt,
inom såväl tjänsteförsörjning som tillgänglighetsbaserad
materielförsörjning.

Ledaren

Bästa läsare!

”

Försvarsmakten inför
för närvarande
en ny ekonomimodell

materielsystem som de ansvarar för. FMLOG försörjningsdivision utvecklar samtidigt en funktion för att, på motsvarande sätt, ta hand om övrig materiel. TeK och FMLOG
fyller här en betydande roll. Enligt min mening är de en
förutsättning för att FM ska lyckas med FEM.
Jag hoppas slutligen att ni finner detta nummer av TIFF
intressant. Om ni tycker att tidningen inte innehåller tillräckligt många intressanta artiklar, sätt er då ner och fundera på om inte ni kan bidra med några rader om verksamhet eller materiel kopplad till tekniska tjänsten. Kom ihåg
att det här är en tidning ”av tekniker, för tekniker”.
Tag kontakt med era lokala kontaktpersoner. De återfinner
ni i slutet av tidningen.

Försvarsmakten inför för närvarande en ny ekonomimodell (FEM). Grovt sett så går den ut på att FM produkter
ska bära samtliga kostnader. Produkterna definieras i FM
produktkatalog. Till stor del handlar det om materiel. Syftet
är att FM och Statsmakterna ska få kontroll på produkternas
verkliga kostnader. På så sätt kan också ekonomistyrningen
förbättras och sannolikheten att vi lägger pengarna på rätt
saker ökar. I konceptet ingår också en centralisering av
materielunderhållsbudgeteringen. Teknikkontoren (TeK) ska
utarbeta och sammanhålla materielunderhållsbudgeten för de
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Sanering
Inom CBRN-området (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) pågår en
omfattande materielutveckling och det anskaffas för närvarande många
nya och moderna materielsystem. Syftet är givet, nämligen att svara upp
mot hotbilden samt att snabbt kunna använda dessa i insatsförbanden.
Under 2005 och början av 2006 anskaffades saneringsutrustning 06 som är planerad att ingå i CBRN-kompaniet.
Systemet är ett saneringssystem som har levererats av
Kärcher till flera länder utöver Sverige, vilket innebar att vi
fick väldigt kort leveranstid från det att beställningen lades
ut, eftersom inga kostnader behövde läggas på utveckling
av materielen. Utrustningen är i huvudsak uppbyggd på
standardkomponenter (cots) vilket förenklar underhåll och
reservdelsförsörjningen.

Anskaffning
Försvarsmakten beställde i juni 2005 utrustningen av Kärcher Futuretech Tyskland. Leverans av den första containern
skedde i början av januari 2006 och den andra levererades
i slutet av april. I oktober 2005 kom Tek Mark CBRN sektionen med i arbetet. Arbetet har bestått i leveranskontroller,
reservdelar, underhållsavtal, materielstrukturer för uppföljning, dokumentation, överlämningsdokument m.m.
Det fastställda överlämningsdokumentet (HKV 200405-04 14 760.67185) har använts vid mottagandet av
materielen vilket i hög grad bidragit till kvalitetssäkring av
utrustningen.

Container lastad på lastbil.
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TEXT OCH FOTO: Lennart Eriksson, TekMark.

Fakta
Saneringsutrustning 06/S (M8560-333010) är en mobil
CBRN-saneringsutrustning avsedd att användas antingen
lastad på ett fordon eller placerad på marken.
Systemet är baserat på en 20 fots container med öppningsbara sidor (Flygtransportabel i TP 84).
I saneringsutrustning 06/S ingår en 2,7 m3 vattentank
samt ett elverk, vilket medger att systemet kan användas
oberoende av extern försörjning under kortare tidsperioder.
Utrustningen betjänas av åtta personer och grupperingstiden är 15–30 minuter.
Två utrustningar är anskaffade hittills men det finns option
från Försvarsmakten att beställa ytterligare fyra stycken.

Kapacitet:
Personsanering: 100 personer/timme
Fordonssanering: 12–20 fordon/timme (beroende på
fordonstyp)
● Sanering av vägar/broar: 1800 m2/timme (ca 600 m)
●
●

Utrustningens manöversida.
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Utrustningen markgrupperad.

Saneringsutrustning
06 består i huvudsak av:
Container
Förvaringsutrymmen för utrustning, reservmateriel och
förbrukningsartiklar
● Dieseldrivet elverk för kraftförsörjning (57 kVA)
● Aggregat för utspridning av saneringsmedel
● Högtryckstvättar för het- och kallvattenavspolning
● Personduschar med tempererat vatten
● Tält för av och påklädning
●

”

Systemet har
levererats av Kärcher

●

●
●

Utrustning för omhändertagande av spillvatten från duschar.
Bärbar pump för extern vattenförsörjning

Exempel på användningsområden

Sanering av:
● Fordon
● Materiel
● Personal
● Vägar och broar
● Materiel som skall lämna missionsområden och transporteras till Sverige.
● Tvätt av materiel och fordon
● Hygiendusch

Utveckling
Principuppbyggnad av saneringsplats.
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Under 2007 kommer ett arbete att göras för att eventuellt
vinteranpassa utrustningen, detta sker i samråd med FMV,
SkyddC,TekMark CBRN-sektionen och leverantören Kärcher.
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ta ankare
Trodde du att ankare endast var till för fartyg på sjön? Ett jaktplan har
faktiskt vunnit en luftstrid över ett annat stridsplan med ett ankare
som beväpning åtminstone EN gång i historien!
TEXT: Kjell Norling, FMV.

>
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Kousakoff
Alexei Kousakoff (1891–1919) betraktas av många som
Rysslands toppjaktpilot med 17 bekräftade segrar (och
minst 3 obekräftade).

ära-flottiljen” som blev ett spjutspetsförband nästan ett år
innan von Richthofens flygande cirkus. Flottiljen befann sig
då vid frontens centralavsnitt (bild 2).
Alla hans 17 segrar vanns på östfronten, som betraktades
som lugnare än den i väst, även om han säkerligen sköt
ner åtskilliga fler över områden där segrarna inte kunde
bekräftas.

Det nya ”vapnet”
Ankaret var ett experiment som hade intresserat honom vid
flygskolan i Sevastopol (grundad av ärkehertigen Alexander
för att träna piloter för ryska rikets flygvapen). Till denna
”spikklubba” lade han till en mellanstor järnboll på ungefär
10 kilo, som skulle fungera som ett sänke över en fiskekrok.

