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Här kommer det 146:e numret av TIFF sedan star-
ten. Om ett år kan vi jubilera när vi skall ge ut den 
150:e utgåvan. Den utgåvan bör ju bli ett speciellt 
nummer. Redaktionen är tacksam för idéer och 
förslag om hur vi kan uppmärksamma jubiléet. Det 
här numret är riktigt omfångsrikt med hela 60 sidor. 
Hoppas vi kan fortsätta i den stilen även i fortsätt-
ningen. Jag vill också se fler artiklar inom Mark- och 
Sjö-arenan i framtiden. En uppmaning till er som 
tjänstgör inom dessa arenor, har ni förslag på artik-
lar så kontakta någon av TIFF:s kontaktpersoner 
som ni finner i slutet av numret.

Vilka tal skall firas? Vid födelsedagar brukar det 
firas lite extra när höga och jämna åldrar uppnås. 
Jag träffade en universitetslektor i matematik, som 
tyckte att man dessutom skulle fira när man fyllde 
primtal. Ett primtal är ett positivt heltal som bara 
är jämnt delbart med sig själv och talet 1. Det är ju 
en bra ide för då blir det fler tillfällen till festligheter! 
Om vi skulle följa den idén avseende TIFF så kan 
också den 149:e utgåvan uppmärksammas!

Försvarsmakten (FM) står inför stora förändring-
ar när det gäller verksamheten och resurserna inom 
den tekniska tjänsten. I Genomförandeprojektet 
Ledning och Beställning steg 2 (GLoB 2) pågår nu 
ett arbete med att klara ut vilka personer som skall 
gå över till FMV vid nästa årsskifte. I början av maj 
levererades en slutrapport från arbetsgruppen för 
LoB steg 2. I den rapporten finns en preliminär upp-
gifts- och resursfördelning som överenskommits mel-
lan FM och FMV. I den redovisas bl a hur många 
årsarbetskrafter vid respektive organisationsenhet 
som dels ska föras över till FMV och dels vara kvar i 
FM. Nu ska årsarbetskrafterna omsättas till fast-
ställda befattningar som skall föras över till FMV. 
Inriktningen är att det ska ske en verksamhets-
övergång, vilket är gynnsamt både för arbetstagaren 
och arbetsgivaren. Efter det att befattningarna är 
fastställda kommer en omorganisation att genom-
föras inom FM före den 1 september. Målsättningen 
är att skapa två organisationsenheter vid varje berört 
förband. En enhet med befattningar och arbetsin-
nehåll som ska föras över till FMV och motsvarande 
del med innehåll som ska vara kvar i FM. Första ste-
get inför verksamhetsövergången är alltså att skapa 
organisationerna därefter sker bemanningen av dem.

I början av september planerar FMV att ta be-
slut om sin nya organisation och därefter skickas 

erbjudande om verksamhetsövergång ut till berörda 
individer. Slutligen genomförs överföringen av berörd 
personal, verksamhetsövergången, vid årsskiftet. 
Samtliga teknikkontor, produktionsledningen i 
HKV samt Teknikenheten i FMLOG berörs, men 
MSK Flyg kommer att följa en annan tidsplan där 
hänsyn tas till Flygoperatörens krav. Planen är att 
överföringen av personal från MSK Flyg skall vara 
genomförd senast 2014-12-31.

En person som genomförde verksamhetsövergång 
vid förra årskiftet är Hans Granström som TIFF 
träffar i denna tidning. Läs om hans erfarenheter 
efter några månader inom FSV. Ett annat projekt 
som berörs av GLOB 2 är PRIO:s införande 5-6. 
I tidningen beskriver projektledaren hur erfarenheter 
från tidigare införande hanteras och hur projektet 
skall bedrivas. 

I nästa nummer kommer särskilda artiklar att 
beskriva omdaningen av Försvarslogistiken. Till dess 
ha en skön semester när den väl inträffar. 

Kenneth Raun

Ledaren

Bästa läsare!
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Akutsjukvård med hög  kvalitet i tält
Saab har tagit fram en lösning för Forward Resuscitation Capacity (FRC). FRC innebär en lättflyttad 
medicinsk enhet med kirurgisk utrustning för livräddande insatser. Den är baserad i tält och möjliggör 
sjukvård av hög kvalitet som stabiliserar skador medan patienter väntar på vidare transport. FRC är en 
del av Saabs helhetslösningar inom sjukvårdsområdet, Medical Care Solutions (MCS).

Text: Martin Neander  Foto: Martin Savara, Exaktamedia
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Det är inte långt ifrån att signaturen 
till den gamla tv-serien MASH bör-
jar låta i huvudet när TIFF besöker 
Saab och dess affärsområde Support 
and Services i Östersund. Det ska 
dock snart visa sig att dagens FRC-
lösning har utvecklats en hel del 
sedan Koreakrigets mobila arméki-
rurgisjukhus som MASH handlade 
om.

Med hjälp av FRC kan en sårad 
soldat snabbt få första hjälpen och 
skadebegränsande kirurgi. FRC är 
i sin tur uppdelad i Forward Resus-
citation Team (FRT) och Forward 
Surgical Team (FST). FRT består 
till exempel av anestesiolog, anestesi-
sjuksköterska samt operations-
sjuksköterska. När FST behöver 
användas tillkommer kirurg. Kirur-
gen ska kunna arbeta med fokus 
på traumakirurgi, med begränsade 

resurser och under extraordinära 
förhållanden. Antalet medicinska 
roller och funktioner kan växla efter 
behov i FRT och FST.

Saabs FRC-koncept bygger på 
stor rörlighet och enheten är mycket 
lätt i förhållande till sin kapacitet. 
Utrustningen och förpackningen har 
utvecklats för att hanteras av enskilda 
soldater och en hel enhet får plats i 
ett fordon med släpvagn. Utrustning-
en för FRC går även att skicka på 
lastpall och luftlandsätta. En enhet 
är självförsörjande vad gäller vatten, 
värme och material i minst ett dygn.

– Grundkonceptet för den här 
medicinska enheten kommer ur-
sprungligen från USA men den har 
”försvenskats” av Försvarsmakten. 
Systemet har använts i internationell 
tjänst med god framgång. Det har 
sedan utvecklats ytterligare tillsam-
mans med Försvarsmakten och 
FMV, säger Kjell Törnroos, system-
integratör och designer som främst 
jobbat med den prehospitala miljön.

Akutsjukvård med hög  kvalitet i tält

>>>

Fastän det är iskallt ute är temperaturen behaglig
inne i tältet. Ingen värme försvinner genom tältväven.

Kjell Törnroos.
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Fungerande tältmiljö
Som designansvarig tittar Kjell 
Törnroos mycket på utrymmet i 
tältet. Är det bra för personalen 
och för patienten? Fungerar det att 
arbeta i miljön? Han påpekar att 
det gäller att göra anpassningar för 
tältenheten eftersom det finns miljö 
såväl inne i som utanför tältet som 
man måste ta hänsyn till. Kompo-
nenterna som används måste fung-
era tillsammans. Det är inte minst 
det som det hela handlar om i FRC-
konceptet som utvecklats av Saab.

– Det är viktigt med ljusets reflek-

tion inne i tältet. Det får inte bli ett 
gult ljus utan det måste vara vitt. 
Vitt ljus finns dessutom i många va-
rianter. Belysningen i tältet ska också 
passa och det måste vara rätt ljus för 
personalen så att de kan arbeta.

Mattias Andersson, som håller på 
med eldistribution och belysning, 
berättar att batteriväskan som är 
tänkt för bland annat allmänbelys-
ningen kan strömförsörja denna i 
cirka tio timmar. En takbelysnings-
lampa inne i tältet har fem LED-
lampor på tre watt var och drivs 
med 24 volts likspänning. 

– Vi strävar efter att ha ett en-
hetsbränsle som kan driva elverken 
för tältutrustningen, säger Kjell 
Törnroos. Spänningen är 24 volt för 
att kunna utnyttja de fordon som 
har just 24 volt att driva anläggning-
arna.

Ingen värmeförlust
Tältet är gjort med en speciell väv 
som inte släpper ifrån sig ljus och 
värme. Den består av en oerhört 
tät syntet och skillnaden mellan tem-
peraturen ute och inne är anmärk-
ningsvärd. Den dagen TIFF är på 

Tältmiljön måste skyddas från det mesta.
Det kan handla om allt från elektromagnetisk 
strålning till sand och insekter som inte får
tränga igenom det skyddande skalet.
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besök är det 4,6 plusgrader utanför 
tältet medan det inne är varmt och 
behagligt med 23,8 grader.

– Det måste vara rätt tempera-
tur inne i tältet för personalen och 
patienten. Värmen får inte heller 
försvinna genom tältduken, berättar 
Kjell Törnroos. Det är alltså väldigt 
många komponenter som ska fung-
era. Tältmiljön ska täcka spännvi-
den i temperaturer från +49 grader 
till – 32 grader. 

Enligt Börje Estmo som arbetar 
med klimatutrustningar ställer det 
stora krav på värmealstraren som 

ska hålla en konstant temperatur på 
runt 25 grader i tältet.

Hänsyn till EMC 
Miljön i tältet är även en så kallad 
elektromagnetisk kompatibilitets-
miljö (EMC). Det är något som man 
måste ta hänsyn till eftersom olika 
typer av störningskällor produce-
rar elektromagnetiska störningar. 
Dessa störningar påverkar känsliga 
system som kan reagera negativt på 
strålningen och det gäller att skydda 
dem. På Saabs anläggning i Öster-
sund finns miljöer där olika typer av 

strålning kan mätas. För att förhin-
dra strålningen kan man till exempel 
behöva sätta filter på instrumenten 
i tälten.

Det går dessutom att ansluta en 
vårdande avdelning till tältet om pa-
tienterna inte omedelbart kan vidare-
transporteras efter operationen. Det 
finns plats för många patienter i den 
avdelningen och även där är det lika 
varmt som i operationsavdelningen. 

I mottagningen utanför opera-
tionssalen så förbereds patienten 
genom att man till exempel sätter 
intubering eller temperaturmätare 

Utrustningen måste skyddas från störningskällor som skapar elektromagnetiska störningar.

Det vita ljuset gör det lätt för sjukvårdspersonalen
att se till exempel blodkärlen på handen.

>>>
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på plats. Patienten sveps in i en vär-
mefilt tills det är dags för operation.

Lätt men rymligt
Tomas Hellman som arbetar med 
projektledning av Medical Care 
Systems and Solutions till Försvars-
makten, säger att FST-tältenheten 
bara väger 24 kg men ändå erbjuder 
19 kvadratmeters yta. Det är gott 

om utrymme i takhöjd och tältet 
känns absolut inte trångt. FST-tältet 
är så lätt att slå upp att det i princip 
kan ställas över patienten som behö-
ver akut vård på plats. Det tar på sin 
höjd tio minuter att slå upp det.

Sven-Eric Moström, som jobbar 
med infrastrukturen när det gäller 
Saab MCS, berättar att det finns 
olika krav på tältet i olika miljöer. 

Där jobbar Saab tillsammans med 
leverantörerna för att möta den 
kravprofil som varje kund har när 
det gäller den egna verksamheten. 

– Poängen är att det ska vara skal-
bart, modulbaserat, mobilt och lätt 
att sätta upp. Det är kundens krav 
när det gäller design och grundläg-
gande konfigurationer som gäller, 
avslutar Sven-Eric Moström. n

Förvaringskärlen har en extremt hög skyddsfaktor.

Magnus Lindström, Bid Manager.

Börje Estmo,
klimat och ventilation.

Tomas Hellman,
infrastruktur.

Mattias Andersson,
strömförsörjning.

Sven-Eric Moström,
infrastruktur.

Poängen är att det ska vara 
skalbart, modulbaserat,
mobilt och lätt att sätta upp.
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Sveriges
militär-

historiska arv

Hemsö fästning blev början till en 
av våra största kustförsvarsanlägg-
ningar. Beläget direkt norr om Här-
nösand, i Ångermanälvens väldiga 
inlopp, tronar den om än i annan 
skepnad fortfarande på Storåbergets 
topp, med fri sikt långt ut över Bot-
tenhavet och utmed Höga kustens 
mäktiga rand. I svensk fortifika-
tionsbyggnad, är det enbart Bodens 
fästning med sina fem sammanhäng-
ande artillerifort som överträffar 
Hemsö sett som ett sammantaget 
försvarssystem.

Lås för Sveriges veka liv 
i ett historiskt perspektiv
Det är industrialismen som ska-

pade och definierade denna lands-
ända. Norrland stod och föll med 
råvarutillgång och global export. 
Orsaken var den stora industriella 
utvecklingen utmed älven under 
1800-talets slut. Vid första världs-
krigets inledning var Ådalen ett av 
världens största sågverksdistrikt, 
och sammantaget Europas största 
exporthamn. Militären och poli-
tikerna såg ett strategiskt hot i de 
många djuphamnarna som sträckte 
sig långt in i landet, med tillgång 
till Ostkustbanan, Stambanan vid 
Långsele och vägnät mot Östersund. 
Kustartilleriets bildande 1902 inne-
bar en lösning på behovet att sätta 
ett lås på Sveriges veka liv.

Valet av Hemsön var avgörande. 
Den mest prominenta landkroppen 
i den lilla skärgård, som landhöj-
ningen bildat i älvens mynning, 
innebar en naturlig barriär i sig. 
Under första världskriget, med 
början 1916, inleddes placeringen av 
kustartilleri på öns norra sida, mot 
älven, vid Dalom och Åbordsön. Ett 
tillfälligt batteri, tillsammans med 
minspärrar, etablerades samtidigt på 
Åbordsön. Flottan ämnade bruka 
de brant stupande älvstränderna för 
kamouflage åt stridsfartyg och där-
för anlades dessutom en så kallad 
replipunkt för underhåll längre upp 
i älven, vid Gustavsvik. Arbetet med 
Dalomsbatteriet höll på att skrotas 
vid krigsslutet p g a allmän nedrust-
ning, men undantag gjordes för 
Ångermanälven, och anläggningen 
stod klar 1922, bara för att omedel-
bart läggas i malpåse.

Spärrbataljon Hemsö
En inblick i en del av vårt kustförsvars uppgång och fall, 
och vad som hände sen.

Text: Christer Sefbom (Hemsö fästning)

Storåbergets Tunga pjäser i naturskön miljö.

>>>
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Men Ådalen är kanske annars 
mest känd för Ådalskravallerna 
1931. Till följd av tidigare händelser 
kände länspolischef och länsstyrel-
se-direktionen sig skyldig att kalla in 
militära styrkor för att upprätthålla 
allmän ordning. Även militärens 
strategiska fokus på denna region, 
var helt säkert en viktig faktor när 
länsstyrelsen på våren 1931 krävde 
deras insats i samband med den 
vilda strejken bland arbetarna i 
området. En pluton från livkompa-
niet på Kungliga Västernorrlands 
infanteriregemente i Sollefteå kom-
menderades upp till den lilla ham-
nen i Lunde. Där hade man förlagt 
ersättningspersonal från Stockholm 
på ett fartyg. Resten är historiskt 
sprängstoff.

Andra världs- 
kriget och kalla kriget 
Andra världskrigets början 1939 
innebar att hotbilden mot regionen 
åter stegrades. Det stora försvarsbe-
slutet 1942 innebar en förstärkning 
av kustartilleriet vid de norrländska 

hamnarna, med placeringen av ett 
nytt batteri på Havstoudd, direkt 
öster om Dalom, samt åtskilliga fler 
minlinjer. Samtidigt togs beslut om 
uppsättande av ett utbildningsför-
band i Härnösand. Grunden till det 
kommande Härnösands kustartil-
leriregemente, KA 5, var därmed 
lagd. Men den permanenta närvaron 
av det tunga kustartilleri som vi idag 
kan se, kom inte att tillföras förrän 
efter kriget och då i skuggan av en 
helt annan och betydligt mer grave-
rande konflikt.

Det kalla kriget förändrade 
radikalt synen på befästningsarbe-
ten runt om i världen. Även vi som 
åtminstone officiellt ansåg oss stå 
vid sidan om, påbörjade en kraftig 
militär upprustning. Det beslutades 
att kustförsvaret skulle förstär-
kas kraftigt och ett topphemligt, 
storskaligt arbete inleddes. Befolk-
ningen på ön var ovetande om vad 
alla transporter på färjan innebar 
och vad exakt man byggde där 
uppe på Storåberget. Byggandet av 
fästningen startade 1953 och höll på 

till 1957, detaljerna kring vem som 
byggde, hur man gjorde det och till 
vilken kostnad, är till delar fortfa-
rande hemligt.

Man sprängde och borrade sig 
ner 40 meter och anlade sedan långa 
gångar vågrätt ut i berget. Utrym-
men bereddes för över 300 mans 
besättning med stab, stridsledning, 
logement, kök, sjukhus, verkstäder, 
maskinpark, etc nyckelordet var 
atombombsäkert, en detonation på 
20 kiloton rakt ovanför fästningen 
skulle klaras av.

Det tunga batteriet är fortfa-
rande bestyckat med tre så kall-
lade torndubbelpjäser om vardera 
två 15, 2 cm eldrör. Eldrören är av 
typ skeppspjäser m/41, byggda hos 
Bofors i slutet på 1930-talet. Från 
början var de ämnade för export till 
Siam, dagens Thailand, och deras 
kungliga flotta. Exportförbudet 
under kriget hindrade affären och 
eldrören hamnade istället bl a på 
Hemsön, nu som fästningsartilleri 
m/51. Deras maximala skottvidd var 
22 km, effektiv skottvidd; 18 km.

Hemsö har många avancerade faciliteter här ses ledningscentralen.



TIFF nr 2 / 2013 11

Sveriges
militär-

historiska arv

Kulmen nås
Senare under 1960-talet tillkom två 
lätta moderna 7,5 cm tornbatterier. 
Man sprängde även ner en större 
mätstation (spaning) ute på Kläffsön 
ARTE 719. Sammantaget, vid sin 
effektiva drifttid, bestod Spärrbatal-
jon Hemsö av fem batterier (kom-
panier): Stabs- och trossbatterierna, 
förlagda i fästningen på Storåberget, 
det tunga batteriet (Storåberget) 
med luftvärn, de lätta batterierna på 
Hemsö fästning samt ett rörligt lätt 
robotbatteri. Till stabsbatteriet var 
en närförsvarspluton knuten, med 
eget luftvärn, samt ett antal fristå-
ende min- och mätningstroppar. Allt 
som allt ca 1 100 man.

Kulmen hade nu nåtts, inte bara 
för storleken på Hemsö fästning, 
utan även för det strategiska värdet 
av fästningens funktion. Kärnvap-
nens effekt hade ökat betydligt 
sedan 1957 och det var osäkert om 
fästningen alls stod rycken för en 
modern, nukleär attack.

De strategiska förhållandena 
kom också att ändras med tiden. 
Orsaken var Sundsvallriktningen, 
en av tre uppskattade huvudsakliga 
anfallsvägar för Röda armén över 
svenskt territorium (de två övriga 
var Nordkalotten och Skåne), som 
behärskade de svenska militära dok-
trinerna under 1970- och 1980-talen. 
Den riktningen låg 70 km söder om 
Ångermanälven, med tyngdpunkt 

på axeln Sundsvall-Östersund-
Atlanten. I det sammanhanget 
blev Spärrbataljon Hemsö mera ett 
flankförsvar.

Avvecklas och blir ett museum
Hemsö fästning började avvecklas 
på politisk nivå redan innan det 
att kustartilleriet omorganiserades 
1986. En ny strategi och förbandstyp 
föddes, amfibiebataljonen, dvs en 
rörlig enhet med kapacitet att slåss 
både till lands och till sjöss. Detta 

innebar dödsstöten för de fasta 
installationerna. 1989 utbildades de 
sista värnpliktiga ute på Hemsön. 
Fästningen blev kvar som övnings-
objekt fram till 1991. KA 5 lades till 
sist ner 1998. Det var samma år som 
Hemsö fästning blev till ett statligt 
byggnadsminne och en del av vårt 
gemensamma kulturarv. Fastigheten 
förvaltas idag av Statens fastighets-
verk.

Det här är TIFF:s femte artikel/
besök på vår resa genom vårt för-
svarshistoriska arv. Verksamheten 
runt Hemsö fästning bedrivs idag av 
Christer och Kikki Sefbom i samar-
bete med Statens maritima museer 
(SMM) samt Sveriges militärhisto-
riska arv (SMHA), med en verksam-
het som sträcker sig året runt.

Öppet för allmänheten under 
perioden juni – september med 10 
guidade turer om dagen på vardera 
1 timme och 20 minuter samt öppet 
för bokade grupper året runt. 11 000 
besökare under 2012, missa inte 
Hemsö i sommar! n

Cykel är lämpligt transportmedel i Hemsös omfattande anläggningar.

