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Framsidan:
Stridsbåt 90HS som i grundutförande är till för
trupptransport upp till halvpluton, här i funktionen
sjukvårdsgrupp (ambulans). Fart 40 knop, vattenjetdriven. I bakgrunden ses Lätt trossbåt vilken
ingår i underhållskedjan inom amfibiebataljonen,
här i funktionen av förbandsplatstropp amfibie.
Trossfärjan har fyra personer i besättningen,
förbandsplatstroppen består av 12 personer.
Fart 25 knop, vattenjetdriven.
Foto: Mats Afzelius, FörmedC.
Baksidan:
Sommarbild från en vik i norra Hjälmaren.
Foto: Kaj Palmqvist, Arboga.
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Precis som 2006 blev första numret försenat av olika skäl.
Som kompensation för det ger vi, liksom i fjol, ut ett dubbelnummer. Många sidors sommarläsning i teknikens underbara
värd.
Både HKV och FMV har gått in i nya organisationer. För
HKV:s del innebär omorganisationen en tillbakagång till en
mer hierarkisk organisation med inslag processorientering.
Vidare blir det en mer markant uppdelning mellan PROD och
INSATS. Det accentueras genom att PROD flyttar till Tre Vapen, Banérgatan 62, medan INSATS, i sin helhet, kommer att
husera i nuvarande HKV på Lidingövägen 24. För flera av den
gamla organisationens sakavdelningar har omorganisationen
betytt en delning mitt itu, medan LOG- och LED-avdelningarna i huvudsak är intakta och organiserade i PROD-ledningen.
Logistikinspektören har blivit Logistikchef och ingår nu
i ledningen för PROD. Ledningen består av C PROD,
C MTRLPRPOD, C FÖRBPROD och LOGISTIKCHEF.
Detta innebär att LOGISTIKCHEFEN nu har möjlighet att
leda logistik (där ju den tekniska tjänsten ingår) i alla sakspår
på ett bättre sätt. Han förfogar alltså inte bara över Logistikavdelningens resurser. Min reflektion är att detta är ett steg i
rätt riktning. En del menar att LOGISTIKCHEFENS placering
innebär att insatsperspektivet blir lidande. Det är möjligt att
det blir det, men jag tycker att hans huvudsakliga gärning är
att styra produktion och förvaltning av all materiel (inte bara
LOG-mtrl) och påverka produktionen av alla förband (inte
bara LOG-förband) och det gynnas definitivt av att han sitter
där han sitter.
Några ord om FMV nya organisation också. FMV lämnar i
princip det processorienterade arbetssättet och inför en form
av divisionsstruktur (igen). ”Divisionerna” har blivit fler än
förra gången och kallas nu anskaffningskontor (AK). Den
gamla strukturen där ansvaret för personal och produktion
var delat fungerade inte bra varför man sammanfört dem igen
under respektive AK:s ledning. Detta leder till bättre kontroll
och säkrare leveranser inom respektive sakområde. Den nya
organisationen har många fördelar men jag kan se en tydlig
nackdel. Det är samordningen, framförallt inom logistikområdet, som försvåras i och med att ILS-resurserna är fördelade
på respektive AK. Det gäller även kommersiell kompetens i
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Ledaren

Bästa läsare!

viss mån ledningssystemkompetens. Detta kan räddas genom
en kraftfull funktionsstyrning, men risken är att kompetensen
smalnar med tiden inom dessa områden.
Arbetet inom den tekniska tjänsten i FMV och FM fortgår
emellertid under tiden omorganisationerna sätter sig. NBGförberedelserna intensifieras och en hel del kvarstår att ”fixa”.
Det mest kritiska området är logistiken, vilket framgår allt
tydligare ju närmare förbandets uppsättning vi kommer.
Förband och materiel måste hinna övas på ett bra sätt före
årsskiftet. Det är planerat i tre övningar med olika fokus från
sommaren och framåt. Hårt arbete krävs av alla oss som är
inblandade för att NBG skall bli en ”succé”.
Från och med i år har FM infört en ny modell för materielunderhållsekonomi, kallat central driftbudget. Jag har nämnt
det tidigare i mina ledare, men det går ut på att teknikkontoren
och materielkontoret skall leda och styra materielen i drift såväl
tekniskt som ekonomiskt. Förbanden hyr sedan materielen
av dem. Eftersom det är första året som vi kör den här nya
modellen så infinner sig en del fel och brister.
Jag vill uppmana er som jobbar med materielunderhållsekonomi att ha tålamod. Ni får gärna bidra med kreativa förslag till förbättringar. Det är främst respektive TeK/MaK som
är mottagare. Det tar ett tag att få en ny rutin att fungera. Jag
är dock övertygad om att det kommer att bli tydligt och bra på
sikt.
Slutligen vill jag välkomna TIFF nya redaktör, Kjell Norling
som löst av Kaj Palmqvist. Han beskriver sig kort inne i tidningen. Kjell har goda kunskaper inom området och kommer
att göra ett bra jobb.
Jag önskar er läsare en skön och avkopplande sommar.
Ta med TIFF till hängmattan!
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Försvarsmedicin
Säkerställer en väl fungerande hälso- och sjukvård inom
Försvarsmakten i fredstid, vid kris och katastrof, under
väpnad konflikt och vid internationella insatser.
TEXT: Jerry Svensson, FömedC.

Efter omstrukturering och flytt från Hammarö har FSC,
Försvarets sjukvårdscentrum, nu fått ner sina rötter på
Käringberget i Göteborg. Här arbetar idag cirka 100 personer.
Vid flytten tappades mycket kompetens inom de flesta
specialistområden då många av olika skäl valde att inte följa
med flyttlasset till Göteborg. Hösten 2005 påbörjades uppbyggnad av verksamheten inom tidigare Amf 4 lokaler och
område. Rekrytering av ny personal har pågått sedan dess
och pågår fortfarande.
Vid årsskiftet 2006-2007 slogs Flyg- och Marinmedicin
ihop med FSC och bytte namn till Försvarsmedicincentrum,
FömedC. Personalen kommer under 2007 att bli 130
stycken.

Verksamhet
FömedC uppgift är att säkerställa en väl fungerande hälsooch sjukvård inom Försvarsmakten i fredstid, i händelse av
kris och katastrof, under väpnad konflikt samt vid internationella insatser. Detta ställer krav på kompetens och
förmåga att genomföra verksamhet inom alla områden av
hälso- och sjukvård såsom:
• funktionsutveckling
• materielutveckling
• försörjning med sjukvårdsförnödenheter

Vita praeponitur
(Livet främst)
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• preventiv medicin, miljö- och hälsoskyddsfrågor
• försörjning av kvalificerad sjukvårdspersonal
• utbildning

Kompetensstark materielutvecklingsavdelning
FömedC Materielavdelning har sedan flytten återuppstått
med helt ny personalstyrka bestående av chef plus nio
medarbetare. Styrkan utgörs av både civil och militär personal som bemannar befattningar som apotekare, farmaceut,
medicinteknisk ingenjör, systemingenjör sjukvård, sjukvårdsofficer, hälsovårdsinspektör och handläggare materielsystem.
Inom materielavdelningen finns hög kompetens inom
MTU (Medicinteknisk utrustning) och goda kunskaper om
den materiel som används såväl nationellt och internationellt. Detta är en bra grund för vidmakthållande och vid
framtagande av ny sjukvårdsmateriel för FM.
Avdelningen samarbetar kontinuerligt med FMV samt
med medicinalpersonal och sjukvårdsinstruktörer inom
FömedC.

Ny materiel

Avdelningen har varit involverad i framtagandet av Taktisk
och Ekonomisk Målsättning som har varit styrande för
framtagande av Sjukvårdssystem-08. Sjukvårdssystemet är
uppbyggt runt ett modulärt
tänkande vilket skapar handlingsmöjligheter vid genomförandet av internationella
missioner. Hitintills har våra
internationella missioner inte
varit likvärdigt uppbyggda
från mission till mission
utan anpassats till rådande
omständigheter. Utifrån
detta har Sjukvårdssystem 08
skapats. Systemet är uppbyggt på ett antal funktionsenheter (moduler) där vi kan
anpassa sjukvårdsförmågan
från en vårdcentrals nivå till
kirurgisk nivå med hänsyn
taget till missionens uppgift
och hotbild. Utöver detta
stödjer materielavdelningen
anskaffning av sjukvårdsförHkp 10. Foto: Krister Jakobsson, FörmedC.
nödenheter till NBG 08 samt
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centrum

Pansarterängbil 203. Foto: Einsatz Kamera Team

Stridsbåt 90 HS och lätt trossbåt.
Foto: Mats Afzelius, FörmedC.

Mer om FömedC kan du läsa på:
• EMIL, välj FSC (kommer att ändras till FömedC)
• www.fsc.mil.se (kommer att ändras till
www.fomedc.mil.se)

modifieringar av Hkp10, Stridsfordon 90, Pansarterrängbil
203, Stridsbåt 90 och framtagande av SEP (Splitterskyddad
EnhetsPlattform) i ambulansutförande.
Förutom inköp av så kallade Softskin-ambulanser pågår
ett framtagande av en sjuktransportmodul, (Taktisk sjuktransportmodul TP 84, C130) avsedd för taktisk flygtran-
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sport av skadade från insatsområdet till kvalificerat sjukhus i
närområdet. Modulen anpassas för C130 Herkules.
Materielavdelningen har som målsättning att för Försvarsmakten utveckla kvalitativ sjukvårdsmateriel och förbättra
rutiner och system för att kvalitetssäkra patient- och materielsäkerhet ur ett materielperspektiv.
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BOKMAN
För att tillgodose nya krav på informationsförsörjning
kopplat till ett rationellt insatsbaserat flexibelt försvar
behövs väsentligt förenklad och förbättrad hantering av
Bokpublikationer inom Försvarsmakten och FMV.
TEXT: Magnus Ekström, FMV, PeO Jonasson, Capstantia AB och Peter Wulff, Citec Information AB.

Målsättningen är att det nuvarande fördelningsbaserade
systemet så småningom helt ersätts med ett förfarande som
bygger på digital sökning och distribution enligt modellen
för dagens TO-system, dvs. att användarna själva hämtar
hem sina digitala böcker över aktuella nät.
För att möta de nya kraven har vi på MS 587 – Teknisk
information – startat projekt BOKMAN som beräknas vara
i drift under senare delen av 2007.
Distribution sker via webb-gränssnitt där publikationen
presenteras med:
• PDF
• länk till publikationen (URL)
• hänvisning (text).
Det grundläggande kravet är att det finns ett ”ett till ett”
förhållande mellan publikation och förrådsbeteckning.
BOKMAN bygger på central administration av bokpublikationer som sedan tillgängliggörs i en struktur som
i stort följer den aktuella TO-gruppsindelningen. Centralt
kommer även originalfiler (redigerbara filer) och filer för
s.k. Print on demand att hanteras, vilket ger nya möjlig-

Bokpublikationer:
FMV tar fram och tillgängliggör erforderliga
materielpublikationer för användning, handhavande,
drift och underhåll av Försvarsmaktens materiel
och förnödenheter. Materielpublikationer omfattar
TO och Bokpublikationer som idag distribueras via
Försvarets Bok- och blankettförråd (FBF), som också
lagerhåller överupplagor för efterbeställning.
Exempel på Bokpublikationer är tekniska
beskrivningar, instruktionsböcker, reparationsböcker,
installationsbeskrivningar, klargöringsinstruktioner,
materielvårdsföreskrifter och reservdelskataloger.
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heter att minska lagring och distribution av pappersbaserade
överupplagor.

Bakgrund till projektet
Säkerheten i det svenska försvarets materielsystem ställer
idag och i framtiden allt större krav på tillgänglighet och
aktualitet hos den tekniska informationen. Detta gäller inte
minst de Bokpublikationer som används för bl.a. drift och
underhåll av materiel. Den nuvarande pappers- och CDhanteringen uppfyller inte dessa krav, därför har vi påbörjat
projektet.
För att på ett bättre sätt konfigurationsstyra, kvalitetssäkra
och kostnadseffektivisera denna hantering inom Försvarsmakten och FMV, och för att kunna leva upp till kraven på
ett nytt insatsbaserat försvar, avser vi nu att övergå till en
helt digital distribution och presentation av Bokpublikationer.

Så här fungerar det
Bokpublikationer anskaffas av respektive verksamhetsområde vid FMV och fördelas till förband, skolor och andra
intressenter. Distributionen sköts av FBF.
Bokpublikationer är alltså fördelningsbaserat, där berörda
brukare får sig publikationerna tilldelade. Övriga intressenter beställer genom egen försorg. Tryckning av Bokpublikationer upphandlas i varje enskilt fall. Idag distribueras de
ofta både som pappersbundna böcker och på CD/DVD.
I vårt uppdrag att hantera Bokpublikationer ingår bland
annat att registrera dessa i det administrativa stödsystemet
DABOL, samt att utifrån denna registrering årligen ta fram
en CD med FMV publikationsförteckning. I uppgifterna
ingår också att lagerhålla ett referensarkiv med utgivna
gällande Bokpublikationer.

Flera sökvägar
I det nya systemet ska det finnas flera olika vägar för att
hitta den information som man är intresserad av. Dels ska
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man kunna söka i en materielstruktur
som liknar den för TO, dels ska man
kunna söka på administrativa data för en
publikation, t.ex. förrådsbeteckning, förrådsbenämning, materielsystem, utgåva etc.
Dessutom kommer sökning att kunna ske
med de funktioner som finns inbyggda som
standard i Adobe Acrobat Reader.

Betraktas som pilotprojekt
BOKMAN-lösningen byggs upp i systemet
Documentum. I den första fasen av projektet
har vi utvecklat systemet och laddat med
enklare testdata. Därefter fick olika testgrupper
testa systemet under en viss period och därmed inkomma
med sina synpunkter och förslag till förbättringar.

”

Vi kan konstatera att
införandet av BOKMAN
kommer att bli en betydligt
svårare nöt att knäcka än det
var att införa DITO. En Teknisk Order består oftast av
några fåtal sidor. När det
gäller en Bokpublikation rör
det sig oftast om hundratals
sidor, där många är mycket
bildintensiva. Dessutom har
vi i det här fallet ett antal
olika leverantörsspecifika
s.k. IETP:er (Interaktiva
Elektroniska Tekniska
Publikationer) att hantera.