Taktiken
En kollega till Kousakoff i samma flottilj, Iwan Smirnoff (11
bekräftade flygsegrar) beskriver taktiken på följande sätt:
”… Meningen var att man skulle flyga rakt ovanför det
fientliga planet och släppa ner ankaret så att det hakades
fast vid en av dess vingar eller vid stjärten. Faran som var
förbunden med en sådan manöver ligger i öppen dag. Man
måste vara en mycket erfaren pilot för att kunna komma
så nära en fientlig maskin att man kunde haka fast i den …
Det var nära nog det bästa sättet att själv bli förpassad till
en bättre värld, i synnerhet om den andra maskinen hade en
kulspruta ombord.”
BILD 1. Alexei Kousakoff.
Kousakoff, (bild 1) som föddes den 15 januari 1891 i
provinsen Kherton i Ryssland, började i den ryska armén
vid kavalleriet, innan han gick över till flygvapnet. Våren
1916 blev han flottiljchef över den 19:e flottiljen, ”död eller

1916 blev
han flottiljchef

”
BILD 2.
19:e flottiljen
”död eller ära”.
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BILD 3. Ankarkabelmetoden.

BILD 4. Smirnoff i sin MS typ N jagandes en tysk Albatros D.III.

Bilden (bild 3) visar felaktigt att ankaret släpas av en ensitsig Morane Saulnier typ N. Det var ett midvingat monoplan
som kom i tjänst 1914. Med en 80-hästars Le Rhone-motor
kom den bara upp i maximalt 130 km/h. När planen 1916
utrustades med Le Rhone-motorer med 110 hästkrafter, så
gjorde planen 165 km/h som mest. Det var det första jaktplanet med en fast monterad kulspruta som sköt genom propellern (utan synkroniseringsmekanism), det var en aning stumt
i styrspaken då det saknade skevroder, planet skevade med

hela vingarna, precis som sin tyska motsvarighet Fokker E.III
(som däremot hade en synkroniserad kulspruta). Av Moran
Saulnier typ N tillverkades endast 49 stycken. Åtminstone ett
av dem hamnade i 19:e flottiljen och flögs främst av Smirnoff
som hade minst fem luftsegrar med det planet.
Kousakoff flög däremot Nieuport 11 och 17, även om han
säkert lånade Smirnoffs plan emellanåt. Här syns Kousakoff
(bild 5) framför Moranen med en kulspruta som sköt genom
propellern.
>

BILD 5. Kousakoff (till höger) framför MS typ N.
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BILD 6. 19:e flottiljen med 8 Nieuport och en MS typ N.
På bilden (bild 6) syns Moranen längst till höger och
övriga plan Nieuport uppradade.

Luftkampen
Smirnoff berättar vidare:
” En vacker morgon satt jag utanför flygplatsens
spanartält, då Kousakoff gick upp för att jaga bort en
fientlig maskin. En sällsynt spännande tvekamp utspann sig
plötsligt uppe i luften, och den blev till en oförglömmelig
läxa för oss där nere på marken.
Kousakoff förde en tvåsitsig maskin av en för sin tid
verkligt nymodig typ och gjorde allt för att komma ovanför
sin motståndare. Lyckades inte detta så återstod ingenting
annat än att använda revolvern, vilken är ett i luften ganska
värdelöst vapen. Plötsligt var han i alla fall rätt över den
andre och så nära honom, att jag knappast trodde att en kollision kunde undvikas.
Mot den molnlösa blå himlen såg man tydligt och klart
hur ankaret hängde som på en silkestråd, medan de båda
maskinerna flögo framåt med rasande fart. Kabeln hade
rullats ut till sin fulla längd, och ankaret hakade fast i den
fientliga maskinens främre vinge. Stjärten gick ner, och
ett ögonblick såg det ut som om maskinen hängde i luften.
Men den rätade upp sig igen, och till min förfäran trasslade en av dess vingspetsar in sig i stjärten på Kousakoffs
maskin.
Några minuter flögo de på detta vis, tills tysken tycktes
förlora herraväldet över sin maskin och föll som en sten
med Kousakoff släpande efter sig. Endast ett under kunde
rädda de båda maskinerna från att krossas. Kousakoff kunde
ingenting uträtta, ty framtill satt hans maskin fast i fiendens
med ankaret och baktill med stjärten.
Med dånande motorer rusade de båda maskinerna nedåt.
På knappa 200 fots höjd skedde åter ett under! De tycktes
ha kommit loss från varandra, men ingen av förarna hade
makt över sin maskin. Med ett skickligt handgrepp lyckades
Kousakoff likväl räta upp maskinen och trots att det icke
kunde vara fråga om en landning efter alla konstens regler,
klarade han den i alla fall så fint, att det endast var propellern som slogs i spillror. Hans motpart i tvekampen, också
han en kunnig flygare, försökte också räta upp sin maskin,
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men för sent. Hans maskin borrade nosen i marken, och
piloten blev vår fånge.
Efter denna tilldragelse råkade ankarkabelmetoden i
misskredit.”

Därefter
Alexei Kousakoff och flottiljen
kämpade vidare tills mot slutet
av 1917 då förbandet upplöstes
som ett ryska imperiets förband,
i stället anslöt sig Kousakoff med
flera kollegor till den slavisk-brittiska flyggruppen för att slåss mot
bolschevikerna. När de allierade
styrkorna drog sig tillbaka från
Murmansk sommaren 1919, så
Alexei Kousakoff.
tackade Kousakoff nej till en post
i London för att i stället fortsätta att vara med sin flottilj.
Han och två kamrater beslöt att förena sig med den vitryska
armén i Sibirien. När han den 1 augusti 1919 startade från
flygfältet Bereznik kollapsade hans Sopwith Camel och
Kousakoff störtade och avled.
Iwan Smirnoff demobiliserade 1917,
och under inbördeskriget i Ryssland
var han den vita arméns General
Denikins attaché i Paris. Efter inbördeskriget fick han jobb i belgiska
flygbolaget SNETA, och började
1922 att flyga för KLM. Under sitt
uppehåll i Köpenhamn träffade
Smirnoff den holländska skådespelerskan Margo Linnet, och de gifte
Iwan Smirnoff.
sig 1925. Han blev holländsk medborgare 1929 och fick senare en orden av drottning Wilhelmina som tack för vad han gjort för holländsk luftfart. 1940
flyttade han till Batavia (nuvarande Jakarta) för holländska
flygvapnet och evakuerade civilister till Australien. Vid en
dramatisk flygning blev han nerskjuten av tre japanska Zeroplan i en DC-3 full med passagerare men lyckades nödlanda
på stranden i nordvästra Australien. Han fortsatte att flyga
tills 1949 och slutade sina dagar på Mallorca i oktober 1956.