Vpl 001 Kronprinsen har naturligtvis fått grundutbildning på Hemsö. Här på ett 
fotografi från oktober 1967.

för mer information gällande 
restaurang, aktiviteter med mera 
besök gärna vår hemsida
www.hemsofastning.se.
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Fakta/Hans Granström:
Fullständigt namn: Hans Gunnar Granström.

Född: 16 maj 1960.

Födelseort och uppväxt: Luleå. Uppväxt i Smedsbyn, 
3,5 mil norr om Luleå.

Bor: Smedsbyn med cirka 300 invånare. ”Jag tycker om att 
det är fri tillgång till natur”.

Familj: Gift med Inga-Lill. Två söner 23 och 15 år, 
och en dotter som är 14 år.

Husdjur: Hund. En golden retriever som är sju år.

Fritidsintressen: Jakt. ”Sedan barnen föddes har jag 
mest jagat älg. Harjakt med drivande hund har varit en stor 
passion för mig tidigare”. Även fiske. ”Fiskar gärna insjöfisk. 
Håller främst på med isfiske. Det är rogivande att sitta 
på isen och pimpla”. Allt som har med händerna att göra: 
reparationer av mekaniska saker eller byggnader. ”Jag är 
något av en tusenkonstnär. Det som återstår är väl att lägga 
våtrumsmatta”.
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Hans Granström gillar inte att trampa runt i gamla inkörda hjulspår. Det behöver han inte
heller göra som produktionsledare på FSV i Boden. Enligt honom själv ställs han varje dag
inför nya frågor som måste besvaras.

dag är den andra lik

Efter den segaste vintern på länge 
i södra Sverige träffar TIFF Hans 
Granström i ett Boden där vintern 
faktiskt varit mild men snörik. 
Boden har ju ett stolt och anrikt för-
flutet som garnisonsort och livet där 
präglas fortfarande i hög utsträck-
ning av garnisonen. Norrbottens 
regemente, I19, och Sveriges numera 
enda artilleriregemente, A9, finns 
fortfarande kvar.

Många av de fina och ibland rent 

av pampiga byggnaderna har dock 
gått över till att ha civila verksamhe-
ter i sig. Det positiva är att företags-
samheten har fått ett uppsving i 
kommunen och många småföretag 
huserar numera i de gamla militära 
fastigheterna.

Hans Granström tillhör sedan års-
skiftet den nya organisationen För-
råd, Service och Verkstäder (FSV).
Den 1 januari 2013 gick delar av 
Försvarsmaktens logistikverksamhet 

över till FMV och FSV bildades.
Runt 1 400 personer följde med i 
flytten och även 45 officerare har lå-
nats ut från Försvarsmakten till FSV 
för växeltjänstgöring – kapten Hans 
Granström är en av dem.

Vad gör du som produktionsledare?
Befattningen hade jag redan i Mark-
verkstadsenheten. Då jag i januari 
började på FSV hamnade några av 
produktionsledarna inom enheten >>>

Favoriträtt: Svensk husmanskost. ”Det man aldrig kan 
misslyckas med är fläsk av olika varianter. Det spelar 
ingen roll om det är skinkstek eller fläskkotlett”.

Favoritdryck: Vatten. ”Jag kan även dricka vin. I så fall 
ska det vara lätt så att man kan ha roligt. Vinet får inte 
vara tungt eller tråkigt”.

Bästa film: Jakten på den försvunna skatten ”så 
medryckande att jag inte behövde använda ryggstödet 
på stolen på bion, det har aldrig hänt förut. Efter att ha 
sett den är det svårt att se någon annan som skulle 
kunna vara bättre”.

Bästa skådespelare: Harrison Ford. ”Så klart, Indiana 
Jones själv”.

Bästa bok: Tatuerad Torso.

Musiksmak: Schlager, gärna dansmusik.

Favorittidningar: Svensk Jakt.

Bästa webbplats på nätet: Läsa tidningar på webben. 
”Jag besöker de stora kvällstidningarna och lokalpress 
som Norrbottens Kuriren och NSD”.

Okänd talang: Jag brukar hitta saker och ting och ha koll 
på var saker finns hemma.

Vad roas du av? Musikaler och lättsamma teatrar. 
”Gillar buskis som sänds i tv från Falkenberg kring 
juletid”. Norrbottensteatern och Kulturens hus i Luleå 
är två andra favoritställen. ”Teater tycker jag är ett 
fantastiskt hantverk och väldigt berikande. Jag bryr mig 
inte alltid om innehållet, däremot är jag intresserad av 
hur skådespelarna hanterar situationen”.

Vad oroas du av? Visst finns det sådant som oroar men 
man får ta bekymren när de kommer.

Drömresemål: Har inget direkt drömresemål. 
Reser gärna med husvagn i Sverige.

Om du fick välja att bo i ett annat land än Sverige? 
Tyskland eller Österrike. ”Det är teknikfokuserade länder 
med intressanta städer, fin landsbygd och tillgång på 
snö”.
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Marknad. Jag handlägger centrala 
beställningar för Markverkstads-
produktionen och fungerar som kitt 
mellan Försvarsmakten och FSV. De 
stora beställningarna är årsbeställ-
ningar som innebär allt avhjälpande 
materielunderhåll från de olika tek-
nikkontoren – Teknikkontor Mark, 
Materielkontor, och MSK Flyg.

Vilken är organisationen som du är
produktionsledare i?
FSV Marknad har elva personer 
anställda i hela Sverige. Marknads-
enheten är ännu inte fullständig 
eftersom den är under uppbyggnad. 
Jag har hand om kunderna Teknik-
kontor Mark och Materielkontor. 
Inom organisationen finns också 
produktionsledare för Materielsys-
temkontor Flyg och Teknikkontor 
Fartyg, servicetjänster, resor, insats 
och beredskap, utländska för-
svarskunder och klassiska FMV.
Marknad kan komma att behöva 
utvecklas allteftersom den nya FSV-
organisationen tar form.

Ledningen för Marknadsenheten 
finns i Stockholm. Vi har en distri-
buerad organisation och finns för-

utom i Stockholm och Boden även i 
Skövde, Karlskrona och Uppsala.

Vad är det som skiljer produktions
ledning i FSV jämfört med hur det
var i Försvarsmakten?
Det skiljer sig inte än så länge så 
mycket från hur det var i FMLOG, 
men vi har ju bara varit fyra måna-
der i den nya organisationen. Det 
komplexa med Markverkstads-
produktionen är att det sker över 
en stor yta, från Boden i norr till 
Revingehed i söder. Det är en sådan 
bredd på materielen.

Till exempel så många olika mär-
ken på fordon. Man ska kunna lite 
om allting och det tar tid innan man 
får överblick. Det är alltid en utma-
ning att ta till sig ny materiel tills 
man fått underhållsbeskrivningar. 
Det tar tid innan man har fått allt 
på plats. Markverkstadsenheten är 
en stor aktör, närmare 600 personer 
som har verksamhet på 20 platser, 
den tar sig också an modifieringar 
och nytillverkning.

Varför håller du till i Boden?
Jag har tidigare varit verksam i 

Bodens garnison. Därmed har jag 
kunnat sitta kvar i Boden och arbeta 
även i den nya organisationen.

Hur kom det sig att
du blev produktionsledare?
Sedan 2002 har jag jobbat vid FM-
LOG och Markverkstad Norr. Vid 
omdaningen sökte jag befattningen 
som produktionsledare. Först Mark-
verkstadsenheten och sedan över-
flyttning till enheten för Marknad. 
Jag ville få jobba övergripande och 
centrala frågor var det som lockade 
mig.

Hur ser en vardaglig
dag på jobbet ut för dig?
Det är mycket e-post och telefon-
kontakt eftersom vi sitter utspridda 
som produktionsledare. Vi har 
kontakter med produktionsavdel-
ningar inom FSV, Materielkontor, 
Teknikkontor, MSK Flyg och även 
en dialog med ekonomer så att vi ser 
vad utfallen blir och att vi ligger i 
rätt linje med ekonomin.
Arbetet handlar mycket om samord-
ning, planering och uppföljning av 
den avgiftsfinansierade verksamheten. 

Det är inte heller bara fyrhjulsdrivna fordon som ska skötas utan även båtar kommer då och då in för underhåll.
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Jag har påbörjat dialog med Teknik-
kontor Mark angående hemkommen 
materiel från ISAFstyrkan. Materielen 
är avrustad i Afghanistan.
Den kommer att återställas vid 
FSV:s verkstäder och därefter gå ut 
till nya brukare vid FM. 

Varför hamnade
du i Försvarsmakten?
Jag fick klart för mig att det var ett 
stimulerande och intressant jobb att 
arbeta som teknisk officer. Jag sökte 
till en sådan utbildning efter genom-
förd värnplikt 1981. Jag gick utbild-
ning till teknisk officer 1981-1983. 
Jag har alltid varit intresserad av 
teknik och mekanik. Försvarsmak-
ten var ju en stor arbetsgivare
uppe i norr och jag såg en möjlighet 
att få jobba med det som ligger mig 
nära om hjärtat.

Hur har ditt yrkesliv sett ut sedan
starten inom Försvarsmakten/FMV?

Första åren jobbade jag på ut-
bildningsförbanden. Jag var från 
början utbildare av soldater inom 
de tekniska bitarna som exempelvis 
fordonsförare och mekaniker. Sedan 
tillhörde jag ledningen av teknisk 
tjänst ute på förbanden. 2002 läm-
nade jag utbildningsförbanden och 
gick till FMLOG för att jobba inom 
Markverkstadsorganisationen. Först 
jobbade jag som produktionsledare 
vid Markverkstad Norr i Boden, 
därefter som teknikledare och chef 
för teknikavdelningen. Sedan när 
det bildades en Markverkstadsenhet 
2011 blev jag chef ledningssektionen 
vid Markverkstaden Norr. Under 
2012 var jag tjänsteförättande chef 
för Markverkstaden Norr under 
ordinarie chefs utlandstjänstgöring.

Vad är det som är mest intressant 
och givande med att arbeta som 
produktionsledare?
Att man ställs inför ständiga nya 

utmaningar. Vid till exempel en må-
nadsuppföljning är det någon från 
produktionsavdelningarna som vill 
utöka sin personal. Då måste man 
räkna på det och se om det finns 
belägg för att personalstyrkan kan 
utökas. Om det finns kundefterfrå-
gad produktion att sysselsätta dem 
med.

Vad är det roligaste med 
att jobba inom försvaret?
Ingen dag är den andra lik, omväx-
lande. Det är nya frågor som man 
ställs inför varje dag. Ofta kommer 
det andra mer prioriterade frågor 
som ska lösas än vad jag hade tänkt 
göra när dagen startade. Det är 
mycket stimulerande att ha kontakt 
med kollegor och kunder över hela 
landet. Det är utvecklande och man 
får nya intryck som man kan gå 
vidare med. Sammantaget gör det 
att det inte blir till att köra runt i 
samma hjulspår hela tiden. >>>

Det är en utmaning för verkstadspersonalen att kunna hantera olika fordon och märken.
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Vad är det mest
utmanande med att jobba där?
Det är att klara av besparingskraven 
som vi har på oss. Vi är en bit på väg 
men det krävs att man inte använder 
pengarna till onödiga saker och att 
man ser kostnadseffektiva möjligheter 
som vi kan genomföra.

Jag upplever att det finns en 
förståelse hos organisationen att vi 
måste vara kostnadseffektiva. Jag 
sitter med på månadsrapporteringar 
eftersom alla beställningar ska gå 
via Marknad. Avdelningschefer rap-
porterar till högste chefen för FSV.
Det visar på det ansvar man tar för 
kostnader, och det är ett tecken på att 
vi inte ska slösa med pengar när vi 
rapporterar till chefen för FSV.

Hur har övergången till den nya orga
nisationen FSV fungerat tycker du?
Jag tycker det har fungerat bra 
hittills. Det är emellertid för tidigt 
att säga efter fyra månader om det 
är bättre eller sämre. För de allra 
flesta är skillnaden att lönekuvertet 
kommer från en annan arbetsgi-
vare eftersom de flesta av oss är 
kvar i samma grundorganisation. 
För ändringarna kommer att ske 
senare och då kommer man in i 

den nya inriktningen. FMV är en 
väldigt välutbildad och kompetent 
tjänstemannaorganisation. Vi från 
Försvarsmakten kommer med pro-
duktionsresurserna, medan FMV-
personalen är van och duktig på 
anskaffning. De sakerna komplet-
terar varandra.

Vilka är skillnaderna med att
arbeta inom FSV jämfört med
tidigare organisation?
Den stora skillnaden är att man ska 
vara kostnadseffektiv och affärs-
mässig. Som tur är har jag med mig 
mycket av det tänket sedan tidigare.

Vilka är fördelarna respektive
nackdelarna med FSV som
organisation?
För FSV-organisationen är det 
en fördel att tillhöra FMV. Man 
kan fokusera på produktionen, i 
Försvarsmakten var fokus mer på 
renodlade försvarsfrågor. Det kom-
mer att vara lättare att bedriva pro-
duktionsverksamhet. Nackdelen är 
att på sikt kommer personalen som 
har sin verksamhet i garnisonerna 
inte att känna sig som en del av 
Försvarsmaktsfamiljen. De kommer 
att betraktas som en leverantör till 

Försvarsmakten. Den gemensam-
hetskänslan som funnits kommer 
troligen att suddas ut om några år 
och det kan bli en nackdel.

Har du varit på något utlandstjänst
uppdrag? Vilket i så fall?
Nej. Jag skulle kunna tänka mig det 
men har inga planer på det.

TIFF TRÄFFARTIFF TRÄFFAR

TIFF TRÄFFARTIFF TRÄFFAR

Text:

Martin Neander, till höger
Foto:

Martin Savara, Exaktamedia
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Förråd, Service och Verkstäder 
(FSV) har nu tillhört FMV i fyra 
månader och här kommer några 
korta frågor och svar från 
chefen för FSV:

Hur upplever du övergången från 
Försvarsmakten till FMV?
Övergången har fungerat mycket 
bra. Detta tack vare en stor arbets-
insats av många medarbetare. En av 
de stora utmaningarna var att få ett 
nytt ekonomi- och verksamhetssys-
tem på plats. Valet blev att sätta upp 
ett system inom befintlig SAP miljö 
som Försvarsmakten har.

Vad ser du framför dig 
som är den största utmaningen?
FSV skall med bibehållen kvalitet 
och leveranssäkerhet spara bety-
dande belopp enligt regeringens 
uppdrag. Detta är den största utma-
ningen vi har både innevarande år 
samt under 2014.

Vad ser du att fördelarna 
med en överflyttning är?
Den största fördelen är att FSV är 
en del av kärnverksamheten inom 
FMV. Vi kan fokusera och driva 
verksamheten med än större fokus.

Vilket är som du ser det 
 största anledningen/syftet 
till att överflyttningen har gjorts?
Grunden för förändringen är ba-
serad på den statliga utredningen 
”FSU” – försvarsstrukturutred-
ningen. Överflyttningen av den 
bakre logistiken är bara en första 
del i en omvandling av hela beställ-
ningsmönstret mellan Försvarsmak-
ten och FSV. Del två kommer att 
genomföras 1 januari 2014. FMV 
blir då en myndighet som då får ett 
ansvar i ett totalt livscykelperspektiv 
att leverera funktionaliteter till FM.

Har det funnits några problem
områden i samband med överflytt
ningen så här fyra månader efter 
genomförandet?
Inga större problem har uppstått 
som påverkat Försvarsmaktens möj-
lighet till produktion eller insats.

Har du märkt några 
fördelar med överflyttningen?
Jag har redan upptäckt flera förde-
lar där vi nu snabbare kan svara på 

frågor och lösa problem. Avståndet 
mellan ledning och produktion har 
kunna minskas avsevärt och en 
större fokus har lagts på genomför-
andet av produktionen.

Hur fungerar informationsspridning
en i den nya organisationen för ge
nomförandet av det dagliga arbetet?
Information är alltid en utmaning 
och vi har där begränsningar genom 
att alla ännu inom FSV kunna 
erhålla FMV datorer. Det beror 
främst på att FMV samtidigt skall 
byta leverantör av IT-tjänster och 
genom överklaganden har processen 
fördröjts avsevärt.

Finns det något övrigt som kan 
vara av intresse för TIFF:s läsare 
att få veta om detta?
FSV kommer att vara en integrerad 
del av FMV. Det kommer på sikt ge 
fördelar eftersom kommunikationen 
om olika system kan effektiviseras 
eftersom kunskapen om förbättring-
ar och inköp av materiel nu samlas 
under FMVs ansvar. n

Överflyttning av förråds-, service- och 
verkstadsfunktioner från FM till FMV
TIFF ställde några frågor till chefen för FSV Tomas Salzmann

Tomas Salzmann.

Text: Thomas Härdelin  Foto: Hans Ivansson, FMV Info

Mera om övergången finns att läsa
i TIFF träffar Hans Granström - produk-
tionsledare på FSV i Boden på sidan 12.

Verksamhetsövergång LoB 1
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Förråds- och reservdelsmedarbetare i

System PRIO och FSV POL
eller ”Task force reservmateriel”
Redovisning av ett projekt som 
syftar till att underlätta arbetet 
för de medarbetare som arbetar 
inom reservmaterielförsörjning-
en i system PRIO och FSV POL.

Sedan mitten av februari pågår ett 
projekt mellan HKV LEDS PRIO, 
HKV PROD LOG och FSV som 
syftar till att underlätta arbetet för 
de medarbetare som arbetar inom 
reservmaterielförsörjningen i system 
PRIO och FSV POL. Detta projekt 
är ett initiativ från logistikchefen, C 
LEDS PRIO och C FSV.

Luleå

Umeå

Arboga

Skövde

Ronneby

Karlskrona

Enköping

Kungsängen

Besökta platser:

• Luleå
• Umeå
•  Arboga 

– Resmat Adm 
– Resmat CL 
– FMCL

• Enköping
• Kungsängen
• Skövde
• Ronneby
• Karlskrona

Projektet har besökt åtta plat-
ser runt om i Sverige, både filial-, 
garnisons-, och centrallager för att 
diskutera kring och samla in upp-
gifter om de utmaningar som finns. 
Därefter genomfördes en workshop 
på militärhögskolan Karlberg i mars 
där personal från Högkvarteret och 
FSV ledning, såväl som personal 
från olika lager var represente-
rade. Under workshopen lyftes alla 
problem och förslag på lösningar 
togs fram och prioriterades utefter 
de behov som finns i verksamheten. 
De åtgärder och förslag på lösningar 
har sedan delats in i följande kate-
gorier:
• Systemförändringar

• Utbildning
• Manualer
• Arbetssätt
• Specialinsatser
• Styrning
• Kommunikation

Vad händer framöver
Första steget av förbätt-
ringarna i systemet är under 

utveckling och planeras mot att 
driftsättas i slutet av juni. Det 

rör sig om 4-5 förändringar som 
bland annat innebär ett bättre mot-

tagningsunderlag vid godsmottagning 
och att data i vissa transaktioner kan 
skrivas in i ett orderhuvud istället för 
på radnivå som idag.

Utöver de förändringar som sker 
i systemet så pågår arbetet med att 
starta upp specialinsatserna där 
inventering är en av åtgärderna. 
Mycket av de problem som finns inom 
reservmaterielförsörjningen och sär-

skilt kopplat till ledtider är felaktiga 
lagersaldon. Ofta är problemet att 
inventering inte har skett i systemet 
och att det varit krångligt. Genom att 
ta ett krafttag kring detta och besöka 
alla lager för att hjälpa till med inven-
teringen i systemet hoppas vi få bukt 
på en del problem. En annan åtgärd 
är att säkerställa att information når 
ut till alla användare. Det har visat sig 
att utveckling och förbättringar som 
gjorts inte har nått hela vägen, vilket 
medfört att förbättringen inte kan 
användas. Genom att se över och hitta 
ett bra sätt för att sprida informatio-
nen kring vad som händer hoppas vi 
kunna minska den risken. 

Samarbetsyta i emilia
Som en del i informationen 
kring vad som händer i detta 
projekt har en samarbetsyta 
på Försvarsmaktens nya 
intranät, emilia, skapats. Den 
heter Förråds och verkstads
medarbetare i system PRIO/
FSV POL. I denna publicerar 
vi information kontinuerligt.

Det finns även kalender för att se när 
i tiden saker händer samt diskus-
sionsforum där man kan diskutera 
möjligheter och utmaningar kopplat 
till arbetet.

Projektet beräknas hålla på till 
oktober då en återträff  kommer ske 
för deltagarna i arbetet. Fram till 
dess rullar arbetet på med åtgärder 
inom alla områden och med uppda-
teringar i system PRIO/FSV POL i 
juni och september. 

