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Bästa läsare!
Hösten har kopplat sitt grepp och som vanligt är det en hektisk tid då mycket ska hända.
Produktionsdialog 2 ska genomföras mellan HKV och förbanden för att balansera behov och till-
gång i förbandsanslaget (6.1). Det slutar i de sedvanliga verksamhetsuppdragen (VU) i december. 
Materieldialog genomförs parallellt för att balansera materielplanen (anslag 6.2) som sedan fastställs 
i november. Även planeringsförutsättningarna för nästa års budgetunderlag analyseras samtidigt. 
Mitt i allt detta lanserar också regeringen årets budgetproposition. Det här året en ganska kontro-
versiell ”prop” som ledde till att försvarsministern avgick.

Exakt hur nedskärningarna i försvarsanslaget påverkar oss på kort sikt vet jag inte ännu men det 
får stora konsekvenser på lång sikt. Nedskärningarna är ju riktade mot materielanslaget så mycket 
talar för att hela system stryks eller skjuts på framtiden. Förutsättningarna för teknisk tjänst påver-
kas, såvitt jag kan bedöma, inte direkt av detta.

De nya reduceringskraven ska läggas till de redan befi ntliga. Kraven i försvarsförvaltningsutred-
ningen (FFU) är ännu inte uppnådda. Mycket kvarstår att göra. Logistikchefen driver, i den andan, 
f.n. ett förstudiearbete för att kunna föreslå och senare införa en mer rationell och effektiv logistik-
organisation. Jag har i en av mina tidigare ledare berört behovet av att konsolidera befi ntliga aktörer 
inom ledningen av teknisk tjänst. Behovet kvarstår i allra högsta grad och kommer att omhändertas i 
logistikchefens arbete.

Ytterligare ett viktigt arbete som vi driver inom PROD LOG är att ge underlag till personal-
direktören avseende behov av teknisk personal i framtiden. Ett strategiarbete för teknisk personal. 
Relativt hög rörlighet präglar i dag teknisk personal. Många tekniker söker sig också till andra fack 
inom FM i brist på en tydlig och bra matchning inom det egna ”facket”. Här anser jag att vi måste 
tänka om. Var ska vi ha offi cerare och var ska mer fast personal placeras? Rimligtvis kan en hel del 
av den tekniska personalen i stödorganisationen vara civil med en prognos att stanna längre inom 
sitt gebit. Tekniska offi cerare bör nyttjas såväl i stödorganisationen som insatsorganisationen och 
därmed utgöra en mer rörlig del. Den här beskrivningen var grov och schabloniserad men ger en hint 
om pågående startegiarbete. I ett senare nummer av TIFF hoppas jag få tillfälle att beskriva resulta-
tet av arbetet mer utförligt.

I mitten av november genomförs för andra året i rad det försvarsmaktsgemensamma funktions-
mötet/konferensen för teknisk tjänst i Halmstad. Förra årets konferens föll väl ut och jag hoppas, 
trots budgetrestriktioner, på lika god uppslutning och ett lika bra resultat som i fjol. I skrivande 
stund håller programmet på att utarbetas och det ser riktigt intressant ut. 

Till sist önskar jag alla läsare
en givande höst i teknikens namn.
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I samverkan mellan FMV och TeK Ledsyst har en förstudie 
av programvaruverksamheten inom området Lednings-
system genomförts under våren 2007.

FMV LogStöd/Kjell Norling tog som ansvarig för ett 
antal av FMV:s övergripande och generella TO (teknisk 
order) på sig att i samarbete med TeK Ledsyst genomföra 
denna förstudie.

Kjell Norlings arbete med framtagning av regelverk inom 
de fyra materielområdena är i ett utvecklingsskede. Ett av 
regelverken som berör programvaruverksamhet är TO AF 
LEDN 800-000101 – ”Generella regler för hantering av 
databärare ingående i FV Marktelesystem”.

Regelverkens totala omfattning framgår översiktligt av 
följande bild.

En arbetsgrupp (Ag Pgm-vht) med representanter från FMV 
AK Log & Led, TeK Ledsyst samt industrin tillsattes för att 
utreda förutsättningarna om det är möjligt att inom området 
Ledningssystem:
• Ensa regler, rutiner och styrande dokument
• Ensa benämningar och begrepp
• Ensa roller samt ansvars- och uppgiftsfördelningar
• Uppnå kostnadsbesparingar
• Identifi era krav och behov av åtgärder.

Kartläggning av befi ntlig programvaruverksamhet
Berörda system/objekt:
I samband med FMTM projekt RAMMLÖSA skapades en 
förteckning över Materielsystem (MS) och delsystem.

Förstudie

Programvaruverksamhet
Antalet system som är programvarubaserade har ökat lavinartat inom
FM – fi nns det tillräckligt med förutsättningar, regler, rutiner och stöd
för berörda aktörer så att dessa kan vidmakthålla ledningssystemens
programvarukonfi guration på ett hållbart sätt?

Mark

TO AF Underhållssystem

TO AF LEDN 800-000101
Generella regler för hantering

av Databärare  ingående i 
FV Marktelesystem. 980702

Administrativa
rutiner

Administrativa
stödsystem

Flyg+bas

RALU
RALT

LIFT

TO AF

Flyg+bas

RAFU
RAFT

FENIX (flyg)

LIFT (bas)

TO AF

Sjö+bas

RASU
RAST

LIFTLIFT

TO AF

RAMU
RAMT

TEXT: Kjell Ericsson, Saab Aerotech.
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Då konstaterades att TeK Ledsyst var ÄFR (ägarföreträda-
rens representant) för ca 20 olika MS och 150 delsystem. 
Initialt använde Ag underlaget för att inventera och redovisa 
vilka delsystem som har någon typ av konfi gurationsstyran-
de programvara. Vi insåg ganska snart att med de begränsa-
de resurser och den korta tid som vi hade till förfogande inte 
skulle räcka för en total inventering. Inventering avslutades 
när Ag fi ck kännedom om CIO lista över IT-system och rol-
ler vilken omfattar mer än 1100 olika system.

FMV använder sig av ett antal stödsystem nämligen:
Produktkatalog, MDB och DIUS samt FRIDA. FMV 
använder både Produktkatalog och DIUS för att redovisa 
produktstrukturer. En sökning visade att det fanns ca 120 
unika programvaror med M-nr M3184 redovisade i system 
MDB och ca 100 i system FRIDA.
Ag konstaterade att det fi nns många sätt att redovisa och 
identifi era programvaror – där M-nr är ett system.
I system FREJ fi nns gruppen M318 Programvaror med 
följande M-nr:
• M3180 Systemprogramvaror (t.ex. operativsystem, 
 databashanterare, hjälpprogramvara)
• M3181 (reserv)

• M3182 Generella tillämpningsprogramvaror (t.ex. kontors-
 informationssystem, grafi ska användargränssnitt)
• M3183 (reserv)
• M3184 Specifi ka tillämpningsprogramvaror (programvara  
utformad för en viss typ av verksamhet/användning)
• M3185 (reserv).

För system STRIC fi nns dessutom ett antal databärare som 
är registrerade med F-nr.
En obesvarad fråga är hur många programvaror det fi nns 

som varken har M- eller F-nr.

Styrande dokument
I system DITO fanns (i början av 2007) ca 230 st. TO (tek-
nisk order) såväl generella som objektspecifi ka (130 st. AF, 
2 st. DF, 70 st. MF och 30 st. UF) som på något sätt berör 
programvaruverksamheten.

Utöver TO fi nns det ett antal skrivelser och handböcker. 
Ag har förtecknat 65 styrande dokument, följande bild 
utgör ett exempel på den information som insamlats. I de 
två fälten till höger har Ag redovisat sin syn på respektive 
dokuments status samt åtgärdsförslag.

Dokumentets 

Ben.

Dokumen-

tets Bet.

Fastst. datum Dok.

typ

Utgi-

vare

Handläggare Status Åtgärdsförslag

Generella regler för 

hantering av data-

bärare ingående i 

FV marktelesystem

TO AF LEDN 

800-000101B

980702 TO FMW FuhM/Jan-

Olaw Pers-

son. Ny handl 

Kjell Norling

Tyngdpunkt på hur 

olika media ska 

hanteras. Beskriver 

distributionsförfa-

randet i en orga-

nisation och med 

arbetssätt som är 

föråldrade.

Uppdateras eller 

ersätts.

Generella regler för 

hantering av data-

bärare inom FM

TO AF LEDN 

800-

xxx TO xxx xxx Utkast till dok 

som skulle ersätta 

ovanstående.

xxx

Förvaltningshand-

bok IS SWERAP

AFIA-

2001:0101

020304 Hb FMTM? Ulf Åsing Kopplad till be-

grepp och modeller 

i DITen. Innehåller 

inte någon distribu-

tionsprocess.

Slås ihop med 

dok nr: 28, 29 & 

övriga ej id Förv.

hb - eftersom 

innehåll är likartat

Regler för hante-

ring av databärare 

med tillhörande 

dokumentation för 

DBU 290

TO AF DBU 

290-1

950620 TO TO FMV Hänvisar till över-

gripande TO AF (ref 

dok 1). Föråldrad 

både ang. organi-

sation o arbetssätt. 

Planer fi nns på att 

uppdatera den.

Upphävs när 

nytt Pgm-dok är 

framtaget.

>
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Tillsätt en utökad arbetsgrupp med 
representation från samtliga AK,Tek och CIO.

Gemensam portal (FM)
Klargör hur olika typer av TO skall 

användas(FMV)
En servicedesk (FM)

Entydig princip för identifiering för 
programvarusystem (FMV/ FM)

Upphävande av obsolet 
dokumentation (FMV/FM)

Övrigt

En genomlysning av de styrande dokumenten visade att 
informationen var spretig och otydlig avseende märkning, 
registrering och distribution av programvaror. Det var oklart 
hur konfi guration, dvs. versionshantering, införandestatus 
och spårbarhet skulle hanteras. Berörda aktörer, deras kon-
taktytor, roller och ansvar var också otydliga. Det fanns en 
allmän uppfattning om att enhetliga regler, rutiner, policys 
saknades och att varje MS hade skapat mer eller mindre 
egna sådana för att hantera sin programvaruverksamhet.

ÄFR-processen
TeK Ledsyst använder bl.a. nedanstående bild i sitt 
VHL-system för beskrivning av ÄFR- (ägarföreträdarens 
representant) och Vidmakthållandeprocessen. Rollerna som 
anges i bilen har betydelsen TSL (tekniksystemledare) och 
är kontaktyta mot MSA, TFF (teknikfunktionsföreträdare) 
och utgör kundyta mot organisation eller brukare samt TL 
(teknikledare) och är ÄFR för ett tekniksystem eller system.