TIFF nr 3 2006

Kamratföreningen arméns tekniska officerare

Årsmöte
i Eksjö
>
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Vid Kamratföreningen arméns tekniska officerare årsmöte 2006 i Eksjö
garnison beslutades om namnbyte till Kamratföreningen försvarets
tekniska officerare med hänsyn till försvarsmaktens omorganisation.
TEXT: Gustaf Ankarcrona, ordförande.
FOTO: Åke Olsson.

Årets möte genomfördes 29–31 maj med förläggning på Ing
2 kasern. Cirka 80 medlemmar från Boden i norr till Ystad
i söder deltog under mötet. Äldst var den nye medlemmen
och hedersmedlemmen f.d. armédirektören Folke Skjöldebrand (94), Eksjö. Mötet hade arrangerats på ett förnämligt
sätt av Bengt Lennart Larsson och Rune Elofsson, båda med
ett förflutet i Eksjö garnison. Måltiderna intogs på restaurang Trianon i anslutning till kasernområdet. Med sina traditioner från Kalmar regemente på Hultsfreds slätt är dessa
mässlokaler en utmärkt samlingsplats för ett kamratmöte.
Att mathållningen sedan var den bästa vi hittills upplevt
under vår odyssé genom landet understryker att detta blev
ett av våra trevligaste möten.

Maskin för minröjning av truppminor.

Olika kulturer
Mötet inleddes i garnisonens fritidshus där chefen för Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) överste Mats Klintäng
och överstelöjtnant Jan Brolin, FMTS informerade om
den nya skolan i Halmstad och om den tekniska tjänstens
utveckling. Uppbyggnaden av skolan tar sin tid dels för att
olika kulturer (läs armén, flygvapnet och marinen) skall
smälta samman, dels för att åtskilliga lokaler och faciliteter
ännu inte står färdiga. När Arméns tekniska skola flyttade
in i nya lokaler i Östersund 1984 var hela anläggningen
färdigbyggd och hela utbildningen kunde börja direkt (min
kommentar). Mats kunde i alla fall konstatera att verksamheten är igång och att det hela accelererar i rätt riktning. Det
nya teknikhuset skall stå klart 2008/09.
Den tekniska tjänsten inom försvarsmakten har fått ny huvudman. Sedan årsskiftet är logistikinspektören i Högkvarteret den ansvarige. Det innebär att försvarsgrensinspektörerna inte längre är ansvariga för sin del av den tekniska
tjänsten, inte heller utbildning och rekrytering. Vi kan klart
tala om Försvarsmaktens tekniska tjänst och om Försvars-

Utrullningsbar matta i lättmetall för ökad bärighet.
maktens tekniska officerare dvs. en nu helt integrerad organisation. Vi får hoppas att processen genomförs snabbt.
Under den andra dagen fick vi information dels om Göta
ingenjörregemente av stabschefen major Gunnar Thorn-Andersen, dels om Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum av chefen överste Anders Hedgren. Gunnar
kunde berätta att dagens yrkesofficerare tjänstgör en mycket
stor del av arbetstiden i utlandet vid de olika svenska missionerna runt om i världen. Ingenjörregementets personal är
särskilt lämpad att leda återuppbyggnadsarbeten av vägar,
broar m.m. Garnisonen totalt har över 600 anställda varav
cirka 350 officerare. Anders gav oss en bra inblick i försvarets arbete med omstruktureringen av organisationen och
satsningen på internationella uppdrag. Anders var tidigare
ÖB informationschef.

Olika fordon

Från vänster: Ordf Gustaf Ankarcrona, arrangören Bengt
Lennart Larsson, Eksjö, informatören Jan Brolin, FMTS.
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Denna dag fick vi också materielvisningar och besök i
markverkstad Eksjö (chef major Roger Svensson) till livs.
Särskilt intressant var visningen av alla de olika fordon som
används vid minröjning och hur befintliga fordons skydd
kan förbättras mot minsprängning. Vi fick väl alla händel-
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sen i Afghanistan i tankarna när vi studerade denna typ av
åtgärder. Fordon (maskiner) för att röja stridsvagnsminor
är verkligen helt annorlunda än fordon för att röja truppminor. Men båda behövs. Dagen avslutades med årsmöte
följt av en mycket god middag med synnerligen uppsluppen
stämning.
Tredje och sista dagen ägnades åt Eksjö och dess gamla
centrum samt rundtur på Ränne slätt.
Guidningen inne i det välbevarade gamla Eksjö var en
upplevelse. Inte bara att få se ett klassiskt svenskt torg utan
en enda Konsum-, Tempo- eller Hennes och Mauritz-skylt
utan också för den utomordentligt vältalige och högt talande
guiden. Denne man gjorde sig hörd hos varenda lomhörd
mötesdeltagare. Och det han berättade var både lärorikt och
roligt. Greve Sparre och Elvira Madigan lär ha träffats här.

Avslutningsvis så
det kanske viktigaste
från årsmötet. Styrelsen
föreslog stadgeändring
med hänsyn till försvarets
omorganisation. Föreningen föreslogs få ny målsättning syftande till att
vidmakthålla samhörigheten mellan avgångna och
tjänstgörande tekniska officerare ur hela Försvarsmakten. Förslaget skulle
innebära namnbyte till:

Eksjös främste guide berättade om dess historia och
många andra historier.

Kamratföreningen
försvarets tekniska officerare.
Förslaget godtogs med acklamation. Beslutet innebär att
ett extra föreningsmöte för att fastställa de nya stadgarna
genomförs i Stockholm på Armémuseum tisdagen den
17 oktober 2006 kl. 13.00. Särskild kallelse utsänd under
september månad till medlemmarna.
Föreningens adress: Gustaf Ankarcrona,
Gustav III:s Boulevard 29, 169 73 Solna.
Epost: gustaf.ankarcrona@kamratoff.se
Föreningens hemsida (ny adress): www.kamratoff.se

Deltagarna utanför sin kasernförläggning på Ing 2.

Till alla berörda i Eksjö garnison framförs ett stort tack
för fina dagar hos Er.

Kamratföreningens
styrelse 2006/2007:
Ordförande
Vice ordf
Sekreterare
Kassör
Klubbmästare

Gustaf Ankarcrona
Jan Sandin
Sven Bertilsson
Åke Olsson
Kjell-Erik Lindgren

Solna
Strängnäs
Uppsala
Vallentuna
Enköping

Ledamöter

Harry Johansson
Mats Klintäng
Kaj Sandström
Kenth Wärja

Varberg
Halmstad
Östersund
Boden

Suppleanter

Bo Johansson
Bo Lagerfalk

Östersund
Ärla (Eskilstuna)
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FMTM

FMTM (Försvarsmaktens Telenät- och Markteleförband)
är ett av försvarsmaktens nyaste förband och utgör en del av infrastrukturen för det framtida insatsförsvaret. Ur bl.a. markteleorganisationen
växer det fram ett insatsförband som skapar grunden för det nätverksbaserade försvaret: den optimala, flexibla nätverksarkitekturen!
TEXT: Kjell Norling, FMV.