Text: Niklas Lindkvist (HKV LEDS PRIO)



TIFF nr 2 / 201320

När TIFF besöker Högvarteret i 
Stockholm i slutet av april pågår 
arbetet för fullt med att skapa en 
så kallad Business Blueprint för 
införandet av PRIO 5-6. Business 
Blueprint är en detaljerad beskriv-
ning över hur Försvarsmaktens (FM) 
krav och processer ska förverkligas 
i system PRIO. Arbetet med fram-
tagandet sker i form av workshopar 
där personal från verksamheten och 
systemleverantören IBM deltar. IBM 
har till uppgift att tillsammans med 
FM komma fram till hur man på 
bästa och effektivaste sätt för organi-
sationen ska arbeta i SAP, det affärs-
stödsystem som PRIO är baserat på.

Införande av stöd för FM logis-
tik är den stora delen i PRIO 5-6. 
I mars hölls ett informationsmöte 
för de införandegrupper som finns 
i FM. Införandegrupperna är en vik-
tig kugge i förändringsarbetet och 
en del av förändringsledningen. De 
förbereder förband och den övriga 
organisationen på de förändringar 
i arbetssätt som kommer i och med 
införandet av PRIO 5-6. De medver-
kar också i att systemet blir upp-
satt på ett riktigt sätt med korrekt 
information om organisation och 
materiel. 250 – 300 personer deltog 
i mötet. 

– Organisationen har varit lite 
bränd när det gäller de tidigare in-
föranden av de olika stegen i PRIO, 
säger Jan Ericsson. På mötet hand-
lade det om att förmedla att vi har 
tagit åt oss av de erfarenheter som vi 
fått. Vi presenterade vad vi har gjort 
för åtgärder för att komma till rätta 
med problemen.

En förbättring är att man redan 

i planeringsstadiet ska kunna veta 
vilken tillgång och tillgänglighet det 
finns på materielen och dess status. 
Det gäller att få ett systemstöd för 
att kunna behovssätta och behovs-
täcka inom materielförsörjningen.

Rätt kompetens
– I det här införandet har vi lagt stor 
vikt på verksamhetens medverkan i 
design och säkerställt att rätt antal 
individer med rätt kompetens är 
med, berättar Jan Ericsson. Det har 
den rätta verksamhetskunskapen 
och kan lättast se vad som kommer 
att fungera och inte fungera i de 
olika verksamheterna.

– I stället för att bara titta i en 
pärm och läsa om hur systemet 
fungerar – som ju kan vara svårt att 
ta till sig – så jobbar vi med proto-
typer, fortsätter han. Det innebär 
att man kan få sitta och knappa i 
systemet och se vad som händer 
direkt. Prototyper är därför en av de 
viktigaste delarna för att införandet 
av PRIO 5-6 ska bli bättre. Proto-
typerna skapar större förståelse för 
helheten. 

En annan åtgärd för att underlätta 
köp- och säljförfarandet i PRIO 
mellan FM och FMV är bildandet 
av Företag 5000 i den nya organisa-
tionen FSV.

Jan Ericsson betonar också att 
processledarna från Högkvarteret är 
med mycket mer än tidigare efter-
som det är dem som styr processerna 
som arbetet kommer att ske i.

Inom FM materielunderhåll har 
verksamheten kartlagts och model-
lerats under ett och ett halvt år som 
en förberedelse för PRIO 5-6.

Systemanpassning viktigt 
– Det är ju runt 200 000 företag 
som använder SAP och det är ju 
ett tecken på att systemet är väldigt 
mångsidigt, säger han. Det är därför 
vi har ett antal workshopar för att 
bestämma hur vi vill arbeta i syste-
met så att det passar oss. Slutsatsen 
är att om inte rätt personal finns på 
plats, då kommer inte systemet att 
fungera som vi vill. 

Enligt Jan Ericsson visar under-
sökningar att 45 procent av den 
funktionalitet som finns i ett IT-
system ofta inte behövs i den dagliga 
verksamheten. Det gäller därför att 
ta fram vad som är användbart och 
att det nyttjas på bästa och mest 
effektiva sätt. Det får inte bli ett för 
komplext system.

Införandet av PRIO 5-6
ska leda till större användarvänlighet
Dra nytta av tidigare erfarenheter från tidigare faser av införandet av PRIO. Förebygga införandet av 
förändringar i ett alltför sent skede. Större lyhördhet och ödmjukhet för slutanvändarnas behov. 
Det är några av de punkter som Jan Ericsson, projektledare för införande PRIO 5-6, pekar på. 

Text: Martin Neander  Foto: Martin Savara, Exaktamedia

Jan Ericsson.
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Förtroende ute i verksamheten
– I samband med det här införandet 
har vi knutit till oss personer som 
har gott renommé och som man har 
förtroende för ute i verksamheten. 

Det gör förhoppningsvis att man då 
lättare kan ta till sig införandet av 
PRIO 5-6. Vi har kämpat hårt för 
att få rätt delprojektledare som har 
unik kompetens inom sina områden, 
säger Jan Ericsson. 

En av dessa personer är Lars 
Axelsson, delprojektledare mate-
rielunderhåll och tekniskt system-
stöd (MU-TSS). Han är i grunden 
flygtekniker, har gått JAS 39-intro-
duktion, jobbat på Högkvarteret i 
fyra år och varit chef för KRIUH 
Teknik (Jfr nuvarande PROD LOG 
Teknik) och för MSK Flyg. Sam-
mantaget har han varit inom FM 
sedan 1984. 

– Ett specifikt mål är att införa ett 
nytt avvikelsehanteringssystem för 
Försvarsmakten, säger han. Tidigare 
har det varit fragmenterat men nu 
blir det ett integrerat system för att 
kunna föra in avvikelser, hantera 
materielunderhåll och tekniskt 
systemstöd.

Lars Axelsson berättar att det 
gjorts en första analys av hur 

många som kan vara berörda inom 
MU-TSS i FM. Det är cirka 1 600 
personer som ska vara utbildade när 
det går live nästa höst. Utrullningen 
av utbildning sker successivt men i 
slutänden är det alltså många som 
ska ha lärt sig SAP.

– En erfarenhet från införandet 
av PRIO 3-4 är vikten av att utbilda 
mellancheferna i Försvarsmakten, 
menar Lars Axelsson. De måste nås 
den här gången och de måste förstå 
verksamhetsmässigt och tekniskt 
vilken förändring detta innebär. Det 
kommer att kräva engagemang både 
från oss och från dem ute i verksam-
heten att ta till sig det här. Det är 
viktigt att de som sitter i verksam-
heten efterfrågar den information de 
behöver för att kunna sköta PRIO. 
Vi ska göra vad vi kan från led-
ningshåll för att göra utrullningen så 
smidig som möjligt. 

Inte bara ett IT-system
Han påpekar att PRIO inte bara 
innebär ett IT-system utan att det 

Helhetsgreppet när det gäller införandet av PRIO 5-6 är av stor betydelse.

Lars Axelsson. >>>
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även handlar om en verksamhetsut-
veckling och att uppdatera arbets-
sätt. Det är inte bara gamla system 
som blir ersatta utan det blir helt ny 
funktionalitet.

– I slutänden kommer det att 
bli bra eftersom det endast blir ett 
system. Det mesta ska vara SAP-
standard och vi vill undvika alltför 
mycket egenutveckling, säger Lars 
Axelsson. SAP kommer nu med nya 
lösningar när det gäller gränssnitt 
och layout för att öka användarvän-
ligheten. Vi kommer att ha fokus på 
att det blir lätt att använda och inte 
bara på utförandet.

Även inom MU-TSS jobbas det 
med en utrullningsplan som ska 
mildra konsekvenserna av införandet 
i FM. Man strävar efter att ha med 
verksamhetsexperter – till exempel 
från teknikkontoren. Det är viktigt 
att FM ska vara med i designarbetet 
och i designworkshopparna. För-
hoppningen är att det ska skapa rätt 
lösningar redan från början. 

Gott IBM-samarbete
Enligt Lars Axelsson är samarbetet 
med IBM bra. Det finns en vilja från 
bägge håll att hålla det så nära SAP-
standarden som som det går. 

– I våra IT-system som vi använt 
fram till nu är nackdelen att de är så 
fragmenterade och att man bara kan 
använda sig av ett system till en viss 
del och sedan måste man använda 
ett annat, säger han. Mycket kom-
mer att lösa sig genom att informa-
tionen kommer att finnas finns på 
rätt ställe och då har man den med 
sig i hela processen. Man behöver 
bara lägga in data en gång och det 
fungerar sedan som ett integrerat 
system. Ordning och reda, bättre 
kontroll på data och rationellare 

arbetssätt är några av fördelarna 
med PRIO. 

Samtidigt menar Lars Axelsson att 
den största utmaningen blir att inte 
mata systemet med för mycket data. 
Det ska endast födas med grundpa-
rametrar och rätt förvaltningsdata. 

– Det gäller att tänka efter hur 
djupt i materielstrukturerna man ska 
gå när det gäller till exempel konfi-
gurering. Det blir lätt alltför mycket 
administration annars, säger han. 

Förändringsarbete i fokus
Förändringsarbetet som görs i 
samband med införande 5-6 handlar 
också om att utveckla och komplet-
tera verksamhetsstyrande dokument, 
översyn av organisationen och komp-
tensutveckling av berörd personal.

Ansvarig för dessa områden är 
Hans Cervin, delprojektledare för-
ändringsledning (FL 5-6). Föränd-
ringsledning är att inom ramen för 
projektet ta fram den information 
som behövs för verksamheten och 
även ge den utbildning som krävs. 

– Införandet av PRIO innebär ju 
ett nytt arbetssätt som ställer krav 
på verksamhetsstyrning, organisa-
tion och kompetens, säger han. 
Det förändringsarbete som nu sker 
syftar till att hantera kraven och se 
till att verksamheten är beredd vid 
driftsättningen med de rätta för-
utsättningarna för det nya arbets-
sättet.

 
Förändringsanalys stöttar
I samband med att systemet desig-
nas genomförs en förändringsanalys 
som är grunden i förändringsarbetet, 
berättar Hans Cervin. Förändrings-
analysen är ett systematiskt arbets-
sätt som ska ta fram behov av ny 
eller förändrad verksamhetsstyrning, 
behov av organisationsförändringar 
och behov av kompetensförsörjning. 
Kompetensförsörjningen innebär det 
totala behovet av kompetensutveck-
ling, rekrytering av ny kompetens 
och successionsplanering av befintlig 
kompetens.

– Tidigare har man först nära 
själva driftssättningen av systemet 
bestämt hur man skulle arbeta i 
organisationen, säger Hans Cervin. 
Nu har vi redan byggt in det i det ar-
betsätt som vi använder oss av. Tack 

Ett antal delprojektledare har speciella 
uppgifter för att göra PRIO-införandet 
smidigt.
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vare tidigare erfarenheter vet vi hur 
det ska organiseras och styras upp. 

– När det gäller utbildning har 
man tidigare varit inriktad på hur 
man ska hantera systemen, fortsät-
ter han. Det ska givetvis också vara 
kvar. Men nytt i det här införandet 
är att vi mer utbildar i hur verksam-
heten hänger ihop. Allt för att skapa 
förståelse för vilka krav det nya 
arbetssättet ställer. Materielunder-
hållsprocessen är till exempel inte-
grerad med ekonomiprocessen. Det 
gäller att få det tänk som systemet 
bygger på – att de olika verksam-
hetsprocesserna är sammankopp-
lade. Det har varit problematiskt att 
man inte tidigare sett hur det hänger 
ihop. 

Hans Cervin säger att man använ-
der sig också av andra utbildnings-
grepp och inte bara traditionell 
klassrumsundervisning. Till exem-
pel görs kommunikationsinsatser 
via intranätet som vänder sig till 
olika platser där verksamheten 
bedrivs. 

– Responsen är positiv så här 
långt, säger han. De medarbetare 
som kommer från olika delar av 
verksamheten och som ska börja 
arbeta är positiva och förstår be-
tydelsen av att i designarbetet få in 
kompetens. Det gäller ju att påverka 
systemets design så att den blir rätt 
för verksamhetens behov. 

Rätt lön för mödan
Ett annat tilläggsprojekt i införande 
5-6 är SAP lön där Linda Leet är 
delprojektledare. HR-delen finns re-
dan anpassad för PRIO och nu har 
turen kommit till lönedelen. 

– Vi är inne i designfasen där 
vi har workshopar med IBM. Vi 
bestämmer hur systemet ska vara 
uppbyggt och hur det ska fungera. 
Vi ska nu börja designa systemet så 
att det ska fungera framöver, säger 
hon.

Tidigare har man jobbat i systemet 
Palasso som nu ska fasas ut och in-
tegreras med det nya lönesystemet i 
SAP. Till midsommar i år ska själva 
designen vara klar.

Många fördelar
Linda Leet uppger att det finns flera 
fördelar med den nya SAP-lönemo-
dulen. Den kommer att spara två till 
fem årsarbetskrafter på manuella 
åtgärder som nu blir automatiserade.

– När det gäller till exempel 
arbetsgivarintyg ska vi bara kunna 
”trycka på knappen” för att få ut 
rätt intyg till a-kassa och Försäk-
ringskassa, säger hon.  

Lönekörningarna kommer också 
att kunna senareläggas till runt 
den 20:e i månaden. Alla inom FM 
kommer att finnas i samma system 
och därmed blir det lättare att se till 
att alla får den lön som de ska ha.

Ax till limpa
– Det blir också ett roligare jobb för 
alla. Löneadministratörerna kom-
mer att få jobba från ax till limpa 
och därmed få jobba med helheten, 
säger Linda Leet.

 – Vi har en lång testfas som är 
bland de längsta i införandepro-
jekten. Under testerna kommer vi 
att köra 18 månadscykler för att 
se att alla faserna under ett löneår 
fungerar korrekt. Det ska bara vara 
småjusteringar när vi går live som 
får göras. 

Testerna kommer att påbörjas före 
julen 2013 och vara klara sommaren 
2014. I november 2014 ska första 
löneproduktionen med SAP Lön 
genomföras.  

– Det här kommer bli användar-
vänligare och effektivare för HRC, 
avslutar Linda Leet. nLinda Leet.

Det blir också ett roligare jobb 
för alla. Löneadministratörerna 
kommer att få jobba från ax 
till limpa och därmed få jobba 
med helheten.
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Flygsäkerhet och pooling. Luften 
dallrar i den 40-gradiga värmen, 
piloten svingar benen över sargen till 
sittbrunnen, han utväxlar kontakt-
tecken med flygteknikern, motorn 
spinner igång och systemen är Go!

– Runway 24, cleared for take-off, 
max tänt, accelerationen är påtaglig. 
Flygningen går österut mot Koh 
Samui, därefter åter och norr om 
Surat Thani och vidare mot det 
glittriga vattnet runt Phuket och 
Krabi innan det thailändska Gripen-
planet är framme i övningsområdet 
söder om Koh Lanta. I utkanten 
av området skapar en Thailändsk 
SAAB 340AEW1 en radarbild över 
luftrumsläget. Besättningarna i Gri-

pen och 340AEW 
och övriga i 
RTAF är nöjda 
med flygsystemen 
och förlitar sig 
på köpt svensk 
materiel bl a tack 
vare en värdefull 
och säker poo-
lingverksamhet 

rörande utbytesenheter med andra 
SAAB 340- och Gripenbrukare.

Bakgrund
2008 tecknade FMV kontrakt med 
Thailand avseende försäljning, och 
leverans under 2011 och 2013, av 
6+6 st 39 Gripen C/D och 2+1 st 

SAAB 340 AEW/B. Av kontraktet 
mellan FMV2 och Thailand framgår 
det även att ett system för pooling 
av utbytesenheter (UE) ska upprät-
tas, i likhet med avtal med andra 
länder där Gripen nyttjas. Pooling, 
dvs en gemensam pool tillhörande 
svenska staten, samordnad från 
Sverige, av reparabla reservdelar och 
line replacement units3 (LRU) som 
roteras mellan FM Flygoperatör och 
exportkunder, är en förutsättning 
för att hålla nere driftskostnader 
och god tillgänglighet. Pooling bör 
därav upprätthållas mellan flertalet 
brukare av Gripen och SAAB 340 
AEW/B, i likhet med andra flygs-
systems poolingverksamhet. 

Flygsäkerhet
För att få god tillgänglighet och 
hög flygsäkerhet på flygplanparken 
gäller det även att poolingdeltagarna 
bedriver sin flygtekniska tjänst 
likartat och utifrån väl kända och 
beprövade standarder4. Att följa 
och bedriva den flygtekniska, och 
till viss del även den flygoperatio-
nella, verksamheten i respektive 
land utifrån en fastställd standard 
är en dessutom förutsättning för att 
alla verksamhetsutövare, d v s för att 
flygoperatörer, fortsatt luftvärdig-
hets- och flygunderhållsutförare ska 
få acceptans att bedriva verksamhet 
och pooling från sina respektive 
luftfartsmyndigheter.

Royal Thai Air Force
Flygsäkerhet – en kulturell utmaning och möjlighet
att bistå vid utvecklingen av ett flygvapen

TIFF intervjuar Per Englund (FM/FMV) om 
samarbetet med Royal Thai Air Force.

Text och foto (om inget annat anges): Per Englund (FM/FMV) 
– sammanställt av Thomas Härdelin (Saab AB).

RTAF Squadron 701 
(Gripen C/D)

Squadron 702 
(SAAB 340AEW/B)

Per Englund.

RTAF med JAS39 C/D
och Saab 340AEW. 
Foto: Peter Liander, Saab

1 Airborne Early Warning (AEW) – flygburen SAAB PS890-radar på ryggåsen på SAAB 340B
2 Vid aktuell tid utförde FMV försäljningen, därefter har Försvarsexportmyndigheten (FXM) blivit en aktör i försäljningshänseende
3 Line Replacement Unit, d v s en komponent som ska lagas vid fel- eller kalendertidsutfall under linjeunderhåll
4 Regler för Militär Luftfart (RML), European Aviation Safety Agency (EASA) eller Federal Aviation Authority (FAA)
5 Försvarsmaktens Flygoperatör, auktoriserad bl a enligt RML G, V-1, V-2, V-6 A/D

WING 7
(Flottilj 7, där
Sqn 701 och
702 finns)
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I Sverige, dvs i flygvapnet5 samt 
vid FMV och Saab AB, finns som 
bekant de tre militära flygopera-
törerna, med auktorisation enligt 
RML med tillhörande organisation 
för fortsatt luftvärdighet6 och flygun-
derhåll7. Dessa tre verksamhetsutö-
vare, auktoriserade av den svenska 
militära flygsinspektionen (FLYGI), 
har skapat rutiner och processer och 
beskrivit dem i var sitt kvalitets- och 
verksamhetsledningssystem8 och 
därigenom uppfyllt kraven, dvs stan-
darden som bl a återfinns i Regler för 
Militär Luftfart. Genom auktorisa-
tionen från luftfartsmyndigheten an-
ses operatörens verksamhet befinna 
sig inom en s k kontrollerad miljö 9.

Royal Thai Air Force 
RTAF är en oberoende flygoperatör 
och underhållsutförare av Gripen 
och SAAB 340 AEW/B som inte 
lyder under vare sig RML, EASA, 
FAA eller annat standardiserat in-
ternationellt regelverk, vilket medför 
att den kontrollerade miljön är svår 
att påvisa. RTAF har avtalat med 
FMV att följa de godkända data 
som FMV tillhandahåller10, och som 
är nödvändiga för att upprätthålla 
en kontrollerad miljö.

– Per, vilka möjligheter respektive 
utmaningar har ni i arbetsgruppen 
upplevt under ert arbete tillsammans 
med RTAF?
– Att skapa ett kvalitets- och verk-
samhetsledningssystem, tillsammans 
utpekade ansvariga arbetsgivarefö-
reträdare och tillika officerare inom 
Royal Thai Air Force, för att uppnå 
en luftfartsmyndighets krav på kon-
trollerad miljö i enlighet med kraven 

från en internationell standard11 
inom flyg och teknik, och samtidigt 
uppnå RTAF vision12, mål13 samt 
RTAF Quality and Safety Policy14 
är ett omfattande arbete. Att bistå 
i att skapa detta kvalitets- och 
verksamhetsledningssystem i ett 
land som ligger långt bort, med en 
annan kultur och som dessutom ska 
uppfylla kraven som andra länders 
brukare av Gripen och SAAB 340 
AEW/B ställer på RTAF för att kun-
na ingå i bl a en poolingverksamhet, 
har definitivt sina utmaningar och 
möjligheter.

– Kan du specificera några av 
möjligheterna med ert arbete?
– Min uppfattning är att vår uppgift 
inte bara är att säkerställa poo-
ling utan till stor del ska vi genom 
detta arbete även bistå Sverige och 
industrin samt Försvarsmakten med 
exportstöd15. 