Magnus Ekström, FMV
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Fördelar med BOKMAN
Införandet av BOKMAN leder till en allmän kvalitetshöjning samt till en snabbare, säkrare och smidigare utgåvehantering. Lösningen blir betydligt kostnadseffektivare än
dagens, eftersom användarna själva hämtar sina publikationer över förutbestämda nät. Systemet ska också eliminera
behovet av speciella publikationsförteckningar för bokpublikationer.
Vid behov, t.ex. för utlandstjänst, ska man dessutom enkelt kunna bränna CD/DVD-skivor precis som är fallet för
TO och JAS-publikationer.
Följande fördelar/förbättringar kan framhållas speciellt:
• ordning och reda
• enklare tillgänglighet och ökad snabbhet i distributionen
• förbättrad spårbarhet och säkerhet i hanteringsrutinerna
• ensning och samordning av registrerings- och aviseringsrutiner
• anpassning till behov i det framtida nätverksbaserade
försvaret (NBF)

Tidplan för projektet
Arbetet med utvecklingen och inmatningen av information
i den första fasen är redan genomfört med hjälp av leverantören Citec Information AB. Installation hos FMV och
acceptanstest ska genomföras i närtid. Efter den avslutande
acceptanstesten kommer det också förmodligen att behövas
en del justeringar. Vi räknar med att den första fasen i detta
projekt ska vara klar i juni 2007. Därefter kommer vi att
påbörja etapp två med ”inmatning av” återstående aktuella
Bokpublikationer. Övergången kommer att ske stegvis,
vilket bl.a. innebär att nyordningen kommer att införas
parallellt med ”det gamla manuella systemet”. Vi hoppas på
att systemet ska vara tillgängligt för användarna efter kommande årsskifte.
Om du vill veta mer om BOKMAN och framtiden för
Bokpublikationer så kontaktar du projektledaren på FMV:
Klara Lak
Telefon: 08-782 67 31
E-post: klara.lak@fmv.se
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Underhållskostnad

2006

En övergripande ”FM materielunderhållsrapport”
med kostnadsutfall för
reparation och underhåll
på krigsmateriel.
TEXT: Lena Sköld Gunnarsson, FMV

8
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FMV har, gentemot FM, det tekniska ansvaret för materiel
som FMV på beställning levererar till FM. Det tekniska
ansvaret innebär att olika åtgärder, baserade på bland annat
rapporterade drifterfarenheter, fastställs och genomförs så
att FM:s målsättningar uppnås.
Rapporten som är framtagen inom uppdraget MS596:14,
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omfattar rapportering av ekonomiska drifterfarenheter,
materielunderhållskostnader, i vidmakthållandefasen.
Inom uppdraget har vi sedan år 2003 arbetat med att
framställa en övergripande ”FM materielunderhållsrapport”
med kostnadsutfall för reparation och underhåll på krigsmateriel.
>
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I tidigare framtagna rapporter har utdata avgränsats till
PO 5301 – Teknisk tjänst. Då stora kostnadsutfall identifierades på andra PO än PO 5301 så har vi valt att utgå från
anslagsbelastning på anvisade konto, se nedan, istället för

som tidigare urval på kombinationen anvisade konto och PO
5301. Därmed görs inga jämförelser med tidigare års utfall.
Vi gör heller inga jämförelser med innevarande års budget
då vi inte har fullständig tillgång till den informationen.
>

Kostnadsutfall per materielområde
Totalt 1 936 393 kSEK
Vapenmateriel
3%

Objektspec saknas
20%

Stridsfordon
6%
Övrig Fordonsmateriel
11%

Övrig mtrl
2%

Stridsfartyg
11%

Ledning & Samband
6%

Tp-flyg och övrig
13%
Helikopter
5%

Övrig Fartygs& båtmateriel
5%

Stridsflyg
18%

Kostnadsutfalltotalt
totalt varav
medmed
objektspecifikation
Kostnadsutfall
varav
objektspecifikation

kSEK

789 200

800 000
700 000
600 000
470 296

500 000
383 725

400 000
300 000
167 025

200 000

101 876

100 000

24 271

0
Markförband

Sjöförband

Flygförband

FMTM

LG / SWEDINT
Utland

Övriga
redovisningsenheter

Objektspec saknas

95 867

123 792

16 006

78 404

32 152

18 695

Objektspec

287 858

346 504

773 194

88 621

69 724

5 576
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Kostnadsutfall för materielunderhåll per konto
Totalt 1 936 393 kSEK
6111 Reservdelar/ue krigsmateriel
73 769 kSEK
4%

711 Reparation/uh krigsmateriel
75292 Reservdelar krigsmateriel FM intern
75293 Verkstadstjänster krigsmtrl FM intern

843 642 kSEK
44%

902 509 kSEK
46%

116 473 kSEK
6%

”

Det tekniska ansvaret innebär att olika
åtgärder, baserade på bland annat
rapporterade drifterfarenheter, fastställs och
genomförs så att FM:s målsättningar uppnås.

Kostnadsutfall per leverantör
Totalt 1 936 393 kSEK

Övriga leverantörer
50%
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FM Interna leverantörer
50%
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Redovisningsenheter
Rapporten omfattar alla redovisningsenheter i Försvarsmakten som har kostnadsutfall för underhåll och reparation
på krigsmateriel med undantag av FM Reservmateriel och
HKV KRI Mtrl.

Data
Data som presenteras har styrts av följande gränsdragningar:
• Utfallsdata består endast av bokförda
kostnader hämtade ur FS Plus.
• Utfallsdata innehåller data från samtliga PO
• Uttag av data sker från konto:
6111 Reservdelar/ue krigsmtrl
711 Reparation/uh krigsmtrl
75292 Reservdelar krigsmateriel
75293 Verkstadstjänster krigsmateriel

Utfall per objekt/objektgrupp
Samtliga kostnadstransaktioner för reparation och underhåll
av krigsmateriel ska definieras med objekt/objektgrupp.
Detta gäller såväl grundregistrering som ombokföringar.
Anledningen till att kostnader för rep och underhåll ska
objektdefinieras är att kostnadssammanställningar eller
andra uppföljningar ska kunna utgöra ett kvalitativt underlag
som möjliggör analys inför beslut om förändringar i underhållsplan, byte av underhållsleverantör, etc. per materielsystem.
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Under 2006 uppgår den totala kostnaden (enligt ovanstående urval) för reparation och underhåll av krigsmateriel
till 1 936 Mkr. Av denna total är 365 Mkr bokförda utan
objektdefinition, vilket utgör ca 20 % av totalen. Arbete
pågår under HKV PROD LOG:s ledning att förbättra rutiner
och processer i syfte att minimera ej objektspecifikt kostnadsutfall.
En del stora krediteringar har genomförts under andra
halvåret 2006 utan att objektkod angivits. Sådana ofullständiga ombokföringar leder till att saldo för konto (enligt
ovan) är lägre än det utfall som bokförts med objektkod.

Övrigt
Övriga rapporter som produceras kvartalsvis inom samma
uppdrag är:
• Kostnadsuppföljning Materielunderhåll Flyg och helikopter
• Kostnadsuppföljning Materielunderhåll Ledningssystem
• Kostnadsuppföljning Materielunderhåll Mark
• Kostnadsuppföljning Materielunderhåll Sjö
Om ni vill ta del av dessa eller få mer specifik information
om ett specifikt materielsystem, vg kontakta:
Roland Persson, uppdragsledare, tfn 08-782 59 68,
roland.persson@fmv.se alt
Lena Sköld Gunnarsson, tfn 08-782 48 06,
lena.skold.gunnarsson@fmv.se
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JAS 39 Gripen
Snabba klargöringar – fler uppdrag/dygn
I slutet av oktober 2006 var det dags för examen i klargöring.
Som ett av stegen mot ett slutligt militärt typcertifikat för JAS
39 C/D genomförde Saab AB och FMV ett antal markprov vid
FMV provplats Linköping.
TEXT: Gunnar Hangvar och Börje Jansson, FMV
FOTO: Pia Ericson, FMV

Överläggning och planering.

Laddning av SPK (spaningskapsel).

Hängning av LDP (laserdatapod för den nya GBU bomben).

Hela provgruppen från Saab T&E och FMV.

Syftet med proven var att verifiera flygplanets förmåga att
med utvalda lastalternativ klargöras inom givna tidsramar.
Även om vissa resultat från proven återstår att bearbeta står
det redan nu klart att Gripen har påtagligt korta klargöringstider, vilket framgår extra tydligt vid en internationell
jämförelse. Under Sveriges medverkan i den multinationella
övningen Red Flag Alaska höjdes åtskilliga ögonbryn över
hur förhållandevis få personer som krävs vid klargöringen
och över den effektiva klargöringsmetodik som används.
Flygplan utrustade med såväl svenska som Nato-balkar
användes vid proven. Klargöring utfördes med lastkombinationer för såväl attack, jakt som spaningsuppdrag. Exempel
på laster som hängdes var:
• stor fälltank (FTS)
• luftmålsrobot med IR-målsökare (RB 74/AIM-9/Sidewinder)

• radarjaktrobot (Rb 99/AIM-120/Amraam)
• TV-styrd attackrobot för mark- och sjömål (RB 75/
AGM65/Maverick)
• friflygande bombkapsel med substridsdelar för ytmål (BK 90)
• laserutpekningskapsel (LDP/Paveway III)
• spaningskapsel IV (SPK 39)
• inklusive tillhörande kombilavetter för svenska respektive
Nato-balkar samt LAU117 för Rb 75
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Flygplanen klargjordes av upp till sex personer och enligt
gällande detaljerade arbetslistor för klargöringstjänsten. De
första momenten utfördes utomhus men i skydd av en fälthangar på grund av ihållande regn. Temperaturen låg runt
+5 grader. Alla prov har dokumenterats på videofilm för att
kunna detaljgranska alla moment som genomfördes.
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Varför inte Logist

I artikeln ”Materiel – Tekniskt ansvar”i förra numret av
TIFF beskrevs fyra teknikområden – Mark, Sjö, Flyg och
Ledningssystem. Men en fråga som återkommer
regelbundet är, varför inte logistikmateriel finns med.
Det finns flera skäl till det.
TEXT: Kjell Norling, FMV.
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ikmateriel?
Begreppet
Logistik
enligt FM.

Logistik

Logistikledning
Stödverksamhet
- analys
- beredning
- metoder

Försörjning

Teknisk
tjänst

Kommunikationstjänst

Begreppet ”logistik”
I artikeln ”Materiel – Teknisk ansvar” tog jag fasta på just
teknikområdena, sådana som de definieras av Försvarsmakten idag. De är fyra till antalet, och vart och ett är knutet
till ett eget teknikkontor. Extra intressant i sammanhanget
är just det mycket unga ”vapnet” Försvarsmaktens Telenätoch Markteleförband (FMTM), som både har ett skolregemente och ett teknikkontor knutet till sig. Detta fjärde
vapen är unikt på många sätt, bl.a. har det ingen kombattant
personal ute på förband i fält som ansvarar för underhållsverksamhet. Däremot finns ju den aktiva operativa personalen i TDC:er som minutoperativt sköter vidmakthållandet
av hela den övervakade infrastrukturen.

Försvarsmaterielen
utgörs av fyra
huvudkategorier.

Hälso- och
sjukvård

Övrigt
logistikstöd

Det civila bruket av begreppet logistik kan idag beskrivas
med anglicismen ”supply chain management”, rätt grejor
vid rätt tidpunkt till rätt plats. Försvarsmakten har däremot
anammat en annan definition av begreppet logistik som har
bäring på NATO:s och EU:s definitioner. Denna definition
är en kraftig utvidgning av den civila tillämpningen och
beskrivs på följande sätt:
”Ur Försvarsmaktens perspektiv är logistik en stödverksamhet, som bedrivs i samverkan med Försvarsmaktens
andra verksamheter. Logistik inom Försvarsmakten syftar
till att lämna stöd till strategiska, operativa och taktiska
militära verksamheter, såväl inom insatsorganisationen som
grundorganisationen.”
Citatet är taget från FM:s doktrindokument ”Grundsyn
Logistik”. Man slår här fast att logistik är en verksamhet.
Vad verksamheten omfattar beskrivs på följande sätt:
”I Funktionsplan Logistik inklusive Sjukvård består
funktionen logistik av logistikledning, stödjande verksamhet
samt fem delfunktioner.”
Två av dessa fem stödjande verksamheter känner vi igen
mycket väl: Tekniskt systemstöd och Förnödenhetsförsörjning. Hur dessa begrepp har definierats till sina delar finns
väl dokumenterat i H Uh FRED. Där sammanfattas dessa
under begreppet Underhållstjänst:
>

Materielens fyra
huvudkategorier.
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Underhållstjänst
Underhållstjänst
Förnödenhetsförsörjning
Förnödenhetsförsörjning

Teknisk
Teknisktjänst
tjänst

Tekniskt
Teknisktsystemstöd
systemstöd
Förebyggande
underhåll

Materielunderhåll
Materielunderhåll

Avhjälpande
underhåll

Reservmaterielförsörjning

Omhändertagande av mtrl

Tillsyn Översyn
Tillsyn Översyn
Teknisk
anpassning

Modifiering

Driftstöd

UnderhållsUnderhållsmodifiering
modifiering

Behovstäckning

Disposition och
nyttjande

Förvaring och
Förvaring
hanteringoch

Anskaffning

Tilldelning och
Förvaring och
omfördelning
hantering
Undanförsel

Undanförsel

Avgång

Avveckling

Utgallring
Förvaring
och
Forcerad
förbrukning

Slutanvändning

Avgång

Underhållstjänst.
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I FM:s doktrindokument har man nu tagit bort begreppet
Underhållstjänst och ersatt det med Logistik. Till detta har
kommit Kommunikationstjänst samt Hälso- och sjukvård.
Kommunikationstjänst är i skrivande stund inte definierat, däremot antyds att begreppet kommer att bytas ut till
Mobilitet och transporter för att på så sätt anpassa den till
funktionens omfattning internationellt. Hälso- och sjukvård
finns inte heller idag definierat vad det omfattar och det gäller även begreppet Övrigt logistikstöd.