Marktele
U80-utredningen (1980) ledde till att marktelekontor inrättades vid flygvapnets sektorflottiljer. Flygvapnets flottiljer
och verkstadsförvaltningarna (VF) utökades med resurser
för drift och underhåll av marktelemateriel.
Vad är då marktelemateriel? Per definition så menade
man ”telemateriel med tillhörande mekaniska utrustningar
ingående i materielsystem avsedda för operativ/taktisk
ledning och stridsledning/stridsverksamhet. Marktelematerielen kan vara fast installerad, transportabel, fordonsmonterad eller bärbar. Vanligen är denna materiel integrerad
i sambandssystem och spridd över ett stort geografiskt
område”.
Flygvapnet hade stril-, basel-, väder- och flygledningssystem, marinen hade sina lednings- och sjöbevakningssystem och telenät (MTN). Överallt i försvarsmakten
fanns försvarets telenät (FTN), gemensamma och enskilda
stabsplatser, fasta och transportabla sambandsanläggningar
med mera.
De främre underhållsresurserna vid armén och marinen
påverkades inte av omorganisationen. För flygvapnets del
överfördes de främre resurserna till respektive sektorflottilj
(ÖN, NN, M, S) och flottilj/motsv (RAB, Redovisningsavdelning Bergslagen). De främre underhållsresurserna ingick
organisatoriskt i Tekniska enheten respektive i strilenheten
vid sektorflottilj eller flottilj. Dessutom fanns driftgrupper
och baseldetaljer vid flottiljer och flygplatser.
I Tekniska enheten ingick marktelekontor (MTK). MTKs
uppgifter var att ansvara för och handlägga system- och
materielärenden för flygvapnets marktelemateriel (stril-,
bas-, fyl- (flygtrafikledning), väder- och sambandssystem)
och försvarets telenät.
Av de gamla nätdriftcentralerna skapades teledriftcentraler (TDC) som alternerade sinsemellan för att övervaka
FTN-förbindelser.
Markteleverksamhet var också organiserat i krigsförband
– Markteleunderhållsbataljoner – mig veterligt var de två till
antalet, vilka skulle ansvara för att infrastrukturen upprätthölls vid ofredstider.
Slutligen tog FMV fram reglementena RAFU, RAFT och
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RAMM, där RAMM står för Reglemente för administration
av marktelekontorets materielunderhåll, och som vänder sig
specifikt till MTKs personal för att ”kunna härleda de regler, rutiner och dokument som behövs för tjänsten i fred”.

FMTM
Sektorflottiljerna försvann, VF togs över först av underhållsregementena och sedan av FM LOG, MTK blev markteleenheter (MTE) och minskade i antal (till tre stycken, N, M,
och S), TDC minskades till två stycken och – som den stora
förändringen – kunde man notera att marktelemateriel ofta
ingick som en del i de flesta ledningssystem även utanför
flygvapnet.
Det var inte längre funktionellt att klassa materielens befintlighet (armén, marinen och flygvapnet), materielen finns
ju överallt. I stället talade man om vilken typ av materiel
som ledningssystem- och marktelematerielen egentligen
utgjorde och vad den användes till. Behov uppstod av en
funktionell teknisk ledning av driften av hela det expanderade verksamhetsområdet med sin utökade infrastruktur.
Därigenom skapades FMTM, som skulle ansvara för
försvarsmaktens teletekniska infrastruktur. Genomförandeverksamheten leds av OPIL och fältserviceresurser tillhandahålls av FMLOG TeO Ledning.

FMTM.
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FMTMs huvuduppgifter är att bedriva systemdrift och
systemdriftledning av Försvarsmaktens gemensamma
telekommunikationsinfrastruktur, sköta systemdrift/driftledning av fasta insatsledningssystem för militärstrategiska
och operativa funktioner samt för sjö- och luftstridskrafter.

Dessutom har FMTM det tekniska ansvaret för bland annat
fasta stabs- och ledningsplatser, mobila ledningsplatser,
fasta och rörliga telekomsystem, fasta sensorsystem och
rörliga telekrigsystem.
>

Satkom

GTRS

HF 2000

Kommersiella
system

FTN
MTN
HF 2000

RAKEL
TS NY RAKEL

WLAN

WLAN
Bluetooth
Infrastruktur.

”

FMTM innehåller
en stab, totalt ca 270 anställda.
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Stab
J1

Personalsektion

J2

Und/säksektion

Teknikkontor Ledsyst
Stabs- och systemsektion

J3/7 Genomförandeövningssektion

Telekomsektion

Logistiksektion

Sjösystemsektion

Produktionsenhet

J5

Planeringssektion

Luftsystemsektion

Utbyggnadssektion

J6

Ledningssystemsektion

Fältsystemsektion

Produktionssektion

Verksamhetsledningssektion

Infosystemsektion

Materielsektion

J4

J8

LedsyststödE

IT-försvarsenhet

Driftenhet

SbC Stockholm

Förbandsledning ITF

Teledriftcentral

Tvx Stockholm

Utvecklingssektion

Teledriftcentral

SbC Uppsala

Operativ sektion

FMTM organisation.

F 21

F4

RAB

S1

F 20

FMTM innehåller en stab, en driftenhet, en produktionsenhet, en ledningssystemstödenhet, en IT-försvarsenhet och
ett teknikkontor, TeK Ledsyst, totalt ca 270 anställda.
Förbandet består bland annat av det som tidigare var
flygvapnets markteleenheter (MTE), Redovisningsavdelning
Bergslagen (RAB), Teknikkontor Tele och delar av BasbatS
och O.
FMTM har systemdriftansvar för ett antal lednings- och
sambandssystem såsom StriC, SjöC och FM HF Ra 2000,
för flera nät såsom ATL, FM IP och MILPAK, för transmissions- och FTN/MTN-nät. FMTM är dessutom ägareföreträdarens representant, ÄFR, för materiel och system som

IS
UNDSÄK

FM HF
Ra 2000

MarinB O

Striradio

Taras

MILPAK

FM IP-nä

Transmissionsnät
MarinB S

Förband som berördes av FMTM inrättande.
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SjöC