Saab 340AEW Royal Thai Air Force. 
Foto: Peter Liander (Saab).

Första flygning Thailand. Pilot Mats Thorbiörnsson.
Foto: Per Kustvik, Condesign Info Productuions AB.

>>>

5 Försvarsmaktens Flygoperatör, auktoriserad bl a enligt RML G, V-1, V-2, V-6 A/D
6 Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO) enligt RML V-6D-A-I (ej F) d v s EASA Part M
7 Maintenance Organisation (MO) jmf flygunderhållsenheter/kompanier enligt RML V-6A/B d v s EASA Part 145
8   T ex Ledningsmanual för Militär Luftfart (LML), Flygoperationell Manual (FOM), Continuing Airworthiness Management Exposition (CAME), Maintenance Organisation Exposition 

(MOE), Flygunderhållsmanual=CAME & MOE (FuhM) o s v
9 När en operatör uppfyllt kraven i tillämplig standard och blivit auktoriserade av en luftfartsmyndighet anses operatören inneha en kontrollerad miljö
10 Bl a RTAF CAME&MOE, RTAF FOM Common, Transport and Fighter incl MEL – EASA Rules -> Kontrollerad miljö
11  European Aviation Safety Agency (EASA) med regeldelarna EASA Part M (RML V-6D), EASA Part 145 (RML V-6A) och EU-OPS (RML V-2) (EU-OPS - Europeiska Unionens regelverk för Air 

Operations)
12 “The Royal Thai Air Force is committed to the vision of becoming One of the Best Air Forces in ASEAN”
13 “RTAF is an Air Force providing security for the nation as a part of Royal Thai Armed Forces”
14  ”This vision shall also reflect RTAF policy on Airworthiness and Flight Safety which shall be of the highest Quality Standards. This will enable RTAF to avoid injuries and loss of life for 

RTAF personnel and also damage and loss of valuable aircrafts and other assets”
15 Ett av Regeringens uppdrag till FM/FMV
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– Jag anser dessutom att det inte 
bara en möjlighet, utan att det 
framförallt är lämpligt att vi visar 
andra länder att Sverige stödjer sina 
exportkunder. 

– Det finns flera ytterligare aspek-
ter som är värdefulla att omnämnas, 
t ex mötet mellan RTAF och oss i 
grupp och som enskilda individer 
samt samarbetet mellan det svenska 
teamet och RTAF officerare och 
civilanställda, i en annan världsdel, i 
ett annat land, med en annan kultur 
och ett annat klimat än vad vi från 
kalla Norden vanligtvis är vana vid. 
Därutöver tillkommer vår möjlig-
het att, som grupp och enskilt, få 
påverka ett annat lands flygsäkerhet, 
personer, militära befattningar, tek-
nikutveckling, försvarsmaktsförmå-
ga och kanske t o m delar av deras 
kultur! Möjligheten att få påverka, 
träffa nya bekantskaper och se delar 
av ett vackert land har under hela 
utvecklingsresan varit givande och 
stimulerande men också utmanande.

– Kan du även beskriva några av 
utmaningarna som du och de övriga 
i det svenska teamet upplevt?
– Vi har erfarit att det tyvärr 
har hänt och fortfarande händer 
incidenter och haverier kopplat till 

RTAF operationer, som med alla 
medel måste undvikas och helst 
upphöra. Både Försvarsmakten och 
svenska Flygvapnet och RTAF har 
över tiden erhållit tydliga rekom-
mendationer kopplat till respektive 
haveri eller incident från respektive 
haverikommission16. 

– Att bistå vid skapandet av ett 
verksamhets- och kvalitetslednings-
system, som har ambition att om-
händerta rekommendationerna är i 
sig en stor utmaning.

– En annan utmaning var att på ett 
enkelt och smidigt sätt försöka för-
klara vilka krav, utan att det fram-
ställs som kritik, som ställs på RTAF 
av poolingägare, luftfartsmyndighe-
ter, regelverk, standarder och andra 
poolingdeltagare för att kunna ingå i 
en gemensam pool där olika opera-
törer/länder delar på en begränsad 
mängd utbytesenheter/LRU. 

– Att bistå med sakkunskap för 
att till del skapa en ny organisation 
inom RTAF, eller närmare bestämt 
identifiera inom RTAF befintliga 
organisation de verksamhetsutövare 
och funktioner som ska ingå i Flygo-
peratören RTAF verksamhet med 
Gripen C/D och SAAB 340AEW/B 
för RTAF behov av att styra och 
kontrollera sin verksamhet, är 

även det en delikat och utmanande 
uppgift. Vi föreslog att RTAF skulle 
organisera sig på klassiskt vis där 
det finns ansvarshavare17 (NPH) för 
respektive funktion.

– En stor utmaning har varit att 
Thailand f  n inte har en militär 
luftfartsmyndighet, därav fanns 
inget aktuellt Regelverk för att kon-
trollera och styra flygoperationell 
och teknisk verksamhet, dvs som 
säkerställer att den kontrollerade 
miljön finns. Att introducera, för en 
enhet i RTAF, ett nytt regelverk18, 
och tillsammans med RTAF Air 
Operator, därefter producera ett helt 
nytt verksamhets- och kvalitetsled-
ningssystem (RTAF VHL) är i sig 
en enorm utmaning, både för i det 
svenska teamet och för RTAF. 

När väl RTAF, på vår inrådan, 
tagit beslutet om att följa en välkänd 
och internationell standard (EASA), 
skulle ett verksamhetslednings-
system innehållande ett erforderligt 
antal manualer; Flygoperationell 
Manual (FOM) innehållande FOM 
Common, Transport och Fighter 
inkl Minimum Equipment List 
(MEL) samt Continuing Airwort-
hiness Management Exposition 
(CAME) och Maintenance Organi-
sation Exposition (MOE) produce-
ras. Med andra ord skulle ett RTAF 
VHL19 för ”C-in-C´s20 overall mana-
gement” av RTAF verksamhet med 
Gripen C/D och SAAB 340AEW/B 
produceras, vilket är ett omfattande, 
komplext och utmanade arbete, där 
olika sakkunskaper och ambitioner 
ska vävas samman till en helhet. 

Mottot var ”Enkelhet och mini-
malistiskt” d v s använd best practice 
och återvinn det som producerats 
tidigare och framförallt ”Write as 
you work….work as you write, and 
be in compliance with the standard of 
the regulation, and have an ongoing 
process of continuous improvement”.

Arbetet med att producera RTAF 
VHL har hela tiden utförts i samver-
kan mellan RTAF och det svenska 
teamet, både i Sverige och framför-
allt i Thailand.

Utmaningen som därefter uppstod 
var att bistå vid implementeringen 

16 I Sverige benämnd Statens Haverikommission (SHK)
17 Nominated Post Holder, d v s en i standarden kravställd befattning med odelat ansvar för sin funktion
18 European Aviation Safety Agency (EASA) med regeldelarna EASA Part M, EASA Part 145 och EU OPS
19 Verksamhets- och kvalitetsledningssystem
20 Commander-in-Chief (C-in-C), Air Chief Marshal Prajin Juntong, Royal Thai Air Force and Accountable Manager d v s Royal Thai Air Force Flygvapenchef)
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av nämnda VHL, d v s  producera 
utbildningsunderlag och utbilda 
utpekade ansvarshavare, s k nomi-
nated postholders21 (NPH) för olika 
ansvarsområden och andra nödvän-
diga befattningar22. Därefter bistod 
vi dem vid utbildning av sin funk-
tions respektive medarbetare, både i 
Bangkok23 och på Wing 724.

– Att inte ha en tydlig luftfarts-
myndighet att tillgå vid tillstånds-
prövning är som nämnts tidigare en 
tydlig utmaning. I normala fall har 
den ansökande operatören en löpan-
de och god samt definitivt nödvän-
dig dialog med luftfartsmyndigheten 
om ”hur” uppfyllandet av respektive 
regelverkskrav fortskrider. Efter att 
vi i det svenska teamet bistått opera-
tören RTAF vid implementeringen 
av sitt nya VHL skulle normalt 
RTAF luftfartsmyndighet genomfört 
en fullständig tillståndsprövning inkl 
revisioner, med, förhoppningsvis, re-
sultatet att en auktorisation gällande 
ledning, flygoperationer, fortsatt 
luftvärdighet och flygunderhåll givits 
till RTAF. I detta fall har ett annat 
välrenommerat team25 från Sverige 
utfört erforderlig tillsyn, och funnit 
RTAF verksamhet som väl beskri-
ven och implementerad. Utma-
ningen i och med detta förfarande 
var bl a att hantera de krav som en 

luftfartsmyndighet borde haft, om 
det nu funnits någon, d v s vi fick till 
stora delar även kritiskt ifrågasätta 
oss själva och det arbete vid utförde 
tillsammans med RTAF för att 
kunna uppfylla alla krav i nämnda 
EASA-regelverk. 

– Att det initialt dessutom inte 
fanns ett internationellt och stan-
dardiserat regelverk att bygga 
tillståndsprövningen mot, var även 
det en utmaning. I processen att 
välja standard och regelverk vär-
derades ett antal olika regelverk. 
Försvarsmaktens Regler för Militär 
Luftfart (RML) bedömdes som 
föråldrad p g a att RML inte fort-
satt att utvecklas i takt med det 
regelverk26 som den är avskriven 
och härstammar ifrån. Det ameri-
kanska luftfartsmyndigheten FAA, 
Federal Aviation Administration 
med regelverket FAR – Federal 
Aviation Regulations, bedömdes 
som bra, men inte lika välkänd för 
RTAF och oss i det svenska teamet 
som EASA:s regler. Därav föll valet 
på EASA:s och dess välutvecklade 
regler för luftfart, som dessutom är 
EU-lag inom EU, därav välkänd för 
FMV, FM och Transportstyrelsen, 
men även för RTAF som har ett 
samarbete med EASA-auktoriserade 
och världsomspännande flygbolaget 

THAI AIRWAYS. Att motivera och 
argumentera varför RTAF skulle 
välja ett europeiskt regelverk var i 
sig en resa och en utmaning!

– Personligen tror jag att den 
största utmaningen att övervinna, 
och den vi fått mest frågor om, är 
den kulturella skillnaden mellan 
Sverige och Asien/Thailand. Min 
uppfattning är att vi har olika ar-
betssätt, metoder och annat förhål-
lande till regler och beslutsfattande. 
En stor skillnad finns dessutom 
inom Blame Culture v s No Blame 
Culture…

Royal Thai Air Force
RTAF har över 50 000 anställda 
med olika nivå på kvalifikation och 
arbetssätt. I Sverige och övriga Eu-
ropa anser vi att vi är välorganisera-
de och har dokumenterade rutiner i 
sammanhållna verksamhetslednings-
system som leder till auktorisation 
från en luftfartsmyndighet. I RTAF 
är ett beslut ett beslut som följs, och 
inte ett underlag för fortsatt dialog. 
Bl a därav har arbetet med att bistå 
RTAF i utvecklingen av sitt VHL 
kunnat genomföras på rekordtid. 
Vid uppstarten av vårt samarbete 
påvisade vi för RTAF:s högsta led-
ning möjligheterna med en aukto-
riserad verksamhet och till vis del 
kraven från Sverige för deltagande i 
pooling. 

– Vi lyckades med en av de största 
utmaningarna då RTAF Comman-
der-in-Chief, Air Chief Marshal 
Prajin Juntong, beslutade om ge-
nomförande om verksamhetutveck-
lingsprojektet. Övriga berörda delar 
av RTAF följde därefter sin ledares 
kloka beslut och engagerade sig 
tillsammans med oss i det svenska 
teamet i produktionen av RTAF 
VHL för att bl a kunna nå RTAF 
vision och tydliga mål.

– En av de största utmaningarna 
var ändå vår tro och vårt försök att 
påverka och förhoppningsvis föränd-
ra den thailändska kulturen! d v s den 
som återfinns inom Blame Culture >>>

The principle …

Write as you work …
… work as you write!

Continuing improvment

 Plan
 Do
 Check
 Act

A P

C D

Plan Do Check Act.

21  Head of Flight Operation, Technical Director (TD), Manager Continuing Airworthiness (MCA), Manager Maintenance Organisation (MMO) 22 Accountable Manager/Verksamhetsledare 
(AM/VL), Quality Manager (QM) o s v

22 Accountable Manager/Verksamhetsledare (AM/VL), Quality Manager (QM) o s v
23  RTAF Head Quarters och RTAF Directorates of Flight Operations (DFO), Flight Safety, Aeronautical Engineering (DAE), Communication and Electronics (DCE) och Armament (DA) vilka de 

tre sistnämnda utgör Technical Directors centrala resurser för Continuing Airworthiness and Maintenance
24 Flottiljen där RTAF opererar och lokalt sköter Continuing Airworthiness and Maintenance Gripen C/D och SAAB 340AEW/B
25  Det kvalificerade revisions- och auditteamet från Sverige bestod av Audit Leader Mj Björn Carlsson (CQ Teknik FM Flygoperatör), Audithors Mj Krister Wulff (FM Flygoperatörs stab för 

fortsatt luftvärdighet/CAMO) och Fredrik ”Lubbe” Lundberg (resurskonsult från Täby Air Maintenance/QM TAM/SI FM Flygoperatörs CAMO)
26  RML härstammar från bl a JAA:s, Joint Aviation Authorities regelverk d v s JAR (Joint Aviation Requirements) och till viss del från JAA/JAR efterföljande europeiska luftfartsmyndighet 

EASA och dess regelverk Part/Del M, 145 och EU OPS
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v s No Blame Culture! Vi inom FM 
och FMV och övriga Europa har 
implementerat eller fortfarande 
försöker implementera en No Blame 
Culture, framförallt inom flyg- och 
flygtekniksektorn. Vilket bl a medför 
att rapporteringsvillighet, initiativta-
gande, kreativitet, engagemang ökar 
och därmed höjs även flygsäkerhete-
ten. Att i ett VHL få RTAF Flygva-
penchef och hans NPHer att skriva27 
RTAF Quality and Safety Policy, 
och därefter vara goda föredömen 
genom sitt ledarskap, var definitivt 
en utmaning.

Utdrag ur RTAF Quality 
and Safety Policy
RTAF support the open sharing of 
information on all safety issues and 
encourage all officers and personnel 
to report safety hazards, occurrences 
or deviations. This cannot be achie-
ved unless officers and personnel feel 
able to report without the fear of 

punishment. Therefore no discipli-
nary action will be taken against any 
officers and personnel for reporting a 
safety hazard, occurrence or concern 
to RTAF´s management unless the 
act was done willfully or intentionally 
disregarded laws or procedures. All 
safety reports in RTAF are to be 
handled with highest discretion and in 
our non-punitive policy.

Ultimate responsibility for safety 
and quality in RTAF rests with myself 
as Commander-in-Chief and Ac-
countable Manager. Responsibility for 
making our operations and missions 
safer for our own lies with each one of 
us - from managers through engineers 
to front-line technicians and pilots. 

– Vi uppfattar vi bidragit till att 
RTAF numera, fullt och fast, försö-
ker förändra sin kultur, från en förle-
gad Blame Culture till en modernare 
och säkrare No Blame Culture!

– Per, har du och övriga i den svenska 

arbetsgruppen haft tillräcklig kompe
tens för att utföra detta omfattande 
och komplexa arbete?
– Ja, vårt svenska team har hand-
plockats från olika kunskapsområ-
den, flertalet är konsulter som FMV 
har avtal28 med. En deltagare, Kn 
Tommy Magnusson29 har under två 
år ingått i den svenska supportgrup-
pen som bott i Thailand och på plats 
bistått med implementeringen av 
materielsystemen i RTAF samt del-
tagit i utveckling av RTAF verksam-
hetsledningssystem. Själv är jag den 
ende i teamet som är anställd, f n 
på treårigt FM-uppdrag, av FMV. 
Personligen har jag bl a deltagit i 
liknande verksamhetsledningsut-
vecklingsprojekt, på både regional 
flottiljnivå30 och central HKV-nivå31 
samt inom civil luftfart32. Att till-
sammans med RTAF skapa deras 
verksamhetsledningssystem RTAF 
CAME&MOE, FOM&MEL är i 
sig en utmaning, att göra det med 

Svenskar på plats i Thailand. Från vänster; Per Englund, Roland Albinsson, Martin Mann, Björn Carlsson, Fredrik Lundberg, 
Krister Wulff, Patric Rydberg och Gunnar Engström, varav Per, Roland, Martin, Patric och Gunnar ingår i ordinarie
verksamhetsutvecklingsgrupp, övriga var revisorer av RTAF verksamhet.

27 Acceptera vårt svenska förslag på RTAF Quality and Safety Policy
28 Martin Mann (Trilogik), Gunnar Engström (MILSO), Patrik Rydberg (Douglas Aviation), Olov Stridell (Douglas Aviation, Roland Albinsson (MILSO)
29 Systemingenjör (SI) vid FM Flygoperatörs stab för fortsatt luftvärdighet (CAMO)
30 som Teknisk chef, och chef för fortsatt luftvärdighet tillika ÄFR, bistått vid RML-auktorisation av F17 Specialflygenheten (9 st SAAB 340B/AEW och fyra Gulfstream IV (VIP/SIGINT)
31 som Kvalitetschef Teknik (CQ Teknik) vid organisationsbildning och RML-auktorisation av FM Flygoperatör- FMFO, med produktionsansvar för FMFO CAME&MOE – FuhM
32  som Quality Manager (QM) vid EASA-auktorisation av Part 147 skola för flygteknisk utbildning och som teknisk chef för flygoperationell och teknisk verksamhet av två Hawker Hunter 

(J34) och två Vampire (J28) vid EFM
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ett team som till viss del inte känner 
varandra eller finns på samma ort, 
inte ens i samma land ger ytterligare 
krydda till utmaningen. Dock har 
samarbetet fungera mycket bra, och 
det beror bl a på den föredömligt 
bra sammanhållningen som skapats 
av Gunnar Engström och Martin 
Mann. Var och en av deltagarna har 
givetvis bidraget med sin special-
kompetens, men ensam gör ingen 
stark, utan som lag, tillsammans 
med RTAF, har detta verksamhets-
utvecklingsprojekt kunnat genom-
föras på mycket kort tid och på ett 
effektivt sätt.

Kan du kommentera utvecklingen i 
Sverige kontra Thailand?
– Projektet Försvarmakten En 
Flygoperatör (FMEO) startade 
under 2006, d v s projektet med att 
lyfta upp verksamhetstillstånden33 
från flottiljnivån till FM HKV (INS 
FTS och PROD FLYG) och dess-
utom skapa flygoperatörens stab för 
fortsatt luftvärdighet (MSK FLYG). 
Projektet skulle producera ett (1) 
VHL (LLM, FOM, FuhM, SOM, 
COM) för hela Försvarsmaktens 
flyg- och underhållstekniska verk-
samhet vid; HKV och F7, F17, F21, 
Hkpflj samt K3, vilket ledde till att 
FM Flygoperatör (FMFO) skapades. 
FMFO erhöll interimistisk auktori-
sation 2009-01-01 från FLYGI. FM 
Flygoperatör får förhoppningsvis 
sin fullständiga auktorisation under 
2013. Denna relativt långa auktorisa-
tionsprocess har bl a sin grund i det 
omfattande arbetet med verksam-
hetsutveckling och implementering 
som genomförts inom FM. RTAF 
har, givetvis med gott stöd från oss 
som deltog i projekt FMEO/FMFO, 
på mindre än ett år gått från där de 
var då, till auktorisation.

Slutsatser
– Att skapa ett kvalitets- och verk-
samhetsledningssystem inom Royal 
Thai Air Force för att uppnå en 
luftfartsmyndighets krav på kontrol-
lerad miljö i enlighet med kraven i 
EASA:s standard inom flygoperatio-
ner och flygteknik, RTAF vision och 
mål samt RTAF Quality and Safety 

Policy är ett omfattande arbete. Att 
bistå i att skapa detta kvalitets- och 
verksamhetsledningssystem i ett land 
som dessutom ligger långt bort, med 
en annan kultur och som dessutom 
skulle uppfylla kraven som andra 
länders brukare av Gripen och SAAB 
340 AEW/B ställer på RTAF för att 
kunna ingå i bl a en säker pooling-
verksamhet, har definitivt haft sina 
utmaningar och möjlig heter. 

– Sammantaget anser jag att vi i 
det svenska teamet tillsammans med 
RTAF, lyckats prestera något unikt, 
som vi svenskar ska vara stolta över. 
RTAF är numera stolta ägare av två 
nya flygsystem och ett verksamhets- 
och kvalitetsledningssystem som 
bla medför en ökad transparens och 
regelverksuppfyllnad som i sin tur 
medför fortsatt pooling och ökad 
tillgänglighet samt förhoppningsvis 
ökad flygsäkerhet. Att få ett land att 
gå från en Blame Culture mot en No 
Blame Culture är bara det en fram-
gång för alla berörda parter!