Logistikmateriel
Om man nu ändå skulle gå dessa personer till mötes som efterlyser logistikmateriel, vad skulle den då tänkas omfatta?
Om vi ser på hur FM definierar Logistik så skulle logistikmateriel användas i samband med förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikationstjänst och hälso- och
sjukvård. Materiel som sköter försörjning och kommunikationer bör väl vara fordon av olika slag, vilket hemfaller åt
markmateriel. Materiel för att underhålla fordon är delvis i
markspåret, delvis kan det finnas verktyg och annat av allmän karaktär som även kan användas på annan materiel än
markmateriel. Materiel för att utöva teknisk tjänst på övriga
materielområden bör också vara delvis av specifik karaktär,
delvis av allmän sådan. Återstår då Hälso- och sjukvårdens
logistikmateriel. Hälso- och sjukvård är kanske logistik utövat på människor – i så fall är sjukvårdsmateriel logistikmateriel. Den återfinns på alla förband mer eller mindre men
kan knappast klassas som gemensam för alla materielområden, eftersom den endast används på människor.
Skulle vi exkludera sjukvårdsmateriel och fordon så
återstår materiel som används för drift och underhåll. Minns
ni ljusstaken med de fyra ljusen som skulle symbolisera
det gemensamma underhålls/logistiksystemet? Det var på
sin tid ett vällovligt sätt att åskådliggöra i vilken riktning
utvecklingsarbetet skulle gå för att ensa underhållet eller
logistiken.

Mark

Sjö

Flyg

Ledning

Frågan var om logistiksystemet var gemensamt för alla
materielområden, gemensamt för Markmateriel, gemensamt för fordon/vapen osv. Gränsen för det gemensamma
eller generella borde gå där det typspecifika tar vid. Jag tar
flygfallet som exempel:

Flyg

Typspecifikt
UAV2, fpl39,
Hkp10 m.m.

Typspecifikt
logistiksystem
UAV2, fpl39, hkp10 m.m.

Generellt
UAV, fpl, hkp

Generellt
logistiksystem
UAV/ fpl/hkp

Generellt
flygsystem

Generellt
logistiksystem
flygsystem

Generella/typspecifika
logistiksystem.

Generellt
logistiksystem
alla mtrlomr.

Logistik – mest verksamhet
Slutsatsen av detta resonemang blir att det finns logistikmateriel främst inom verksamheten Tekniskt tjänst som både
kan hänföras till kategorin generell för alla materielområden och generell inom ett speciellt materielområde eller
del av ett materielområde. Om logistikmateriel skulle vara
separerad från de andra fyra materielområdena så hamnar
endast den första kategorin – en del av själva ljusstaken – i
detta materielområde. Hela ljusstaken är det gemensamma
underhållssystemet, och vad ett underhållssystem består av
kan vi ta upp en annan gång. Men däri finner man bl.a. den
generella logistikmaterielen. Och…, jag tyckte därför inte att
det var meningsfullt att ta upp denna materielkategori som
ett eget materielområde i artikeln. Materielen brukar inte
vara föremål för en teknisk beredning/underhållsberedning,
man brukar inte ta fram Tekniska order eller underhållsinstruktioner eller annan dokumentation endast för denna
relativt enkla materiel. Däremot används ofta den generella
logistikmaterielen vid verksamheterna drift- och underhållsarbete och finns ofta med i underhållsinstruktionerna, vilka
är ett resultat av tidigare beredningsarbete för de fyra stora
materielområdena.
>

Speciella
logistiksystem?

Materielomr ådesspecifika
logistiksystem?
Systemspecifika
logistiksystem?
Det gemensamma logistiksystemet.
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Gemensamt
logistiksystem
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Kaj Palmqvist har efter
många år avlösts som
redaktör. I dennes ställe
har Kjell Norling FMV tagit
över som uppdragsledare/
redaktör för att driva
tidskriften TIFF vidare.

Ny redaktör
Kjell Norling, en liten presentation
Då jag är enda barnet (såvitt jag vet) hade jag barnflickor
när jag var liten. De flesta kom från Österrike, därför kom
jag att tillbringa en lång rad underbara somrar i trakterna av
värdshuset Vita hästen och ”Sound of Music”. Då jag blev
grundskolelärare som vuxen fick jag ett förflutet som lärare
några år även nere i alperna, med elever som sjöng 2-stämmiga alpvisor om Edelweiss, läderbyxor och Almhütten. De
oskyldiga små barnen visste exakt hur man brände Schnaps
hemma.
För 20 år sedan sadlade jag om helt och utbildade mig i
teknikinformationens mysterier. Jag satte bl.a. tänderna i
MR F, RAMM (marktelemateriel), H Uh FRED, RIR/H och
RIR/L (jaktflygledning) och Handbok FMV materielpublikationer del 1–4. För snart tio år sedan gick jag över från
konsultsidan till FMV med ungefär samma arbetsuppgifter
som tidigare, och under de senaste 30 månaderna har mitt
mandat varit att skapa och vidmakthålla administrativa
rutiner för alla materielområden.
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Jag har även ett förflutet som officer inom KA med specialteten att skjuta en fiende sank från kusten. Jag har numera
avancerat från kanoniär till amfibie.
Då jag är ny i gamet som redaktör för TIFF så får jag,
särskilt nu i början, stöttning av Kaj Palmqvist. Eftersom
allt material i TIFF bygger på frivilliga litterära bidrag,
så hoppas jag att tidningen även i framtiden kommer att få
en jämn ström med artiklar som främst rör materieltjänsten
i Försvarsmakten. Det går bra att även i fortsättningen
skicka bidragen till Kaj Palmqvist, annars tar jag själv
tacksamt emot dem per post eller e-post under adressen
kjell.norling@fmv.se Prata gärna med mig på telefon
0470-75 14 83, på mobil 0702-49 14 83 eller lämna ett
meddelande så jag kan höra av mig.

Kjell Norling, KE Logmetod
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Tekniskt ansvar – FM/FMV
I samband med att både
Försvarsmakten och FMV har
organiserats om, så har
ansvarsfördelningen mellan
myndigheterna kommit i fokus.
I skrivande stund håller man på
att utreda myndigheternas
”roller” i materielprocessens alla
skeden och frågan är tyvärr inte
så enkel som man kunde önska.
TEXT: Kjell Norling, FMV
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>

Tekniskt ansvar – encore!
I artikeln ”Materiel – Teknisk ansvar” i förra numret av TIFF
beskrevs det tekniska ansvar som FMV har för materielen.
Det går ut på att Försvarsmaktens personal ska kunna lita på
att materielen är säker att användas, under förutsättningen att
man hanterar den så som FMV har föreskrivit. En konsekvens av detta blir att ifall Försvarsmakten anskaffar materiel
och inte FMV, så tar Försvarsmakten helt över ansvaret för
materielens säkerhet och därmed personalens säkerhet i
samband med hanteringen av materielen. Vid ett haveri med
personskador står FM ensamt för konsekvenserna i det fallet.
Tekniskt ansvar för materielen kallas idag för ”designansvar”.
Varför ska FMV anskaffa materiel? Den verksamhet som
statens myndigheter ska utöva står beskrivet i Verksförordningen (1995:1322 med ändringar) i allmänna ordalag.
Vad man ska göra speciellt i Försvarsmakten är reglerat i

Förordning (2000:555 med ändringar) med instruktion för
Försvarsmakten. FMV:s verksamhet är reglerat i Förordning
(1996:103 med ändringar) med instruktion för Försvarets
materielverk. Uttolkningen av allt detta finns reglerat i ett
avtal mellan FM och FMV – Samordningsavtalet. Uttolkningen i sin tur av detta avtal återfinns i respektive verksamhetsordning för båda myndigheterna – VO.
Hur ska man kortfattat beskriva vad man är skyldig att
göra? Det är här man bör betrakta vad tekniskt ansvar innebär för respektive myndighet.
I korthet har FM tekniskt ansvar för verksamhet medan
FMV har tekniskt ansvar för materiel. Vid en avvikelse
– t.ex. ett haveri – så ansvarar FMV om felet beror på materielen medan FM får stå till svars för handhavandefel, även
fel som begåtts vid underhåll av materielen.

Vem gör vad?
SFS Verksförordningen
Verksamhet och ansvar
hos FM och FMV.

FM

Samordningsavtalet

VO

VO
QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.

Operativ verksamhet
Resursledning och
insatsledning
FMS VHL (ISO 9001, 14001)
Verksamhetsledningssystem för förband

Tekniskt ansvar för
verksamhet
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FMV

QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.

Tekniska system
Underhållssystem
Försörjningssystem

Regler för hantering av
materielsystem

Designansvar (tekniskt
ansvar för materiel)
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Regler för resursledning och insatsledning
FMV

FM
Vem som gör det

Vad som skall göras
Hur det skall göras
När det skall göras
Var det skall göras

Resursledning
Verksamhetsledningssystem för förband
Insatsledning

Regler för hantering av
materielsystemband
Designregler, krav
Driftregler

Regler för resursledning och insatsledning.

FM utövar operativ verksamhet såsom resursledning och
insatsledning. För att reglera ledningen av förband ska varje
militär enhet ta fram en egen verksamhetsledningsmanual
enligt Försvarsmaktens system för verksamhetsledning
– FMS VHL – som motsvarar de civila kvalitetsstandarderna ISO 9001 och 14001. Försvarets författningssamling
reglerar verksamheten i lagtext övergripande administrativt
– verksamhetsledningsmanualerna mera i detalj. Tjänstemeddelande Försvarsmakten – TF – och Förvarets interna
bestämmelser – FIB – ligger ungefär på samma nivå som
VO och reglerar detaljer.

Konfigurationsledning
FMV anskaffar och konfigurationsleder tekniska system,
underhållssystem och försörjningssystem. Varje leverantör
tar sitt produktansvar medan FMV agerar huvudsakligen
på nivå 2 med systemanpassning och designansvar. För att
reglera hanteringen av materielen skapar FMV instruktioner
för drift och underhåll som delar av de tekniska systemen
och underhållssystemen. Från och med driftöverlämning,
DÖL, bevakar/konfigurationsleder FMV materielen i det att
innehållet i hanteringsreglerna för bl.a. drift och underhåll
hålls aktuella och alltid motsvarar materielens tillstånd ute i
verkligheten i Sverige med omnejd.
Vid förändringar hos materielen anpassar FMV reglerna för
drift och underhåll i sin konfigurationsledning.
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Före DÖL, anskaffning

Efter DÖL, vidmakthållande

FM

FM
mtrl

FMV

dok

FMV
mtrl

konfigledning

dok

publ
ansvar

Konfigurationsledning och DÖL.

Driftöverlämning
Logistik hamnar huvudsakligen i kategorin resursledning.
Medan FMV beskriver underhållstjänsten i TO och administrativa rutiner i särskilda publikationer, så resursleder FM sin
materiel, sin personal och sin verksamhet.

För en tid sedan kom Försvarsmakten ut med förutom
doktrindokument för markoperationer, marinoperationer och
luftoperationer även en förhandsutgåva av Grundsyn Logistik. I detta har man på en mycket övergripande nivå beskrivit
logistikverksamhet i FM. FMV har här tagit fram en FMVtillämpning av detta dokument – en strategi för Logistik. När
det gäller just logistik så är det en av FMV:s hjärtefrågor
och kärnverksamheter särskilt under anskaffningsskedet.

RMM (föreslaget), RMS och RML är säkerhetsinspektionens kravdokument i tredjepartsställning för båda myndigheter.

Före DÖL

Vidmakth.

Vidmakth.

FM

FM

FM
mtrl

FMV

dok

FMV
dok

dok

FMV

FMV

mtrl

mtrl

FMV

konfigledning

Driftöverlämning

publansvar

konfigledning

Modifiering

publansvar

Modifiering

Konfigurationsledning vid DÖL och modifiering.
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Regelstruktur för resursledning och insatsledning
SFS Verksförordningen

FM

FMV

Samordningsavtalet
are needed to see this picture.

(Föreslagna) RMM, RMS, RML
FFS
VO

H Ek

TF

FIB

H Svar

FAS

H Pers

Grundsyn
logistik
ALFA

Vem som gör det
(Föreslagen)
VHL Logistik
VHL Ekonomi
VHL Personal

Logistikstrategier

VO
Vad som skall göras
TO
RAMU
RAMT

TO
RASU
RAST

Uh-instr
m.m.

Uh-instr
m.m.

TO
RAFU
RAFT
Uh-instr
m.m.

TO
RALU
RALT
Uh-instr
m.m.

Resursledning
Verksamhet
Grundsyner Mark, Sjö, Flyg, Ledningsystem
Operativa och taktiska
reglementen och
instruktioner

Insatsledning

(Föreslagen)
VHL Mark
VHL Sjö
VHL Flyg
VHL Ledning

Materiel
Tekniska strategier

Tekniska beskrivningar
I-böcker
R-böcker
m.m.

HVAS
H Datasäk
H Driftsäk
H AmÖ
H ProgSäk
m.m.

Regelverk för resursledning och insatsledning.

Försvarsmaktens enheter ska ju ha ett eget verksamhetsledningssystem, VHL, och detta gäller både de stridande
förbanden och de administrativa enheterna. VHL tas idag
fram i FM enligt FMS VHL.

Tekniskt ansvar
För det tekniska ansvaret läggs det idag mycket kraft på att
utreda vilket ansvar eller vilken ”roll” som teknikkontoren,
förbanden, HKV, FMV och industrin spelar. Någotsånär
är det klart att HKV är ägarföreträdare – ÄF, teknikkontoren är ägarföreträdarrepresentanter – ÄFR och FMV är
designansvarig. Just begreppet designansvarig är definierat
i dokumentet AGATA KRI ansvarsmatris, tekniskt ansvar i
FM, HKV 2005-09-30, 14 600:69586. Det betyder att FMV
är ansvarig för att materielen är säker att användas av FM,
under förutsättning att FM hanterat materielen så som FMV
har anvisat i materieldokumentationen. Ansvaret är knutet
till konsekvenser och risker som kan leda till påföljd. Vari
ansvaret består måste därför klart definieras för alla roller.
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KamraT off
Kamratföreningsträff på Totalförsvarets
Skyddscentrum i Umeå november 2006
Torsdagen den 19 november var det åter dags att träffas i Umeå. Temat
denna gång var Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) och den nya
materiel som tillförts under året. Ett tiotal medlemmar hade hörsammat
kallelsen till besök på SkyddC.
TEXT OCH FOTO: Lars Karlsson, Umeå.