Sendnet

ATL

F 17

PS 640

FTN/MTN-anläggnin
Systemdriftansvar.
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TDC
PS 870
PS 640

SjöC

Taras

Striradio

LuLis

StriC

Sendnet

ATL

PS 860
Fjärrövervakningssystem

FM HF
Ra 2000

Sendnet SBÖ

MILPAK

FM IP-nät

Vx 500

Transmissionsnät
FTN/MTN-anläggningar
Funktionskedjor.
berör ca 25 olika materielsystem (MS). Systemen används
såväl nationellt som internationellt och finns vid mer är 200
anläggningar. För att realisera FMTMs verksamhet krävs ett
omfattande internt och externt kontaktnät.
FMTM övervakar även funktionskedjor (olika system
som kommunicerar med varandra) ifrån TDC.
För funktionskedjor så finns det flera frågor att klara ut
som t.ex. underhållet av system och materiel som ägs av
Luftfartsverket och ingår i kedjor som för övrigt ägs av
militären. I en del funktionskedjor ingår även utrustningar
som är flygburna. Tidigare ansågs att marktelemateriel slutar ute vid sensorer på marken, vilket i och för sig kan äga

”

FMTM
övervakar även
funktionskedjor

sin riktighet. Men för att göra funktionsprov på hela kedjan
måste ju alla ingående utrustningar och förbindelser testas
samtidigt. Att testa hela funktionskedjan där även flygburna
utrustningar ingår är en fråga som ska klaras ut.

Projekt RAMM-lösa

TDC
PS 870

ät

StriC

Sendnet SBÖ

Vx 500

t

ngar
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Fjärrövervakningssystem

LuLis

PS 860

Staben på FMTM arbetar för närvarande med att ta fram ett
verksamhetsledningssystem (VHL-system). För att identifiera vilka krav som RML, Reglemente militär luftfart, ställer på förbandet startades ett projekt RAMM-lösa som drivs
av TeK Ledsyst. Projektets uppgift är bl.a. att:
● identifiera flygsäkerhetspåverkande system, materiel och
verksamheter
● identifiera vilka RML-krav som ska omhändertas av
FMTMs VHL-system
● identifiera vilka verksamheter som kräver RMLcertifiering
● identifiera styrande dokument.
Namnet RAMM-lösa kanske behöver en liten förklaring.
FMV producerade reglementet RAMM tillsammans med
RAFU (flygunderhåll) och RAFT (ifyllnadsanvisningar för
blanketter). RAMM fick ett innehåll som kraftigt avvek
från RAFU och RAFT, RAMM kom att innehålla beskrivningar av både MTK:s uppgifter, organisation, dialoger med
HKV, materiel och annat. Projekt RAMM-lösa beslutade
att anamma materielområde Flygs koncept med styrande
dokument för materielhantering.
>
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TO AF LEDNING
RALU
RALT

TO AF FLYG
RAFU
RAFT

RAMM

VHL-manual

RAMM återanvänds.
I materielområde Flyg/Rymd beskriver en TO AF FLYG
(100 000002) flygunderhållstjänsten, RAFU innehåller processbeskrivningar för underhåll av flygmateriel och RAFT
har kompletterande ifyllnadsanvisningar för alla blanketter
som används för underhållet. En TO AF LEDNING är under
framtagning med arbetsnamn ”Underhållstjänst avseende
Ledningssystemsprodukter” och RALU planeras innehålla
processbeskrivningar för underhåll av ledningssystemmateriel och RALT ifyllnadsanvisningar för motsvarande
blanketter.

FMV TO
AF Flyg
Finns

FMTM
VHLsyst,
ArbO

Enh
VHLsyst

RML ställer krav på spårbarhet, vilket också ska återspeglas i FMTMs VHL-system.
FMTM kommer att dokumentera sin nya roll i insatsförsvaret med krav på en infrastruktur för ledningen av
verksamhet nationellt och internationellt.
Denna infrastruktur bildar kittet för försvarsmaktens alla
enheter och ska bli den homogena grund som försvarsmakten kan stå på för att verka kraftfullt i en ständigt föränderlig omvärld.

RML
V2, V6

RAMM

FMV VO
Finns

FMV TO
AF Ledning

Flj
ArbO,
DHB

RAMM återanvänds, forts.
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Sponsorshipavtal
Torsdagen den 18 maj 2006 skedde
undertecknandet av ett sponsorshipavtal mellan Allied Committee
135 (AC/135) Codification och FMV.
TEXT: Göran Bostedt, FMV.

Avtalet innebär i korthet att Sverige får tillgång till den expertkunskap som finns rörande NATO Codification System
(NCS). Detta är en framgångsfaktor för att FMV på bästa
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sätt skall kunna stödja Försvarsmakten i arbetet med Nordic
Battle Group.
Undertecknare från AC/135:s sida var Mr. Richard B.
Maison, ordförande i AC/135 och från svensk sida signerades dokumentet av Anders Brunnberg, VOL Logistik.
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I år fyller Malmen 90 år och det firades i slutet av augusti genom
en familjedag på området och en jubileumsfest på kvällen.
Besökarna bjöds bland annat på flyguppvisningar, utställningar
och musikunderhållning.
TEXT: Anna Lindh, Saab, FOTO: Saab.

Jubileumsfirande på Malmen
Till jubileumsfirandet var Saab-medarbetare stationerade i
Malmslätt, elever från Anders Ljungstedts Gymnasium och
veteraner som haft sin yrkesverksamhet på Malmen samt
deras anhöriga inbjudna och när de anlände till området
möttes de av Saabs Musikkår som spelade utanför grindarna. Snart byttes dock de ljuva tonerna ut mot ett annat,
kanske för vissa lika välklingande ljud. Genom de alltmer
uppsprickande molnen dök nämligen Blå Johan Flygplan
17 upp och gjorde en fin överflygning. Strax därefter gjorde
Flygplan 32 Lansen en lika uppskattad uppvisning med
piloter från Veterangruppen från F 7 bakom spakarna.