TFF (DÄ)

TSL

TL

TSL/TL

Felrapporter
Önskemål

Krav

Initieras av TL

CCB ÄFR
Beslutsmöte

CCB MSA
Beslutsmöte

Beredning

System

Åtgärd

(TA/TV, FMV, Industri)

Uppdrags-
beskrivning

Inleverans
(ev. ny DÖL)

Större
ändring

Mindre
ändring

Nej Nej

Ja

Ag konstaterade att:
Det är oklart hur klassning av en ”Större respektive Mindre 
ändring av programvara” beslutas

Det är oklart vilka parametrar som DÄ/TeK får ändra på 
efter driftöverlämning (DÖL) utan att designansvarig (DgA) 
ansvar påverkas

Aktuellt konfi gurationsläge och spårbarhet för mindre 
ändringar ej dokumenteras på ett tillfredställande sätt idag

Erforderliga Stödsystem saknas.

Benämningar och begrepp
Inledningsvis hade Ag en uppfattning att förstudien skulle 

kunna avgränsas till Insatsledningssystem. Men blev snart 
tillrättavisade och ombedda att läsa ”Nomenklatur för FM 
inom Ledningssystemområdet” (Nomen FM Led).
Av dokumentet framgick att begreppen Insats- och Verk-
samhetsledningssystem är ”Äldre beteckning för vissa 
datorstödda informationssystem. Begreppet bör undvikas”.

I övrigt noterar Ag att det saknas defi nitioner och
terminologi bl.a. för beskrivning av FM/FMV program-
uppdateringar.

Hur andra aktörer gör
Vid såväl FM, FMV som industrin har eller kommer man 
att införa så kallade standardiserade arbetsplatser. När dessa 
arbetsplatser införts fi nns möjlighet att till exempel: invente-
ra såväl maskinvara som programvara, installera och hantera 
säkerhetsuppdateringar samt ge viss fjärrsupport. Ag anser 
att en okontrollerad dynamisk uppdatering av programvaror 
och grunddata i IL-system inte är en hållbar och realistiskt 
metod i nuläget. Orsaken är att de krav på ackreditering, 
systemsäkerhet, fl ygsäkerhet och spårbarhet som ställs i 
bl.a. DIT 04 och RML inte kan innehållas..

Sammanfattning från kartläggningen:
• Det saknas ensade och gemensamma regler och rutiner för 
programvaruverksamheten
• Det fi nns ett antal såväl FM- som FMV-dokument som bör 
uppdateras, upphävas eller ensas
• Såväl FMV som TeK Ledsyst saknar stödsystem som på 

ett enhetligt sätt redovisar konfi guration och licens-
avtal för anskaffade programvaror
• Befi ntliga uppgifts- och ansvarsfördelningar är ej 
dokumenterade på ett entydigt sätt. Även om vissa 
uppgifter är dokumenterade så är informationen inte 
tillräckligt spridd, känd eller implementerad hos alla 
aktörer
• Motsvarigheten till den så kallade TeK-ordern 
saknas inom FMV
• Någon gemensam arbetsyta (portal) för FM och 
FMV fi nns inte i nuläget trots att beröringspunk-
terna är påtagliga för regler, rutiner och stödsystem

Såväl klassning av större/mindre programvaru-
ändring som vilka parametrar FM får ändra på efter 
driftöverlämning är oklara.

Krav, behov och förslag till åtgärder
Ag Pgm-vht har identifi erat och dokumenterat 29 

förslag till åtgärder i en förstudierapport. I rapporten fi nns 
en kort beskrivande text för respektive åtgärd – som av 
utrymmesskäl inte kan återges här.
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Pgm vht

Dokumentation

Stödsystem

CMDB (Alla instanser sv system)
Ärendehanteringssystem
Licensdatabas

FM

FMV Handlingsregler/VHL-system
CCB-struktur
Rutin för licenshantering

FMV

Produktkatalog (Typsystem)
Ärendehanteringssystem
Licensdatabas

FMV

Regler för hantering av Pgmvara/Grunddata FMV/FM (FMV)
CCB-struktur (Tek)
Överlämningsrutiner (Tek)
Definition av olika typer av programvaruförändringar 
(eventuellt in i ccb rutinen)
Rutin för licenshantering
Materialplan (HKV)
Förvaltningshandbok (TEK)
Förteckning IT system och roller (CIO)

Gemensamt

VHl-system (TeK)
ÄFR-processen
CCB-struktur
Rutin för licenshantering

FM

Åtgärderna är uppdelade på tre områden (se bild) – Doku-
mentation, Stödsystem och Övrigt. Dokumentation är i sin 
tur uppdelad i områdena – Gemensamt, FM och FMV, där 
gemensamt avser dokument som berör såväl HKV, TeK som 
FMV och därmed bör utarbetas tillsammans. Vissa åtgärder 
(t.ex. CCB-struktur) återfi nns på alla områden och avser 
då dels en övergripande nivåbeskrivning och dels interna 
beskrivningar.

Sammanfattning av 
Förstudie Programvaruverksamhet:
• En genomlysning av identifi erade styrande dokument (SD) 
visar att vissa dokument direkt kan upphävas och att vissa 
behöver samordnas och revideras
• Handböcker och styrande dokument (motsv.) inte vidmakt-
hålls
• Det fi nns ett generellt behov av att städa upp bland befi nt-
liga TO (teknisk order)
• Det fi nns behov av att ta fram ytterligare styrande doku-
ment där regler och rutiner saknas
• Det fi nns behov av att tydliggöra vilka styrande dokument 
som fi nns

• Vi kan inte längre kan prata om IL-, VL- & Infrastruktur-
system utan om Programvarusystem. Enligt defi nitioner i 
Nomen FM Led bör begreppen Insats- (IL) och Verksam-
hetsledningssystem (VL) undvikas
• Alla Programvarusystem innehåller program och data 
som är konfi gurationspåverkande i större eller mindre 
omfattning
• En okontrollerad dynamisk uppdatering av programvaror 
och grunddata i IL-system inte är en hållbar och realistiskt 
metod i nuläget. Orsaken är att de krav på ackreditering, 
systemsäkerhet, fl ygsäkerhet och spårbarhet som ställs i 
bl.a. DIT 04, RML inte kan innehållas. Det vill säga en 
stringent konfi gurationsstyrning behövs.

En av Ags åtgärdsförslag var att efter semestern 2007
genomföra ytterligare två Ag-möten med representanter 
från de övriga områdena dvs. Mark, Sjö och Flyg.
Avsikten är dels att få en bred förankring och dels kom-
plettera befi ntlig rapport med de övriga områdenas krav, 
behov och förslag till åtgärder inom programvaruområdet. 
När den kompletterande förstudien är klar utarbetas förslag 
till handlings- och resursplaner för realisering av priori-
terade åtgärder.



Det var ett tag sedan TIFF presenterade Fenix. Om ni minns 
så ska Fenix ersätta DIDAS, PRIMUS FD, JAS 39 interims-
system samt Kontrollprogrammet. Införandet av Fenix har 
också påverkan på bland annat rutiner för underhållsverk-
samheten för de fl ygande system som ska följas upp i Fenix. 
Idag är arbetet indelat i huvudsakligen två projekt som 
arbetar mycket tätt tillsammans för att nå en driftsättning av 
systemet. Det ena är ett FMV-projekt och det andra ett FM-
projekt. I stora drag ansvarar FMV-projektet för hanteringen 
av systemet, tester mm och FM-projektet för verksamhets-
anpassningarna.

Parallellt med de två införandeprojekten har också 
uppbyggnad av förvaltningsorganisationen pågått, inklusive 
rekrytering av resurser. FMV Förvaltning Fenix kommer att 
bestå av fyra personer samt uppdragsledare Anders Moen, 
FMV.

Provdrift och utbildning
För närvarande pågår provdrift etapp 2 och där samtliga 
fl ottiljer är uppkopplade mot system Fenix avseende JAS 39. 
I samband med detta används samma kommunikationsvägar 
som kommer att användas vid driftsättningen vecka 746. 

Hkp15

Hkp10

Hkp14

Hkp4

Fpl100

Säkmat

Simulatorer

UAV

Tp84/Fpl102 (gem mtrl)

2008 2009 2010

Projekt FENIX
Driftsättning av system Fenix närmar sig

TEXT: Jan Lundborg, FMV Projekt FENIX och Jan Johansson, FM Projekt FENIX
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FENIX

Under provdriften rapporteras det parallellt i både DIDAS 
och Fenix för att bland annat se att system Fenix uppför sig 
som planerat jämfört med de existerande systemen.

Utbildningen av kommande användare pågår för fullt 
under FM/FMTS regi och idag fi nns det ett hundratal 
utbildade. Personalen i Tjeckien och Ungern utbildades i 
respektive land.

Driftsättning
Driftsättning av Fenix planeras idag till vecka 746. Då 
kommer JAS 39 att föras över från DIDAS till system 
Fenix. Detta gäller även de fl ygplan som används av 
Tjeckien och Ungern i leasingaffärerna.

Den första migreringen (som även är den största) blir det 
riktiga elddopet för både migreringstekniken och verksam-
heten. Under de senaste 4 månaderna har man kontinuerligt 
testat att migrera data från DIDAS (GDU) för att hitta alla 
tekniska och kvalitetsmässiga brister och förbereda alla de 
(trots allt) nödvändiga manuella korrigeringar som kom-
plement till den maskinella migreringen. Själva arbetet 
vid driftsstarten beräknas ta cirka 6 dygn, varav cirka två 
tredjedelar är manuellt arbete.

I detta deltar personal från FMV, fl ottiljer, TeK Flyg samt 
industrin. Under den tiden dras all fl ygverksamhet ner 
till ett absolut minimum. Efter detta återstår ändå en viss 
mängd JAS 39-data som successivt kommer att migreras 
under 2–4 veckoslut efter första stora migreringsjobbet.

Under driftsättningen kommer 
förstärkt stöd fi nnas i Tjeckien 
och Ungern. Försvarsmakten 
kommer även att utse så kallade 
lokalt funktionsansvariga vilka 
bildar stöd och informationsnav 
ute på de olika verksamhetsstäl-
lena, tillsammans med superan-
vändare hos industrin.

Avlösning
Att ta system Fenix i skarp drift är en utmaning både för 
teknik och informationshantering. Efter fl era års funde-
ring har det livligt diskuterats olika modeller för att få 
minsta möjliga störning för den pågående fl ygverksam-
heten. Till slut har man sedan i vintras beslutat för att 
göra en fl ygsystemvis migrering. Kort så innebär det att 
man först migrerar över all information för fl ygsystem 
JAS 39. När detta är klart och fungerar fortsätter man 
med övriga fl ygsystem (helikoptrar, transport, etc.). Totalt 
beräknas detta ta cirka 2 år innan allt är migrerat och de 
nuvarande systemen kan avlösas. Under tiden används 
DIDAS FLYG parallellt med Fenix för de fl ygsystem som 
inte avlösts.

Den planerade avlösningsplanen för övriga materielsys-
tem (dvs. utöver JAS 39) ses i bilden.

9TIFF nr 3  2007

”Driftsättning av Fenix planeras idag till vecka 746.
Då kommer JAS 39 att föras över från DIDAS till
system Fenix. Detta gäller även de fl ygplan som
används av Tjeckien och Ungern i leasingaffärerna.
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Att detta är en intressant verksamhet i en spännande bransch 
framgick helt klart, då man hade nöjet att återse många 
tidigare gäster och föreläsare. Mycket nyheter presenterades 
också, bl.a. fi ck vi höra Robin Eiltelman från Oklahoma 
City Air Logistics Center berätta om korrosionsskydds-
programmet för Boeing E6B (civilt 707). Därtill presente-
rades ett helt nytt blästermedel, uppbyggt med nanokompo-
sitstruktur, Magic II.