Vår kollega, tekniske officeren Assar Eklund hälsade välkommen och informerade om dagens militära verksamhet i
Umeå. Förutom SkyddC finns där Västerbottensgruppen och
Försvarsmaktens logistik på en del av f.d. I 20 kasernområde. Totalt har dessa enheter cirka 150 anställda. SkyddC har
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90 anställda och årligen cirka 100 värnpliktiga. Budgeten är
på cirka 100 Mkr.

Kommer ihåg
Assar informerande lite mer detaljerat om SkyddC uppgif-
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Ivrigt lyssnande tekniska officerare.

Jonas Bloom visar analyscontainern.

Jonas Bloom vid en stabspatria.

Interiör från analyscontainern.

ter och organisation. SkyddC är efterföljaren till Arméns
skyddsskola senare omdöpt till Försvarets skyddsskola,
som många av oss kommer ihåg från dess tid i Stockholm.
Försvarets skyddsskola flyttade till Umeå 1992. Totalförsvarets skyddscentrum nybildades 2000 med huvuduppgift
att organisera, utbilda och bedriva utveckling av s.k. CBRNspecifika förband.
Förr kallades det ABC-enheter, senare NBC- (begreppet
används fortfarande inom Försvarsmakten) och nu CBRNförband där C står för Chemical, B för Biological, R för
Radiological och N för Nuclear. Man är också kunskapscentrum för händelser som rör företeelser av dessa slag.
Man utbildar ett CBRN-kompani om 170 man, som
sedan 2006 ingår i försvarets insatsorganisation. Förbandets
personal kan detektera, ta prover, röja B/C-ammunition,
sanera m.m. Vidare rekryterar man årligen en internationell
CBRN-insatsstyrka (CBRNISS Int) om 50 personer. Denna
ingår i EU:s styrkeregister från 2004. Den kan lösa motsvarande uppgifter som CBRN-kompaniet.

Anställd personal
SkyddC är också ansvarigt för den nationella CBRN-insats-
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styrkan (CBRN ISS Nat), som ingår i försvarets beredskapsorganisation. Den består av anställd personal från förutom
SkyddC, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (AmröjC),
Försvarets Sjukvårdscentrum samt Göta Trängregemente (T
2), totalt 40 personer.
Utvecklingen går mot lättare enheter med stor rörlighet,
hög beredskap och för i första hand internationella insatser.
En lätt CBRN-grupp planeras klar 2008. Assar pekade på
logistikens stora betydelse för den operativa verksamheten
och även hur olika väder- och andra miljöbetingelser kan
spela in där denna typ av förband kan tänkas operera.
Efter denna ingående redovisning var det dags för materielvisning. Pansarofficeren Jonas Bloom, SkyddC visade
en analyscontainer (se bild) för fältmässiga analyser av
nukleära, biologiska och kemiska prover. Containern finns
än så länge i prototyputförande.
Därefter visades det nya fordonet Indikeringspatria
(byggd på pansarterrängbil 203, se bild), en världsunik vagn
för uppsamling och analys av allehanda CBRN-prover. Därmed var besöket slut och vi tackade för en mycket intressant
visning och för smörgåsar och dryck.
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Pythagoras
Kamratföreningen försvarets tekniska officerare,
avdelning Mälardalen, har besökt industrimuseet
Pythagoras i ett soligt och varmt Norrtälje.
TEXT: Per-Arne Öhman
FOTO: Åke Olsson

Vi som deltog bjöds verkligen på ett intressant program i
teknikkulturens tecken. Vi inledde dagen med att samlas
utanför det levande industrimuseet Pythagoras. Där möttes
vi av en guide som började med att berätta om museets
uppkomst ur den nedlagda industri som en gång var den
största i Norrtälje. I solskenet på fabriksgården, omgiven
av fabriksbyggnadens tidstypiska, grovmurade tegelfasader,
var det lätt att framför sig se de två ingenjörer som, fyllda
av entreprenörsanda, år 1898 anlände till sitt nyinköpta
markområde. Deras avsikt var att bygga upp en fabrik för
tillverkning av räknemaskiner – därav företagsnamnet
Pythagoras.
Befolkningen i området runt Norrtälje försörjde sig huvudsakligen på lantbruk och fiske, varför dess yrkeskunskaper var föga användbara för tillverkning av en för dåtiden
komplicerad, finmekanisk produkt. Verkstadsmekaniker
rekryterades därför från Eskilstuna. I anställningsförmånerna ingick möjligheten att bo på fabrikens övervåning.
Trots de rekryterade yrkesmännen blev räknemaskinens
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funktion bristfällig. Friktionen i maskinens kuggväxlar
gjorde att man inte orkade trycka ner den knapp som skulle
sammanställa resultatet av det som matats in. Man gav upp
räknemaskinerna och gick i stället över till att tillverka lås
och diverse andra produkter i mässing.
1908 utvecklades och påbörjades tillverkningen av den
produkt som skulle bli en av Norrtäljes största industriella
framgångar, såväl inom Sverige som på de flesta av världens
exportmarknader – tändkulemotorn.
Motorerna användes såväl för stationärt bruk som i båtar.
Inom landet fick tändkulemotorn Fram ”liflig efterfrågan”
och detsamma gällde på exportmarknaderna för motorn
Drott.
Som för så många andra industrier växlade tiderna mellan uppgång och nedgång. Efterfrågan på tändkulemotorer
minskade alltmer under femtiotalet, och slutligen lades produktionen ner. Man fortsatte med försäljning av reservdelar,
även denna i alltmer sinande omfattning. Till slut fanns endast en gammal trotjänare kvar i fabriken, och när han gick
>
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1908 utvecklades och påbörjades tillverkningen
av den produkt som skulle bli en av Norrtäljes
största industriella framgångar, såväl inom
Sverige som på de flesta av världens
exportmarknader – tändkulemotorn.

”
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bort 1979 innebar det slutet för åtta decennier av tekniskt
utvecklingsarbete, industriproduktion och vidmakthållande
av levererade produkter.
Fabriken övergavs i fullt fungerande skick. Tidens tand
svarade för ett långsamt förfall, påskyndat av traktens fönsterkrossare och andra intressenter av husförstörelse.
I början av 80-talet köptes området in av en byggnadsfirma, i syfte att riva fabriken och uppföra bostadsfastigheter.
En lokal opinion växte fram för att rädda fabriken åt eftervärlden. Efter många spännande turer lyckades räddningen
i sista stund, och den ideella föreningen Pythagoras kan
därför i dag visa upp ett av de tio mest bevaransvärda industriminnena på Riksantikvarieämbetets lista.

Ritningar över fartygsinstallationer finns kvar.
Visningen inleddes med att en tändkulemotor startades.
Vilken höjdare – att i den miljön, insupandes verkstadsdoften – lyssna till det mäktiga, djupa basdunket från den
lågvarviga och långslagiga encylindriga motorn fick oss
verkligen att inse att en del trots allt var bättre förr. Vi
gick vidare med att bese alla de maskiner som använts vid
produktionen. Efter det visste vi alla vad uttrycket ”lägg på
en rem” härstammar ifrån, eftersom vi fick de remdrivna
transmissionerna ordentligt demonstrerade för oss. Remtransmissionerna drivs av elmotorer, vilka i sin tur får kraft
från fabrikens eget elverk. Elverket är en generator som
drivs av en riktigt stor, tvåcylindrig tändkulemotor med
tryckluftsstart. Även denna motor startades, och här demonstrerades bland annat hur man genom de rätta handgreppen
får motorn att ändra rotationsriktning.
Vi vandrade vidare bland sevärdheterna. Bland annat

Nästan färdigrenoverad tändkulemotor.
Efter den spännande bakgrundsbeskrivningen var det så
dags att kliva in i fabrikslokalen. Det första som slår emot
en är lukten – den oefterhärmliga väldoft som kommer från
skärolja, brännolja, smörjmedel, metallbearbetning, sot,
gjuterisand, diverse kroppsodörer, remvax och allt vad som
i övrigt användes i de gamla verkstadsmiljöerna. Att lukten
finns kvar efter det att väder och vind huserat fritt i över
tjugo år är väl en kvalitetsstämpel så god som någon!

Även kontoret var bevarat.

Allt måste fungera vid konserten.
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finns en mängd obearbetat gjutgods. En motor tillverkas nu
i de gamla maskinerna med detta som utgångsmaterial. Tillverkningen dokumenteras nogsamt och kommer att utgöra
en del av vår kunskapsöverföring till eftervärlden.
Visningen avslutades i den byggnad som inrymde kontor
och vaktmästarbostad. Även dessa delar tilldrog sig stor
uppskattning och intresse från oss alla.
Är du en ung teknisk officer – besök Pythagoras, lär
känna teknikens historia och få insikt i att dagens teknik står
på axlarna på gårdagens.
Är du en äldre teknisk officer – besök Pythagoras för en
nostalgisk högtidsstund med minnesvärda syn-, lukt- och
ljudupplevelser.
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RML P6

Onsdagen den 4/4 klockan 09:00 ägde en högtidlighet rum
i Högkvarterets lokaler på Tegeluddsvägen 64 i Stockholm.
TEXT: Kjell Norling, FMV FOTO: Dag Åsvärn, ÅF

Peter Qvist från F 21 i mitten har just mottagit RML P6-certifikatet. Till vänster chef för 1. flygunderhållskompaniet vid F 21
Torbjörn Niemi. Till höger Per Weiland, chef för flygunderhållet vid F 21.

Flygsäkerhetsinspektören överste Thomas Karlsson överlämnade det första RML P6-certifikatet till en flygtekniker,
löjtnant Peter Qvist från F 21. Som chef representerande all
underhållspersonal inom FV deltog även FM CT/CFuE övlt
Olle Hultgren.

Vad är då RML–P–6?
Jo det betyder: Regler för Militär Luftfart – P = Personal, 6
= flygunderhållstjänst. RML korrelerar mot det civila regelverket inom EU, EASA, och RML P6:s civila motsvarighet
heter Part-66. RML omhändertar de speciella krav Försvarsmakten har på personal som arbetar inom militär luftfart
med beväpning, radar, motmedel m.m.
Evenemanget innebär en milstolpe i RML i och med
anpassningen till europeisk standard. Nederländerna införde
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motsvarande certifiering redan i fjol, men även Sverige är
långt framme.
I förlängningen skymtar möjligheten att olika länder skall
kunna hjälpa till att serva varandras flygplan. Om exempelvis Tjeckien, Ungern och Sydafrika skulle genomföra
motsvarande certifiering av sin personal, så kan man tänka
sig ett läge där en sydafrikansk tekniker servar en JAS med
bibehållande av en annan nations systemsäkerhet. Termen
”aircraft cross-servicing” betyder att föraren efter kontroll
av de åtgärder som vidtagits tar ansvar för att sakerna är
utförda, och på rätt sätt.
Så småningom hoppas man att certifieringen skall gälla
även piloter, besättning och trafikledare. Detta certifikat
utdelades av FlygI. I framtiden kommer detta att hanteras av
FMTS.
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insatsstyrka
Utveckling av den tekniska
tjänsten i Nordic Battle Group
Sverige ansvarar för att, under första halvåret 2008, kunna
sätta in EU:s snabbinsatsstyrka i ett internationellt scenario.
Styrkan, som benämns Nordic Battle Group (NBG), består
– förutom av den svenska stommen – såväl av norska som
finska och estniska resurser.
TEXT: Jan Brolin, FMTS
FOTO: Försvarets Bildbyrå

Kärnan i NBG är en mekaniserad bataljon. Därutöver
finns ett antal andra förbandsenheter som ska kunna stödja
bataljonens verksamhet samt bidra till att utveckla NBG
olika förmågor behovsanpassat. Förbandet ska, inom 10
dagar, kunna inleda en operation i ett insatsområde inom
”600 mils radie från Bryssel”. Det höga beredskapskravet
innebär att vissa förbandsdelar måste kunna flygtransporteras till insatsområdet. Flygtransport från Sverige ska kunna
genomföras med strategiska transportflygplan, ex AN-124.
Efter en eventuell omlastning till C-130 (Herkules) vid en
strategisk flygplats ska transport kunna ske till en taktisk
flygplats i, eller nära insatsområdet. De tyngre förbandsdelarna ska kunna sjö- och landtransporteras för att ansluta
till de tidigt insatta förbandsenheterna.
Utvecklingen av NBG inleddes 2005. Jämfört med traditionell förbandsutveckling har tidsförhållandena i arbetet
med förbandsmålsättningar, utveckling av personellt och
materiellt innehåll etc. varit väldigt pressade. Tidsförhållanden under utvecklingsfasen och de höga beredskapskraven
ställer särskilda krav på den tekniska tjänstens utformning.
Många aktörer bidrar till utvecklingen av NBG, inte
minst inom ramen för den tekniska tjänsten. En av dessa
aktörer är Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS). FMTS
har ett utvecklingsansvar för den tekniska plutonen som ingår i Combat Service Support/Logistikenhet (CSS/Logenh)
samt är sammanhållande för den tekniska tjänstens ”röda
tråd” inom markfunktionens taktiska nivå. Förutom detta
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stödjer FMTS ett antal andra aktörer i utvecklingen av de
olika förbandsenheter vilka är tänkta att kunna ingå i NBG.