Aktiviteter för alla
På hela området hade man sedan anordnat aktiviteter för
både små och stora besökare. Saab Support och Saab
Aerotech hade visning av sina verksamheter och man kunde
bland annat lära sig hur man packar en fallskärm eller följa
monteringen av en strålkniv.
Ett av flygvapnets Saab 340-flygplan fanns på plats och i
Flygvapenmuseums utställning fanns flygminnen från förr.
På plattan underhöll Saabs Musikkår och en trollkarl som
för ett litet tag fick ta en paus när Saab Aerotechs affärsenhetschef Lars-Erik Wige hälsade alla välkomna och sade

I en av flygplanhallarna fanns en utställning om dagens
Saab tillsammans med en historisk kavalkad.
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Självaste flygbaronen Cederström
(personifierad av
Håkan Bäck) besökte familjedagen.
Här tillsammans
med Hanna Bjärenstam, museipedagog
på Flygvapenmuseum.
några ord om Malmens historia och den civila och militära
verksamhet som finns på området idag.
Ett annat uppskattat inslag under dagen var Bigglesklubbens visning och flygning av sina små, men likväl kraftfulla
och imponerande modellflygplan.
B 17 och Lansen skrämde nog de sista regntunga molnen på
flykten för solen och de medverkande bjöd alla besökare på
en trevlig, intressant och lärorik sensommardag på Malmen.

Brandsläckning, Per Svensson på Saab Support visar några
yngre besökare hur man gör.
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Lösning till

SOMMARNÖTEN
– Fysik på hög nivå
Göran, montör på gamla RTV 2 hade klättrat upp till toppen
av den 200 m höga RT-02-masten för att åtgärda ett hinderljus. Medan han vilade, efter den mödosamma klättringen,
funderade han på om man skulle kunna påvisa jordens
rotation om man släppte ner en blykula till marken. Medan
kulan faller ner längs lodlinjen kommer jorden att rotera en
liten bit åt öster, resonerade han. Kulan skulle därför slå ner
en bit väster om mittpunkten av fundamentet, förutsatt att
den lodräta masten är centrerad och att det är vindstilla.
Lagbasen Roger höll inte med. Han menade att kulan,
masten och t.o.m. luften omkring roterade med jorden
och att kulan enligt Newtons tröghetslag bibehåller sin
hastighet i sidled under nedfärden och slår ner i mitten av
fundamentet.
Vi frågade vem som hade rätt av de båda. Problemet har
väckt mångas intresse av alla svar att döma. Det visar sig
vid en kritisk granskning att vare sig Göran eller Roger hade
rätt. Roger hade dock en poäng i att man måste ta hänsyn till
kulans hastighet i sidled innan den släpps. Den bibehåller
i stort hastigheten i fallet om man bortser från luftfriktio-

nen m.m. Det Roger missade var att kulans sidhastighet i
mastens topp dock är större än fundamentets periferihastighet eftersom mastens topp befinner sig 200 m längre från
jordens centrum. Kulan kommer därför att slå ner ett litet
stycke öster om fundamentets mittpunkt. Om man för enkelhets skull tänker sig att tornet var placerat på ekvatorn skulle
differensen i periferihastighet mellan mastens fot respektive
topp uppgå till 1,45 cm/s (om jag räknat rätt). Men eftersom
det tar omkring 6 sekunder för kulan att falla ner så bör den
ta mark en knapp decimeter öster om fundamentets mittpunkt. I Sverige minskas sträckan till mindre än hälften pga.
att periferihastigheten är lägre på våra breddgrader. Experiment lär ha gjorts, som bekräftar resonemanget. Göran hade
alltså rätt i sin fundering om att man skulle kunna indikera
jordens rotation från masttoppen även om hans resonemang
därvidlag inte kan godkännas.
Först öppnat godkänt svar kommer från Claes Henrikson i
Skövde. Grattis till en välförtjänt present, som kommer med
posten.

HÖSTNÖTEN
– Stiltje i sommarvärmen
Följande problem utspelas under en av de riktigt varma
sommardagarna 1955. Fanjunkare Malmberg med hustru
och deras två tonåriga ätteläggar befann sig på en segelbåt mitt ute i strömfåran av en bred flod. Allt var fridfullt
och utan problem med undantag för två saker. Dels var det
absolut vindstilla, vilket inte är lyckat för en segelbåt och
dels hade den obemannade jollen kommit loss och drev
med strömmen c:a 100 meter framför segelbåten. Avståndet
syntes inte minska trots att man, för att minska luftfriktionen, hade fällt seglen. I segelbåten fanns ingen motor och
inga åror. De sistnämnda låg i jollen. Man resonerade om
hur man skulle göra för att kunna ta fast jollen och sedan
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ankra till dess att vinden tilltog. Hur skulle du ha tacklat
situationen med de angivna förutsättningarna och med den
utrustning som vanligen hör hemma på en segelbåt.
Kom in med ett eller flera kreativa svar. Alla godkända/
rimliga svar deltar i dragningen och en premie utlovas till
vinnaren.

Svaren vill vi ha in senast den
16 oktober 2006 till:
TIFF-redaktionen, FMV:ILS Metod Kom,
Box 1002,
732 26 ARBOGA.
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Boeings
När andra världskriget började närma sig sitt slut stod
Sovjetunionen helt utan moderna tunga bombplan, och
därmed också utan vapenbärare för atombomber
TEXT: Tommy Tyrberg, Saab.

Under 1930-talet hade Sovjetunionen det största, och i
praktiken nästan det enda, strategiska bombflyget i världen.
Tupolev TB-1 och TB-3 (TB = Tjazjolij bombardirovsjtjik,
tungt bombplan) var på sin tid bland de mest avancerade
bombplanen i världen och byggdes i stort antal i många
olika versioner.
I slutet av 1930-talet sackade emellertid Sovjetunionen
efter kraftigt i den flygtekniska utvecklingen. När det gällde
bombflyget var säkert en viktig anledning att A. N. Tupolev,
som så många andra, sveptes med i de stora utrensningarna
och hamnade i ett arbetsläger.
Innan dess hade han dock börjat utveckla en modern tung
bombare ANT-42 (TB-7) som skulle ersätta TB-3. Arbetet
fortsatte visserligen under V. M. Petljakovs ledning men
projektet blev oundvikligen kraftigt försenat och Pe-8 (som
typen försiktigtvis döpts om till) hade just börjat komma ut
på förband då Tyskland anföll Sovjet i juni 1941. De helt
föråldrade TB-3 fullkomligt massakrerades av Luftwaffe
och det sovjetiska flygvapnet hade vid den här tiden många
betydligt akutare behov än strategiska bombare, så Pe-8
byggdes bara i mycket begränsat antal. Det sovjetiska långdistansflyget (ADD) fick tills vidare nöja sig med medeltunga Iljusjin Il-4 och amerikanska B-25 Mitchell.