Per, en sista fråga, när nu utveck
lingen av RTAF VHL är klart, 
vad ska du då göra?
– Bra fråga! Som vi alla vet står näs-
ta utvecklingsprojekt inför dörren! 
Försvarsstrukturutredningen (FSU) 
medförande förändrat logistikmöns-
ter inom FM samt utveckling av 
nytt Lednings och Beställningsmöns-
ter- LoB 2 mellan FM och FMV, 

Skärmdump från RTAF webbgränsyta för CAME & MOE. Den tekniska utformningen bygger 
på principerna från FuhM och DMPJAS (se annan artikel i detta nummer) på emilia.

kopplat till FMV:s organisationsut-
veckling inom styrmodellsarbetet har 
skapat utmaningar och möjligheter 
som hanteras av arbetsgrupper 
inom FMV och FM. Jag ser fram 
mot att i närtid, som projektledare 
för projektet Luftvärdighet, ÄFR 
och exportstöd bl a att arbeta med 
verksamhets- och kvalitetslednings-
systemsutveckling, likartat det 
arbete som jag gjort tidigare och 
nyligen inom RTAF. Specifikt blir 
det organisations- och verksamhets-
utveckling inom militär luftfart, d v s 
omhändertagande av luftfartslagens 
krav, nedbrutet i RML för design 
och fortsatt luftvärdighet (RML 
V-5J/JA, V-6D-AG+I). Förändrings-
arbetet med tillhörande organisa-
tionsutveckling gäller i första hand 
för FMV:s nya verksamhet som 
är följden av FSU, d v s verksam-
hetsöverföring av arbetsuppgifter för 
flygarenan inom Fortsatt luftvärdig-
het (RML V6-D-AG-I) och export-
stöd samt tillsammans med de andra 
arenorna de s k ÄFR-arbetsupp-
gifterna, d v s de klassiska teknik-
kontorsarbetsuppgifterna som inte 
är insatsnära som krävs för att FMV 
ska kunna tillhandahålla beställd 
tillgänglighet på FM förband. FMV 
ska bl a utföra s k Fleet Manage-
ment och driftstyra på individnivå, 
men mer och djupare information 
om detta planerar jag skriva om i en 
kommande TIFF-artikel. n

33 Jmf AOC (Air Operator Certificate) och auktorisationer från Militära flyginspektionen (FLYGI)
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Gemensam utveckling. 1980 skrev 
Saab-Scania och det amerikanska 
företaget Fairchild Industries Inc. 
avtal om gemensam utveckling, 
tillverkning och marknadsföring av 
det tvåmotoriga turbopropflygplanet 
Saab Fairchild 340 med plats för 34 
passagerare. En ny flygplansfabrik 
byggdes och med Saab Fairchild 340 
skulle Saab bli först ut på markna-
den med en ny generation av turbo-
propflygplan som svarade upp mot 
kraven på effektivitet, tillförlitlighet 
och låga driftskostnader. I samma 
veva påbörjades planeringen av den 
första flygningen. Per Pellebergs var 
vid den här tiden chefsprovflygare 
på Saab och befälhavare ombord 

på den första flygningen med Saab 
Fairchild 340. Han ser tillbaka på de 
här åren som ”oerhört spännande, 
intensiva och vansinnigt roliga” 
– fyllda med utbildning, träning, 
övningar, simulatorflygningar, gene-
ralrepetitioner och provflygningar.

Om jungfruflygningen den 
25 januari 1983 berättar Per
Flygningen gav oss några överrask-
ningar. Först var det väderförhål-
landena och en stark sidvind som 
försenade flygningen några timmar. 
Vi visste att vädret skulle bli sämre 
dagarna framöver så vi måste se till 
att komma iväg. Frampå eftermidda-
gen mojnade det något och vi kunde 

äntligen lyfta – vilken lättnad! När 
vi hade kommit ungefär fem meter 
upp i luften kom den andra över-
raskningen. I sidvinden och en lätt 
turbulens märktes omedelbart att 
girdämpningen var sämre än förvän-
tat, faktiskt oroväckande dålig. Så vi 
förstod att vi hade ett problem inför 
landningen senare. När vi kom ovan-
för molntäcket flög flygplanet lugnt 
och fint. Skönt! Men under inflygning 
för landning kom nästa överraskning. 
Då startade, helt i onödan, ett skri-
kande varningssystem som inte ville 
sluta förrän vi stod på marken igen. 
Trots allt blev det en lyckosam första 
flygning och det kändes verkligen 
skönt att vi var igång med flygproven.

30 år sedan
premiärturen
Den 25 januari 2013 var det på dagen 30 år sedan Per Pellebergs, 
Saabs dåvarande chefsprovflygare, gav sig ut på den första flyg-
ningen med Saab Fairchild 340. Och framtiden för Saab 340 ser 
mycket ljus ut.

Text: Sara Hammarsten, Saab AB

Saab 340.Den första flygningen med SF 340 fick stor uppmärksamhet i medierna. 
Per Pellebergs visar alla tidningsklipp.
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Saab 340 i dag och i framtiden
I dag är 400 stycken Saab 340-flyg-
plan i drift fördelat på 75 operatörer 
i 37 länder världen över. Joakim 
Mevius är programchef för Special 
Mission och Commercial Aircraft, 
division Air på affärsområde Sup-
port and Services inom Saab. Han 
berättar att den globala marknaden 
för reguljärflyg, i 340-flygplanets 
storleksklass, troligtvis kommer 
att stabilisera sig på ett behov på 
runt 800-1000 flygplan. Det betyder 
att marknaden inte är tillräckligt 
stor för att det ska komma in en ny 
spelare som tillverkar nya flygplan. 
Saab 340 kommer därför att vara 
det dominerande flygplanet i det här 

segmentet för lång tid framöver. För 
oss återstår att supporta flottan som 
flyger, att modifiera och integrera 
mot nya kravbilder som kommer 
från myndigheter, operatörer och 
passagerare. Ett annat segment 
som växer och blir allt viktigare för 
Saab är marknaden för luftburen 
havsövervakning. Vi modifierar 
civila Saab 340/2000 till olika typer 
av övervakningsflyg. Våra mest 
etablerade produkter är Saab 2000 
ERIEYE AEW&C (Airborne Early 
Warning and Control) och Saab 
340 MSA (Maritime Surveillance 
Aircraft). De är utmärkta flygplans-
typer att bygga om till spaningsflyg-
plan, avslutar Joakim. n

Correspondentens
löpsedel från 26 januari 1983
med rubriken ”Titta, jag flyger”.
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DMP/DUPJAS används vid planering och genom-
förande av allt underhåll på JAS 39 i version C/D 
respektive A/B (39A/B är sedan 2012-12-31 under 
”utfasning” i FM).

DMP/DUPJAS tas fram av Saab AB på uppdrag 
av FMV som i sin tur utger den på uppdrag av För-
svarsmakten.

Utgivning/uppdateringar regleras med hjälp 
av FMV TO (Teknisk Order – AF FPL 39 9470- 
023830, M7784-017397). DMP/DUPJAS ges ut pa-
rallellt med pappersdokumentationen. I TO:n så står 
det bl a ”Om det finns en skillnad mellan den digitala 
upplagan och pappersutgåvan är den digitala upplagan 
den rätta. … Mellan de ordinarie utgåvorna av DMP/
DUPJAS kommer det att finnas utgåvor med tillfäl-
liga ändringar.”. Om dessa så kallade Servicebulleti-
ner (SB) så står det i TO:n i princip så här; ”SB om 
tillfällig reviderings-CD (så kallad ”kolonutgåva”) 
kommer endast att levereras i digital form (ingen pap-
perskopia).”.

Ny utformning – presentation i ett webbskal
Enligt TO:n så finns numera DMP/DUPJAS för 
Sverige tillgängligt via emilia via; ”emilia –Jobbstöd 
– Manualer – FuhM – FuhM-B”. Där framgår det 
även att man kan ladda ner en kopia av webbutgåvan 
i form av en ZIP-fil via ikonen ”ZIP-filer för ned-
ladddning”. 

Normalt utges några ordinarie utgåvor per år. Det 
nya i denna utgåva av DMP/DUPJAS är att PDF-
underlaget (enligt gammal utformning) presenteras i 
ett webbskal via webbläsaren.

DMP/DUPJAS innehåller typbundna underhålls-
instruktioner i form av exempelvis Underhållsplaner, 
Bytesinstruktioner, Beskrivningar, Funktionssche-
man samt Reservdelskataloger. DMP/DUPJAS rik-
tar sig till en stor mängd intressenter inom Försvars-
makten, FMV och industrin vars sysselsättning kan 
kopplas till vidmakthållandet av Materielsystemet.

CD DMP/DUPJAS finns tills vidare kvar och 
distribueras som vanligt via Förvarets bok- och 
blankettförråd.

Enligt planerna så ska även följande delar läggas 
in på samma sätt: DMP/DUPJAS Hu, DMP/DUP-

JAS Cz och DMP/DUPJAS Th samt ESP (External 
Stores Publication) Se, ESP Hu, ESP Cz och ESP 
Th, Detta kommer att framgå av framtida uppdate-
ringar av TO:n.

Även andra Materielsystem (MS) har visat intresse 
av att i en framtid kunna realisera sina underhållsin-
struktioner via FuhM-B/Typbundna Underhållsin-
struktioner.

DMP/DUPJAS är tillgänglig via FuhM – FuhMB:
• emilia: http://emilia.swedi.mil.se/Jobbstod/Hand-
bocker-manualer-och-avtal/Manualer/Fuhm.aspx. 
• Insidan: http://insidan.fmv.se/templates/FMV_
Page.aspx?id=2808 – Elektroniskt – FuhM (U:\Bib-
liotek\Flygreferensbiblioteket\Flygunderhåll\FuhM\
fuhm\index.html).  

DMP/DUPJAS direkt är åtkomlig via:
• emilia på adressen http://info.fmlog.mil.se/tjanster/
fmpubl/pubdok/bokpaket/dmpjas/index.html. 
• Insidan på adressen via FuhM, i anslutning till 
FuhM-B, alternativt som en direktlänk; U:\Biblio-
tek\Flygreferensbiblioteket\Flygunderhåll\FuhM\
dmpjas\index.html
• CD för prenumeranter. n

DMP/DUPJAS publicering på 
emilia/Insidan i ny skepnad
Dokumentationspaketet DMP/DUPJAS (Digital Maintenance Publication/Digital Underhålls 
Publikation JAS) har sedan länge funnits tillgänglig på CD/DVD för genomförande av underhåll
på JAS 39. I samband med ny utgåva, gällande från 2013-02-20, publiceras DMP/DUPJAS även 
i ett eget webbskal på Försvarsmaktens intranät (emilia) respektive FMV:s intranät (Insidan).

Text: Thomas Härdelin, Saab AB

FuhM med länkar 
till DMP/DUPJAS
i FuhM-B.

Startsida för 
DMPJAS.

Bofors Luftvärnsförening
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Föreningen bildades i januari 1938 
på initiativ av dåvarande kaptenen 
Bertil Boström. Han var chef för 
krigsmaterielförsäljningen vid AB 
Bofors och reste runt i världen och 
demonstrerade Boforspjäser. Han 
förutsåg att det skulle bli orostider 
i Europa och organiserade med AB 
Bofors och statsmakternas goda 
minne ett luftvärn för att skydda 
Bofors verkstäder som var ett givet 
mål vid ett anfall på Sverige. 

Landstormsmanskap kunde stäl-
las till förfogande men det var brist 
på befäl. Bofors Luftvärnsförening 
bildades för att utbilda Boforsingen-
jörer till landstormsofficerare – de 
kunde ju materielen utan och innan. 
Luftvärnspjäser som var leverans-
klara, men inte kunde exporteras, 
togs i beslag. 10,5 cm lvkan fm/38, 
8 cm lvkan m/40, 7,5 cm lvkan m/36 
och 37, 40 mm lvakan m/36, 20 mm 
lvakan m/40 och 41, 8 mm lvksp 
m/36 kom till användning. Fem 
tunga lv-batterier, sex lvakantroppar 
och sex lvksptroppar grupperades 
runt Bofors och Karlskoga. En kom-
binerad luftvärns-, luftbevaknings- 

och lyftskyddscentral – den första i 
landet – inrättades i anslutning till 
AB Bofors underjordiska verkstäder. 
Ett tjugotal luftbevakningsstationer 
placerades i en ring ca två mil runt 
Bofors. Ett spärrballongskompani 
med 12 spärrballonger var också 
stationerat på platsen. Markbevak-
ning och markförsvar med bl a 37 
mm pvkan m/38 fanns också liksom 
Hemvärnet och Lottorna. Hösten 
1944 provades ”Ekoradio” Er2B 
(Lvradar). Totalt uppgick beman-
ningen till ca 2800 män och kvin-
nor i Bofors luftförsvar. Vid flera 
tillfällen genomfördes provskjut-
ningar med samtliga då grupperade 
luftvärnspjäser över Karlskoga stad 
med nedslag på Bofors skjutfält.

Flygkorridor för kurirplan mellan 
Bromma och Oslo, respektive Leu-
chars i Skottland, gick ett par mil 
söder om Bofors. Det hände vid flera 
tillfällen att plan förlorade kursen – 
avsiktligt eller ej – och kom in över 
Bofors så batterierna var tvungna 
att skjuta varningsskott. Förstärkt 
försvarsberedskapen upprätthölls 
under alla beredskapsåren.

Bofors Luftvärnsförening är idag 
mycket livaktig och har årligen ca 8 
medlemsmöten med försvarsinfor-
mation och tekniska nyheter, plus 
ett par studieresor till intressanta 
platser med försvarsanknytning. 
Föreningen har 260 medlemmar. 
Föreningen ingår i Försvarsutbil-
darna.

75-årsjubiléet firas 15 maj då vi 
skjuter salut med 40 mm lvakan, har 
jubileumsmiddag på Bofors Hotell 
m fl aktiviteter. Föreningen är stolt 
över sin 75-åriga verksamhet och att 
vara fem år äldre än Arméns Luft-
värn som truppslag.

Text: Sture Ström,
Bofors Luftvärnsförening

Bofors Luftvärnsförening
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Jag tog mig till Linköping en vacker, 
men blåsig, vårdag i mitten av april 
för att träffa Tommy i några miljöer 
han är hemtam i. Färden började 
med en biltur till fågelsjön Tåkern. 
Efter ett besök på det nyligen in-
vigda Naturum fortsatte resan i de 
gamla historiska bygderna i Öster-
götland runt Tåkern och tillbaka till 
Linköping där intervjun avslutades 
på Flygvapenmuseet med en rundtur 
på detta sevärda museum. Givetvis 
med Tommy som guide. 

Historiska trakter runt Tåkern
En resa i bil med Tommy blir alltid 
en resa bland natur, historia och 
kultur. Under resan fick vi lära oss 
en mängd saker; bl a att Sveriges 
lägsta klockstapel finns vid kyrkan 
i Kumla, att Tåkern är Sveriges 
fågelrikaste sjö (cirka 250 arter) och 
den främsta anledningen till det är 
att sjön har ett maximalt djup på 
170 cm. En vanlig bra dag kan man 
få se upp mot 100 fågelarter. Andra 
historiska platser som passerades, 
inklusive lite historieinformation 
var Bjälbo, där Birger jarl sägs vara 
född. Trakten är även prydd med 

många vindkraftverk på detta blå-
siga slättområde.

Tommys liv innan Saab
Tommy är genuin östgöte född 
och uppvuxen i Norrköping. Det 
ornitologiska intresset väcktes redan 
under tonåren. Efter studentexamen 
så blev det först värnpliktstjänstgö-
ring på F 13 (Norrköping). Redan 
här föddes flygintresset och intresset 
för flygmilitär historia. Därifrån är 
steget inte långt till annan militär-
historia – vilket TIFF:s läsare har 
haft förmånen att få ta del av i alla 
artiklar genom åren.

Efter rekryten vidtog studier i 
matematik och huvudämnet fysik på 
universitetet Linköping. 

Tommys liv på Saab
Tommy började med ett praktikjobb 
på FFV-U 1973. Första arbetsupp-
gift var att producera stansunderlag 
för hålkort till gamla Didas, innan 
”nya” Didas togs fram. Tommy har 
sedan detta varit samma ”arbetsgi-
vare” trogen – dock har namnen och 
tillhörigheten varierat.

Fram till dags dato har Tommy 

arbetat med bl a följande uppgifter/
saker;
• Mycket arbete med ”nya” Didas; 
Systemering och utveckling av sys-
temet, ansvarig för framtagning och 
uppdatering av användarhandboken.
• Flera försök till ersättare av Didas 
för tjugo år sedan. ”Nya” Didas är 
fortfarande är i drift.
• Reservdelsberäkningar, fram för 
allt för neddragsplaneringar inför 
avveckling.
• Översättningar till och från engel-
ska.
• Produktion av regelverk RAFU 
och RAFT.
• Stöd till industridoktoranden Jan 
Block på Saab.
• Jobbat med ett avisnings- och 
saneringsaggregat, bl a vintertester 
i Vidsel i –45,5 °C. (Det varmaste 
Tommy har upplevt var i Mojave-
öknen där det var +51,8 °C!)

Fågelentusiasten
Tommy har varit i jordens alla 
hörn under utövandet av sin stora 
passion – fåglar. Tommy har varit 
med i ett gediget arbete inom ramen 
för Sveriges ornitologiska fören-

TIFF:s meste skribent, Tommy Tyrberg porträtteras inför sin pensionering. Många är det av TIFF:s 
läsare som alltid letar upp Tommys historiska artiklar det första läsaren gör när tidningen
har ramlat ner i brevlådan. TIFF har fått en pratstund med denne allkonstnär.

En fågelskådares betrak telser

Tommy i en miljö där 
han trivs som fågeln i skyn 

– Flygvapenmuseet i Linköping.

Tommy vid flygplan 39-2 som 
användes vid spinntester under 
utvecklingen av JAS-systemet.

>>>

Titta – där har vi
en ovanlig rödspov!
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En fågelskådares betrak telser

Tommy när han trivs som bäst!
Vid Tåkern spanande efter fåglar.
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ing (SOF) – nämligen att namnge 
världens alla fåglar på svenska. Det 
rör sig om drygt 10000 fågelarter 
(se http://sv.wikipedia.org/wiki/
Lista_%C3%B6ver_f%C3%A5glar). 
Detta arbete beräknas vara klart 
hösten 2013. Tommy har cirka 4500 
kryss (ett mycket imponerande re-
sultat) i sin egen ”observationslista”, 
varav cirka 300 fåglar är noterade i 
Sverige.

Det mesta arbetet inom Tommys 
stora engagemang med ornitologin 
bygger på ideell verksamhet, som 
för de flesta. När det gäller ring-
märkning av fåglar så får jag reda 
på att det värsta som finns är att 
ringmärka blåmesar. Det går inte 
att lägga två blåmesar i samma 
transportpåse för vidare förflyttning 
från fångstplatsen till ringmärk-
ningsstationen för de börjar direkt 
slåss med varandra. Lite kuriosa om 
fåglar som Tommy berättar är att: 
Den japanska tranan är den finaste 
tranan som finns. Den mest säll-
synta fågeln som Tommy har sett är 
floreanahärmtrast som endast finns 
i knappt 50 exemplar på två små 
öar, med landstigningsförbud, nära 
Galapagosöarna. Den näst sällsyn-
taste av Tommys fågelkryss är svart 
styltlöpare. Jordens vanligaste fågel 
sägs vara alkekung, så nu vet ni det! 
Tommy berättar även hur man kän-
ner igen en ”fågelskådarbil” – bilen 
står snett ner i diket med alla fyra 
dörrarna öppnade!

Tommys tid som TIFF-skribent
Tommy har varit verksam som skri-
bent i TIFF sedan nummer 3-1990 
då han skrev artikeln Fåglar som flyg-
maskiner - 1. Sedan dess har Tommy 
bidragit med artiklar om allehanda 
ämnen, de flesta av historisk karaktär.

Efter en kontroll av alla nummer i 
TIFF så har jag kunnat räkna till 70 
stycken olika artiklar. Spännvidden 
har varit stor, från fåglars flygför-
måga (de fyra första artiklarna som 
Tommy skrev till TIFF och anled-
ningen var att han hade hållit detta 
som föredrag på Flygmaterieltjänst-
kurser), via eldhandvapen (Kan man 
skjuta runt hörn? TIFF 1-2002), 
självgående artilleripjäser (Gerät 

Karl i TIFF 4-2007), hangarfartyg, 
ubåtar, robotar och till diverse flyg-
farkoster. Sammantaget har Tommy 
skrivit artiklar om alla vapenslagen. 