Organisationsarbete
Den nybildade FMTS tillsatte under 2005 en arbetsgrupp
för att utveckla organisation och målsättningar för den
tekniska tjänsten i NBG. I arbetsgruppen har det funnits
representation från i stort sett alla utbildningsförband,
skolor och centra. FMTS övergripande syfte med bildandet
av arbetsgruppen var att samordna utvecklingen mot en
rationell teknisk tjänst i NBG.
En utmaning har varit att utveckla den tekniska tjänsten
för att snabbt och flexibelt kunna anpassas mot förmåga
att hantera de system som avses insättas tidigt. En annan utmaning har varit att utveckla en teknisk organisation som är
tillräckligt lätt för att kunna transporteras i C-130 men ändå
kan tillgodose tillgänglighetskraven från dessa tidigt insatta
förband. Exempelvis kan resurser som måste kunna sättas
in tidigt inte innefatta ”klassiska” system såsom reparations- eller reservmaterielcontainrar.
Utmaningarna har bl.a. mötts genom att reparationsplutonerna i såväl logistikenheten som i den mekaniserade
bataljonens trosskompani har byggts i en modulär struktur
och att vissa moduler endast innehåller personal och lättare
materiel vilka följaktligen kan flygtransporteras till insatsområdet. De tyngre delarna av reparationsplutonerna kommer vid behov att transporteras till insatsområdet med båt.
>
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Dygn 2-16

Dygn 1

Strategisk
flygplats

Insatsorder

Lättare
modul ur
Logenhet

(-)

(--)

Styrketillväxt
i insatsområde
Dygn 2-30
Taktisk
flygplats

(--)
(17)
(9)

Reptropp ur
reppluton
nedan

Del av
Logbas

Repgrupp ur
reppluton
nedan

SWE
CSS/
Logenh

Dygn 16-20
Dygn 1
Hamn
Huvuddel
ur
Logenhet

(-)

Logbas

(-)

(--)

(-)
(-)
(-)
Repplut ur
logenhet

Repplut ur
trosskomp

I dagsläget finns personal- och utrustningslistor utarbetade
för den tekniska tjänsten i NBG. Organisationsarbetet är
alltså ”pappersmässigt” i stort sett klart. Kvarstående utvecklingsarbete omfattar kvalitetssäkring av utarbetat underlag
samt att inarbeta resultaten av den pågående underhållsberedningen av NBG. Denna underhållsberedning genomförs av
FMV med stöd av försvarsmaktens olika förband och FMTS.
I sammanhanget måste det även pekas på att FMTS aktivt
medverkat vid värdering av förmågan i en flygplatsenhet som
är avsedd att kunna ingå i NBG. Värderingen, som för övrigt
ska ske av alla förband avsedd för internationella insatser, har
genomförts enligt en PfP-metod benämnd OCC E&F (Operational Capability Concept, Evaluation & Feed Back).
Det ska betonas att stora utmaningar kvarstår, nämligen
att ”producera” den tekniska tjänsten i NBG. Det räcker inte
med fullödiga listverk – Nu ska materiel för teknisk tjänst
anskaffas, teknisk personal rekryteras och utbildas, den
tekniska tjänsten ska övas, etc, etc. Naturligtvis har FMTS
även här ett uttalat ansvar, exempelvis för utbildnings- och
övningsverksamhet för den tekniska personal som kan
komma att ingå i NBG.

Resursledning
FMTS har uppdraget att leda ett projekt omfattande utveck-
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Övre delen visar hur lätta resurser ur såväl CSS/Logistikenhet som ur den mekaniserade bataljonens trosskompani
kan komma att flygtransporteras för att kunna stödja tidigt
insatta delar av NBG. Nedre delen visar hur tyngre, sjötransporterade enheter tillförs.

ling av ett ”resursledningssystem för främre insatsledning”.
Projektets utvecklingsmetodik har hittills varit att, genom
stegvis utveckling och med stor användarmedverkan, årsvis
ta fram en fungerande funktionsutvecklingsmodell för förbandsförsök. Erfarenheterna från förbandsförsöken har sedan
kontinuerligt arbetats in i systemet som hittills benämnts
FUM RSF (funktionsutvecklingsmodell/resursledningssystem för främre insatsledning). FMV, som svarar för upphandling och teknisk stöd, levererade den sista versionen av FUM
RSF under hösten 2006.
Utvecklingen går nu över mot att FMV anskaffar ett skarpt
system för resursledning av teknisk tjänst och förnödenhetsförsörjning (RSF-T/F) avsett för arméns insatsförband
på främre nivå (kompani, bataljon). Målsättningen är att
RSF-T/F ska levereras under hösten 2007 så att systemet kan
användas i NBG.
RSF T/F är utvecklat för att kunna kommunicera via
PC-Dart över Ra 180. Systemet kan även kommunicera
över andra radiosystem (via PC-Dart). En stor utmaning vid
utvecklingen av RSF T/F har varit att få systemet fungerande
över radionät med smal bandbredd. En inbyggd kommunikationsmodul innebär att RSF T/F även kan använda datakommunikation över system med större bandbredd som använder
TCP/IP.

TIFF nr 1-2 2007

Införande av RSF T/F i NBG kommunikationssystem
underlättas av att RSF T/F är flexibelt anpassningsbar till
samtliga system som använder antingen PC-Dart eller
TCP/IP. Detta innebär att systemet är lätt att implementera
i de kommunikationslösningar som gäller inom NBG (Ra
180/PC-Dart, Ra 1951/1952/PC-Dart, MobSat samt satellittelefonisystemet ”Iridium”).
En viktig del av införandet av RSF T/F är den tekniska
och verksamhetsmässiga integrationen mot befintliga bakre
resursledningssystem och då främst mot LIFT. RSF T/F

ersätter inte LIFT utan utgör LIFT:s ”förlängda arm” fram
till insatsförbandens främsta nivå.
Informationsutbyte ska kunna ske mellan RSF T/F och
LIFT för att bl.a. hantera förnödenhets- och reservmaterielbeställningar samt fel- och statusrapportering från främre
förbandsnivå. En framtida integration mot taktiska ledningssystem (SLB och IS SWERAP (SWECCIS)) syftar till att
kunna genomföra tjänstegrensrapportering i RSF T/F och
överföra den till taktiska informationssystem bl.a. som underlag till stridsvärdesrapporter.

RSF integration NBG 08
Bataljonsnivå

Kompaninivå
CS

FHQ
CSS

FMLog
NSE

Core Bat

Home base

LOG

J
Und
EW

IS SWERAP
SLB (på sikt)

På sikt, ej nu

RSF- taktiskt resursledningsstöd för främre Insatsledning ”trosspåret”

LIFT - stöd för bakre insatsledn

Målbild för integration mellan RSF T/F och bakre resursledningssystem samt, på sikt även informationssystem för taktisk ledning.
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Utvecklingen under senare tid, till exempel
organisation, utrustning och kompetenser, har
inneburit möjligheter att förändra ledningsoch arbetsmetoder för teknisk tjänst.

”

Tiden för implementering i NBG kan synas knapp. Tack
vare nämnda FUM-arbetsmetod under utvecklingsarbetet är
dock systemet välkänt bland blivande förbandsanvändare.
Förbandsförsök med den senast levererade FUM RSF under
övningsserien våren 2007 innebär också att en stor del av de
värnpliktiga systemtekniker och mekaniker ur innevarande
årskull (som förhoppningsvis kontrakteras för NBG 08)
kommer att vara utbildade på systemet.

Ensning av metoder
Det finns ett antal reglementen som beskriver teknisk tjänst
på marktaktisk nivå. Dessa reglementen har dock några
år på nacken. Utvecklingen under senare tid, till exempel
organisation, utrustning och kompetenser, har inneburit
möjligheter att förändra lednings- och arbetsmetoder för
teknisk tjänst. Detta har medfört att arméns utbildningsförband i viss mån tillämpat olika metoder för genomförande på främsta nivå. Lednings- och genomföranderesurser har exempelvis grupperats/använts olika beroende
på var förbandet har utbildats. När nu personal från olika
utbildningsplattformar, såväl värnpliktiga som anställda,
ska kunna verka tillsammans i NBG så är det naturligtvis
ett krav att man har en gemensam grund att stå på.
I syfte att mer specifikt och detaljerat samordna hur
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ledning och genomförande av teknisk tjänst i NBG ska
gå till har FMTS, med stöd av förband, utarbetat en
”Metodanvisning för teknisk tjänst”. Metodanvisningen,
som ska ses som ett komplement till publikationen ”Teknisk tjänst reglemente”, beskriver främst metoder inom
kompani och bataljon vid markförband. Beskrivningarna
ska ge stöd vid frågor som: Vem gör vad och i vilken ordning? Hur gör jag? Vilka dokument ska användas? Vem
ska orienteras? etc. Detta utifrån ett antal olika taktiska
typsituationer.
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Försvarsmaktens förmåga att genomföra, eller ställa
relevanta krav på, underhållsberedningar i samband
med forcerad materielanskaffning måste utvecklas.

Metodanvisningen (förhandsutgåva under 2007) utgör
en ledstång för utbildning av all teknisk personal som kan
komma att ingå i NBG markfunktion.

Till sist – Några erfarenheter
Förståelse för följderna av ständig förändring av materiellt innehåll i NBG är i vissa fall bristande. Aktörer som
har inflytande över materielanskaffning måste ges insikt
att det även krävs resurser (tid, ekonomi, utbildningsmateriel, lärarkompetens) för att kunna utbilda teknisk
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personal, att resurser måste avsättas för att underhållsbereda och anskaffa erforderlig utrustning för teknisk tjänst
(reservmateriel, verktygssatser), etc.
Tidsförhållandena har som sagt varit en utmaning.
Försvarsmaktens förmåga att genomföra, eller ställa
relevanta krav på, underhållsberedningar i samband med
forcerad materielanskaffning måste utvecklas.
En annan utmaning har varit att bygga materiell uthållighet i de delar som har högsta krav på reaktionstid.
Anpassning av krav måste då kunna ske ur alla perspektiv. Operativa chefer måste kunna anpassa krav på vilka
system som är lämpliga ta med i ett tidigt skede lika väl
som att tekniska företrädare måste kunna göra avvägda
avsteg från ”konventionella” krav på tillgänglighet. Ett
”expeditionary mind set” krävs över hela linjen.
Utvecklingen, och den påbörjade produktionen av den
tekniska tjänsten i NBG har givit FMTS många värdefulla erfarenheter för framtiden. Vissa områden kan som
sagt utvecklas och vissa osäkerheter finns fortfarande,
inte minst om rekrytering av teknisk personal. Detta
hindrar inte att FMTS har övertygelsen att förutsättningarna för en väl balanserad materiell tillgänglighet i NBG
är goda och att alla aktörer med fokus på olika delar i den
tekniska tjänsten fortsatt kommer att bidra till detta.
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Flygbåt mot ubåt
Den franska ”Foucault” är den första ubåt som har sänkts på öppen
sjö av ett flygplan. Detta skedde den 15/9 1916 i Adriatiska havet.
TEXT: Kjell Norling, FMV

År 1910 började man på Marinesektion i Österrike-Ungerska försvarsstaben att planera för flygplan för marinen. Tre
marinofficerare skickades till Militäraeronautische Station
i Wiener Neustadt. 1911 började man bygga en Seeflugstation på ön Santa Caterina i Polas hamn. En hangar byggdes
för 20 flygplan. 1913 byggdes en skolflygstation på ön
Cosada i Fasana-kanalen strax norr om Pola.

När dessa flygbåtar inte längre var tilldelade fartyg, så
byggde man Küstenflugstation Combur i Cattaro-golfen (i
nuvarande Montenegro) som låg nära det dåtida Kroatiens
sydgräns. Man kunde inte bara flygspana ”okulärt” utan
kunde ta med sig hem de första flygbilderna på området.

Kotorbukten.

Seeflugstation på Santa Caterina, Pola.
Världens första krigsinsats av flygbåtar ägde rum vid
blockaden av Skutari, när en flottavdelning med deltagare
från alla stormakterna utövade blockad mot den serbiska
enklaven i Albanien. Tre flygbåtar från kaiserliche und
königliche Kriegsmarine utförde stridsuppdrag stationerade
på fartyg.

Flygbåt E21 på fartyg.
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Några Kriegsmarine-anläggningar i Kotorbukten.
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1915 tillkom förutom Seeflugstationerna Santa Catarina,
Cosada och Combur även stationer vid Sebenico, Puntisella
i Polas hamn, Triest, på öarna Lagosta och Spalato. Mot
slutet av 1915 hade man 65 marinflygplan.

Spaning
Den 15/9 1916 befann sig flygbåten L132 tillhörande
Kriegsmarine på återfärden från Durazzo (Durrës i nuvarande Albanien) till Combur (Kumbor i nuvarande Montenegro), då spanaren Seefähnrich Maximilian Sewera upptäckte
en ubåt 10 sjömil sydväst om Punta d’Ostro. Den styrde i
u-läge strax under vattenytan mot nordost. Antagligen låg
den på lur efter båtar som skulle lämna Bocche di Cattaro.
In denna långsträckta bukt befann sig en av Kriegsmarines
viktiga örlogshamnar.
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Seeflugstation Kombur.
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När L132 landade skickades en rapport till Kreuzerkommando. Där konstaterade man snabbt att det inte fanns
några egna enheter i detta område och att det därför måste
handla om en fientlig ubåt.
När sedan Seeflugstation Combur fick order att angripa
den fientliga ubåten lyfte stationskommandanten Linienschiffsleutnant Demeter Konjovic själv tillsammans med
Sewera som spanare i flygbåten L132. Flygbåten följdes
av L135 med piloten Fregattenleutnant Walter Zelezny och
hans spanare Frglt. Otto Freiherr von Klimburg.

slog i 75-metersstrecket, djupare kunde den inte visa. Då
batterierna började avge giftiga gaser trodde besättningen
att de gick en säker död till mötes. Men plötsligt, cirka en
halvtimma efter explosionerna rörde sig djupmätaren något
uppåt igen. De elektriska pumparna fick tillräckligt med
kraft för att rädda Foucault från sin fuktiga grav. Överraskande snabbt bröt Foucault strax därefter vattenytan. Kommandanten LV Léon Henri Devin beordrade sin besättning
att överge ubåten och snabbt ta sig upp på däck.

L135 startar.
Varje flygbåt var utrustad med två 50 kg Schönthalersjunkbomber och fyra lätta 10 kg-bomber. Sjunkbomberna
hade fördröjningsmekanismer som skulle utlösa dem på 10
meters djup.

Nytt flyganfall
De under tiden cirklande flygbåtarna som sökte efter ubåten
började tänka på hemfärd. Lika överraskade blev de då
ubåten dök upp som ubåtsbesättningen blev när flygbåtarna
anföll. Andreofficeren på Foucault reagerade snabbt och
öppnade eld med ett maskingevär mot den lägre flygande
L135.
Flygbåten släppte därpå en av sina 10 kg flygbomber, vilket svepte större delen av besättningen på det smala däcket
över bord. Omedelbart därefter sjönk Foucault.

L135, Lohner typ ”L”.

L135 anfaller
På 800 meters höjd flög maskinerna till ubåtens sista kända
position och började sökandet. Efter ungefär en halv timma
upptäckte Klimburg (L135) ubåten på ungefär 10 meters
djup. Zelezny lät flygbåten sjunka i spiralkurvor ner till 200
meters höjd och flög över längs ubåten och kastade båda
sjunkbomberna. De föll i vattnet ungefär 7 meter babord om
stäven och aktern på Foucault och detonerade på 10 meters
djup. Ubåten försvann och efterlämnade endast litet olja på
ytan, alltför litet för att uppdraget skulle ha varit framgångsrikt.