Flygplanen behöll Stalin
När andra världskriget började närma sig sitt slut stod alltså
Sovjetunionen helt utan moderna tunga bombplan, och därmed också utan vapenbärare för de atombomber som man
börjat utveckla.
Nu erbjöd sig emellertid ett gyllene tillfälle att lösa
problemet med att utveckla en kärnvapenbärare på samma
sätt som kärnvapnen – genom att kopiera en amerikansk
konstruktion.
Den 31 juli 1944 nödlandade en amerikansk Boeing B29A bombare (42-93829) som skadats under ett anfall mot
Manchuriet nära Vladivostok och den följdes i november av
ytterligare två (42-6365, 42-6358). Besättningarna lyckades
USA efter långvariga underhandlingar få loss från sin ”allierade”, men flygplanen behöll Stalin.
Vid det här laget hade Stalin dessutom insett att det
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BILD 2. Två av siktespositionerna och ett av de fjärrstyrda
kanontornen. De märkbart långa och grova eldrören är ett
av de mycket få yttre kännemärken som visar att det rör sig
om en Tu-4.

nog inte var så smart att sätta Sovjetunionens främste
flygplanskonstruktör i fängelse. Tupolev hade tagits till
heders igen och hade börjat skissa på en tung långdistansbombare, Tu-64. Stalin hade dock tydligen större förtroende för Boeing och avbröt Tu-64 projektet i juni 1945.
Tupolev fick i stället uppdraget att inom två år kopiera
B-29 och sätta den i produktion, en uppgift som han lär
ha varit måttligt road av, allrahelst som den ökände chefen
för säkerhetspolisen, Lavrentij Beria, var högste chef för
projektet.

Mönsterexemplar
Med tanke på att man i Sovjetunionen vid denna tid kunde
dömas till 10 års arbetsläger för att ha ”prisat amerikansk
teknologi” är det ironiskt att Stalin, liksom när det gällde
den parallella utvecklingen av kärnvapen, kategoriskt förbjöd någon som helst ändring av den ursprungliga amerikanska konstruktionen.
I synnerhet när det gäller Tu-4, som B-29 kopian döptes
till, skulle detta leda till stora och delvis onödiga problem.
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BILD 1. ”Ritningsunderlaget” under pågående demontering.

Rent praktiskt användes den första av de nödlandade
B-29:orna som ritningsunderlag och demonterades för
kopiering (Bild 1). En B-29 togs i drift och användes för
utbildning och för att ta fram tekniskt underlag för både
besättning och tekniker medan den tredje lämnades intakt
som ”mönsterexemplar”.
Problemen var naturligtvis både många och svåra när det
gällde att tillverka ett nytt och för sin tid ytterst avancerat
flygplan. Landställ, hjul och däck var samtliga mycket
större än några som sovjetisk industri dittills tillverkat och
det är känt att man gjorde – misslyckade – försök att köpa
dem i USA.
Ett system som tycks ha vållat stora svårigheter var den
defensiva beväpningen. B-29 hade nämligen ett mycket
avancerat system med centrala eldledningsstationer och
obemannade servostyrda kanontorn. Det är inte överraskande att det blev problem med detta system som t.o.m.
det amerikanska flygvapnet fann svårt att underhålla under
fältmässiga förhållanden.

Stalin såg inte
Även tryckkabinen var problematisk. Den sovjetiska
flygindustrin hade praktiskt taget ingen tidigare erfarenhet
av sådana och dekompressionsproblemen var till en början
legio. Det är värt att notera att trots att Boeing hade mer

”

Problemen
var naturligtvis både
många och svåra

erfarenhet av tryckkabiner än någon annan tillverkare var
ett av huvudskälen att man valde det komplicerade systemet
med obemannade kanontorn (Bild 2) just att det möjliggjorde en enklare geometri för tryckkabinen.
Ett av de värsta problemen var märkligt nog frontrutorna.
B-29 hade ju en ”glasnos” med ett stort antal dubbelkrökta
plexiglaspaneler. Dessa var både stora och tjocka och den
sovjetiska industrin hade väldiga problem att tillverka dem
med tillräcklig precision. Besättningarna på de första Tu-4:
orna klagade bittert över förvrängningar och reflexer.
Till det yttre blev faktiskt Tu-4 en mycket trogen kopia av
B-29 men ”under skalet” (där Stalin inte såg dem) fanns en
hel del skillnader.
>

BILD 3.

Lufttankning mellan två Tu-4. Den
udda vingspetstill-vingspets
metoden användes
av Tu-4 och Tu-16.
En typisk grynig
rysk 50-talsbild.
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BILD 4. En kinesisk Tu-4 modifierad som stridsledningsflygplan och utrustad med turbopropmotorer.

BILD 5. En Tu 4 i helbild. Här har man åtminstone de röda
stjärnorna att gå på!

Att kopiera Wright R3350-motorerna inom den givna
tidsramen var uppenbart omöjligt, men lyckligtvis så hade
Sovjetunionen sedan tidigare en jämförbar motor, Shvetsov
ASh-73TK. Dessa var något starkare än originalmotorn,
vilket inte var någon nackdel, men de drog också mera
bränsle men det kunde inte hjälpas. Däremot kopierades
den amerikanska turboöverladdaren och monterades på den
ryska motorn, en remarkabel prestation i sig.
Likaså byttes propellrarna ut mot en sovjetisk modell som
dock hade mycket likartade egenskaper. De viktigaste skillnaderna var dock att de 12,7 mm kulsprutorna i B-29 byttes
ut mot först 20 mm B-20E och slutligen 23 mm NS-23 akan
och att radioutrustningen – naturligt nog – höll sovjetisk
standard.
Det visade sig också omöjligt för den sovjetiska flygindustrin att bygga vingarna med täta integraltankar utan
man fick använda sig av separata tankar vilket naturligtvis
kostade både vikt och bränslevolym.
Dessutom måste man i viss mån anpassa dimensioner på
komponenter som t.ex. nitar och andra fästelement till sovjetisk standard. Ett speciellt problem var skalplåten som var
1/16 tum (1,5875 mm) tjock. Den tunnaste duralplåt som
tillverkades i Sovjet var 1,8 mm tjock vilket skulle innebära en avsevärd viktökning. Detta löstes genom att med
specialmaskiner valsa ned plåten på de minst aerodynamiskt
belastade delarna av skrovet.

BILD 6. Bortser man från målningen torde det vara ytterst svårt att peka på något som säger att detta är en Tu-4 och inte en B-29.
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”

Tu-4
producerades 1947 –1952,
totalt byggdes 847 stycken

Det är mycket ont om bra bilder av Tu-4. Troligen ansågs
det pinsamt att typen var en så uppenbar kopia av B-29.