Efter att i fl era år använt ett stärkelsebaserat (majs alt. 
vete) blästermedel, har nu ett nytt medel sett dagens ljus. 
Ett fl erfärgat plastbaserat medel framtaget av US Techno-
logy Corporation. Detta går nu i full produktion i USA, och 
SAAB har nyligen gett sitt godkännande för användning 
även på JAS 39. Medlet har vid blästring på provbitar visat 
sig ha ett antal fördelar. I och med medlets införande fi nns 
nu möjlighet att i de allra fl esta fall kunna dela på topplack 
och grundfärg. Kanske till och med lämna lite topplack 
kvar, men framför allt lämna den grundfärg som är intakt. 
Eftersom detta är ett mer hållbart medel förväntas även 
mindre åtgång med mindre dammförekomst som följd. 
Därtill efterlämnar den inte den typiskt kletiga stärkelse-
restprodukten på blästerobjektet. Ytterligare fördelar är att 
Magic II är väl så effektivt på aluminium och glasfi ber som 
på kolfi berkompositer.

Hur klarar man då korrosion på t.ex. Boeing E6B?
Ja detta redogjorde Robin Eitelman som är representant 
för (Oklahoma City Air Logistics Center) OC/ALC, och 
menade att man idag ser väldigt seriöst på fl ygplanskor-
rosion. Detta eftersom fl yginsatser utförs internationellt 
och i en mängd olika miljöer med avseende på temperatur, 
luftfuktighet m.m. Man har bland annat blivit väldigt obser-
vant på en viss typ av färgsläpp som senare ger garanterad 

Nytt blästermedel till
Blästerseminarium 
hölls på Flygverkstad 
Ronneby 2007-05-14 – 15 JAS
För tredje gången arrangerades ett blästerseminarium på 
Flygverkstad Ronneby, även denna gång med Försvarets materielverk 
(FMV) som medarrangör. Tidigare seminarium hölls 1998 och 2003.

Lös JAS-vinge ställd i 
vagga. Här separeras yt- 
och grundfärg med nya 
blästermedlet Magic II.
FOTO: Daniel Jansson.

Stf C FMLOG Teknikdiv Torgny Henryson hälsar välkomna 
till blästerseminariet på Ronneby Flygverkstad.
Foto: Karlolof Lindqust.

TEXT: Mats Månsson, Flygverkstad, Ronneby.
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korrosion. Det handlar om färgsläppen på fl ygplansskrovets 
nitskallar, med fuktinträngning som följd. Detta fenomen 
kallar man ”smileycorrosion”. Här har man insett vikten av 
att åtgärda i tid. I programmet ingår även efter ett visst antal 
fl ygtimmar, en total avblästring och omlackering av hela 
planen. Hela denna process utförs på Tinker Air Force Bace 
i Oklahoma City.

Till seminariet i Ronneby kunde ett stort antal föreläsare 
knytas, detta tack vare arrangörernas väl utvecklade kon-
takter, såväl svenska som internationella. Följande företag/
organisationer fanns på deltagarlistan:

SAAB, F 17, Marinverkstäderna, FMV, Tinker FB (USA), 
Defence Equipment & Support (England), Bodycote, Terra 
Korrosion, FMLOG Teknikdiv, ACAB, Norclean, FMTS, 
Högkvarteret, KR-Konsult, US Technology (USA), Gritco 
(Holland), Ronneby Kommun samt Flygverkstäderna. 

Vid kvällens gemensamma supé vidtog en intensiv 
mingling på temat Blästring och ytbehandling av fl ygplan. 
En mängd olika metoder och tillvägagångssätt diskuterades. 
Deltagarna hade dessutom fått bevittna en härlig JAS fl yg-
uppvisning, utförd av Kn Martin Hansson. En uppvisning 
som imponerade, särskilt på våra internationella gäster.

Avslutningen såväl som inledningen svarade Stf C Tek-
nikdiv, Öv Torgny Henryson för.

Han sammanfattade och summerade i stort för de samlade 
intrycken av seminariet, tackade för de olika framföranden 
som ger en ökad insikt i verksamheten, och till sist fi ck de 
långväga deltagarna ett extra tack.

Föreläsare:
Mj Daniel Jansson, Chef Flygverkstad Ronneby: Hälsade 
deltagarna välkomna och presenterade programmet för 
seminariet.

Övlt Anders Foyer, F 17: Gav en orientering om Blekinge 
Flygfl ottilj, och vad som ingår i Garnisonen.

Överingenjör Karlolof Lindquist: Vet och kan i stort sett 
allt inom blästringstekniken, därför mycket anlitad vid upp-
förandet av Ronneby blästerhall. Gav 20 års blästerteknik. 
Karlolof ledde också seminariets diskussioner.

Niklas Lindquist, Norclean: Redogjorde för grundprin-
ciperna för en blästeranläggning. Visade också på den 
tekniska utvecklingen inom området, bl.a. visades en ny typ 
av luftmedia blandare s.k. Thomsonventil.

Mr Wim van der Made, Gritco BV: Framhöll vikten av en 
väl fungerande ventilation, med rätt sorts fi lter och fällor. 
Detta besannades med all tydlighet när blästerporten öppna-
des och kaffet serverades i hallen två minuter efter avslutad 
blästring!

Åhörare lyssnar intresserat på föredragen.
Foto: Mats Månsson.

Kent Ruuth KR Konsult lämnar garanti på att en dammex-
plosion uppstår när alla kriterier är uppfyllda.

Foto: Mats Månsson.

Åskådare studerar blästrad yta.
Foto: Mats Månsson.

Göran Fahlström, Bodycote: Berättade om uppdraget man 
fått av FMV att testa och kvalifi cera det nya blästermedlet 
Magic för användning på JAS 39. Vilket nu också har blivit 
godkänt.

Märit Forssander, Terra Corrosion: Talade om grun-
derna för korrosion och dess kostnader för samhället, som 
beräknas bara i Sverige uppgå till 3–6 % av BNP. Kostnader 
som skulle kunna minskas med ca 30 % bara med bättre 
kunskap. Märit Forssander hade tidigare en ledande position 
inom Korrosionsinstitutet.

John J Socotch, US Technology Corporation: Visade med 
ett stort antal ”Mil-specar” hur kvalifi ceringen av nya bläs-
termedlet Magic gått till i USA. Förevisade också blästring 
av rotorblad till helikopter Boeing CH 47.

Kent Ruuth, KR-Konsult: Står för klassifi ceringen och 
godkännandet av blästeranläggningen på Flygverkstad
Ronneby. Nu även efter de nya ATEX reglerna. Förevisade 
med ett experiment hur lätt en dammexplosion uppstår. 
Rätt antal partiklar av rätt storlek per volymenhet samt en 
tändande gnista. Explositionen var ett faktum.

Robin Eitelman, Oklahoma City Air Logistics Center: 
visade bl.a. korrosionsskyddsprogrammet för Boeing E6B 
(civilt 707).
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Mötet genomfördes 21 – 23 maj på FMTS med förläggning 
på skolans kasern. Totalt cirka 70 medlemmar deltog under 
sammankomsten i Halmstad. Huvuddelen av deltagarna 
kom av geografi ska skäl från landets södra och mellersta 
delar. Detta var föreningens första besök på den nya skolan 
FMTS. Det var också vårt första besök i vår nya skepnad, 
Kamratföreningen försvarets tekniska offi cerare.

Mötet arrangerades på ett trevligt sätt av skolan genom 
stabschefen överstelöjtnant Ulf Crona med biträde av 
major Johnny Andreasson och löjtnant Jan-Åke Helgesson. 

Jan-Åke, tidigare teknisk offi cer vid armen, tog emot oss 
på måndagseftermiddagen framför förläggningen i den skö-
naste sommarvärme (+25 grader!). Vi tilldelades sängplats 
i fyrmannalogement med god plats för var och en. Vi var nu 
på en före detta fl ygfl otti1j och inte på en armékasern med 
20-mannalogement!

Efter middag i personalmatsalen utdelades den av sekrete-
raren Sven Bertilsson sammanställda jubileumsskriften över 
föreningens 10-åriga verksamhet. Ett mycket uppskattat 
dokument, som utsänds till alla medlemmar i höst.

1997 bildades vår kamratförening vid ett möte på Arméns tekniska 
skola i Östersund. Vad var mer naturligt än att nu 2007 fi ra föreningens 
10-årsjubileum med årsmöte på Försvarsmaktens tekniska skola 
(FMTS) i Halmstad?

Kamratföreningen

Försvarets
tekniska offi cerares 
årsmöte i Halmstad

TEXT: Gustaf Ankarcrona, ordförande. FOTO: Åke Olsson, kassör.

Mötesdeltagarna samlade vid Grimeton.
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På kvällen samlades vi för skolchefens överste Mats 
Klintäng genomgång om skolan och dess verksarnhet. 
Något han gjort också de föregående två åren. Han kunde 
konstatera att sammanslagningen av all teknisk utbildning 
under en hatt går planenligt framåt. Personalvakanserna 
bland främst tekniska offi cerare ur armén är dock besvä-
rande. Man ser fram emot det nya teknikhusets tillblivelse 
runt årsskiftet 2008/2009. Mats berättade också om det nya 
utbildningssystemet för värnpliktiga och blivande tekniska 
offi cerare. Där är de värnpliktigas tvåterminsystem det 
påtagligt nya med en tredje termin för de som engagerar 
sig för utlandstjänstgöring. Utbildningen till offi cer är som 
tidigare totalt tre år.

Efter skolchefens stund var det dags för programgenom-
gång och betalning av deltagaravgiftema. När kassören Åke 
Olsson skulle samla ihop 500-kronorssedlama blev han 
något överraskad. Det visade sig att en deltagare hade be-
talat med en 1000-kronorssedel. Det är inte så ofta man ser 

en sådan och denna sedel saknade den breda silverfärgade 
säkerhetsremsan. Tablå! Är den äkta eller...?

Hur kolla? Då slog det undertecknad att ett av våra 
barnbarn, Hugo 7 år, som är mycket intresserad att räkna 
och spara pengar, som alIa barn i den åldern, kanske kunde 
hjälpa oss. Hugo hade nämligen sparat ihop ettusen kro-
nor och tillsammans med sin mamma några dagar tidigare 
gått till banken och växlat till sig en 1000-kronorssedel(!). 
Detta visste jag om varför jag nu raskt ringde upp Hugo och 
förklarade vårt problem. Han svarade ordagrant: ”Det skall 
jag kontrollera, jag hämtar min 1000-lapp”. Mycket riktigt 
så hade inte heller Hugos – nyligen från banken inväxlade 
sedel – heller någon remsa. Kassören var mycket tacksam 
och lättad över Hugos information.