För att tillgängliggöra allt detta så 
finns nu Tommys alla artiklar från 
1990 – 2013 samlade i en PDF-fil 
som finns på hemsidan (http://tiff.
mil.se/ flik ”LÄNKAR – Tommy 
Tyrberg artikelarkiv”). I nuläget så 
är det cirka 230 sidors läsning. Så 
länge Tommy fortsätter att pro-
ducera artiklar så kommer denna 
sammanställning på hemsidan att 
kontinuerligt uppdateras.

Språkmannen
Tommy är erkänt mycket duktig 
på engelska samt att han läser alla 
germanska och de flesta romanska 
språk. Tommy berättar att bara 
för att få formellt erkännande på 
att han kan engelska så läste han 
en kurs på Lunds universitet. ”Jag 
behövde inte öppna kurslitteraturen 
förutom grammatiken där termi-
nologin hade ändrats en del sedan 
studietiden”. Tommys kunskaper i 
engelska bekräftas av att han ofta 
får engelska översättningsuppdrag.

Kollegor om Tommy
Industridoktoranden Jan Block; 
”Han har sannolikt varit på de 
platser du varit och kommer att åka 
till, han har förmodligen också sett 
de fåglar du sett och kommer att 
se, han kan förklara det du behöver 
veta om paleontologi, kvantfysik, 
astronomi, biologi, geologi, kemi, 
mm och inte minst han gör det 
intressant! Tommy Tyrberg; en man 
med otroligt många strängar på sin 
lyra! Under mina tio år på Saab 
Support and Services har jag haft 
stor glädje av Tommys oerhörda 
kunskaper inom olika områden, 
allt från drift- och underhållsana-
lyser till den perfekta reseledaren, 
hade det inte varit för Tommy 
hade jag inte sett toppen på Emei 
shan berget i Kina, inte heller sett 
fjordarna vid Kanadas västra kust. 
Tommys gedigna kunskaper inom 
drift- och underhållsanalyser har 
varit en oerhörd hjälp i samband 
med forskningsprojektet NFFP5 

Intressen: Främst; geografi, 
historia, botanik, ornitologi och 
natur i allmänhet. Generellt är 
Tommy mycket allmänbildad – 
för det är svårt att ”slå honom 
på fingrarna” inom de flesta 
ämnesområden!

Ointressen: Tommy brukar 
säga att han kan allt förutom 
sport och musik. 

Publicerade böcker: Svenska 
fåglars namn, Pleistocene birds 
of the Palearctic och The Early 
History of the Swedish Avifau-
na: A review of the subfossil re-
cord and early written sources. 

Publicerat artiklar inom 
följande områden: ornitologi, 
paleontologi och tillförlitlighets-
teori.

Tommy framför en av sina favoriter 
P 51/J 26 Mustang.

Fakta om Tommy



TIFF nr 2 / 2013 37

(Nationella Flygforsknings Program 
Nr. 5) som vi bedriver inom Support 
and Services där vi kikar närmare 
på att optimera underhåll i samband 
med avveckling av flygplansystem, 
historiskt har detta gjorts för FPL 
35, FPL 37, delar av FPL 39 och 
nu för SK60 (Saab 105) som så 
sakteliga är på väg att fasas ut. Vi 
har tillsammans under de åren vi 
bedrivit NFFP5 producerat runt 10 
artiklar i olika forum, konferenser 
och tidskrifter, detta mycket tack 
vare Tommys stöd och hjälp både 
vid författandet och analys av drift- 
och underhållsdata. För mig är det, 
och har varit en stor ära och ett 
privilegium att få möjligheten att 
jobba tillsammans Tommy, man lär 
sig alltid något nytt hela tiden!”

Resenären
Tommy har besökt ungefär hälf-
ten av jordens alla länder. När-
mare bestämt 90 olika spridda över 
jordens alla världsdelar. Tommys 
favoritområde på jorden är Klippiga 
bergen (Colorado till västkusten) i 
USA. Häftigaste resan gick till de 
Subantarktiska öarna söder om Nya 
Zeeland. Även Serengeti kommer 
högt på listan över favoritresmål. 
Tommy hann precis resa ut från 
Syrien innan inbördeskriget började 
vilket ännu fortgår. Senaste resan 
gick till Nya Guinea och nästa resa 
kommer att gå till Tasmanien och 
Nya Kaledonien.

Flygentusiasten/- 
Militärhistorikern
Har varit med på alla flygplan sedan 
FPL32 och uppåt. Dvs flygplan 
32 Lansen, 35 Draken, 37 Viggen, 
39 Gripen, alla Helikoptrar från 
HKP 3 och uppåt, alla UAV, SK60, 
SK61, Saab 340 AEW (FPL100), 
etc. Tommy har en gedigen kunskap 
om alla dessa flygplan. Borde kunna 
vara den perfekte guiden i bl a 
Flygvapenmuseum, vilket han gärna 
ställer upp på om önskemål finns!

Under min guidade tur på Flyg-
vapenmuseet erhölls en mängd 
information från Tommy om de 
olika farkosterna som finns på detta 
mycket intressanta museum. Tommy 

har en viss förkärlek till flygplan 
P 51/J 26 Mustang. Det tog 105 da-
gar från beställning till 1:a flygning 
av prototyp.

Didas och Fenix
Många i Försvarsmakten har även 
kommit i kontakt med Tommy med 
anledning av t ex Didas och Fenix. 

Fågelobservationer 
från intervjuresan
Vän av ordning frågar sig kanske 
hur det gick med fågelskådan-
det under dagen? Jo – det blev 37 
stycken olika fågelarter i krysslistan. 
Det sista krysset var vid tillflödet 
till Roxen där Tommy misstänkte 
att det kunde finnas, den ovanliga 
rödspoven, vilket givetvis visade sig 
stämma! Havsörnen som ”utlovats”, 
vanligtvis synlig vid Tåkern, lyste 
dock med sin frånvaro i blåsten.

Framtiden
Tommy, som nyligen har fyllt 65 år, 
kommer att jobba kvar på Saab till 
sommaren. Efter det så blir det kan-
ske några smärre punktinsatser som 

”konsult” bl a med översättningar 
och stöd till industridoktoranden 
Jan.

Tommy har lovat TIFF-redak-
tionen att inte sluta skriva artiklar 
i första taget vilket vi å tidningens 
läsare tackar för.

Redaktionen vill samtidigt passa 
på att tacka Tommy för alla dessa 
artiklar under så många år. Vi av-
slutar med att önska lycka till i livet 
och vi ser fram mot många läsvärda 
artiklar även fortsättningsvis. Vem 
vet – vi kanske träffar på Tommy 
vid någon spännande fågellokal när 
vi minst anar! Eller varför inte på 
Flygvapenmuseet i Linköping?

Text och foto: Thomas Härdelin (Saab AB) 
samt chaufför och värd under resan 

Ingemar Hultman (Saab AB).

Vem vet – framöver vi kanske träffar på Tommy när vi minst anar! 
Eller varför inte på Flygvapenmuseet i Linköping?
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En, två, många…

Hur många motorer kan
ett flygplan egentligen ha?
Hur många motorer kan man 
egentligen hänga på ett flygplan? 
Den frågan får vi kanske svar 
på här.

Egentligen är dagens flygplan 
rätt tråkiga. De flesta ser ungefär 
likadana ut och fungerar på un-
gefär samma sätt. De har en, två, 
fyra eller undantagsvis tre motorer 
som oftast sitter i flygkroppen eller 
hänger under vingarna.

Annat var det förr. Då var flyg-
planskonstruktörerna betydligt krea-
tivare både med hur flygplanen såg 
ut och var och hur många motorer 
man lyckades hänga på dem.

En…
När det gäller enmotoriga flygplan är 
visserligen möjligheterna begränsade. 
I stort sett finns bara tre möjliga 

varianter, en dragande motor i nosen, 
en skjutande motor i bakkroppen 
eller en skjutande motor ovanpå 
flygkroppen. Dock lyckades Blohm 
und Voss med Bv-141 åstadkomma 
det tillsynes omöjliga, nämligen 
ett enmotorigt flygplan med ving-
monterad motor (Bild 1). Det hade 
dessutom goda flygegenskaper hur 
märkligt det än kan låta. Ytterligare 
en variant försökte sig Bell på med 
P-39 Airacobra som hade motorn 
i mittkroppen bakom piloten (Bild 
2), vilket ur tyngdpunktssynpunkt 
egentligen är den bästa lösningen, 
men innebar en lång drivaxel genom 
förarkabinen fram till propellern och 
ett komplicerat kylsystem.

Två…
Med två motorer finns genast flera 
möjligheter om man inte är nöjd 
med det gamla vanliga med en 

motor på vardera vingen. Man kan 
t ex ha en motor fram och en bak 
som Dornier Do 335 (Bild 3) eller en 
dragande och en skjutande ovanpå 
flygkroppen som t ex Dornier Do 18 
(Bild 4).

Tre…
Tremotoriga flygplan hade på 
kolvmotorernas tidevarv oftast en 
dragande motor i nosen och en på 
vardera vingen och på senare år 
antingen tre motorer i bakkroppen 
som Boeing 727 eller en i/ovanpå 
bakkroppen och två under vingarna 
som DC-10 och Lockheed TriStar. 

Det har dock funnits åtskilliga 
andra varianter som t ex två moto-
rer på vingen och en ovanpå flyg-
kroppen som t ex Blohm und Voss 
Bv 138 (bild 5), eller två motorer på 
framkroppen och en i stjärten som 
Martin XB-51 (Bild 6). Eller varför 

Bild 1. Blohm und Voss 141 var avsett som 
ett arméspaningsflygplan med extremt bra 
synfält från förarkabinen, vilket man får 
säga att man lyckades med. 

Bild 3. Dornier Do 335 var ett tungt tyskt 
jaktplan. Typen hade extremt goda pre-
standa för en kolvmotordriven maskin, men 
hann aldrig komma i tjänst före krigsslutet.

Bild 2. Motounderhåll på en Bell P-39 
Airacobra.

Bild 4. Dornier Do 18 följde ett gammalt 
beprövat Dornier-koncept med en dra-
gande och en skjutande motor och med 
utriggarpontoner i stället för pontoner i 
vingspetsarna.

Bild 5. Blohm und Vos Bv 138 
spaningsflygbåt. Officiellt hette typen 

”Seedrache” (havsdraken) men den 
kallades undantagslöst för ”der Holz-

schuh” (träskon) av uppenbara skäl.

1 32
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inte alla tre tillsammans framme 
i nosen som Farman Jabiru F.4X 
(Bild 7)?

Fyra…
När det blir aktuellt med fyra moto-
rer har det absolut vanligaste varit 
att placera dem i/under vingarna, 
även om det funnits udda varianter 
där också, som t ex XB-42B som 
hade två kolvmoterer i mittkroppen 
och två jetmotorer under vingarna 
(Bild 8).

Fyra motorer är det mesta som fö-
rekommer idag, och det har i prak-
tiken alltid varit maximum för civila 

flygplan. Inget verkligt framgångs-
rikt civilt flygplan har någonsin haft 
mer än fyra motorer trots åtskilliga 
försök. Däremot finns det ett antal 
exempel på lyckade militära flygplan 
med både sex, åtta och tio motorer 
som framgår nedan.

Fem…
Fem motorer är däremot avgjort 
ovanligt. Några av de tyska ”Riesen-
flugzeuge” från första världskriget 
hade dock fem motorer. Det var 
tunga bombare med normalt fyra 
motorer placerade till synes mer 
eller mindre slumpmässigt mellan 

vingarna med ömsom dragande och 
ömsom skjutande propellrar men ett 
par varianter hade dessutom en fem-
te motor i nosen (Bild 9). Inte för att 
det hjälpte, för alla ”jätteflygplanen” 
hade kroniskt för liten motoreffekt 
och var notoriskt svårflugna.

Nästa försök Tupolev ANT-14 var 
egentligen en rätt fantasilös ska-
pelse. Ett stort civilt transportplan 
(36 passagerare, vilket var oerhört 
mycket 1931) där fyra av dåtidens 
motorer inte riktigt räckte till, varför 
Tupolev monterade en femte i nosen 
(Bild 10). Planet hade i övrigt goda 
egenskaper, som nästan alla Tupo- >>>

Bild 7. Farman Jabiru F-4X, franskt trafik-
flygplan från 1920-talet. Nog är det ganska 
fantastiskt att folk faktiskt har betalat för att 
flyga i sådan här flygplan?

Bild 8. Douglas XB-42B. Typen hette, helt 
officiellt, ”Mixmaster” vilket var namnet på 
världens första elvisp, lanserad 1930. Man 
förstår tankegången.

Bild 9. Zeppelin-Staaken R V, tyskt ”Riesen-
flugzeug” (tung bombare) från 1916.

Bild 10. Tupolev ANT-14. Prototypen använ-
des en tid som propagandaflygplan, därav 
texten pravda (=sanning), på framkroppen.

Bild 6. Martin XB-51, amerikanskt lätt bombplan från slutet av 1940-talet som aldrig kom längre än till två prototyper.

När det blir aktuellt med fyra motorer
har det vanligaste varit att placera
dem i/under vingarna.

6
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levs skapelser, men 1931 fanns inga 
flyglinjer som krävde så stor kapa-
citet i Sovjetunionen, så det blev 
aldrig mer än en prototyp.

Udda femmotorigt flygplan
Det allra mest udda femmotoriga 
flygplanet är nog ändå Isacco-4, en 
sovjetisk experimenthelikopter från 
1930-talet (Bild 11). I övrigt har heli-
koptrar aldrig haft mer än tre, eller 
någon enstaka gång fyra motorer, 
men Isacco försökte lösa problemet 
med att en helikopters flygkropp vill 
rotera i motsatt riktning mot rotorn, 
genom att hänga en 120 hk Gipsy 
III motor längst ut på vart och ett 
av de fyra rotorbladen (Bild 11). Ro-
torn kunde därmed rotera fritt, men 
eftersom friktionen i rotorlagren 
trots allt skulle ha fått flygkroppen 
att rotera var den försedd med en 
300 hk Wright Whirlwind-motor 
som dels skulle dra ekipaget framåt, 
dels skapa en luftström över sid-
rodret som gjorde det möjligt att 
stabilisera flygkroppen. Att starta 
Isacco-4 måste ha varit ett vanskligt 
företag. En Gipsy III startas genom 
att först öppna en liten lucka och 
snapsa motorn (en uppgift som i sig 
förutsätter att man har tre armar 
enligt de som gjort det i praktiken). 
Därefter tar man ett kraftigt tag i 

propellern och rycker den över kom-
pressionspunkten. Om motorn då 
startar gäller det att man hunnit få 
undan fingrarna, i synnerhet när det 
är frågan om en fyrbladig propel-
ler, som i detta fall. Det här skall i 
det aktuella fallet alltså göras fyra 
gånger, stående på en fyra meter hög 
stege. Nu blev det lyckligtvis inte 
aktuellt att göra mer än en gång, för 
Isacco-4 fick kraftigt rotorfladder 
under den första provflygningen. En 
av Gipsy-motorerna lossnade och 
seglade iväg ut i terrängen på egen 
hand, varpå resten av helikoptern 
skakade sig själv i bitar.

Det sista femmotoriga flygplanet, 
Heinkel He 111Z ”Zwilling”, hade 
en ovanlig bakgrund. 1940 när det 
var aktuellt med en tysk invasion av 
Storbritannien började Messersch-
mitt och Junker utveckla varsitt jät-
telikt glidflygplan som skulle kunna 
användas för att landsätta tunga 
stridsvagnar. Junkerplanet visade sig 
vara helt oanvändbart medan Mes-
serschmitts Me 321 fungerade mer 
eller mindre som tänkt. Problemet 
var att Tyskland inte hade något 
flygplan kraftigt nog att bogsera en 
Me 321. Till en början använde man 
sig av så kallat ”Troika-Schlepp” 
där varje Me 321 bogserades av tre 
Bf 110 i bredd, en tämligen hår-

resande procedur som knappast 
var att tänka på i en stridssitua-
tion. He 111Z utvecklades därför 
som bogserflygplan för Me 321. 
Tiden var knapp så problemet löstes 
genom att ta två tvåmotoriga He 
111-bombare och bygga ihop dem 
sida vid sida med en femte motor i 
”skarvpunkten” (Bild 12). Märkligt 
nog fungerade det hela, men när He 
111Z var färdig hade man insett att 
Me 321 knappast var användbar i 
praktiken och i stället byggt om den 
till ett sexmotorigt transportplan (se 
nedan). Det blev därför aldrig mer 
än två prototyper och tio serieflyg-
plan av He 111Z.

Sex…
Sexmotoriga flygplan har det funnits 
rätt många av. De första var ytter-
ligare några av de tyska Riesenflug-
zeuge från första världskriget. Några 
av de många olika varianterna, hade 
förutom de vanliga fyra motorerna 
mellan vingarna, två motorer i no-
sen, kopplade att driva en gemensam 
propeller.

På 1930-talet hade den sovjetiske 
flygplanskonstruktören A. N. Tu-
polev nästan monopol på sexmoto-
riga flygplan. Tupolev var en mycket 
skicklig konstruktör, och i stort sett 
alla hans flygplan, hur monstruösa 

Bild 11. Isacco 
I-4, bilden är 
dålig, men det 
tycks vara den 
enda som finns.

Bild 12. Heinkel He 111Z. Även i detta fall är typens namn
”Zwilling” (tvilling) lättbegripligt.

Bild 13. Antonov ANT 16. Fotot är tyvärr, som de flesta 
ryska foton från 1930-talet, av usel kvalitet. Elaka tungor 
hävdar ibland att bilderna avsiktligt gjordes gryniga för att 
det skulle vara lätt att retuschera bort misshagliga, men det 
borde ju inte gälla för flygplan.

Bild 14.  Tupolevs ”havskryssare” ANT 22. 
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de än var, hade goda flygegenskaper 
och uppfyllde fastställda prestan-
dakrav. Däremot är det uppenbart 
att de sovjetiska myndigheter som 
beställde flygplanen inte sällan led 
av något påminnande om storhets-
vansinne.

Tupolevs första sexmotoriga flyg-
plan var den tunga bombaren ANT-
16. Den var en uppförstorad variant 
av den mycket lyckade fyrmotoriga 
tunga bombaren ANT-6 (TB-3) från 
1930. Men när ANT-16 flög 1933 
visade den definitivt att större inte 
nödvändigtvis också är bättre. Trots 
att ANT-16 hade fått ytterligare två 
motorer i tandem ovanpå vingen var 
både fart och räckvidd klart sämre 
än för TB-3 och det byggdes aldrig 
mer än en prototyp (Bild 13).

ANT 22 som flög året därpå 
var ett mera originellt flygplan, en 
sexmotorig flygbåt med två skrov 
och den militära beteckningen 
MK-1 (Morskoj Krejser 1 = Havs-
kryssare 1). Den sovjetiska marinen 
tänkte sig att MK-1 flygbåtar på 
egen hand skulle kunna bekämpa 
fientliga krigsfartyg med sina två 20 
mm automatkanoner och upp till 
6 ton bomber (Bild 14). Alternativt 
skulle de kunna landa i närheten 
av fientliga flottbaser och sjösätta 
en 7 tons dvärgubåt som hängde 

under mittvingen mellan de båda 
flygkropparna. Så småningom insåg 
man dock att en jättelik flygbåt med 
en toppfart om ca 230 km/h och en 
topphöjd på 2250 m med full last 
var extremt sårbar och hela pro-
jektet rann ut i sanden. Det enda 
resultatet blev ett världsrekord för 
flygbåtar: 10 040 kg last lyft till 1 942 
meters höjd.

Fransmännen blandade sig i leken
I mitten på 1930-talet blandade sig 
fransmännen i leken när det gällde 
jätteflygplan. De här åren dominera-
de amerikanska flygbåtar tillverkade 
av Sikorsky, Martin och Boeing 
totalt marknaden för långdistans 
passagerarflygplan och gjorde det 
möjligt för Pan American Airlines 
att öppna de första flyglinjerna över 
Stilla Havet och Nordatlanten. 
Fransmännen som var pionjärer på 
linjen över Sydatlanten bestämde 
sig för att ta upp konkurrensen och 
beställde 1937 prototyper av inte 
mindre än tre sexmotoriga flygbå-
tar, Potez-CAMS 161, Latécoère 
631 och Lioré et Olivier LeO H49 
(sedermera SE 200). Strax efteråt 
bestämde sig folkfrontsregeringen 
för att nationalisera den franska 
flygindustrin och de kaotiska förhål-
landen som följde gjorde att ingen >>>

av de tre typerna blev färdig före 
andra världskrigets utbrott. Proto-
typer av alla tre typerna provflögs 
1942, men de beslagtogs kort efteråt 
av tyskarna och flögs till Tyskland 
där de senare förstördes av allierade 
flyganfall. Efter krigsslutet byggdes 
ytterligare tre exemplar av SE-200 
och av Latécoère 631 byggdes t o m 
en kort serie om 10 exemplar. 