Fällning av kärnvapen
Den första (av tjugo) kopior flög den 19 maj 1947. Provflygningarna blev långvariga och avslutades först 1949 och i
juni samma år kom Tu-4 till sist ut på förband.
Rykten om Tu-4 nådde väst redan 1946 och de bekräftades den 3 augusti 1947 då tre B-29-kopior visades upp vid
den årliga flyguppvisningen i Tushino utanför Moskva.
Tu-4 var i produktion från 1947 till 1952 och totalt byggdes 847 stycken vid tre olika fabriker.
Tu-4 kom att bli föremål för en hel del modifieringar och
prov i både sovjetisk och kinesisk tjänst.
Först kom modifieringen av ett okänt antal till kärnvapenbäraren Tu-4A (där A stod för Atom) i början av 1950-talet.
Modifieringen innebar ett klimatkontrollerat bombrum,
nya bomblås och kontrollelektronik för kärnvapen. Det var
också en Tu-4A som gjorde den första sovjetiska fällningen
av ett kärnvapen från ett flygplan den 18 oktober 1951 då en
RDS-3 bomb om 42 kiloton testades nära Semipalatinsk.
Nästa version blev Tu-4K som var avsedd för det sovjetiska marinflyget och bar två KS-1 attackrobotar och ett
Kometa kontroll- och styrsystem för dessa. Arbete på projektet började 1948 och flygplanen kom ut på förband 1953
efter en lång test och utvecklingsfas.
Ett mindre antal Tu-4 modifierades också för lufttankning
omkring 1952 (se bild 3), men av någon anledning använde
det sovjetiska strategiska bombflyget Dalnaja Aviatsija
aldrig lufttankning i stor skala vare sig för Tu-4 eller senare
typer.
Fram mot mitten av 1950-talet var Tu-4 definitivt föråldrad som bombare och ca 300 modifierades till transportplan
som Tu-4D. De kunde ta 28 fallskärmsjägare var, men

”

Tu-4 kom att
bli föremål för en
hel del modifieringar
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BILD 7. Denna synnerligen egenartade Tu-4 användes som
flygande testbädd för en NK-12 turbopropmotor av den typ
som drev (och driver) Tu-95 ”Bear”. Man undrar hur planet
betedde sig vid fullt gaspådrag eftersom en NK-12 har
nästan dubbelt så stor effekt som de övriga tre motorerna
tillsammans!

kunde ändå fortfarande användas som bombplan och blev
kvar i tjänst till i mitten av 1960-talet.

Lärde sig mycket
Från 1953 och framåt överlämnades ett mindre antal (ca
15) Tu-4 till Kina där de var i tjänst som bombplan långt in
på 1970-talet, och som provflygplan till helt nyligen. Även
kineserna modifierade sina Tu-4 en hel del. Bild 4 visar en
kinesisk Tu-4 modifierad som stridsledningsflygplan och
försedd med turbopropmotorer.
Hur framgångsrikt blev då Tu-4 projektet? Troligen hade
Tu-4 både blivit bättre, och kommit på förband snabbare,
om Tupolev hade fått fria händer att anpassa konstruktionen efter sovjetiska behov och sovjetisk praxis. Samtidigt
är det inget tvivel om att både Tupolev och den sovjetiska
flygindustrin lärde sig oerhört mycket av B-29. Inte minst
framgår det av att flera av systemen från B-29/Tu-4, bland
annat AN/APS 15 radarn och eldledningssystemet ”ärvdes”
praktiskt taget oförändrade till nästa generation sovjetiska
strategiska bombplan (Tu 16 ”Badger” och Tu-95 ”Bear”).
Den omfattande skärpning av tillverkningstoleranser och
kvalitetskontroll som krävdes inom sovjetisk flygindustri för
att genomföra projektet fick också en varaktig effekt.

Inte bättre
När det gäller hur Tu-4 hade blivit om Tupolev fått fria
händer kan vi faktiskt titta i facit. Efter att Tu-4 projektet
var avslutat konstruerade Tupolev nämligen Tu-80, som var
en förbättrad Tu-4 och förmodligen ungefär det flygplan han
skulle ha velat bygga från början. Tu-80 flög första gången >
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i december 1949, men den ansågs inte vara tillräckligt
mycket bättre än Tu-4 för att sättas i produktion.
Intressant nog fortsatte Tupolev att utveckla B-29/Tu-4 konceptet ytterligare. 1951 flög Tu-85 ”Barge” som
i praktiken var en förstorad och förbättrad Tu-80 med fyra
Dobrynin VD-4K motorer om vardera 4 300 hk. ”Barge”
var det första sovjetiska bombplanet med verkligt interkontinental räckvidd, och motsvarade prestandamässigt i
stort sett den amerikanska B-36. Stalin valde dock att inte

sätta ”Barge” i serieproduktion, utan att avvakta nästa,
jetdrivna, bombplansgeneration. Något som f ö innebär att
han inte på allvar kan ha fruktat ett amerikanskt kärnvapenanfall.
En Tu-4 finns bevarad i flygmuseet i Monino utanför
Moskva och två i det nationella kinesiska flygmuseet nära
Beijing. Av de senare är den ena modifierad till stridsledningsflygplan och den andra till robotbärare medan flygplanet i Monino är i ”originalutförande”.

Tekniska data
B-29A
Längd 30,2 m, vingspann 43,1 m, höjd 8,5 m,
vingyta 161,3 m2. Tomvikt 31 910 kg, normal startvikt
56 250 kg, max startvikt 64 000 kg. Motorer 4 st. Wright R3350-23
om 2200 hk (1600 kW). Defensiv beväpning: 11 st. 12,7 mm M2 ksp.
Offensiv beväpning: max 9 000 kg bomber. Toppfart 576 km/h på
7 600 meters höjd. Tjänstetopphöjd 10 200 m. Normal flygsträcka 6 600 km,
flygsträcka utan last 9 000 km.

Tu-4
2

Längd 30,18 m, vingspann 43,05 m, höjd 8,46 m, vingyta 161,7 m . Tomvikt
35 270 kg, normal startvikt 46 700 kg, max startvikt 65 000 kg.
Motorer: 4 st. Shvetsov ASh 73TK om 2400 hk (1790 kW).
Defensiv beväpning: 10 st. 20 mm B20 eller 23 mm NS-23 akan.
Offensiv beväpning: max 9 000 kg bomber, normal last 6 st. 1000 kg
FAB-1000 bomber eller (Tu-4A) 1 st. kärnladdning eller (Tu-4K) 2 st.
KS-1 sjömålsrobotar. Toppfart 435 km/h vid havsytan, 558 km/h på
10 250 meters höjd. Tjänstetopphöjd 11 200 m, flygsträcka 3 580 km
med 9 000 kg last, 5 400 km med 3 000 kg last, 6 200 km med 3 000 kg
last och extratank i bombrummet.
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