Foucault sjunker och stiger
För besättningen på Foucault, en ubåt av Brumaire-klassen, kom explosionerna som en blixt från en klar himmel.
Man trodde att man kommit in i ett minfält. Ubåten fick
slagsida och sjönk okontrollerat i djupet. Djupmätaren
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Foucault sjunker.
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Undsättning
Konjovic landade med L132 på vattnet för undsätta de som
lidit skeppsbrott, och Zelezny följde hans exempel med
L135. Hela besättningen på 29 man kunde räddas genom att
den kunde hålla sig fast i flygplanen.

Den franska kaptenen och en sekond flög med de båda
flygbåtarna tillbaka till Combur.

Foucault-besättningen räddas.
Kort tid därefter dök den larmade torpedbåten Tb 100M
upp på scenen, med vilken Foucaults besättning fördes till
Cattaro.

L135 med i sittbrunnen piloten Frglt. Zelezny och
spanaren Frglt. Klimburg. Männen i vitt är kaptenen
Dévin och hans förste officer.

Torpedbåt Tb 100M.

Flygbåtarnas besättningar
Efter denna framgång fick Frglt. Zelezny många telegram
och lyckönskningar brevledes. Fadern skrev fritt översatt:
”Jag gläder mig mycket över din framgång, särskilt över
att ingen moder behöver gråta, då du sänkte den franska
ubåten och därvid räddade hela besättningen.”

Översiktskarta. Front från mars 1916 – september 1918, Alessio > Lezhe (Albanien), Antivari > Bar (Montenegro), Cattaro
> Kotor (Montenegro), Dulcigno > Ulcinj (Montenegro), Durazzo > Durresi/Durrés (Albanien), Kumbor > nära Zelenika
(Montenegro), San Giovanni di Medusa > Shengjin (Albanien), Skutari > Shkoder (Albanien).
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Den var döpt efter den franske fysikern Jean Bernard
Leon Foucault (1819-1868). Den hade inget egentligt torn i
början, försågs sedan med en skärm runt utsiktsplattformen.
1916 försågs den med en 47 mm snabbeldskanon.

Foucault I två vyer.

Gruppfoto framför en hangar i Seeflugstation Combur. Övre
raden Linienschiffsleutnant Demeter Konjovic, undre raden
fr.v. Frglt. Klimburg, Seekadett Sewera, därefter Seekadett
Fritsch. Fritsch var spanare på L48 vid nerskjutningen av
luftskeppet Cittá di Ferrara.

Besättning på L135:

Foucault hade ett dubbelt skrov, i ytläge förträngde hon
410 ton, i u-läge 552 ton. Hon mätte 52,15 m i längd och
5,20 m i bredd och djupgåendet var 3,20 m. Hon hade
två 6-cylindriga dieselmotorer på 420 hk vardera och två
elmotorer på vardera 320 hk. Detta gav henne 10 knops fart
i ytläge och 8,2 i undervattensläge. Beväpningen bestod
av fyra svängbara utanpåliggande torpedtuber och två fixa
torpedtuber med sammanlagt sju 45 cm torpeder. På däck
fanns en 47 mm snabbeldskanon. Besättningen var på 27
man och två officerare, kapten var LV Léon Henri Dévin.

Rang, grad

Piloten Fregattenleutnant Dipl.Ing. Walter Zelezny föddes
den 29/12 1893 i Wien. Han var österrikare, pappan var akademisk bildhuggare. För sänkningen av Foucault fick han
Orden der Eisernen Krone 3. Kl. Han dog den 1/3 1977.
Spanaren Fregattenleutnant Otto Freiherr von Klimburg
föddes den 18/7 1893 i Brokow i Bosnien. För sänkningen
av Foucault fick han Orden der Eisernen Krone 3. Kl. Han
dog den 8/8 1966 i Graz.

Lschlt. > Linienschiffleutnant motsvarar Hauptmann (Armée) eller kapten i svenska armén
Frglt. > Fregattenleutnant motsvarar Oberleutnant eller
”överlöjtnant”
Sfr. > Seefähnrich motsv. Fähnrich eller fänrik
LV > Lieutenant de vaisseau franska marinen motsvarar
Lschlt. vid Kriegsmarine
Kadett vid Kriegsmarine motsvarar svensk trevinklig kadett
eller högrekurselev för yrkesofficerare.

Besättning på L132:

Flygbåt Lohner L typ Tl

Piloten Linienschiffsleutnant Demeter Konjovic föddes
1888. Han var Kommandant för Combur-stationen vid
den aktuella tidpunkten. Tillsammans med Sewera sänkte
Konjovic en trålare vid namn ”Rosie” på 84 ton den 26/8
1916 vid Otranto-barriären med flybgåten L132. Detta var
tre veckor innan sänkningen av Foucault. För detta fick han
Militärverdienstkreuz der 3. Klasse. Han dog 5/1 1982 i
Belgrad.
Spanaren Fregattenleutnant Max Sewera föddes den
17/6 1895 i Stanz i Steiermark. Han var österrikare. För
sänkningen av trålaren tillsammans med Konjovic fick han
die Goldene Tapferkeitsmedaille. Sänkningen av Foucault
var tre veckor senare. Han störtade och dog den 27/9 1917
vid Brindisi som pilot för K193 vid ett nattligt angrepp på
Brindisi. Italienare bärgade liket. Han tilldelades MVK 3.
Kl. postumt.

Flygbåtarna L132 och L135 var konstruerade av Aeroplan
und Karosseriewerke Jakob Lohner & Co I Floridsdorf i
Wien. Leverantör var Ungarische Flugzeugfabrik Aktiengesellschaft i Budapest-Albertfalva. De mätte 10,85 m i
längd och i höjd 3,50 m, övre spännvidd 16,0 m och undre
11,0 m. Tomvikt var 1015 kg och maximal startvikt var
1459 kg. De var utrustade med en 160 hästars rak sexcylindrig Mercedes DF160-motor som drev en tvåbladig
propeller med 2,82 m diameter. De tog maximalt 231 kg
drivmedel vilket räckte för sex timmars flygtid och 630 km
räckvidd. Maximal hastighet var 115 km/h. Besättningen utgjordes av en pilot och en spanare som dessutom var skytt,
fotograf, signalist och kastade bomber.
Beväpningen utgjordes av ett 8 mm Schwarzlose M7/12
maskingevär för spanaren samt bomber av olika slag. Bomberna hängdes upp utanför relingen bak och fram, när bomben fälldes osäkrades den genom en propeller i bakänden.

Ubåten Foucault
Foucault var den fjärde ubåten av 16 i Brumaire-klassen.

Ubåten Foucault den 6/5 1916.
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L135 från ovan.
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FMTM

Invigning av teledriftcentral
i Örebro och Bålsta.
Fredagen den nionde mars i år invigde
Försvarsmaktens Telenät- och Markteleförband
(FMTM) sin Teledriftcentral (TDC) under
högtidliga former.
TEXT: Redaktören
FOTO: FMTM

Försvarsmakten har under de senaste åren genomgått stora
förändringar. För att skapa förståelse för hur Försvarsmakten fungerar idag arbetas det på olika sätt för att synliggöra
verksamheten.
Därför valde FMTM att under invigningsdagen öppna
dörren till TDC där man i normala fall inte kommer in utan
särskild behörighet.

Ledningsinspektören, generalmajor Christer Lidström,
förrättade invigningen och förbandschefen, överste LarsOlof Johansson, presenterade FMTMs verksamhet.
Invigningen avslutades med en demonstration av verksamheten i TDC.
FMTM är ett ständigt insatt insatsförband med ständig drift- >
övervakning, berättar förbandschefen Lars-Olof Johansson.

Ledningsinspektör Christer Lidström i samspråk Mats Lindhé, FMV.
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Vi ser till att telekommunikationerna fungerar såväl inom
Sveriges gränser som till de utlandsmissioner där Sverige
medverkar.
TDC genomför systemdrift och driftledning av Försvarsmaktens gemensamma infrastruktur för telekommunikation
och för sensorer och radiosystem för sjö- och luftstridskrafterna.
Enklare uttryckt innebär det att FMTM ansvarar för
de tekniska system som krävs för att Försvarsmakten ska
kunna stridsleda flygplan och kommunicera med marinens
fartyg.
I arbetet med att effektivisera Försvarsmakten har FMTM
reducerat antalet TDC från sju till en och övergått från
regional till landsomfattande drift.
Teledriftcentralerna är lokaliserade i Örebro och Bålsta.
Ett omfattande arbete har gjorts för att utveckla och modifiera verksamheten.

Fakta FMTM
Försvarsmaktens Telenät- och Markteleförband (FMTM)
är ett ständigt insatt insatsförband i hela beredskapsskalan
såväl internationellt som nationellt.
FMTM inrättades 1 januari 2005. Det skedde genom en
omorganisation av RAB (Redovisningsavdelning Bergsla-

FMTM är ett ständigt
insatt insatsförband med
ständig driftövervakning,

”

gen) och med resurser från S 1, Marinbas Ost, Marinbas
Syd och flygförbanden F 4, F 17, F 21 och F 20.
Från och med 1 januari 2007 tillhör även Försvarsmaktens anläggningsenhet och Försvarsmaktens taktiska datalänkcentral (JDLOC) FMTM.
FMTM ansvarar för Försvarsmaktens teletekniska
infrastuktur. Förbandet produktionsleds av Ledningsinspektören och insatsleds av Högkvarteret, Operativa enheten.
Lite förenklat kan man säga att FMTM är Försvarsmaktens
teleoperatör.
FMTM har ca 320 anställda och bedriver verksamhet vid
15 orter.

Vill du ha mera information kontakta:
Informationschef Maria Törn, 019-39 25 55, 070-287 35 82.

Vy över Teledriftcentralen i Örebro med FMTMs förbandschef Lars-Olof Johansson i talarstolen i samband med invigningen.
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Nyutgivna böcker
IKAROS

Nu har Flygvapenmusei årsbok 2006, IKAROS, som
beskriver vår militära flyghistoria utkommit. Bland
innehållet i denna den sextonde utgåvan kan läsas:

• I en artikel Från propeller till jet tecknar förre flygvapenchefen Sven-Olof Olson en bild av övergången
från propeller- till jetdrift.

• Förord av Saabs vd Åke Svensson.

• En fotokavalkad, Flygvapnet 80 år.

• Så skapades Gripen.

Medlemmar i Östergötlands Flyghistoriska Sällskap
får boken gratis medan andra kan köpa eller beställa
den i Flygvapenmuseets butik, telefon 013-28 35 67.

• Gripen och tekniken som beskriver bland annat den
historiska/politiska bakgrunden för JAS 39 Gripen.
• Erland Svensson belyser i en artikel Den militära
flygaren – roll i förändring.
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Resestipendier för Försvars
Nu finns det två resestipendier för
officerare i Försvarsmaktens tekniska
tjänst. Syftet är att stimulera till
studier av motsvarande funktioner i
andra länder. Stipendierna bekostas
av Kamratföreningen försvarets
tekniska officerare (KamraToff) och
av Saab Aerotech. Båda stipendierna
förmedlas i samverkan med och av
Försvarsmaktens tekniska skola
(FMTS) och utdelas årligen.

Resestipendium för försvarsmaktens tekniska tjänst
Kamratföreningens “uttalande”

TEXT: Anne Allard, Saab.
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Kamratföreningens stipendium upprättades
1999 och något år senare tillkom dåvarande AerotechTelubs stipendium. Hittills
har sju studieresor genomförts. Några
resor har inte kommit till stånd på grund av
mellankommande utlandstjänstgöring.
Studieresor har inneburit besök vid försvarsmakterna i Frankrike, Sydafrika (två
stipendiater), Tjeckien, Tyskland (brittiska armén, två stipendiater) och USA. Stipendierna har utgjort 10 000 kr för
varje stipendiat. Till detta har respektive researrangör och
förbandschef bidragit för att möjliggöra resan ekonomiskt.
På resorna till Sydafrika respektive Tyskland har två
stipendiater deltagit. Ett bra sätt att arrangera en studieresa. I övriga resor har stipendiaterna följt med på resa
planerad av FMV (Frankrike), f.d. ATS (Tjeckien) och
FHS (USA).
Studierna vid brittiska, tjeckiska och sydafrikanska
arméerna har omfattat den tekniska tjänsten vid främst
pansar och artilleriförband. I Frankrike studerades
pansarvärnssystem och i USA telekrig. I samtliga fall
har stipendiaten varit kapten med nyligen genomförd
taktisk kurs vid f.d. Arméns tekniska skola.
Vidstående stadgar är nu anpassade till föreningens
nya ändamål att vidmakthålla samhörigheten mellan aktiva och avgångna tekniska officerare i hela
Försvarsmakten. Därmed ges alla tekniska officerare
i försvaret möjlighet att söka dessa stipendier. Vi
uppmanar särskilt yngre officerare av kaptens grad
att komma in med sina ansökningar till Chefen för
Försvarsmaktens tekniska skola senast 1 april 2007.

off.se

Gustaf Ankarcrona
Ordförande i Kamratföreningen
OBS! I år gäller 1 september som sista ansökningsdag.
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maktens tekniska tjänst

Förr

A1/A2
Främre nivå

Idag

C

B
Bakre nivå

Centralverkstad
(Industri)

Insatsområde
(Stridsfältsnivå)

Stödområde
(Industri och FMLOG)
Support koncept:
• Referenssystem
• Diagnostik
• Rep. av BRE, UE
• RD/UE försörjning
• Förrådshållning
• Supportdesk
• ILS-tjänster

Utveckling mot mer samarbetet
Saab Aerotech är en ledande
leverantör av supportlösningar
och tekniskt systemstöd till det
svenska försvaret. Försvarsmakten
genomgår för närvarande en genomgripande förändring, och Saab
Aerotech har en uttalad ambition
att vara en aktiv samarbetspartner i
den pågående utvecklingen.
– Förändringarna får bland annat
konsekvenser för den tekniska tjänsten och hur hela underhållsområdet anpassas till de nya förutsättningarna, säger
John Belanger, informationschef på Saab Aerotech.
Den gamla strukturen med tre nivåer omformas nu till två
nivåer, som i principbilden härintill kallas insatsområde och
stödområde. För det bakre stödområdet är förutsättningarna
att industrin tar ett betydligt större ansvar än idag.
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Det finns i detta sammanhang många skäl till ökat utbyte
mellan Försvarsmakten och industrin både generellt och på
individnivå. Saab Aerotech har därför sedan flera år ställt ett
resestipendium till Kamratföreningens och FMTS förfogande för att bidra ytterligare till detta.
– Den enda skillnaden mellan de båda stipendierna är att vi
efterfrågar en inriktning mot att stipendiaten lägger tonvikt
på att studera det bakre industriella stödet till den tekniska
tjänsten, säger John Belanger.
Saab Aerotech välkomnar att målgruppen för de två resestipendierna nu kommer att omfatta alla officerare i Teknisk
Tjänst och ser fram emot fler spännande reserapporter, som
naturligtvis ska publiceras i TIFF.