Nästa morgon låg dimman tät över skolområdet. Vi såg 
inte handen framför oss. Den varma luften från kvällen 
innan hade mött den svala havsluften. Men dimman lättade 
och vi hittade till frukostbordet.

Luftsystemavdelningen informerar om sin utbildning.

KamraToff Årsmöte 2007.

>
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Förmiddagen ägnades helt åt skolans utbildningsverk-
samhet. Vi togs emot på marksystemavdelningen av Per 
Gadestedt och hans medarbetare. Efter indelning i tre 
grupper fi ck vi se en stor del av all den fordons- och vapen-
materiel som arméeleverna utbildas på. Bland annat fi ck vi 
stifta bekantskap med den nya splitterskyddade terrängper-
sonbilen Galten, som anskaffats från Sydafrika. Detta har 
skett främst med tanke på det akuta behovet i Afghanistan. 
Av stridsfordonen imponerade naturligtvis världens främsta 
stridsvagn idag, stridsvagn 122 eller Leopard 2 S, den i Sve-
rige licenstillverkade tyska tunga stridsvagnen. Att teknik-
huset är efterlängtat framgick med all önskvärd tydlighet.

Visningarna fortsatte med mycket intressanta demonstra-
tioner på luftsystemavdelningen av datorstödd utbildning 
och brandtjänst samt JAS 39 Gripen. Särskilt demonstratio-
nerna av brandsäkerheten imponerade med sina klara och 
tydliga rutiner samt den snabbhet som utvecklas vid insats. 
Utbildningen av personal på fl ygplansystemen med hjälp av 
avancerad datorisering och dito simulatorer i den så kallade 
kommandocentralen engagerade många av oss.

Vi tackar alla inblandade för bra information och fi na vis-
ningar. Samtidigt vill vi uppmana denna tidnings redaktion 
att snarast göra ett ingående reportage om skolans högst 
kvalifi cerade tekniska utbildning.

På eftermiddagen begav sig hela sällskapet med buss iväg 
till Grimeton utanför Varberg. Det visade sig snart att inte 
alla visste vad Grimeton innebär. Det handlade alltså om 

världens enda kvarvarande långvågsradiostation från tiden 
mellan världskrigen. Grimetons radiostation byggdes på 
1920-talet för att medge radioförbindelse med den ameri-
kanska kontinenten. Idag är det ett av världsarven, ett av de 
relativt få tekniska arven. Dessutom är anläggningen med 
sina sex 125 m höga jätteantenner ännu i drift. Vi fi ck en 
mycket kunnig och initierad genomgång av en guide, som 
visade sig inte ha signalteknisk bakgrund. Tala om en hög-
tidsstund för denna av teknik högst intresserade församling. 
Vi kan varmt rekommendera ett besök på denna unika an-
läggning, som nu ar ett världsarv förlagt till byn Grimeton.

 Denna innehållsrika dag avslutades med årsmöte och 
jubileumsmiddag på Konvaljemässen. Jubileumsmiddagen 
till ära hade klubbmästaren satt samman ett jubileumssnaps- 
och vinvisehäfte som sjöngs till sista strofen. Den sköna 
majkvällen pågick länge i kamraters glada gäng.

Tredje och sista dagen omfattade besök på Förbandsmu-
seum Flottiljområdet, medeltidsbyn Halmstad 700 år och
Lv 6. Museet visar idag med text, bild och viss materiel f.d. 
F 14 historia.

Vi togs emot och visades runt av ordföranden Lars-Göran 
Hansson och vice ordföranden Lars Balkö i Kamratfören-
ingen F 14-FMTS-MHS H. Museet visade sig vara både 
pedagogiskt och historiskt intressant upplagt. Man har 
påbörjat en utvidgning för att ge plats för såväl tidigare 
skolors som nuvarande skolas historia. Även om utrymmet 
är begränsat kommer tekniska offi cerare ur armén också att 

Ordföranden Gustaf Ankarcrona informerar deltagarna.
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Tack FMTS och Jan-Åke för trevlig samvaro och 
givande program.

känna igen sin historia i detta FMTS förbandsmuseum.
Vi uppmärksammade att Halmstad i år fyller 700 år som 

stad, ursprungligen en viktig dansk stad i gränslandet mot 
Sverige. Medeltidsbyn som vi besökte ville visa på hur man 
levde i Halmstad då staden var ung. När vi var där sjöd det 
av verksamhet med massor av skolungdomar i medeltids-
klädsel.

Avslutningen på vårt besök blev en kort visit på Lv 6 där 
vi i simulatorhallarna fi ck en ingående redovisning av robot-
skjutförfarandet och hur utbildningen av luftvärnssoldaterna 
genomförs. Allt i moderna och ändamålsenliga lokaler. 
Mycket information på kort stund.

Vi skiljdes åt efter intagen lunch och kunde konstatera 
att vi haft fi na dagar på den nya skolan FMTS i Halmstad. 
Årsmötet beslöt att vi 2008 skall träffas i Stockholm där 
föreningen ännu inte haft något årsmöte. Väl mött i Stock-
holm i maj 2008.

Till alla berörda på Försvarsmaktens tekniska skola fram-
förs ett varmt tack för fi na dagar hos Er.

Höstens program i de olika lokala kamratgängen ur vår 
förening fi nner du på hemsidan: www.kamratoff.se

Mälardalsgruppen träffas i Enköping 23 oktober,
Kristinehamn första tisdag varje månad, Göteborg, Skövde, 
Kristianstad, Östersund och Umeå planerar för höstmöte, 
Linköping för vårmöte 2008. Läs mer pä hemsidan.

Kamratmiddag efter årsmötet.

VÄLKOMMEN MED DIN MEDLEMSANMÄLAN!

Adressen till föreningen är:
KamraToff 
c/o Åke Olsson
Fornminnesvägen 34
18632 Vallentunawww.kamratoff.se



Arbetsgruppernas syfte är att minska Försvarsmaktens drift-
kostnader och öka tillgängligheten på materielen både i fred 
och vid insats. Detta genom att tillämpa befi ntlig och ny 
reparationsteknik samt samordna civila och militära resurser 
för reparation. Arbetsgrupperna arbetar övergripande inom 
samtliga teknikområdena MARK, LUFT och SJÖ.

FMV:s roll är att leda grupperna. Grupperna är endast 
en rådgivande instans som tar fram reparationsmetoder och 
reparationsunderlag och utför alltså inte seriereparationer. 

Följande arbetsgrupper ingår
i AG Reparation av FM-materiel:

AG Reparation av metallstruktur – en expertgrupp som 
är specialister på hur man kan reparera metallkonstruktioner 
med till exempel påläggssvetsning eller termisk sprutning. 

AG Reparation av kompositstruktur – en expertgrupp 
med stor kompetens inom kompositmaterial. 

AG Elast – en expertgrupp med specialistkompetens inom 
gummi, plast, lim, textil, färg och tätningsmedel.

AG Vidhäftning – en expertgrupp som kan svara på hur 
man anpassar vidhäftningen efter givna förhållanden och 
vilka metoder som ger bäst resultat. 

Arbetsgruppen har även en roll som expertfunktion vid 
ersättningsfrågor gällande kemiska produkter så som färg, 
rengöringsmedel, lim och tätningsmedel.

AG Reparation av FM-materiel åstadkommer f n årliga 
besparingar på ca 20 MSEK. Engångsbesparingar på ca 58 
MSEK har hittills åstadkommits. Dessutom har tillgäng-
ligheten kunnat ökas i många fall och miljöbelastningen 
minskats.

Kontakta oss gärna för mer information:

Elisabeth Behm
Ordförande i AG-grupperna AG Reparation av
FMV metallstruktur och AG Elast
Tfn 08/7825785
Mobil 0705/765785
elisabeth.behm@fmv.se

Fredrik Hyllengren
Ordförande i AG-grupperna AG Reparation av 
FMV kompositstruktur och AG Vidhäftning
Tfn 08/7824207
Mobil 0706/824207
fredrik.hyllengren@fmv.se

Peter Granstam
Metallreparationer
Bodycote Materials Testing AB
Tfn 013/169033
Mobil 0734/189033
peter.granstam@bodycote.com

Tomas Eriksson
Kompositreparationer och elastomerer
Bodycote Materials Testing AB
Tfn 013/169013
Mobil 0734/189013
tomas.eriksson@bodycote.com

Lars Wistfors
Vidhäftningsfrågor
Bodycote Materials Testing AB
Tfn 013/169075
Mobil 0734/189075
lars.wistfors@bodycote.com

Reparera mera
AG Reparation av FM-materiel fungerar som en samordnande 
enhet för fyra reparationsinriktade arbetsgrupper. 

TEXT: Peter Granstam, Bodycote Materials Testing AB.

Årlig besparing för 

intervallet 94-07

Engångsbesparing Antal identifi erade 

okjekt

Antal åtgärdade 

objekt

Antal undersökta 

objekt

Flyg 8 704 010 57 568 000 140 78 118

Mark 8 637 933 250 000 56 24 42

Sjö 2 563 600 - 44 14 31

Summa 19 905 543 57 818 000 240 116 191

16 TIFF nr 3  2007



JAS 39, Nosvingepivot
Den rörliga nosvingen på JAS 39 är en kompositstruktur 
där pivotaxeln av aluminium har byggts in i strukturen vid 
tillverkningen.

Arbetsstycket ansluts till minuspolen på en likriktare. 
Arbetsverktyget, med fl ödesmatning av elektrolyt, utgör 
anod. Arbetsstycket roteras med en relativt blygsam has-
tighet av 5-15 varv/minut. Vid kontakten mellan anod och 
katod (arbetstycke) utfälls metalljoner ur elektrolyten och 
skiktet byggs upp.

Metoden ger mycket liten termisk belastning på detaljen 
(max 50°C). Duktila skikt med god vidhäftning och inre 
struktur kan erhållas.

Ytterligare en fördel med selektiv plätering är att man 
vid tunnare beläggningar (upp till ca 0.15 mm), inte behö-
ver göra en slutbearbetning. Metoden speglar ursprungsy-
tan både avseende toleransvidd och
ytfi nish.

Ett första reparationsförsök av lagerytorna pivot-
axeln med selektiv plätering som metod pågår. I upp-
draget ingår bearbetning före och efter pläteringen.

Pivotaxeln är lagrad på två ställen i strukturen. För stort 
glapp har uppkommit främst beroende på att lagerbanan 
i det inre lagret har roterat, vilket har lett till nötning 
och skärningsskador. Förutom skadorna orsakade av den 
roterande lagerbanan fi nns också en allmän tendens till 
fretting både i inre och yttre lagringen.

Alternativa processer för att återställa förslitna lagerytor 
på pivotaxel har utvärderats.

Två varianter av termisk sprutning (ljusbåge och HVOF) 
och selektiv metallplätering har bedömts ha tekniska förut-
sättningar att återställa lagerytorna.

Ur ett sammantaget tekniskt, ekonomiskt och tillgänglig-
hetsperspektiv är bedömningen att en selektiv plätering bör 
vara första alternativ.

Selektiv plätering är en elektrokemisk metod där detaljen 
inte behöver doppas i bad. Angränsade ytor på en detalj 
kan beläggas genom maskning. 