Latécoère 631 blev därmed i stort 
sett det enda civila sexmotoriga flyg-
plan som verkligen gått i trafik Den 
användes för trafik bl a över Syd-
atlanten 1945-50 (Bild 15). Typen 
drabbades av flera haverier och ett 
plan försvann spårlöst över Sydat-
lanten 1948, något som dock inte 
nödvändigtvis innebär att det var 
något fel på typen. Det var de här 
åren som Air France var känt som 
”Air Chance” i flygbranschen. 

Ungefär samtidigt arbetade 
Blohm und Voss i Tyskland också 
på en sexmotorig flygbåt för Luft-
hansa som också hade planer på en 
linje över Atlanten. Resultatet Bv 
222 ”Wiking” blev inte klar förrän 
1942. Typen hade goda egenskaper 
och seriebyggdes i ungefär ett dussin 
exemplar som användes både som 
transport- och sjöspaningsflygplan. 
De var emellertid mycket sårbara 
och användes därför huvudsakligen i 

Bild 15. En Latécoère 631 i reguljär trafik åren efter andra världskriget.

15
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Bild 19. En vacker flygbild på en Boeing 
B-47. Kom ihåg att det här flygplanet 

konstruerades månaderna efter att andra 
världskriget tagit slut.

Bild 20. Och här är huvudkonkurrenten 
Martin B-48. Det är inte lätt att tro att B-47 
och B-48 tillhörde samma flygplangeneration.

Bild 21. XB-70A i överljudsfart på hög 
höjd. I höga farter vinklades ytterving-
arna ned för att förbättra strömningen 

under flygplanet, som ”surfade” på sin 
egen chockvåg i överljudsfart.

Bild 16. Bv 238 för ankar på Schaalsee i Nordtyskland där 
provflygningarna skedde.

Bild 17. FGP 227, det minsta sexmotoriga flygplanet någonsin. Bisarrt 
nog kom det inte i luften förrän efter att Bv 238 flugit, så det kom 
egentligen aldrig till någon nytta.

Bild 18. En stormartilleripjäs lastas ur en 
Me 323, troligen på östfronten.

Tekniskt uppfyllde
B-70 de ställda kraven, men 

redan innan den första
prototypen lyfte 1964 hade 

robotutvecklingen gjort 
typen föråldrad - det blev 

aldrig mer än två prototyper.
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norska farvatten där risken att stöta 
på allierade jaktplan var relativt 
liten. 

Sedermera byggde Blohm und 
Voss en ännu större rent militär 
sexmotorig flygbåt BV 238 som med 
sina 100 tons flygvikt var världens 
tyngsta flygplan när prototypen 
flög 1944 (Bild 16). Den förstördes 
dock några månader senare vid ett 
flygangrepp.

För att testa Bv 238 egenskaper på 
vattnet, något som kunde vara myck-
et problematiskt när det gällde flyg-
båtar, byggdes en flygande skalmo-
dell (FGP 227). Fransmännen hade 
gjort detsamma några år tidigare och 
byggt Potez-CAMS 160 som en skal-
modell av Potez-CAMS 161. Den var 
dock i skala 1:2,6, vilket innebär att 
FGP 227 i skala 1:4 och med sex 21 
hästkrafters tvåtaktare är oslagbar 
som historiens minsta sexmotoriga 
flygplan (Bild 17).

Messerschmitt 323. Har egentligen 
redan figurerat i denna artikel som 
glidflygplanet Me 321. Luftwaffe 
kom snabbt underfund med att 
jättestora glidflygplan var högst 
opraktiska att använda, men att 
Me 321 förmåga att ta mycket 
tunga och/eller skrymmande laster 
var mycket användbar, liksom dess 
förmåga att använda gräsfält och 
de stora lastdörrarna som gjorde att 
den gick unikt lätt och snabbt att 
lasta i och ur för ett transportplan 
i början av 1940-talet (Bild 18). 
1941 beslöt man därför att bygga 
en motordriven version, Me 323. I 
stort sett innebar detta bara att man 
hängde på motorer på vingen, men 
den tyska flygmotoridustrin var hårt 
ansträngd och de enda motorer som 
kunde undvaras var fransktillverka-
de Gnome-Rhone 14N. Dessa hade 
dock bara en effekt om 1140 hk.

Den första prototypen hade fyra 
motorer, men man insåg snabbt att 
för att få rimliga prestanda för ett 
flygplan som vägde ca 30 ton och var 
ungefär lika strömlinjeformat som 
en logdörr behövdes det mer, så från 
och med den andra prototypen fick 
planen sex motorer. Och om man 
nu över huvud taget skulle bygga 
ett flygplan med Gnome-Rhone 
14N-motorer så var det tillrådligt att 

använda så många som möjligt, för 
motortypen var inte precis berömd 
för sin tillförlitlighet.

Me 323 var relativt framgångs-
rikt som transportplan så länge det 
användes i Ryssland där Luftwaffe 
hade luftherravälde, men när det 
skulle användas för att frakta förnö-
denheter till de tyska och italienska 
trupperna i Tunisien 1943 visade 
det sig inte oväntat vara katastrofalt 
sårbart och vid ett tillfälle blev 21 
plan nedskjutna på en enda dag. De 
överlevande Me 323:orna fortsatte 
att användas på östfronten fram till 
sommaren 1944 då den tilltagande 
bristen på flygbränsle gjorde slut på 
användningen av detta bränslestörs-
tiga monster.

Framgångsrikt sexmotorigt flygplan
Det i särklass framgångsrikaste 
sexmotoriga flygplanet var Boeing 
B-47, en medeltung bombare som 
flög första gången i december 1947 
och tillverkades i drygt 2000 exem-
plar fram till 1957 (Bild 19). Som 
mest hade Strategic Air Command 
1800 B-47 i tjänst, också 1957. I dag 
är det svårt att uppfatta hur revo-
lutionerande B-47 egentligen var, 
beroende på att nästan alla större 
jetflygplan sedan dess, både civila 
och militära, har följt B-47:s grund-
koncept: tunna pilvingar, motorerna 
i gondoler under vingarna, svepta 
stjärtytor och besättningen samlad i 
en tryckkabin i framkroppen.

B-47 var resultatet av en specifika-
tion för en jetdriven bombare som 
USAF utfärdade i slutet av 1943. 
Fyra flygplanstillverkare byggde 
prototyper (XB-45, 46, 47 och 48) 
men skillnaden mellan B-47 och de 
övriga var himmelsvid, vilket man 
inser vid en titt på den närmaste 
konkurrenten, den likaså sexmoto-
riga Martin XB-48 (Bild 20). B-47 
hade en toppfart som var mer än 
20 % högre än XB-48!

Nu kan man ju förstås säga att 
B-47 hade sex motorer enbart för 
att det var det första medeltunga 
bombplanet med jetmotorer, och att 
det därför bara fanns små och svaga 
motorer att tillgå (J 35 med 1800 kp 
dragkraft). Boeing föreslog faktiskt 
en fyrmotorig variant i början av 
50-talet när starkare motorer fanns >>>

att tillgå, men den kom aldrig till 
utförande.

B-47 blev också nästan det sista 
sexmotoriga flygplanet. Ytterligare 
en sexmotorig bombare blev det 
dock, och det var ett av de märkli-
gaste flygplanen någonsin. North 
American XB-70A Valkyrie var 
nämligen ett tungt bombplan som 
hade både interkontinental räckvidd 
(i underljudsfart) och kunde flyga i 
Mach 3 på 21 000 meters höjd i upp 
till 30 minuter. Tekniskt uppfyllde 
B-70 de ställda kraven, men redan 
innan den första prototypen lyfte 
1964 hade robotutvecklingen gjort 
typen föråldrad och det blev aldrig 
mer än två prototyper (Bild 21).

Det tyngsta och längsta någonsin
Det allra senaste sexmotoriga 
flygplanet är unikt i så motto att det 
fortfarande flyger. An 225 Mriya 
konstruerades på 1980-talet som 
en förstorad variant av det tunga 
militära transportflygplanet An 124 
och med huvuduppgift att tjäna som 
bärare för den planerade sovjetiska 
rymdskytteln Buran (Bild 22 - se 
sidan 44). Den sovjetiska rymdskyt-
teln blev aldrig operativ, och efter 
Sovjetunionens kollaps 1991 förråds-
ställdes det enda färdiga exemplaret 
av An 225 i en hangar i Ukraina, 
och få trodde väl att det någonsin 
skulle komma i luften igen. Emel-
lertid så fann Antonov-fabriken som 
tillverkade An 124-planen och star-
tat en framgångsrik verksamhet med 
att flyga tunga och skrymmande las-
ter att de ofta fick förfrågningar om 
laster som var alltför stora även för 
An 124 och beslöt därför år 2000 att 
iståndsätta An 225. Planet har sedan 
dess använts för att flygtransportera 
extremt tunga och skrymmande las-
ter runt om i Världen och har t o m 
gästat Arlanda ett par gånger. Till-
sammans med ca 90 B-52H är det nu 
det enda aktiva flygplanet i världen 
med mer än 4 motorer. Med en 
maximal tjänstevikt om ca 650 ton 
är An 225 f  ö det tyngsta flygplanet 
hittills och med en längd av 84 meter 
också det längsta.

Sju…
Såvitt känt har det bara funnits ett 
enda sjumotorigt flygplan. Kalinin 
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politisk kommitté som skull lägga 
upp planerna för hur den engel-
ska flygindustrin efter krigsslutet 
skulle ta tillbaka dominansen på 
den civila marknaden från den 
amerikanska flygindustrin. Kom-
mittén kom fram till att fyra flyg-
plantyper skulle utvecklas, ett litet 
tvåmotorigt kortdistansflygplan, ett 
större fyrmotorigt flygplan och två 
jättestora flygplan för ”imperierut-
terna” till Sydafrika och Australien, 
ett landflygplan och en flygbåt. Det 
lilla tvåmotoriga flygplanet byggdes 
som De Havilland DH 104 Dove, 
och blev hyfsat framgångsrikt. Det 
fyrmotoriga planet, som kunde ha 
blivit en verklig succé, blev av någon 
anledning aldrig av. Det blev däre-
mot, tyvärr, de båda jätteflygplanen. 
Eftersom de var tänkta att flyga på 
de gamla ”imperierutterna” ingick 
det i specifikationerna att de skulle 
kunna använda befintliga, tämligen 
primitiva, flygfält. Detta var inget 
större problem för en flygbåt, men 
för landmaskinen Bristol Brabazon 
innebar det att landningshastigheten 
måste vara extremt låg. Detta krävde 
en både tjock och mycket lång 
vinge (Bild 27), vilket innebar stort 
luftmotstånd, vilket krävde mycket 
stor motorstyrka, vilket krävde 
mycket bränsle o s v, o s v. Slutresul-
tatet blev ett jättelikt flygplan med 
70 meters spännvidd och en vinge 
som var så tjock att de åtta Bristol 
Centaurus-motorerna (kopplade 
parvis till fyra propellrar) utan 
vidare rymdes inne i vingen. Dess-
utom hade det tagit dubbelt så lång 
tid som planerat att utveckla planet, 
och när Bristol Brabazon äntligen 
kom i luften 1949 så trafikerades 
”imperierutterna” (och alla andra 
långlinjer) sedan länge av Douglas 
DC-6 och Lockheed Constellation, 
som dessutom flög med hastigheter 
och till kostnader som Brabazon 
aldrig kunde komma i närheten av, 
inte ens om kolvmotorerna byttes ut 
mot turbopropmotorer. Till råga på 
allt hade man häpnadsväckande nog 
utgått ifrån att eftersom Brabazon 
hade tryckkabin och skulle flyga på 
7000-9000 meters höjd behövde man 
inte bekymra sig om turbulens, och 
kunde därför riskfritt snåla in på 
strukturvikten. I början på 1950-ta-

K-7, en sovjetisk tung bombare från 
1933 med sex dragande motorer i 
vingen och en skjutande i vingbak-
kanten mellan de båda stjärtbom-
marna. K-7 som är en stark kandi-
dat till rangen som historiens fulaste 
flygplan (Bild 23) havererade under 
den nionde provflygningen på grund 
av stjärtfladder. 

Åtta…
Flygplan med åtta motorer har det 
funnits litet flera av. Det första var 
Caproni Ca-60 ”la Capronissimo”, 
en enorm flygbåt från 1921 som 
var tänkt att ta 100 passagerare 
och kunna flyga över Atlanten (!). 
Mest liknade den en husbåt, dock 
försedd med nio (!) vingar och åtta 
motorer (Bild 24). Motorerna var av 
någon okänd anledning placerade 
med tre dragande och en skjutande 
i den främre vinguppsättningen 
och en dragande och tre skjutande 
i den bakre. En samtida kommen-
tator anmärkte att ekipaget snarast 
såg ut som om det var avsett att 
ingå i den spanska armadan 1588. 
Det kraschade inte oväntat under 
den första provflygningen, och det 
märkligaste är väl att det faktiskt lär 
ha kommit 20 meter upp i luften före 
haveriet.

Nästa åttamotoriga flygplan 
Tupolev ANT-20 är unikt i flyg-
historien eftersom det är det enda 
flygplan som byggts uteslutande 
som ett propagandaflygplan. ANT-
20 som var det största flygplanet i 
Världen när det byggdes 1934 hade 
sex motorer i vingframkanten och 
en dragande och en skjutande motor 
i en gondol ovanpå vingen (Bild 25). 
ANT 20 var trots sin storlek lättflu-
get, eftersom det var ett av de första 
flygplanen i världen med roderser-
von. Flygplanet hade en jättelik 
högtalaranläggning (golos s neba 
”rösten från skyn”), lampor under 
vingarna som blinkade politiska 
slagord nattetid, en tryckpress för 
att trycka flygblad och t o m en liten 
biografsalong för propagandafilmer. 
Tanken var att det skulle flyga om-
kring i Sovjetunionen och därmed 
imponera på sovjetmedborgarna. 
Planets karriär blev dock kort, efter 
mindre än ett år havererade det 
under en passagerarflygning utan-

för Moskva. ANT-20 eskorterades 
normalt av två jaktplan som genom 
sin litenhet skulle ytterligare fram-
häva hur stort planet var. Föraren i 
ett av jaktplanen tyckte eskortflyg-
ningen var tråkig och försökte sig på 
att göra en tunnelroll runt ANT 20, 
vilket inte gick så bra. En insamling 
sattes igång för att bygga en ersät-
tare, ANT 20bis som flög 1939 men 
som bara fick 6 motorer eftersom 
starkare motorer hade blivit till-
gängliga under tiden. En serie om 
tio stycken planerades, men det blev 
aldrig mer än ett, kanske på grund 
av att Tupolev under tiden hade 
blivit fängslad för ”sabotage” (han 
togs senare till nåder igen). 

Howard Hughes
Hughes H-4 var i huvudsak ett verk 
av den mycket excentriske mångmil-
jonären och flygentusiasten Howard 
Hughes. 1942 då de tyska ubåtarna 
hotade förbindelserna över Atlanten 
kom han på tanken att en flotta av 
jättestora åttamotoriga flygbåtar 
skulle kunna ersätta lastfartygen 
och lyckades få en beställning på 
tre prototyper. Eftersom det förvän-
tades bli ont om aluminium skulle 
flygbåtarna dessutom byggas i trä. 
Att bygga världens största flygplan, 
och dessutom i trä var emellertid 
inte enkelt, tiden gick och 1944 då 
man fått bukt med ubåtarna la-
des hela programmet ned. Hughes 
fortsatte dock att bygga den första 
prototypen på egen bekostnad. När 
flygplanet var färdigt 1947 var det 
utan jämförelse det största i värl-
den med en tjänstevikt på 180 ton 
och en spännvidd på 97 meter. Det 
senare är f  ö fortfarande ett oslaget 
rekord. Under taxiprov i november 
1947 lyfte Hughes med ”the Spruce 
Goose” (Grangåsen), som planet 
kallades och flög ungefär 2 km på 
ca 25 meters höjd (Bild 26). Planet 
flög aldrig mer, men underhölls på 
Howard Hughes order i många år. 
Efter hans död har det hamnat i ett 
museum i Oregon. 

Bristol Brabazon. Är ett avskräck-
ande exempel på hur det går när 
politiken får ta överhand över 
teknik och ekonomi. Mot slutet 
av andra världskriget tillsattes en 
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let hade det dock gått upp även för 
beslutsfattarna på det engelska flyg-
ministeriet att turbulensen snarast är 
större på hög höjd, och att Braba-
zons vingar knappast skulle hålla 
mer än några tusen timmar. 1952 bet 
man i det sura äpplet och skrotade 
hela projektet och den enda färdiga 
prototypen (som redan hade börjat 
få problem med sprickor i balkar 
och spant).

B52
Återigen är det en Boeing-produkt 
som är det enda lyckade åttamo-
toriga flygplanet, nämligen B-52 
”Stratofortress” som byggdes för att 
avlösa B-36 som tung bombare med 
interkontinental bombare. När B-52 
byggdes i början på 40-talet hade 
jetmotorerna hunnit bli ungefär 
dubbelt så starka som när B-47 kon-
struerades, men det behövdes ändå 

åtta motorer och ett antal aerodyna-
miska finesser för att åstadkomma 
ett jetflygplan med interkontinental 
räckvidd (Bild 28).

Även denna gång byggde en annan 
tillverkare ett konkurrerande flyg-
plan. Denna gång var det Convair 
som byggde den likaledes åttamo-
toriga YB-60, som i stort sett var 
en pilvingad jetdriven utveckling av 
B-36 (Bild 29). Och återigen så hade 
Boeings flygplan ungefär 20 % bättre 
fart- och höjdprestanda. 

Det kan vara värt att nämna att 
Stalin ungefär samtidigt gav Tupolev 
order att konstruera en interkonti-
nental jetbombare, men att Tupolev 
då blev tvungen att förklara för Sta-
lin att det fick lov att bli ett turbo-
propflygplan istället eftersom ingen 
sovjetisk jetbombare, hur stor den 
än var och hur många motorer den 
än hade kunde nå USA och återvän- >>>

da eftersom sovjetiska jetmotorer 
helt enkelt drog för mycket bränsle. 
Att säga emot Stalin var ju normalt 
föga rådligt, men den här gången 
undgick Tupolev att bli arresterad 
och kunde återgå till att konstruera 
den mycket lyckade Tu-95, världens 
enda turbopropdrivna bombflyg-
plan.

Många…
Nu börjar vi dock nå gränsen för 
flygplanskonstruktörernas fantasi. 
Någon flygplantyp med nio motorer 
har veterligen aldrig existerat, och 
inte heller någon med elva. Däremot 
faktiskt två med tio och en med tolv 
motorer.

Serietillverkad med 10 motorer. Den 
ena tiomotoriga typen var t o m 
framgångsrik och serietillverkades 
i 325 exemplar. Det gäller Convair 

Bild 22. An 225 på Le Bourget-utställningen 1989.

Bild 23. Kalinin K-7 på ett sedvanligt 
grynigt sovjetiskt foto. Den sjunde mo-
torn satt i vingbakkanten rakt bakom 
förarkabinen och syns därför inte på 
detta foto.

Bild 24. La Capronissimo i all sin glans 
på Lago di Como före provflygningen.

Bild 25. Tupolev ANT-20 i en sällsynt 
flygbild. Lägg märke till de båda 
motorerna i gondolen på ryggen.

Bild 26. ”Grangåsen” påpassligt foto-
graferad under sin enda flygning.

Bild 27. Bristol Brabazon. Hela flygpla-
net var mycket snyggt strömlinjeformat 
- vilket inte gjorde mycket nytta p g a 
den groteskt tjocka vingprofilen.

Bild 28. B-52 prototypen i luften nära 
Seattle. Lägg märke till att förarkabinen 
var annorlunda utformad med piloten 
och andrepiloten i bredd i seriversio-
nen i stället för bakom varandra som i 
prototyperna.

Bild 29. Convair YB-60, släktskapen 
med B-36 (Bild 30) syns tydligt.
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le-, olje- och hydraulkranarna. Efter 
en stund slocknade då elden, ibland 
ramlade motorn av på kuppen, men 
fartvinden hindrade effektivt elden 
att sprida sig framåt och skadorna 
framför brandskottet blev minimala. 
Det är egentligen märkligt att alla 
samtida civila flygplan hade dra-
gande propellrar med tanke på hur 
många haverier som orsakades av 
just motorbränder.