John Belanger
Informationschef, SAAB Aerotech
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Rengöring i spol
Nu kommer det att vara tillåtet att rengöra hjulnaven till fpl 39
med vattenbaserade alkaliska rengöringsmedel istället för nafta.
Rengöringen utförs i spoltvättmaskiner, s.k. karuselltvättar.

TEXT: Birgitta Wistfors, Bodycote Materials Testing AB.

I särskild textruta anges vilka underhållsinstruktioner som är
aktuella samt vilka TO som gäller. Rengöring med vattenbaserade alkaliska rengöringsmedel kan komma att gälla även
för andra materielgrupper. Detta måste styras upp i respektive berörd underhållsinstruktion. Syftet har varit att finna
rengöringsmedel som är bättre ur arbetsmiljösynpunkt och
som minskar belastningen på den yttre miljön samtidigt som
ett bra rengöringsresultat fås jämfört med dagens alternativ.

Bakgrund
Anledningen till att man ville hitta alternativa rengöringsmedel var huvudsakligen följande:
• Det rengöringsmedel som hittills varit godkänt att använda
vid rengöring i spoltvättmaskiner har upplevts som irriterande,
i bl.a. luftvägarna, för den personal som arbetat med rengöringen. Man har inte heller kunnat rengöra detaljer som varit
lackerade eftersom vissa lacker helt enkelt har tvättats bort.
• Från F 7 kom en förfrågan om att få utföra rengöringstester
på hjulnav till fpl 39. Den metod som man ville prova var att
använda rengöringsmedel Aero P, ofta kallad ”Snowclean”, i
spoltvättmaskinen istället för den förskrivna rengöringen med

nafta. Metoden visade sig fungera bra men eftersom Aero P
är ett rengöringsmedel med hög skumbildning (ska läggas på
som ett skum på flygplanet vid rengöring), ger det upphov till
mycket skum i spoltvättmaskinen. Problemet med skumbildning kan visserligen åtgärdas med att tillsätta en s.k. skumdämpare men detta är inte en optimal lösning på problemet.
Projektet att hitta alternativa rengöringsmedel har drivits på
uppdrag av FMV (VO Logistik) och till stor del utförts av Bodycote Materials Testing (BMT) tidigare CSM Materialteknik.

Krav på rengöringsmedel
För att införa ett nytt rengöringsmedel ställdes följande krav.
Rengöringsmedlet skulle:
• vara anpassat för rengöring i spoltvättmaskiner (karuselltvättar), dvs. lågskummande
• kunna rengöra de flesta förekommande metaller samt även
lackerade metaller
• vara ”känt” inom flygplansindustrin
• uppfylla svenska och europeiska krav både för arbetsmiljö
och yttre miljö
• uppfylla kraven i FSD 7772.

Underhållsföreskrifter som handlar om reparation av
huvudhjul respektive noshjul på fpl 39:
J1-A-33-41-03-00A-600A
J1-A-33-41-08-00A-600A
J1-A-33-41-03-00B-600A
J3-A-33-41-03-00B-600B-A
J3-A-33-41-08-00A-600B-A
Tvättmetoder och utrustning för fpl-detaljer och basmateriel, TO AF ALLM 530 000003
Tvättmedel för rengöring med spoltvättmaskiner (karuselltvättar), TO AF ALLM 530 013503.
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tvättmaskiner

Framtagande av möjliga produkter
En marknadsanalys utfördes varvid två produkter som
uppfyllde kraven på ”pappert” återfanns. Båda produkterna
är välkända som rengöringsmedel för flygplansdetaljer och
en av produkterna har också ett s.k. MIL-godkännande
vilket innebär att produkten är provad och godkänd enligt
en amerikansk militär specifikation. Den ena produkten är
dock inte godkänd för rengöring av magnesium. Rengöring
av magnesiumartiklar i spoltvättmaskinerna förekommer
i mycket liten omfattning men för att undvika eventuella
framtida problem med att ”fel” rengöringsmedel används,
beslutades senare att inte gå vidare med denna produkt.
Vi kom även i kontakt med en tredje produkt, som man
ville använda på Saab Aerotech i Linköping. Produkten
uppfyllde ett flertal krav enligt internationella kravspecifikationer.

Utprovning av produkterna
Samtliga tre produkter har provats på laboratoriet för att
fastställa att de uppfyller kraven. De två första produkterna provades också på förband vilket var en viktig del i
utprovningen. För rengöring av fälgar till fpl 39 krävdes ett
godkännande från Saab AB. Vid provrengöringen kunde
även äldre flygplansdetaljer från fpl 35 och 37 användas.
Detta gjordes för att så många material- och materielslag
som möjligt skulle testas. Provrengöringen utfördes på F 17
i spoltvättmaskinerna på 1:a och 2:a kompaniet. Praktisk
utprovning på den tredje produkten utfördes på Saab Aerotech.

Miljögranskning av produkterna
Produkterna har även granskats med avseende på miljökrav.
Sedan miljögranskningen utfördes har en av produkterna,
Ardrox 6333A, omformulerats 2005/2006 för att möta EU:s
lagstiftning om nedbrytbarhet för tensider. Denna förändring påverkar inte produkten ur teknisk synvinkel men gör
den något bättre ur miljösynpunkt.

TIFF nr 1-2 2007

Kraven är uppfyllda!
Efter utprovning och miljögranskning kunde Ardrox 6333A
(M0736-271215) samt Super Bee 300 LFG (M0736271115) godkännas. Samtliga krav i den ursprungliga
kravlistan var uppfyllda!
De två produkterna är införda i FSD 7772, vilken fastställer kraven för rengöringsmedel till spoltvättmaskiner. Denna
standard reviderades samtidigt så att det nu ställs krav på
att rengöringsmedel enligt denna standard inte får inverka
negativt på vissa lacksystem.

Hur ska rengöringsmedlen användas?
TO AF ALLM 530 00003B och TO AF ALLM 530 013503
tillsammans med underhållsinstruktionerna och FSD 7772
beskriver hur rengöringen i spoltvättmaskinerna ska gå till.
En viktig aspekt, som alltid måste beaktas, är att vara
noga med att skölja och torka de rengjorda detaljerna direkt
efter avslutat tvättprogram. Många spoltvättmaskiner, som
finns på förband, har inget automatiskt skölj- eller torksteg
varför detta måste utföras manuellt. Det här är en viktig
åtgärd för att undvika framtida problem med korrosionsskador.
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Upp som en
Den japanska arméns forskningslaboratorium började
1933 utveckla ”Fu-Go-vapnet”, en bombbärande ballong.
TEXT: Tommy Tyrberg, Saab Aerotech.

Ballonger har använts för militära ändamål i stort sett
sedan de uppfanns i slutet av 1700-talet. Vanligen har
det varit fråga om förtöjda ballonger som använts för
taktisk spaning och eldledning, men ballonger har även
använts för luftförsvar (olika varianter på spärrballonger
och som radarbärare), transporter (från det inneslutna
Paris 1870-71) och strategisk spaning (av USA mot
Sovjetunionen och Kina på 1950-talet).
Däremot har ballonger av naturliga skäl sällan utnyttjats för offensiva operationer. Egentligen tycks det
bara ha hänt två gånger. Första gången var så tidigt som
1848-49 då österrikarna försökte sig på att bombardera
Venedig, som var under belägring, från små obemannade ballonger. Den direkta anledningen lär ha varit
att det var mycket besvärligt att gruppera belägringskanoner i träsken runt Venedig.
Till en början verkade det hela lovande – en bomb
träffade t.o.m. San Markusplatsen – men så vände
vinden i det kritiska ögonblicket och ett antal bomber
landade i de österrikiska ställningarna vilket snabbt
gjorde slut på projektet.

Mot USA
Det skulle dröja 100 år innan bombfällning från ballonger prövades igen, och nu i betydligt större skala.
Det var japanska arméns forskningslaboratorium som
1933 började utveckla ”Fu-Go-vapnet”, en bombbärande ballong. Ursprungligen var tanken att använda
små ballonger över korta avstånd (ca 100 km) men efter
krigsutbrottet 1941 började man även fundera på att
använda ballongerna mot USA.
Tanken var närmast att åstadkomma stora bränder i
skogarna i nordvästra USA, något som även japanska
flottan utan framgång försökte sig på med hjälp av
ubåtsbaserade flygplan hösten 1942.
I mars 1943 hade man utvecklat en ballong med 6
meters diameter som kunde hålla sig i luften upp till
30 timmar på 8,000 meters höjd. Tanken var att ballongerna skulle släppas upp från en ubåt ca 1000 km
utanför den amerikanska kusten och medföra en 5 kilos
brandbomb. Räckvidden begränsades av att den automatiska höjdhållningen inte klarade av temperatur- och
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tryckförändringen i ballongen vid övergången mellan
dag och natt och flygtiden var därmed begränsad till
ca 12 timmar. Två ubåtar (I 34 och I 35) modifierades
som ”ballongfartyg” och 200 ballonger tillverkades,
men i augusti 1943 stoppades projektet, eftersom alla
tillgängliga ubåtar behövdes för andra uppgifter.
Under tiden hade dock en upptäckt gjorts som möjliggjorde en betydligt ambitiösare ”ballongoffensiv”.
Centrala Meteorologiska Observatoriet i Tokio hade på
uppdrag av Armén studerat luftströmmarna över norra
Stilla Havet med radiosonder sedan 1942 och upptäckt
att särskilt under vinterhalvåret (november-mars) gick
en mycket kraftig luftström på hög höjd (> 9 000 meter) mot öster över Stilla Havet.
Japanerna hade upptäckt det som senare skulle bli
känt som jetströmmen. Västvinden var så stark att en
ballong kunde korsa det 10 000 km breda Stilla Havet
på 30 till 100 timmar med ett medeltal på 60 timmar.
Detta gjorde det i princip fullt möjligt att sända ballonger direkt från Japan till USA.

Förstörde sig själv
Det problem som måste lösas var att klara höjdhållningen trots att gastemperaturen i ballongen kunde
variera från +30° C på dagen till -50° C på natten.
Detta löstes genom en avtappningsventil som släppte
ut gas ur ballongen när trycket blev för högt och ett
barometerkontrollerat ballastsystem som fällde ballast
när ballongen sjönk under 9 000 meters höjd.
Ballasten bestod av ca 32 små sandsäckar som
hängde under en metallring och fälldes med hjälp av
krutpatroner. När all ballast var slut fällde ballongen
sina bomber och förstörde sedan sig själv med en liten
brandladdning fäst vid ballonghöljet.
De största problemen i utvecklingsarbetet var att få
fram komponenter, i synnerhet batterier, fjädrar, gummidetaljer och krutpatroner, som fungerade tillförlitligt
vid mycket låga temperaturer. Kolsyresnö användes för
testerna och praktiskt taget hela Japans produktion av
kolsyresnö togs i anspråk under sommaren 1944!
Den ökade vikten av kontrollsystemet inklusive
>
ballasten innebar dock att ballongerna måste göras
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Tanken var närmast att åstadkomma
stora bränder i skogarna i nordvästra
USA, något som även japanska flottan
utan framgång försökte sig på med hjälp
av ubåtsbaserade flygplan hösten 1942.
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betydligt större. Med en diameter om 10 meter rymde ballongerna ca 550 m3 vätgas, vilket gav en lyftkraft om ca 450
kilo vid havsytan och 140 kg på 8 000 meters höjd.
Av den totala lasten utgjorde 10 till 30 kilo ”nyttolast”
i form av bomber. Relationen ballast/bomber varierades
med hänsyn till de prognostiserade vindförhållandena men
bomblasten var i genomsnitt ca 20 kg. En typisk last bestod
av en 15 kg sprängbomb m/2592 eller 12 kg brandbomb
m/2597 plus upp till 4 st. 5 kg brandbomber (för den oinvigde kan nämnas att den japanska tideräkningen utgår från
solgudinnan Amaterasus instiftan av kejsardömet 660 före
Kristus, år 2597 är alltså lika med 1937).

Den fjäderbelastade avlastningsventilen som släppte ut gas
när övertrycket i ballongen översteg 4 gram/cm2. Denna
ballong hittades i Holy Cross, Alberta, Kanada 21.1 1945

Japanpapper

Den ”klassiska” bilden av en bombballong. Bilden är tagen
under tester i USA med en upphittad intakt ballong.
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När det gällde själva ballongen valde japanska armén
ett tillsynes udda material, nämligen det åtminstone av
modellbyggare förr välkända japanpappret. Detta tillverkas
av fibrer från kozo-busken (Brousonettia kazinoki) och
framställningen är ett hantverk med mycket långa traditioner. Japanpapper har god hållfasthet i dragled och är mycket
lättare och har bättre gastäthet än traditionellt ballongsilke.
Dessutom saknade materialet annan militär användning.
Den enda nackdelen är att det mycket lätt skadas av spetsiga föremål varför ballongerna måste sammanfogas och
täthetsprovas i stora öppna utrymmen med släta golv. En
mängd teatrar, sumobrottningsarenor och liknande rekvirerades därför som ”slutmonteringshallar”.
Ytterligare ett problem var att det bästa sättet att foga
samman pappersarken visat sig vara att klistra ihop dem
med ett stärkelseklister konnyaku-nori som framställdes
av arumrot. Vid det här laget (vintern 1944/45) var emellertid livsmedelsbristen svår i Japan och konnyaku-nori var,
liksom annat stärkelseklister, ätligt varför svinnet blev avsevärt, i synnerhet som skolbarn i stor utsträckning användes
för att tillverka ballongerna.
Under hösten 1944 bildade den japanska armén det
”Speciella Ballongregementet” om 2800 man i tre bataljoner med inalles 8 kompanier plus en provenhet, en meteorologisk avdelning och ett antal radiopejlstationer. Totalt
byggdes 24 startplatser (3 per kompani) längs kusten öster
och nordöst om Tokio. Målsättningen var att 15 000 ballonger med drygt 350 ton bomber skulle sändas iväg under
”jetströmsäsongen” från november 1944 till mars 1945.
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Så långt nådde man nu inte. Totalt lyckades japanerna
bara få iväg 9 300 ballonger från 3 november till mitten av
april. Problemen var av två slag. Dels är det allt annat än lätt
att hantera även en relativt liten ballong i hård vind och i genomsnitt var vädret inte tjänligt mer än en dag av tre. Dels
var det bara en av de tre bataljonerna som hade utrustning
att producera vätgas och pumpa ut den till startplattorna
via rörledningar. Till de övriga måste vätgasen levereras i
ståltuber, drygt 50 stycken 60-kilos tuber per ballong, som
sedan skulle returneras till tillverkningsplatsen via ett överansträngt och alltmer bombskadat järnvägsnät.