Exempel på två pågående reparationsprojekt:

>
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Minröjningsfartyg, 
 Voith-Schneider propelleraggregat
Framdrivningen av minröjningsfartygen sker med hjälp av 
s k Voith-Schneider propelleraggregat. Dessa är komplicerade 
konstruktioner med fem propellerblad monterade lodrätt. 
Sprickor har uppstått nära propellerhusen på fl era aggregat.

En svetsreparation är utförd på ett aggregat. Vid reparatio-
nen uppstod emellertid en formförändring av propeller huset. 
För att korrigera för formförändringen utfördes termisk 
sprutning och bearbetning. 

För att om möjligt minimera dessa formförändringar 
utförs f n svetsreparationsförsök på ett annat aggregat.

I konstruktionen ingår även ett antal lagerytor.
Förslitning och andra skador förekommer då och då på
lagerytorna. Reparation utförs främst med termisk sprut-
ning. En uppstyrning av reparationsprocessen utförs inom 
AG reparation av metallstruktur.



Jerk Fehling, bokens författare, var underrättelsechef i KFF 
och FMV:Flyg under perioden 1962-1997 och tjänstgjorde 
i befattningen under generalmajorerna Falk, Brising, Olin, 
Lindqvist, Hökborg och Näsström, som alla hade ett stort 
intresse för underrättelsefunktionen.

Boken är självbiografi sk och vi får följa författarens väg 
genom fl yghistorien från Lapplandshaveriet på Bulltofta 
1936 och skruvandet i fl ygande fästningar under andra 
världskriget via modellfl yg, segelfl yg, motorfl ygutbildning 
och KTHs fl yglinje med parallella forskningsinsatser vid 
FFA och KTH fl yglaboratorium. Efter examensarbete vid 
SAS följer KFF med fyra år vid fl ygplanbyråns projekt-
sektion och jobb med bl a projektering av vindtunnlar och 
simulatorer. 

En dag kallas författaren (utan förvarning) till den mäktige 
fl ygöverdirektören Bertil Westergård, som skjutsar en nyck-
elknippa över bordet och beordrar honom att ta över och 
vidareutveckla förvaltningens tekniska underrättelsetjänst.

Det var inget enkelt jobb för den då 30-årige civilingenjö-
ren, som snart stötte på en avsevärd byråkrati och inte minst 
misstänksamhet från de övriga försvarsgrenarna, där en 
underrättelsechef enligt traditionen alltid skulle vara militär.

Snart upptäckte Jerk Fehling att vårt geografi ska läge med 
daglig närkontakt med sovjetiska fl ygstridskrafter kunde 
omvandlas till tekniskt/taktiskt underlag med hjälp av den 
expertís som fanns till hands vid KFF, FOA, KTH och FFA. 
På så sätt kunde vi uppnå samma nivå som de stora utländ-
ska underrättelseorganisationerna och kontinuerligt hålla 
vårt eget FV uppdaterat. 

Boken innehåller i bilageform författarens erfarenheter 
av signalspaning, materielundersökning, telekrigföring och 
säkerhetstjänst, erfarenheter som inte alltid är positiva.
Ett fl ertal ”raka puckar” utdelas och några inblandade har 
fått fi ngerade namn eller gjorts anonyma. 

Författaren skildrar också det administrativa virrvarr som 
uppstod när Sovjetunionen föll samman och våra lednings-
organ hade skilda uppfattningar om vad underrättelsetjäns-
ten skulle ägna sig åt.

”Flygunderrättelseboken” skildrar den svenska fl yg-
teknikens och underrättelsetjänstens utveckling under sin 
mest dynamiska period, och författaren är därvid en verklig 
”insider”.

Boken kan beställas via e-post: jerk.fehling@home.se och 
kostar 250 kr plus porto och emballage 48 kr.

Flygunderrättelseboken

Författaren 2007
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von Trapp 
– inte bara
”Sound of music”!
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Om sänkningen av den franska ubåten ”Foucault” har varit rätt så 
känd för eftervärlden, så borde det vara ganska obekant att hennes 
systerfartyg ”Curie” hade en befälhavare vid namn Georg Ritter von 
Trapp! Jodå, han i ”Sound of music”. >
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Georg von Trapp föddes den 4/4 1880 i Zara (idag Zadar) 
i Dalmatien, dåvarande del av Österrike-Ungern, idag 
Kroatien. Hans far, August Ritter von Trapp (1836-1884), 
som var Kommandant i Österrike-ungerska marinen, dog 
när Georg bara var fyra år gammal och begrovs i Pola. 
Georg följde yrkesmässigt i sin 
fars fotspår, gick in i marinakade-
min i Fiume (idag Rijeka) och tog 
motsvarande studentexamen fyra 
år senare, reste därefter två år på 
kommenderingar bl.a. till Austra-
lien. År 1900 var han kommenderad 
på ”Kaiserin und Königin Maria 
Theresia” och fi ck en utmärkelse för 
sitt uppträdande under Boxaruppro-
ret i Kina. Offi cersexamen fi ck han 
1902.

Ubåten SMU-6
Georg von Trapp var intresserad av det nya ubåtsvapnet och 
fi ck 1908 en kommendering i det nya U-bootwaffe. Han for 
till Fiume där man utvecklade ubåts- och torpedtekniken 
på varvet Whitehead AG. Efter sin utnämning till Kapitän-
leutnant fi ck han en kommendering på SMU-6, en av de 
tidigaste ubåtarna i den kejserliga och kungliga marinen.

SMU-6 fi ck faktiskt kamoufl agemålning på tornet – grå 
fl äckar på blå botten. På bilden ser man även att SMU-6 inte 
var en miljöubåt.

Sjösättning av SMU-6 med dop ägde rum den 1/7 1910, 
dess längd 32,1 meter, bredd 4,2 m, djupgående i ytläge 
3,9 m, deplacementet 240/273 ton, 2 bensinmotorer på 
sammanlagt 500 hästkrafter gav 11 knops fart i ytläge, 2 
elmotorer med 230 hk gav 8,5 knop i u-läge. Beväpningen 
utgjordes av 2 torpedrör för 45 cm torpeder och en snabb-
skjutande 7,5 cm kanon på fördäck. Besättningen utgjordes 
av 19 man, en befälhavare och en sekond.

Agathe Whitehead
Det var vid dopceremonin av denna ubåt 1910 som han 
mötte Lady Agathe Whitehead (född 1890), sonsons sondot-
ter till Robert Whitehead, uppfi nnare av ubåtstorpeden och 
konstruktör av ubåtar. Det var Agathe som döpte båten. 
Agathe och Georg träffades på en bal, det blev ”kärlek vid 
första ögonkastet” och ett högreståndsbröllop som ägde rum 
1/3 1912 (första barnet var redan fött!).

TEXT: Kjell Norling, FMV.

Georg Ritter
von Trapp.

Ubåten SMU-6.

SMU-6 med kamoufl age och avgaser.

Det är ett sorgligt faktum att Georg hade två kärlekar 
som han båda skulle mista: sjön och Agathe. Han var en 
hängiven sjöman och en kärleksfull make, hans äktenskap 
var lyckligt, välsignat med sju barn: Rupert, Agathe (född i 
Pola), Maria, Werner, Hedwig, Johanna och Martina.

Georg och Agathe med fem av sina barn.

Barnen von Trapp.

Paret von Trapp fl yttade till en fi n villa i Pola (idag Pula) 
och stannade ända till utbrottet av första världskriget, då alla 
civilister evakuerades. Familjen bosatte sig då i Salzburg i 
Österrike, långt ifrån Georgs kommenderingar och uppdrag, 
men också långt ifrån släkten Whiteheads domäner och 
infl ytande.

Ubåtar i Kriegsmarine
Efter initiala tyska framgångar i Medelhavet byggdes ubåt-
fl ottiljer upp i Konstantinopel, Pola och Cattaro (idag Kotor, 
Montenegro). För att vinna erfarenhet med ubåtar köpte 
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kaiserliche und königliche Kriegsmarine 3 olika ubåtstyper 
om två båtar i varje serie, konstruerade av amerikanen John-
Philip Holland. De skeppades till Whiteheads varv i Fiume 
i dåvarande Österrike-Ungern, sattes ihop och färdigställdes 
där. Österrike-Ungern understödde den kejserliga tyska 
marinen med en liten men mycket exklusiv ubåtsstyrka som 
fr.o.m. 22/8 1914 opererade från Brioni-ön utanför Fasana 
några kilometer norr om Pola.

Ubåtarnas delar över vattenytan var målade mörkblå, 
bogarna röd-vit-röda och numret på tornet i vitt. Husen man 
ser i bakgrunden övertogs sedermera av marskalk Tito som 
sommarställe, dit han bjöd all världens prominens inklusive 
fi lmstjärnor. För att försvara basen på ön och Fasana-sundet 
byggde österrikarna kustartilleribefästningar och på fastlan-
det några kilometer norr om orten Fasana ett 30,5 cm-batteri 
som faktiskt kunde beskjuta Venedig, när det sedan blev 
aktuellt.

Ubåten SMU-5
Den 22/4 1915 övertog Kptlt. von Trapp kommandot på 
SMU-5, också hon en mycket tidig och primitiv ubåt (sjösatt 
1/4 1910) med en besättning från imperiets alla hörn: öster-
rikare, magyarer, polacker, italienare, tjecker och kroater.

Ubåtsbasen vid Brioni.

Georg von Trapp demonstrerade sin stridsberedskap då 
han redan under natten mellan 26-27/4 1915 träffade den 
franska pansarkryssaren ”Léon Gambetta” (12 600 ton) 
med två torpeder vid Otranto-sundet i norra joniska sjön. 
Detta var första gången en ubåt anföll framgångsrikt på 
natten. Kryssaren sjönk på 10 minuter och tog med sig 684 
av besättningen i djupet, inklusive Konteramiral Sénès, 137 
franska sjömän överlevde.

SMU-5 med von Trapp.

Därefter, fortfarande med von Trapp vid rodret, sänkte 
man det italienska trupptransportfartyget ”Principe Umber-
to” med 2000 italienska soldater. Den 5/8 1915 utkämpade 
han en torpedduell med den italienska ubåten ”Nereide” 
(225 ton) utanför ön Pelagosa i Adriatiska havet.

Italienarna sköt först men 
missade, den österrikiska ubåten 
siktade bättre och träffade där-
efter den italienska ubåten som 
sjönk med man och allt.

Ubåten ”Curie”
Ubåten ”Curie” var ett systerfar-
tyg till ”Foucault” (se artikel i 
förra numret), sjösatt som Q 87 
den 18/6 1912.

När ”Curie” den 20/12 1914 
försökte att tränga in i den 
kejserliga marinens huvudör-
logshamn fastnade den i barri-
kadspärren, besköts och sjönk.

von Trapp i tornet med ma-
skintelegrafer och roder.

”Curie” ännu under fransk fl agg.

Ubåten ”Curie” med Trikoloren.

Ubåten SMU-14/”Curie”
Den bara lätt skadade ubåten lyftes igen den 31/1 1915 och 
gavs numret SMU-14 den 7/2. SMU-14 hamnade under von 
Trapps befäl den 1/6 1915 varefter han själv fl yttade över 
den 14/10 samma år.

Besättningen gladdes över rymligheten i den nya ubåten 
jämfört med deras tidigare. Däremot klagade von Trapp 
över ”ingenjörsmässiga brister, menade att hans farmor 
hade kunnat formge en bättre ubåt än denna.” Vid ett >



tillfälle upptäcktes den av österrikarna kapade ubåten av 
ett passerande fi entligt fl ygplan. På däcket var fortfarande 
trikoloren målad, så von Trapp uppmanade besättningen 
att vinka till fl ygplanet som trodde att det var en egen båt, 
besvarade hälsningen och försvann.

Hon förbättrades ända till februari 1917. Endast under 
augusti 1917 sänkte von Trapp med SMU-14 24 800 ton 
inklusive den italienska ångaren ”Milazzo” (11480 ton), det 
största handelsfartyg som sänkts av Kriegsmarine.

Korvettenkapitän von Trapp
I maj 1918 utnämndes Georg von Trapp till Korvettenka-
pitän och fi ck befälet över ubåtsbasen i Bocche di Cattaro 
(Bocka di Kotorska i nuvarande Montenegro). Hans meriter 
omfattade 19 patrulluppdrag med 12 sänkta handelsfartyg, 
en fransk kryssare och en italiensk ubåt, sammanlagt 58 
494 fi entligt tonnage. Bland hans utmärkelser fanns Rit-
terkreuz Militär-Maria Theresien Orden med promotion den 
21/4 1924, Ritterkreuz Leopold-Orden, Orden der eiser-
nen Krone 3.Kl, Militärverdienstmedaille 3.Kl, Silberne 
Tapferkeitsmedaille för offi cerare, Signum laudis i brons, 
Silberne Tapferkeitsmedaille 2.Kl, Karl Truppenkreuz, tyska 
Eisernes Kreuz 1.Kl och 2.Kl, ryska Stanislaus-Orden 3.Kl, 
ottomanska gyllene Liakat-medaljen.

Tragedi
Georg von Trapp förlorade sin profession i och med att 
första världskriget tog slut; då man inte längre hade någon 
kust så behövde man inte någon marin. Fyra år efter kriget 
dog hans hustru i epidemisk scharlakansfeber.

Georg var otröstlig. Han fi ck ta hand om familjen själv, 
anställde fl era guvernanter och hushållerskor som samtidigt 
skötte barnen och utförde olika göromål i hemmet.

Maria Augusta Kutschera
När en av döttrarna insjuknade i 
samma feber som mamman hade 
dött av, hämtades en novis (nun-
nekandidat) från ett lokalt kloster, 
Maria Augusta Kutschera, för att 
sköta henne.

I hemmet hos von Trapp hade man sjungit mycket, ofta 
trestämmiga sånger och även mer komplexa stycken såsom 
madrigaler, och Georg ackompanjerade dem på gitarr, 
mandolin och fi ol. Maria Kutschera anslöt till familjens 
musikaliska utbildning, och tillsammans med Fader Franz 
Wasner, en lokal präst som blev famil-
jens kaplan, blev deras röster mjukare 
och mer skolade.

Maria och Georg gifte sig den 26/11 
1927, och Maria skulle föda Georg 
ytterligare tre barn, två fl ickor och en 
pojke.

Deras första barn, Rosmarie, föddes två år efter bröllopet, 
Eleonore 1931 och Johannes Georg 1939. När Georg Ritter 
von Trapp förlorade hela sin förmögenhet i samband med 
den österrikiska börskraschen 1933, var barnen tvungna att 
lära sig att arbeta och sköta hushållet. De började sjunga 
inför publik, något som ansågs dèclassè för en adlig, men de 
hade inget val. De bar traditionell folkdräkt vid sina uppträ-
danden, man hade inte råd med annat.

Anschluß 1938
När Hitler invaderade Österrike sade pappa Georg till sin 
familj: ”Vi står vid Österrikes öppnade grav.” När Hitler 
besökte Salzburg vägrade von Trapp att hänga ut hakkors-
fl aggan utanför huset. Två gånger vägrade han en kom-
mendering på en ubåt och som chef för en ubåtsbas, och 
slutligen vägrade han att sjunga vid Hitlers födelsedag med 
sin familj.

Flykt 
Familjen insåg att man måste fl y. Maria var havande till sitt 
tredje barn när man med ett tåg lämnade landet i juni 1938 
och for till Trieste som nu låg i Italien, Georg von Trapp 
hade dubbla medborgarskap (italienskt och österrikiskt). 
Med båt for man slutligen till New York i USA där man steg 
iland i september 1938 med turistvisum.

Familjen von Trapps första offentliga framträdande i 
Amerika var i december 1938 i New Yorks City Hall. Sonen 

von Trapp på det oskyddade ”tornet” på SMU-14/”Curie”. 
Tornet byttes senare ut mot ett riktigt torn.

Bröllop.

Maria Kutschera.

Fader Franz Wasner, den egentliga 
”Onkel Max” i ”Sound of Music”.
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Familjen von Trapp.

Sound of Music.

Johannes föddes i Philadelphia i januari 1939 medan man 
var på en åtta månaders konsertturné. När turistvisum gick 
ut for man på turné i Europa till Skandinavien.

Tillbaka till USA
När andra världskriget bröt ut skickade familjens manager 
dem biljetter för nästa resa till USA, även denna gång med 
turistvisum. Återresan började i Oslo. Väl framme i USA 
turnerade man på nytt. Man uppträdde nu som ”The Trapp 
Family Singers”.

Man hittade slutligen ett 
hem på en gård i Stowe i det 
bergiga Vermont 1939 till 
vilken man återvände regel-
bundet under alla turnéer.

Familjen von 
Trapp med sin 
turnébuss.

Familjen blev fenomenalt framgångsrik med sin sång.

Georg och
Maria i Vermont.

Georg Ritter von Trapp dog den 30/5 1947 i Stowe, Ver-
mont. Maria fortsatte att turnera med familjen till 1956.

Die Trapp-Familie 
Det året erbjöd Max Reinhardts (berömd revykung m.m.) 
son Wolfgang 10 000 dollar för fi lmrättigheterna till Marias 
bok om familjens öden. Motvilligt accepterade hon erbju-
dandet och förlorade även rätten till royalties – hon behövde 
pengarna. Filmen ”Die Trapp-Familie” och dess uppföljare 
”Die Trapp-Familie in Amerika” blev stora framgångar i 
Europa och Sydamerika (!?).

Sound of Music
Paramount Pictures köpte fi lmrättigheterna samma år 
(1956) efter att Vincent Donahue (Broadway och TV-re-
gissör) sett den tyska fi lmen, i vilken han såg Mary Martin 
som perfekt för rollen. Mary var Broadwaystjärna som han 
hade arbetat med tidigare i Annie get your gun. Musikalen 
Sound of Music vann åtta Tony Awards. Filmen Sound of 
Music som kom 1965 mottogs däremot extremt negativt. 
Premiärpartyt var som en likvaka. Senare visade den sig bli 
alla tiders mest framgångsrika fi lm 1965, den t.o.m. pas-
serade Gone With The Wind.

Maria von Trapp.

Idag lever de återstående barnen till Georg von Trapp 
lugna liv ute på landet. 

Barnbarnen till Werner von Trapp, Georgs fjärde barn 
med Agathe, uppträder som ”The von Trapp Children” 
(Melanie, Amanda och Justin von Trapp) och för traditio-
nen vidare. Hemmet i Stowe har byggts ut till Trapp Family 
Lodge där man kan tillbringa sin fritid i musikalisk miljö 
nära familjen von Trapp.
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Sound of Music
blev alla tiders mest
framgångsrika fi lm 1965,
den passerade Gone With 
The Wind. ”



26 TIFF nr 3  2007

TEXT: Bodil Knuthammar, Saab Aerotech.
FOTO: Per Kustvik, Condesign.

Saab fi rade 70-årsjubileum genom att bjuda in alla 
anställda i Norden och några representanter från 
övriga världen till en familjedag den 1 september. 
Omkring 19 000 personer samlades på Saabom-
rådet i Linköping för att umgås med kollegor från 
när och fjärran, lyssna på artistframträdanden och 
– naturligtvis – njuta av fl yg i olika former.

Besökarna bjöds på en magnifi k fl yguppvisning 
där representanter för alla generationers fl ygplan 

som utvecklats på Saab ingick – alltifrån Saab B 
17 till den senaste versionen av JAS 39 Gripen. 
Uppvisningen kommenterades av den tidigare 
chefsprovfl ygaren Stig Holmström, som konsta-
terade att det inte är många tillverkare i världen 
som har så många av sina gamla fl ygplan i fl yg-
bart skick.

– Jag är så stolt över det här företaget och vad vi 
har åstadkommit, sa vd Åke Svensson, dagen till 
ära iklädd fl ygoverall, hälsade välkommen.
Han hoppades att få se alla igen om 30 år, då Saab 
fyller 100.

Välbesökt fl ygshow när

Saab fi rade  
En imponerande fl ygshow med alla generationers Saabfl ygplan blev den 
givna höjdpunkten under Saabs 70-årsfi rande.

Ett hisnande program av Saab 39 Gripen avslutade den välbesökta fl yguppvisningen.
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Som en försmak inför fl ygshowen bjöds
åskådarna på en avancerad formationsfl ygning med

Saab 37 Viggen (längst ner), Saab 32 Lansen, Saab 105
(även känd som SK 60), Saab 35 Draken och Saab 39 Gripen.

70 år

En vackert gul Saab Safi r inledde den stora fl ygshowen.

”
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Jetmotorer som 
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TEXT: Tommy Tyrberg, Saab Aerotech.

En jetmotor i sin enklaste form består av fyra huvuddelar. 
En kompressor som komprimerar inloppsluften, en bränn-
kammardel där luften blandas med insprutat bränsle och 
antänds, en gasturbin som drivs av förbränningsgaserna 
samt slutligen en utloppsdel där motorns dragkraft gene-
reras. Turbindelen i motorn är egentligen ett nödvändigt 
ont. Dragkraften skulle bli betydligt större utan den, men 
turbinen måste till för att driva kompressorn.

Det fi nns dock inget som säger att kompressorn måste 
drivas just av en gasturbin och i jetmotorns barndom kon-
struerades ett antal motorer där kompressorn istället drevs 
av en konventionell kolvmotor. Denna motortyp tycks inte 
ha något svenskt namn, på engelska brukar den kallas för 
motorjet, thermojet eller hybrid jet och hybridmotor kan väl 
vara ett vettigt svenskt namn.

Osannolikt avancerat
Det första hybridmotordrivna fl ygplanet konstruerades 
faktiskt redan 1910 av den rumänske uppfi nnaren Henri 
Coanda. Flygplanet (bild 1) som var nästan osannolikt 
avancerat för sin tid och till stora delar byggt i metall drevs 
av en 50 hästkrafters Clerget-motor som via en växellåda 
drev en kompressor som roterade med 4 000 varv i minuten. 
Den komprimerade luften gick till två ringformade bränn-
kammare där den blandades med avgaserna från motorn 
och ytterligare bränsle och antändes. Förbränningsgaserna 
strömmade sedan ut genom ett antal rör på båda sidor om 
fl ygkroppen. Dragkraften var ca 220 kp vilket inte är dåligt 
baserat på en 50 hästkrafters motor.