Undvek sjöbris
Ballongerna sändes iväg i grupper, om möjligt på morgonen, för att undvika sjöbris och helst efter ett högtryckspassage. Trots att cirka 30 man användes för att manövrera
ballongen var det svårt att starta när vindstyrkan översteg >
2 meter per sekund.

Hjärtat i ”styrsystemet”, fyra aneroidbarometrar. Den
triangelmärkta aneroiden var en ”säkring” som spärrade
bomb- och ballastfällning tills ballongen nått 8 000 meters
höjd (och förhoppningsvis lämnat japanskt territorium).

En bild från en film som visar hur den automatiska ballastfällningen fungerade. En krutpatron har just sprängts och en ballastsäck faller nederst till höger. Av bilden framgår också tydligt att krutet inte var röksvagt. Lägg märke till ”huvudbomben”
som hänger i mitten med nosen nedåt och de två cylinderformade 5 kilos brandbomberna till vänster.
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I varje ballonggrupp ingick en eller ett par ballonger som
bar en radiosändare i stället för bomber. Under gynnsamma
förhållanden kunde dessa krysspejlas upp till 30 timmar,
dvs. ungefär halvvägs över Stilla Havet. Resultaten av pejlingarna var så pass goda att japanerna kände sig säkra på
att en del av ballongerna faktiskt nådde USA.
Mycket riktigt rapporterade den amerikanska pressen att
en mystisk ”fallskärm” setts och att en explosion inträffat
nära Thermopolis i Wyoming den 6 december 1944, men
sedan blev det helt tyst.
Den första ballongen hade faktiskt rapporterats (och skjutits ned) av ett örlogsfartyg utanför Kalifornien redan den 4
november, men det tog några veckor innan de amerikanska
myndigheterna insett vad som pågick. När detta skett beslöt
man att mörklägga hela ballongkampanjen, i medvetande
om att amerikanska nyhetsmedia var den enda väg som japanerna kunde få information om var ballongerna hamnade.
Ballongerna gjorde i och för sig ingen skada alls till att
börja med, men om kampanjen fortsatte över sommaren
1945 var risken för omfattande skogsbränder uppenbar
och dessutom var den amerikanska underrättelsetjänsten
medveten om att japanerna experimenterat med att sprida
biologiska stridsmedel (bl.a. böldpestbakterier) från luften
i Kina. Ganska omfattande motåtgärder vidtogs därför.
Radarstationer grupperades längs Washingtons och Oregons
kust och jaktförband under utbildning förlades i nordvästra
USA för att kunna sättas in mot ballongerna. Dessutom
förflyttades en fallskärmjägarbataljon till området för att vid
behov bekämpa skogsbränder i väglösa områden.

ballongerna rapporterades i norra Alaska medan två hamnade
så långt söderut som i nordvästra Mexiko. Den ballong som
kom längs österut hittades i Farmington i Michigan, bara ca
30 km från Detroit. Det största antalet ballonger rapporterades
från Oregon (40), British Columbia (38), Alaska (33), Montana (32) och Washington (25).
Jaktflygets insatser blev inte särskilt framgångsrika. Trots att
man ibland var förvarnad genom att avlyssna de radioförsedda
ballongerna var det svårt att lokalisera ballongerna och radarkedjan längs kusten blev inte operativ förrän i april 1945 då
ballongkampanjen i stort sett var över. Även att nå och träffa
ballongerna på mellan 9 000 och 12 000 meters höjd visade
sig förvånansvärt besvärligt. Bara drygt 20 ballonger blev
därför nedskjutna och av dessa sköts inte mindre än nio ned av
F6F Hellcat-jaktplan över Attu i Aleuterna den 13 april.

Undersökte mineralen
Samtidigt pågick arbetet med att lokalisera exakt varifrån
ballongerna kom. Den viktigaste ledtråden var egenartat nog
sanden i ballastsäckarna. UGS, den amerikanska geologiska
undersökningen undersökte noggrant både mineralen i sandkornen och mikrofossil och kunde snabbt fastställa att sanden
kom från en havsstrand på den japanska huvudön Honshu.
Att lokalisera startplatserna mera exakt tog längre tid men i
april 1945 hade man ringat in sandens ursprung till endera av
två stränder, en nära Sendai norr om Tokyo och en på Kantohalvön 60 km sydost om Tokyo. Alternativ 2 visade sig ligga
bara någon kilometer från det viktigaste startområdet.
Ungefär samtidigt upphörde dock ballongerna att komma.
Uppgifterna varierar beträffande anledningen till att ballongoffensiven upphörde i mitten av april och om det var
meningen att det skulle bli ett tillfälligt uppehåll eller ett
definitivt slut på projektet. Det verkar klart att den amerikanska bomboffensiven med tilltagande kaos inom industri
och kommunikationer spelade in. Den nästan totala bristen
på uppgifter om effekten av ballongerna tycks också ha
inverkat. Å andra sidan var det ju bara under sommaren och
hösten som det fanns någon egentlig möjlighet att åstadkomma skogsbränder.
Några veckor efter att de sista ballongerna anlänt visade
sig avigsidan med mörkläggningstaktiken. Man kan inte

En ”gondol” sedd underifrån. I mitten bomblåset omgiven
av sladdarna till krutpatronerna.

Nordvästra Mexiko
Totalt inrapporterades ungefär 310 ballonger, men förmodligen landade betydligt fler obemärkt i västra Nordamerikas
ödemarker, så den japanska skattningen att 10 % av ballongerna skulle nå Nordamerika kan mycket väl vara riktig. Att
många ballonger som hamnade i ödemarksområden undgick
upptäckt styrks bl.a. av att en ballong i Alaska inte hittades
förrän 1955, alltså tio år efter krigsslutet!
Spridningen var stor både i djup och i sida. De nordligaste
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Nichigeki-teatern i Tokyo, en typisk ”slutmonteringshall”
för bombballonger.
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Huvudbasen vid Otsu nordost om Tokyo fotograferad efter
kriget. Lägg märke till ”startplattorna”, vätgastankarna
och skyddsrummen som grävts in i dalsidorna. Startplatserna lades helst i smala djupa dalgångar för att få vindskydd.

varna allmänheten
för något som inte får
nämnas offentligt. Den
5 maj 1945 dödades en
lärarinna och fem barn
i en söndagsskolegrupp nära Lakeview i
Oregon när de försökte
flytta en ballong som
de hittat under en
utflykt i skogen.
De blev därmed de
enda civila som dödades genom fientlig
vapenverkan på
USA:s fastland under
andra världskriget.
Efter denna händelse gick myndigheterna den 22 maj
ut med en varning
för att röra ballonger
eller andra främmande Minnesmärket över de sex döda i
föremål och japanerna
Lakeview.
fick därmed reda på att
ballonger faktiskt hade nått USA. Resultatet blev en serie
hot om en återupptagen och utvidgad offensiv i japanska
medier. Det antyddes till och med att bemannade ”kamikazeballonger” skulle användas. Av detta blev dock intet.
Ballonganfallen återupptogs aldrig.

Meningslöst
Hur skall man då värdera ”ballongoffensiven”? Den brukar
beskrivas som ett utslag av desperation, och det är svårt att
inte hålla med. Utsikterna att nå några resultat av betydelse
var minimala. Dessutom var den japanska taktiken förvånansvärt ogenomtänkt. Årstiden var den sämsta möjliga.
När man studerar ”bombballongerna” slås man dessutom
av att japanerna lade ned mycket arbete på att utveckla
själva ballongerna men inte alls tycks ha reflekterat över hur
bomblasten borde fungera. Att fälla femtonkilos sprängbomber på måfå över ett så glesbefolkat område som västra
USA är ju totalt meningslöst. Även brandbomberna var
emellertid dåligt lämpade för sitt ändamål.
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Ballongerna var inte helt lätta att hantera ens i måttliga
vindar. Den här bilden visar varför det gick åt 30 man att
”sjösätta” en ballong.

Amerikanska soldater granskar en anträffad ”gondol”.
Knappast en helt riskfri sysselsättning eftersom en sprängbomb och en brandbomb (samt en ballastsäck) hänger kvar.
Det rörde sig om tämligen tunga termitbaserade standardbomber som var väl lämpade att slå igenom tak på byggnader och att åstadkomma bränder i slutna utrymmen genom
sin förmåga att brinna utan syretillförsel. När det gäller att
åstadkomma skogsbränder hade emellertid ett större antal
små petroleum- eller fosforbaserade bomber som spred
brandsatsen över en större yta varit oerhört mycket effektivare.
Bisarrt nog så kan man kanske ändå hävda att ballongoffensiven faktiskt påverkade krigets förlopp, om också obetydligt. Den 10 mars 1945 fastnade en ballong i en högspänningsledning nära Yakima i Washington och kortslöt den.
Ledningen gick till de då topphemliga kärnreaktorerna i
Hanford som höll på att producera plutonium till den första
atombomben. Reaktorerna snabbstoppades automatiskt då
krafttillförseln bröts och inga skador uppstod, men det tog
3 dygn innan de åter var uppe i full effekt.
Eftersom kärnvapenprogrammets tidtabell vid denna
tidpunkt helt styrdes av tillgången på klyvbart material så
kan man därför med viss rätt anta att ballongen faktiskt
förlängde andra världskriget med något eller några dygn.
Två ballonger finns bevarade. Den ena finns i Smithsonians flygmuseum vid Dulles International Airport, Washington, den andra (på lån från Smithsonian) i ett ballongmuseum i Albuquerque i New Mexico.
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Kära läsare!
Som du säkert märkte så fanns det i det föregående numret ingen vinternöt. Däremot fanns det en pristagare till den närmast föregående nöten. Eftersom nötterna har varit ett omtyckt inslag i tidningen, så
har redaktionen beslutat att föra traditionen vidare, så vi börjar om igen i detta första nummer med den
nygamla redaktionen. Vinnaren till detta nummers sommarnöt publiceras i sedvanlig ordning i nästföljande nummer. Så, väl bekomme och skicka gärna in din lösning.

Sommarnöten
Major Alikant Pansarkruka hade haft en rejäl dos av spirituella vätskor på
mässen i glada kollegors lag. När det började bli tillräckligt, så inmundigades även en beaktlig mängd kaffe för att uppväcka livsandarna, varefter
hemfärden anträddes. Timmen var sen.
Hemma hade majoren en hustru och en klocka som slog hel och halvtimmar, de senare med ett slag. Just som han öppnade dörren hörde han
klockan slå en gång. En halvtimme senare slog den en gång. Hustrun sov
gott men Alikant var klarvaken och räknade slagen. Efter åter en halvtimme
slog den en gång igen – och en halvtimme senare ännu ett ensamt slag.
Majoren fattade ingenting. Var det fel på klockan? Han gick upp och stirrade på sitt fina golvur. När blicken till slut fokuserade på urtavlan och han
äntligen såg hur visarna pekade – då förstod han.
Hur dags kom mannen hem?
Alla godkända svar deltar i dragningen och en premie utlovas till vinnaren. Svaren vill vi ha in senast den
27 augusti 2007 till: TIFF-redaktionen, FMV Logistikstöd, Honnörsgatan 20, 352 36 Växjö.

Nötvinnare TIFF nr 4/06
Kjell Eklund
Nästkvarnsgatan 5 B
732 34 ARBOGA
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Kontaktpersoner
Artiklar om verksamheten ute på våra förband, och det gäller både armé, marin och flyg, lyser ofta med sin frånvaro.
Rapportera gärna om något som ni är duktiga på eller något som är unikt för er del.
Har du uppslag till, eller själv vill skriva, någon artikel som kan intressera TIFF-läsarna kontakta gärna någon av
nedanstående kontaktperson för eventuell hjälp eller vägledning. Det går givetvis också bra att kontakta
redaktören direkt på telefon 0470-751483.
Fortfarande gäller att tidningen görs ”av oss – för oss”
Redaktören

Kontaktpersonerna finns inom olika specialområden
och organisationsenheter vilket framgår nedan:
Namn
Stefan Tiller
Jonny Lennartsson
Hans Öhlund
Mikael Eriksson
Bo Svensson
Rickard Wahrby
Björn Wennergren
Lars Lindegårdh
Mats Nilsson
Lars Unnerfelt
Hans Karlsson
Kenneth Modig
Stefan Frisk
Tomas Titus
Lars Hartman
Ola Jonsson
Pontus Berg
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Organisation
F7
F 17
F 21
FMTS
Hkpflj
Marina Basbataljonen
P4
TeK Mark
TeK Mark
TeK Mark
TeK Vapen
TeK Ledsyst
TeK Mark
FMLOG/Teknikdivision
T2
MSS

Ort
Såtenäs
Ronneby
Luleå
Halmstad
Linköping
Karlskrona
Göteborg
Skövde
Revingehed
Visby
Boden
Boden
Enköping
Eksjö
Arboga
Karlstad
Skövde

Tfn
0510-47 70 24
0457-47 17 61
0920-23 46 31
035-266 23 32
013-23 37 42
0455-868 77
031-69 26 71
0500-46 59 11
046-36 82 51
0498-29 56 40
0921-680 82
0921-683 26
0171-15 87 00
0381-182 27
0589-404 58
054-10 31 52
0500-461 72
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