Coanda hade försiktigtvis klätt fl ygkroppen med stålplåt, 
men räknade med att förbränningsgaserna snabbt skulle 
expandera och blandas med den omgivande luften. Vid det 

första taxiprovet 16 december, 1910 visade det sig dock 
att förbränningsgaserna ”häftade” vid fl ygkroppen så att 
Coanda bokstavligt talat fi ck det mycket hett om öronen. 
Han blev begripligt nog distraherad och försökte dra av på 
motoreffekten. Olyckligtvis hade fl ygplanet under tiden 
hunnit lyfta varför det stallade och kraschade. Coanda und-
kom med några mindre blessyrer men kunde inte fi nansiera 
fortsatta försök utan fi ck ägna sig åt att konstruera mera 
konventionella fl ygplan åt franska och engelska fl ygplan-
tillverkare. Han fortsatte dock att studera varför de heta 
gaserna följde fl ygkroppen och blev därmed upptäckare av 
vad som nu kallas Coandaeffekten.

Sex år
Kanske hade fl yghistorien sett mycket annorlunda ut om 
Coanda hade kunnat fullfölja sina försök. Nu tog det tjugo år 
innan hybridmotorer åter började studeras på allvar. Under 
1930-talet togs konceptet upp igen i Italien och Tyskland.
I Tyskland utvecklade både Heinkel och BMW testmotorer 
men när de var färdiga i slutet av 30-talet hade Hans von 
Ohain redan en ”riktig” jetmotor på provbänksstadiet och 
det var uppenbart att en ren jetmotor, ehuru tekniskt mera 
krävande, hade mycket större potential än en hybridmotor.

 inte var det
Kompressorn i en jetmotor drivs 
normalt av en turbin men det
behöver inte alltid vara så.

BILD 1. Coandas plan från 1910. Världens första jetdrivna 
fl ygplan.

BILD 3. Camproni-Ciampino N. 1 på väg från Milano till 
Rom 1941.

BILD 2. En originell bild av N. 1 med bakkroppen bortmonte-
rad och brännarna tända.

>



I Italien hade Secondo Campini arbetat på hybridkon-
ceptet sedan 1931 och tre år senare fi ck han ett kontrakt 
från det italienska fl ygvapnet, Regio Aeronautica, på två 
fl ygande prototyper. Själva fl ygplanet byggdes av Caproni 
och är därför känt som Caproni-Campini N. 1.

Av någon outgrundlig anledning tog det Caproni sex år att 
bygga prototyperna som trots detta (eller kanske just därför) 
var orimligt tunga.

En egenhet med Campinis hybridmotor var att den även 
kunde köras ”kall”, dvs. utan att något bränsle sprutades in 
efter kompressorn. Då fungerade den alltså som vad som 
idag skulle kallas en ”ducted fan”. När den första prototy-
pen fl ögs 28 augusti, 1940 visade det sig att toppfarten i så 
fall blev ca 330 km/h. Med bränsleinsprutningen inkopplad 
ökade maxfarten till 375 km/h till priset av en fyrdubblad 
bränsleförbrukning, vilket knappast kan sägas vara särskilt 
imponerande.

Även i övrigt var prestanda usla, topphöjden var t.ex. 
4 000 meter, en höjd som det tog nästan en timme att uppnå!

Detta hindrade dock inte att fl ygplanet den 28 november 
1941 gjorde en propagandafl ygning från Milano till Rom 
varvid det i den fascistiska propagandan utbasunerades som 
det första jetfl ygplanet.

Vid den tidpunkten fl ög visserligen redan mycket bättre 
”riktiga” jetfl ygplan i både Tyskland och England, men det 
skedde i djup sekretess, så propagandan tycks faktiskt ha 
gjort ett visst intryck internationellt. Vad som inte nämndes 
var att trots att avståndet mellan Milano och Rom bara är ca 
500 km måste N-1 landa och tanka på vägen. Provfl ygning-
arna fortsatte till 1942, men prototyp nummer två fl ög bara 

en enda gång. Prototyp nummer ett hamnade så småningom 
i skadat skick i Farnborough där engelsmännen var synnerli-
gen oimponerade av den, medan prototyp nummer två fi nns 
i ett fl ygmuseum i Rom.

Caproni hade faktiskt planer på ett jaktplan, Ca.183, som 
skulle ha dels en kolvmotor med propeller i nosen och dels 
en mindre kolvmotor som drev en hybridmotor i bakkrop-
pen. Något optimistiskt hoppades man på en toppfart av 740 
km/h, men projektet kom aldrig längre än till ritbordet.

Körsbärsblomman
Japanerna utnyttjade också hybridkonceptet fast i ett mycket 
speciellt sammanhang. I krigets slutskede utvecklade japa-
nerna MXY-7 Ohka (Körsbärsblomman) som väl närmast 
kan beskrivas som en bemannad sjörobot. Ohka fälldes 
från ett bombfl ygplan (oftast en Mitsubishi G4M) och fl ögs 
sedan i hög fart i plané mot målet, normalt ett amerikanskt 
fartyg, som sedan attackerades i ett självmordsanfall.

Den ursprungliga Ohka, Modell 11, hade tre krutraketer 
i bakkroppen som vardera gav 270 kp dragkraft under 8–10 
sekunder vilket gav en räckvidd om ca 35 kilometer efter 
fällningen. Tyvärr var G4M-planen mycket klumpiga och 
sårbara med den 2100 kg tunga ”roboten” under buken 
varför det var angeläget att utveckla en version med längre 
räckvidd som kunde fällas på säkrare avstånd från målet.

Lösningen blev Ohka Modell 22 som drevs av en Tsu-
11, en liten hybridmotor baserad på en Hitachi Hatsukaze 
motor om 110 hk vilket gav en dragkraft om ca 200 kp och 
en räckvidd av ca 130 km. Man kan notera att Coanda fi ck 
ut större dragkraft med en bara hälften så stark motor 35 
år tidigare. Förklaringen var enligt amerikanska prov efter 
kriget att brännkammaren var så ineffektiv att förbränningen 
bara gav ett mycket blygsamt dragkraftstillskott. Tsu-11 
fungerade alltså i praktiken som en ”ducted fan”. Bara ca 50 
Ohka Modell 22 hann byggas före krigsslutet, och de kom 
aldrig till insats. Ett exemplar fi nns bevarat på Smithsonians 
Flyg- och rymdmuseum i Washington.

Då dansade en klok man
Det mest lyckade hybriddrivna fl ygplanet var dock sov-
jetiskt. I början av 1944 utgick ett påbud från Stalin att 
Sovjetunionen skulle bygga jetjaktplan som de andra 
stormakterna. Det fanns dock en liten hake, nämligen att 
Sovjetunionen inte hade några jetmotorer. Men, som Nikita 
Krustjev skriver i sina memoarer: ”när Stalin sa ’dansa’ 
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BILD 4. Utloppsdelen på en modell 22. BILD 6. VK-107A/VRDK-motorn.

BILD 5. Den fyrcylindriga Hitachi Hatsukaze-motorn som 
var själva kärnan i Tsu-11.
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då dansade en klok man”. Det närmaste som fanns till en 
jetmotor var VK-107A/VRDK. Detta var en sorts hybrid-
hybridmotor där 1300 hk drev en normal propeller och 1200 
hk via en växellåda gick till en kompressor (bild 6). Två 
konstruktionsbyråer, Suchoj och Mikojan-Gurevitj, konstru-
erade varsitt jaktplan baserat på VK-107A motorn. Suchojs 
fl ygplan Su-5 (I-107) var skäligen misslyckat medan MiGs 
fl ygplan I-250 nog måste betraktas som det enda någorlunda 
lyckade hybridfl ygplan som byggts.

Den första prototypen fl ög 3 mars, 1945 och prov-
fl ygningarna var långtifrån problemfria. Två prototyper 
havererade, men problemen, främst dålig girstabilitet, löstes 
snabbt och den enda kvarstående anmärkningen mot planet 
var att VRDK alltid måste vara tänd vid start eftersom start-
sträckan annars blev orimligt lång. Prestanda med VRDK 
var dock imponerande. Toppfarten var 825 km/h på 7 000 
meter, tjänstetopphöjden 12 000 m och stigtiden till 5 000 m 
mindre än 4 minuter. Till och med fl ygsträckan med VRDK 
tänd var så pass bra som 900 km. Detta innebär f ö att I-250 
är det snabbaste kolvmotordrivna jaktplan som någonsin 
byggts (rekordet med en konventionell kolvmotor innehas 
av Republic XP-47J med 811 km/h).

Fullt följdriktigt kom i juni 1945 en order från högsta ort 
om att bygga 10 I-250 före den 7 november då de skulle 
visas upp under oktoberrevolutionsparaden över Röda Tor-
get och demonstrera att även Sovjetunionen minsann hade 
jetplan, i alla fall nästan. MiG lyckades faktiskt att helt för 
hand och utan produktionsverktyg få nio fl ygplan klara och 
att utbilda piloter till dem, men tyvärr var vädret i Moskva 
inte fl ygbart den 7 november.

Det kan förresten vara värt att nämna att MiG fi ck göra 
om exakt samma manöver året därpå och i liknande hys-
teriska former bygga 10 exemplar av det första ”riktiga” 
MiG-jet planet MiG-9, bara för att än en gång få konstatera 
av novembervädret i Moskva sällan är lämpligt för fl ygupp-
visningar.

Ögonlock
Anledningen till I-250 (eller MiG-13 som det kallades 
internt inom MiG) fi ck så goda prestanda var att VK-107A 
motorn var betydligt effektivare och mera genomtänkt än de 
övriga hybridmotorerna och att fl ygkroppen var noga anpas-
sad efter motorn. Under normal fl ygning gick huvuddelen 
av effekten via propellern och ”jet-delen” kördes som en 
”ducted fan” utan bränsleinsprutning. När man ville fl yga 
med maxfart reducerades propellereffekten medan kompres-
sorn varvades upp och bränsleinsprutningen startade. Luften 
till kolvmotordelen tappades av efter VRDK-kompressorn 
som därmed också fungerade som turboöverladdare. Dess-
utom var utloppsdelen försedd med hydrauliskt omställbara 
”ögonlock” vilket gjorde att man kunde få god verknings-
grad både när motorn gick ”kall” och ”varm” (i motsats till 
Caproni-Ciampino N. 1).

Förutom de 9 ”paradfl ygplanen” byggdes ytterligare ett 
fåtal seriefl ygplan 1946 och inalles 16 I-250 levererades 
1947 till ett av Östersjöfl ottans jaktregementen som var 
baserat i Skultye nära Riga.

I-250 blev dock kortlivad. Under tiden hade de första 
”riktiga” sovjetiska jetfl ygplanen MiG-9 och Jak-15 hunnit 
utvecklas, och även om de var tämligen primitiva och base-
rade på kopierade tyska jetmotorer så överträffade de ändå 
prestandamässigt I-250 med god marginal. Redan i maj 
1948 togs I-250 ur tjänst.

Sedan 1940-talet har veterligen inga hybridmotordrivna 
fl ygplan byggts och det verkar inte troligt att det kommer 
att ske i framtiden heller. I nutiden inskränker sig använd-
ningen till modellfl ygplan. Skalmodeller av jetfl ygplan drivs 
ju ofta av små elektriska fl äktmotorer och det fi nns modifi e-
ringssatser som konverterar dessa till hybridmotorer.
Dragkraften ökar förvisso en del, men kanske är det lika 
viktigt för den entusiastiske skalbyggaren att kunna
åstadkomma en realistisk ”ebk-fl amma”.

BILD 7. Den första prototypen av I-250. Utloppsdelens 
”ögonlock” syns under stabilisatorn.

BILD 8. Motorinstallationen i I-250. Luften till kompressorn 
togs in genom luftkanalen under motorn.

Den första
prototypen fl ög 3 mars, 
1945 och provfl ygningarna 
var långtifrån problemfria.”
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Som relativt nytillträdd Försvarsmaktens CIO (Chief Informa-
tion Offi cer) med ansvar för bland annat auktorisation har jag 
blivit ombedd att skriva något om denna omtalade process. 
För ett är säkert, alla har en uppfattning om auktorisation, 
och ofta fi nns väl uppfattningen att det är en onödigt krånglig 
och svårbegriplig process som tar lång tid. Jag har själv haft 
denna uppfattning under den tid jag var projektledare för Vis-
bysystemet på FMV, och det är väl på något sätt rättvist att jag 
nu fått ansvar för processen i sig. Som vanligt så visar det sig 
att väldigt mycket av det man tycker är svårt och obegripligt 
bygger på okunskap och missuppfattningar, en sanning som 
för övrigt gäller många områden i samhället och inte bara vår 
auktorisationsprocess.

Totaleffekt
Varför fi nns då processen över huvud taget? Jag vill påstå att 
det är behovet av styrning och kontroll som syftar till att nå 
bäst totaleffekt i våra samlade IS/IT-system som är motive-
ringen bakom processen. Vi har att möta säkerhetskrav, funk-
tionalitetskrav, rationalitetskrav och inte minst hålla kontroll 
på hur mycket av vår ekonomi som vi satsar inom IS/IT-

området. Av försvarsanslaget läggs, lite beroende på hur man 
räknar, upp till 4 miljarder årligen på verksamhet med IS/
IT-anknytning. Ungefär 2,5 av dessa miljarder hanteras inom 
materielanslaget (6.2) och resterande delar belastar förbands-
anslaget (6.1). Ett annat sätt att beskriva det hela är att vi idag 
har knappt 800 centralt beslutade IS/IT-system i Försvarsmak-
ten, alltifrån JAS Gripen till enskilda programvaror.

Processen, som vi ibland kallar livscykelmodellen, är 
beskriven i DIT 04 (Direktiv för Försvarsmaktens informa-
tionsteknikverksamhet från 2004) och innehåller ett antal väl 
defi nierade steg som jag tänkte beskriva mycket kortfattat 
nedan. Stegen fi nns även på den bifogade bilden som visar 
processen i sitt sammanhang.

Idéstadiet
Det hela börjar med att någon inom FM identifi erar ett pro-
blem och/eller ett behov som kan lösas med hjälp av informa-
tionsteknik. Behovet med idé till lösning skall då insändas till 
CIO för att få det första beslutet, det som kallas B1 (Beslut 1). 
Mina medarbetare kontrollerar då om problemet redan är löst 
någon annanstans i FM och således inte behöver nyutvecklas. 

Styrning 
och kontroll

TEXT: Thomas Engevall. FM.

Auktorisation och ackreditering 
– processer i förändring och utveckling

Auktorisation och ackreditering 
– processer i förändring och utveckling
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Vi tar också ställning till om den föreslagna verksamhets-
nyttan är tillräckligt beskriven för att arbetet skall få drivas 
vidare. När dessa bedömningar och kontroller är gjorda fattar 
jag ett B1-beslut och ger inriktningar över vad som skall 
beaktas i den fortsatta processen.

Kravställning
I nästa steg skall den sökande visa på de krav som ställs på 
systemet, såväl verksamhetskrav som säkerhetskrav. I detta 
steg värderas verksamhetskraven ytterligare och MUST yttrar 
sig över om säkerhetskraven är tillräckliga eller inte för den 
information som systemet skall hantera. Resultatet är ett B2-
beslut.

Design
I det tredje steget, som ofta kopplas samman med det andra 
steget till ett gemensamt beslut (B2-B3), överser vi tänkta 
programvaror och kommunikationslösingar. En avstämning 
mot befi ntlig informationsinfrastruktur görs också. Detta 
innefattar frågor om på vilken teknisk plattform systemet 
skall köras, om FM IP-nät har tillräcklig bandbredd för att 
kunna hantera önskad information mm. Resultatet är ett B3-
beslut.

Test
Testfasen är den avslutande delen i auktorisation och handlar 
om att säkerställa att systemet uppfyller de krav som ställts på 
det från början samt att det kan godkännas ur IT-säkerhetssyn-
punkt och därigenom driftsättas. Testfasen består av tre delar; 
verifi ering, validering och evaluering. Genom verifi ering 
kontrolleras systemet i sig, valideringen ger svar på frågan 
om verksamhetsnyttan blev den bedömda och en evalueringen 
syftar till att kontrollera om säkerheten i systemet håller måt-
tet. Efter dessa steg fattar jag ett B4-beslut.

Ackreditering och Beslut om användning (BOA): För 
nästa steg, ackreditering och BOA krävs ingen förnyad 

ansökan till CIO utan ackrediteringsbeslut fattas av den 
som i tidigare utpekats som Produktägare för systemet. För 
materielrelaterade system är detta ofta C MTRLPROD eller 
CIO. Yttranden som ofta krävs är MUST yttrande som dock 
inte skall innebära några egentliga problem om evalueringen 
i tidigare steg gått friktionsfritt. Inför BOA, som kan fattas 
av avdelningschef (motsv) i HKV med ansvar för verksam-
heten, krävs normalt också ett systemsäkerhetsbeslut vilket 
fattas i en egen process.

Rättframma
Processerna är som ni ser, tämligen rättframma, men i de fall 
det är komplexa IT-system som system som förväntas lösa 
de i steg 1 identifi erade problemen så kan givetvis processen 
också bli mer komplex. För att hantera det löpande arbetet 
och för att kunna ge ett aktivt stöd till de sökande har vi 
organiserat FM Stödenhet IT (FM SE IT). FM SE IT tillhör 
organisatoriskt FM LOG men är placerat på HKV (samloka-
liserat med PROD LED på Tre Vapen från oktober 07). De 
jobbar nästan uteslutande åt CIO med denna typ av frågor och 
jag måste själv säga att jag är imponerad över deras kompe-
tens och förmåga.

Inget är dock så bra att det inte kan göras bättre och jag har 
därför startat ett arbete med att revidera DIT 04. Syftet är att 
förenkla modellen så att processen skall kunna gå snabbare 
och därigenom bli mer effektiv. Erfarenheterna från genom-
fört arbete måste omhändertas, både vad gäller erfarenheter 
från den befi ntliga processen men också erfarenheter och 
idéer från LedsystT-arbetet och arbetet med NBF. I ett första 
steg beräknar jag att en sådan förenkling fi nns framme under 
första kvartalet 2008. I ett andra steg skall vi, tillsammans 
med FMV undersöka om vi kan hitta en gemensam livscykel-
modell för all materiel som även inkluderar IS/IT. Det är dock 
ett arbete på lite längre sikt.

Mer om detta jobb i ett senare nummer av TIFF där jag 
även kommer att beskriva hela mitt ansvarsområde som CIO.

Linjeorganisation

Stödprocesser

V1.0A12
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behov
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Flottövning
Amiralen Waldemar Ankartross hade övning med sin 
fl ottstyrka. Hela styrkan bestod av tio båtar som stävar 
fram i triangelformation. Amiralen ger order om ändrad 
ordning. Nu ska fyra fartyg gå i täten, därefter ska tre följa, 
så två och sist ett. Efter omgrupperingen ska de fortfarande 
behålla färdriktningen. För att efterkomma denna behöver 
bara tre båtar byta plats. Vilka?

Sommarnöten
Major Alikant Pansarkruka hade ett 
golvur som slog hela timmar och 
halvtimmarna med ett enda slag. 
Två gånger per dygn inträffar det 
att klockan slår tre ensamma slag – 
halv ett, klockan ett och halv två. 
Fyra enskilda slag är möjliga vid två 
speciella tillfällen – antingen då man 
hör det sista slaget på tolvslaget och 
inte kunde höra de tidigare, eller så 
hör man de tre första enskilda slagen 
med början klockan halv ett och det 

Höstnöten
Alla godkända svar deltar i dragningen och en premie 
utlovas till vinnaren. 

Svaren vill vi ha in senast den 29 oktober 2007 till:
TIFF-redaktionen, FMV Logistikstöd, 
Honnörsgatan 20, 
352 36 Växjö.

första av de två slagen klockan två. Då 
det fjärde enskilda slaget som majoren 
hörde inte följdes av ytterligare ett, 
så måste han ha hört det sista slaget 
i tolvslaget just när han kom hem. 
Eftersom timmen var sen, så var det 
alltså vid midnatt.

Först öppnat godkänt
svar kommer från:
 Åke Lindström i Östersund. Grattis!
Ett bokpremium kommer med posten.
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Kontaktpersoner
Artiklar om verksamheten ute på våra förband, och det gäller både armé, marin och fl yg, 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 fi nns inom olika specialområden 
och organisationsenheter vilket framgår nedan:

Namn  Organisation  Ort  Tfn 
Stefan Tiller F 7 Såtenäs 0510-47 74 90
Jonny Lennartsson F 17 Ronneby 0457-47 17 61
Hans Öhlund F 21 Luleå 0920-23 46 31
Mikael Eriksson FMTS Halmstad 035-266 23 32
Bo Svensson Hkpfl j Linköping 013-28 37 42
Rickard Wahrby Marina Basbataljonen Karlskrona 0455-868 77
Björn Wennergren  Göteborg 031-69 26 71
Lars Lindegårdh P 4  Skövde 0500-46 59 11
Hans Karlsson TeK Mark Boden 0921-680 82
Stefan Frisk TeK Ledsyst Enköping 0171-15 87 00
Tomas Titus TeK Mark Eksjö 0381-182 27
Ann-Katrin Widing FMLOG/Teknikdivision Arboga 0589-404 22
Ola Jonsson T 2 Karlstad 054-10 31 52
Pontus Berg MSS Skövde 0500-461 72



FMV Logistikstöd
TIFF-redaktionen
Honnörsgatan 20
352 36 Växjö

Posttidning B

Hoppas ni haft en trevlig läsning!
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