Saunders Roe SR45. Den andra 
tiomotoriga typen var Saunders 
Roe SR-45 ”Princess”, en jättelik 
passagerarflygbåt (Bild 31). Den 
hade specificerats av samma politiskt 
tillsatta kommitté som låg bakom 
Bristol Brabazon, och man kan 
misstänka att meningen med den var 
att bräcka den amerikanska flygin-
dustrin vars flygbåtar, ”the clippers”, 
hade dominerat linjerna över Atlan-
ten och Stilla Havet åren före andra 
världskriget. SR-45 var ännu större 
än Brabazon och var tänkt att ta 220 
passagerare över Atlanten. Den var 
också unik såsom troligen varande 
den enda civila flygbåten med tryck-
kabin någonsin. Passagerarkabinen 
var i två våningar, något som inte 
skulle upprepas förrän i Boeing 747, 
vilket gav skrovet en unik profil med 
en ”midja” på mitten. En så stor 
flygbåt krävde givetvis en enorm 
motorstyrka och ”prinsessan” hade 

B-36 som egentligen började som 
ett sexmotorigt flygplan. B-36 hade 
ursprungligen konstruerats 1941. 
Vid den tidpunkten var det mycket 
oklart om Storbritannien skulle 
kunna stå emot Nazityskland, och 
det amerikanska flygvapnet ville 
ha en konventionell bombare med 
transatlantisk räckvidd. När B-36 
väl började komma i tjänst 1949 
så var det emellertid istället inter-
kontinental kärnvapenbärare med 
höghöjdsprestanda tillräckliga för 
att undgå den första generationens 
jetjaktplan som behövdes. Detta 
åstadkoms genom att utöver de sex 
skjutande Wasp Major-motorerna 
även hänga på två kompletta 
motorgondoler av samma typ som 
på B-47 med två J 35 jetmotorer 
vardera (Bild 30), något som ledde 
till att den konventionella frasen 
för att rapportera en B-36 startklar 
blev ”six turning, four burning”. 
Det måste för övrigt ha haft sina 
sidor att serva en B-36. De sex 
kolvmotorerna var 28-cylindriga och 
varje cylinder hade två tändstift. Ett 
komplett tändstiftsbyte omfattade 
alltså 336 tändstift och skulle göras 
var femtionde flygtimme. Och då 
skall man veta att ett pass med en 
B-36 inte sällan var 30-40 timmar 
långt. Allt var extra extra stort när 
det gällde B-36, pilotens traditio-
nella ”walkaround” före en flygning 

var ca 350 m meter lång, besätt-
ningen bestod normalt av 19 man, 
den defensiva beväpningen bestod av 
sexton (!) 20 mm akan i åtta fjärr-
styrda kanontorn och besättningen 
rymdes i två separata tryckkabiner 
som kommunicerade via en liten 
tralla som löpte i en trycktät tunnel 
genom bombrummet. Trots sin stor-
lek och komplexitet var B-36 på det 
hela taget ett bra och säkert flygplan 
med mycket stora kraftreserver. Mo-
torbränder var ett återkommande 
problem för den sista generationen 
stora kolvmotorer dit Wasp Major 
hörde, men B-36 var trots sina sex 
motorer föga drabbad. Att moto-
rerna var skjutande innebar näm-
ligen att brandskottet låg framför 
motorn. När en motor tog eld (vilket 
hände åtskilliga gånger) utlöste man 
brandsläckarna och stängde bräns-

Bild 30. Två B-36G i luften. Glaskupolerna strax framför fenan markerar var 
den bakre kabinen låg. B-36 flög med markant hög nos och det lär ha varit 
betydligt arbetsammare hala sig från den bakre kabinen till den främre än 
tvärt om.

Bild 31. Saunders Roe Princess i flykten. Lägg 
märke till de dubbla motroterande propellrarna 
på de fyra inre ”motorerna” som i verkligheten 
var två motorer vardera.

Egentligen är det
märkligt att alla samtida 
civila flygplan hade dragande 
propellrar med tanke på hur 
många haverier som orsakades 
av just motorbränder.

3130
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alltså tio Proteus turbopropmotorer 
varav åtta var ihopkopplade parvis 
och drev två motroterande propell-
rar, medan de båda yttermotorerna 
var enkla. SR-45 tog ännu längre tid 
att utveckla än Bristol Brabazon, sex 
år närmare bestämt, och prototypen 
flög inte förrän sommaren 1952. I 
motsats till Brabazon fungerade SR-
45 i stort sett klanderfritt som flyg-
plan betraktat. Det stora problemet 
tekniskt sett var i stället växlarna 
för de parkopplade motorerna som 
hade att ta hand om ca 7000 hk och 
överföra den till de båda motrote-
rande propellrarna. De problemen 
hade väl gått att lösa med tiden, men 
1952 var stora flygbåtar ungefär lika 
gångbara inom civilflyget som zep-
pelinare. Dessutom blev det reger-
ingsskifte i England 1952, och den 
nya konservativa regeringen, som 
inte hade någon prestige bunden i 
projektet, placerade de tre prototy-
perna (varav bara en någonsin flög) i 
malpåse, där de sedan blev kvar tills 
de skrotades i mitten av 60-talet. 

Rekord i antalet motorer
Och så slutligen, innehavaren av 
rekordet beträffande antal motorer 
sedan 80 år tillbaka, Dornier Do X 
från 1929 med tolv motorer. Do X 
är ett exempel på att även den om-
dömesgillaste flygplanskonstruktör 
ibland kan drabbas av megaloma-

nia. Claude Dornier var den store 
pionjären när det gällde helme-
tallflygplan. Redan under första 
världskriget hade han byggt en serie 
attackflygplan helt i metall och t o m 
med pansarskydd. Under 1920-talet 
blev Dornierverken världsberömda 
som tillverkare av en lång serie en- 
och tvåmotoriga passagerarflygplan 
och flygbåtar i helmetallutförande 
som var långt före sin tid i fråga om 
tillförlitlighet och robusthet, bl a 
Do Wal, en mycket framgångsrik 
tvåmotorig flygbåt med en dragande 
och en skjutande motor i en gon-
dol ovanpå vingen. Detta, ansåg 
Dornier, var ett koncept som borde 
kunna tillämpas även på en jätteflyg-
båt som skulle kunna ta bortåt 100 
passagerare, alternativt korsa Atlan-
ten med en liten nyttolast. Resultatet 
blev Do X (där ”X” lär ha stått för 
en okänd kvantitet). Do X hade en 
tjänstevikt på 56 ton och inte mindre 
än tolv motorer i dragande/skju-
tande par som på Do Wal (Bild 32). 
Do X flög första gången i september 
1929, och följande månad satte de 
ett rekord som skulle stå sig i många 
år när den lyfte med 169 personer 
ombord (10 mans besättning, 150 
passagerare och 9 fripassagerare (!)). 
Prestandamässigt var Do X dock 
ingen succé, farten (215 km/h) och 
räckvidden med normal last (1700 
km) var väl någorlunda acceptabla >>>

1929, men tjänstetopphöjden (500-
2250 m) var usel. 

Grundproblemet var att Do X 
hade både för få och för många 
motorer. 1929 fanns inga serietillver-
kade flygmotorer starkare än 500-
600 hk och de 6-7000 hk som tolv 
sådana kunde leverera var definitivt i 
underkant för en föga strömlinjefor-
mad 50-tons flygbåt, å andra sidan 
var tolv motorer alldeles för mycket 
eftersom de störde strömningen över 
nästan halva vingöversidan och där-
med minskade vingens lyftförmåga 
drastiskt. 

Kommersiellt blev Do X ingen 
succé trots flera publicitetsturer i 
Europa och till Nord- och Sydame-
rika lyckades Dornier bara sälja två 
serieflygbåter till Italien. De använ-
des först av ett civilt bolag och sedan 
kortvarigt av det italienska marinfly-
get, men visade sig vara mycket dyra 
i drift och föga användbara. Do X 
atlantflygningar var också högst 
marginella tillställningar. Genom att 
lasta ur allt som kunde undvaras (in-
klusive större delen av besättningen) 
kunde Do X nätt och jämt flyga över 
Sydatlanten, och då var den ända så 
tungt lastad att den i flera timmar 
bara kunde flyga i markeffekt något 
tiotal meter över havsytan.

Är tolv motorer då verkligen det 
största antal som något flygplan 
någonsin har haft? Kanske inte 

Bild 32. Den första prototypen av Do X. Notera registreringsnumret D-1929. När den här bilden 
togs hade de ursprungliga 525 hk Bristol Jupiter-motorerna ersatts med något starkare (640 hk) 
Curtiss Eagle-motorer. Det räckte inte långt.
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Flygplan med 6 motorer

Tillverkare Typ Första flygning motorer Typ av fpl Antal 
tillverkade fpl

Zeppelin Staaken V G O III (R III) 1916 Mercedes D III 160 hk Tung bombare 1

Zeppelin Staaken R IV 1916 Benz BZ IV (4) 220 hk
Mercedes D III (2) 160 hk

Tung bombare 1

Tupolev ANT-16 1933 M-34R 830 hk Tung bombare 1

Tupolev ANT-22 1934 M-34R 830 hk Militär flygbåt 1

Latécoère Laté 521 1935 HS 12Ybrs 860 hk Civil flygbåt 1

Latécoère Laté 523 1938 HS 12Y-27 900 hk Militär flygbåt 3

Potez (CAMS) Potez 160 1938 Train 40 hk Experimentflygbåt 1

Latécoère Laté 522 1939 HS 12Y-37 970 hk Civil flygbåt 1

Tupolev ANT-20bis 1939 M-34FRNV 1200 hk Civilt transportplan 1

Messerschmitt Me 323 1942 Gnome-Rhone 14N 1140 hk Militärt transportplan 201

Potez (CAMS) Potez 161 1942 HS 12Y-36 920 hk Civil flygbåt 1

SNCASE SE 200 1942 Wright R-1820 1500 hk Civil flygbåt 4

Latécoere Laté 631 1942 Wright R-2600-A5B 1600 hk Civil flygbåt 11

Blohm und Voss Bv 222
Wiking

1942 Jumo 207C 1000 hk Militär flygbåt 13

Junker Ju 390 1943 BMW 801G-2 1700 hk Militärt Sjöspanings/ 
Transportplan

2

Blohm und Voss FGP 227 1944 ILO F 12/401 21 hk Experimentflygbåt 1

Blohm und Voss Bv 238 1944 DB 603G 1900 hk Militär flygbåt 1

Convair B-36A/B 
Peacemaker

1946 P & W R-4360-25 3000 hk Tung bombare 95

Convair XC-99 1947 P & W R-4360-25 3000 hk Militärt transportplan 1

Boeing B-47 Stratojet 1947 GE J-35-A-5 1800 kp Medeltung bombare 2049

Martin XB-48 1947 GE J-35-A-5 1800 kp Medeltung bombare 2

Northrop YRB-49A 1950 GE J-35-A19 2270 kp Medeltung bombare/
spaningsfpl

1

North American XB-70A 1964 GE YJ-93-GE-3 12700 kp Tung överljudsbombare 2

Antonov An 225 Mriya 1988 Progress D-18T 23430 kp Transportplan 1

Flygplan med 5 motorer:

Tillverkare Typ Första flygning motorer Typ av fpl Antal
till verkade fpl

Zeppelin Staaken V G O I 1915 Maybach Mb IV 240 hk Tung bombare 1

Zeppelin Staaken V G O II 1916 Maybach Mb IV 240 hk Tung bombare 1

Zeppelin Staaken R V 1917 Maybach Mb IV 240 hk Tung bombare 1

Zeppelin Staaken R XIV 1918 Maybach Mb IV 240 hk Tung bombare 3

Zeppelin Staaken R XIVa 1918 Maybach Mb IV 240 hk Tung bombare 4

Zeppelin Staaken R XV 1918 Maybach Mb IV 240 hk Tung bombare 3

Tupolev ANT 14 1931 Gnome Rhone Jupiter, 480 hk Civilt tpfpl 1

Heinkel He 111Z Zwilling 1941 Jumo 211F-2 1350 hk Bogserfpl 12

Flygplan med fem eller flera motorer Endast typer som faktiskt flög minst en gång medtagna.
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Flygplan med 7 motorer

Tillverkare Typ Första flygning motorer Typ av fpl Antal 
tillverkade fpl

Kalinin K-7 1933 M-34F 750 hk Tung bombare 1

Flygplan med 12 motorer

Tillverkare Typ Första flygning motorer Typ av fpl Antal 
tillverkade fpl

Dornier Do X 1929 Bristol Jupiter 525 hk Civil/Militär flygbåt 3

Flygplan med 8 motorer

Tillverkare Typ Första flygning motorer Typ av fpl Antal 
tillverkade fpl

Caproni Ca-60 1921 Liberty V12 400 hk Civil flygbåt 1

Tupolev ANT-20 Maksim Gorkij 1934 M-34FRN 900 hk Civilt tp/propaganda plan 1

Hughes HK-1 ”Spruce Goose” 1947 P&W R-4360 3000 hk Civil flygbåt 1

Northrop YB-49 1947 GE J-35 1800 kp Tung bombare 2

Bristol Brabazon 1949 Bristol Centaurus Civilt transportplan 1

Convair YB-60 1952 P&W J57-P-3 3950 kp Tung bombare 2

Boeing B-52 Stratofortress 1952 P&W J 57-P-3 3950 kp Tung bombare 744

Flygplan med 10 motorer

Tillverkare Typ Första flygning motorer Typ av fpl Antal 
tillverkade fpl

Saunders-Roe SR-45 Princess 1952 Bristol Proteus 2 3780 hk Civil flygbåt 1

Convair B-36D/H
Peacemaker

1946 P & W R-4360-41 3500 hk (6)
GE J-35 1800 kp (4)

Tung bombare 325

riktigt ändå. Det har faktiskt funnits 
ett flygplan som var avsett att ha 
fjorton motorer och som faktiskt 
också flög – men då bara med två 
motorer. Det gäller Beriev-Bertini 
VVA-14 (Bild 33) som flög första 
gången i september 1972. VVA-14 

var tänkt som något så unikt som en 
VTOL-flygbåt (VVA = Vertikal`no-
Vzletajusjaja Amfibia). Tanken var 
att den skulle användas för ubåts-
jakt, och genom sin förmåga att 
starta och landa vertikalt skulle den 
kunna vara baserad på land men 
ändå kunna landa ute till havs och 
ligga helt tyst och stilla och lyssna 
efter amerikanska robotubåtar. Ef-
tersom den inte behövde landa i hög 
fart kunde ”pontonerna” göras lätta 
och uppblåsbara vilket möjliggjorde 
ett väl strömlinjeformat skrov. Två 
D-30M fläktmotorer om 6900 kp 
skulle svara för drivkraften och 12 
(!) RD 36-35-PR lyftmotorer om 

vardera 4300 kp skulle användas för 
start och landning. Planet provflögs 
som ett konventionellt flygplan, men 
några användbara lyftmotorer blev 
det aldrig och hela projektet lades 
därför ned 1975. 

Text: Tommy Tyrberg, Saab AB
Bild 33. En ovanlig bild av Beriev-
Bertini VVA-14 i flykten.

33
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Sven Bertilsson gjorde sin värnplikt 
vid Kungl.Värmlands regemente 
som telegrafist 1954-55, och berät-
tar:

att det var många timmar i tele-
graferingssalen, vilket var ganska be-
hagligt under höst och vinter. De som 
var uttagna som telefonister fick dra 
tråd i skogen i regn och rusk. Jag kom 
upp i sextiotakt, vilket var godkänt. 
Efter värnplikten började jag som 
beställningsman-aspirant vid Arméns 
signalskola för att bli armétekniker. 
Där hade vi också telegrafi, tillräck-
ligt för att jag skulle bli godkänd i 
åttiotakt. Sedan dess har kunskapen 
dalat, så nu ligger jag väl på 3/4-takt, 
men en del kunskaper finns latent.

I TELESEUM:s bibliotek hittade 
jag en bok utgiven av Telegrafverket, 
som handlade om telegrafins historia. 
Den fångade mitt intresse. Det som 
mest fascinerade var med vilken has-
tighet utbyggnaden skedde i världen. 
Det var som om världen hade väntat 
på denna form av kommunikation.

Den elektriska telegrafen
Alla har väl hört talas om Galvanis 
element, Voltas stapel och Ør-
steds elektromagnetism. Dessa var 
grunden för telegrafi. Luigi Galvani 
kom 1771 på att om han petade på 
ett grodlår med två olika metaller, 
så ryckte det i lårmuskeln. Denna 

upptäckt ledde till att Alessandro 
Volta 1792 konstruerade sin elektris-
ka stapel, det första batteriet. Den 
danske professorn vid Köpenhamns 
universitet Hans Christian Ørsted 
upptäckte 1820, att om en kompass 
fördes mot en elektrisk ledare, så 
pekade norr på kompassnålen mot 
ledningen. Den elektriska magnetis-
men var därmed upptäckt. När man 
nu hade en strömkälla, vad gör man 
med den? Det blev stor aktivitet vid 
universitetens laboratorier runt i 
Europa. Vid universitet i Göttingen 

försökte Wilhelm Weber och Carl 
Gauss att skicka meddelanden till 
varandra. Efter många försök hade 
de 1833 konstruerat en elektromag-
netisk telegraf. I försöken ingick 
att ha en tråd för varje bokstav. 
England var först med järnvägar. 
Hur skulle man göra för att sända 
meddelanden mellan stationerna om 
att tåg var på väg? Måste man ha 
dubbelspår överallt för att undvika 
kollisioner? Lösningen kom William 
Cook och Charles Wheatstone på 
1837 med sin nåltelegraf, som sedan 
infördes vid den engelska järnvägen. 
Den blev standard i England 1839. 
På den europeiska kontinenten 
anlades den första järnvägstelegra-
fen vid Aachen 1843, varefter den 
spred sig då järnvägar byggdes. Det 
var dock inte bara järnvägen som 
utnyttjade telegrafen. Den blev en 
statstelegraf. Några år senare kunde 
också allmänheten utnyttja telegra-
fen. Nedan sida visas en principbild 
på en nåltelegraf med fem nålar. 
Det behövdes då fem ledningar plus 
jord, vilket ställde sig väldigt dyrt. 
Med fortsatta experiment konstru-
erades en nåltelegraf med endast två 
ledningar.

Fältsignalen
Det har i armén funnits optisk telegraf, elektrisk telegraf och 
trådlös telegraf. Här följer historia om den elektriska telegrafen, 
med militär anknytning.

På bilden är två nålar gula, nål 3 och 5, Där 
riktningen av dessa nålar möts syns bok-
staven G i rött. På detta sätt kunde man 
manövrera nålarna med negativ eller positiv 
spänning. Det var inget snabbt sätt att 
telegrafera. Den princip för telegrafering som 
slutligen segrade var Morsetelegrafen.
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Samuel Morse 1791 – 1872
Den största uppfinningen kom 
amerikanen Samuel Morse på 1835 
då han konstruerade morsealfabetet. 
Detta såg inte likadant ut från bör-
jan. Morse hade tre olika längder på 
tecknen och inte heller alla bokstä-
ver och tecken var med. År 1844 
byggdes den första telegraflinjen 
mellan Washington och Baltimore 
i USA, en sträcka på 60 km. Morse 
sände då det första meddelandet 
som löd:

”What hath God wrought”.
Sedan gick utvecklingen snabbt. 

1845 infördes Morses telegrafi som 
standard i USA och 1851 beslöt 
Wienkongressen att införa Mor-
sesystem i Europa. 1854 anslöt sig 
Danmark till det preussiska telegraf-
nätet och därmed var också Skan-
dinavien anslutet, men först måste 
telegraflinjer byggas i Sverige och 
Norge.

Telegrafens införande i Sverige
Kaptenen vid Flottans mekaniska 
kår Anton Ludvig Fahnehjelm 
följde intresserat vad som hände ute 
i Europa om den elektriska telegra-
fen. År 1848 föreslog han linjechefen 
vid den optiska telegrafen major I F 

von Heland, att de skulle konstru-
era en elektrisk telegraf. Denna blev 
väl inte så bra som de hade hoppats. 
1850 gjorde Fahnehjelm en studie-
resa till Tyskland, för att studera 
telegrafen där.

Hemkommen lyckades Fahne-
hjelm få general Agrell, som då var 
chef för den topografiska kåren, att 
få konungen intresserad av att bygga 
telegraf även i Sverige. Riksdagen 
var som vanligt föga intresserad. 
Många motförslag väcktes, men 
beslut kom att bygga en försökslinje 
mellan Stockholm och Uppsala. 
Denna byggdes 1853 och gjorde 
stor succés. Man började i Märsta i 
mitten av maj och byggde stolpar åt 
varsitt håll. Redan i juni var stol-
parna resta, man väntade bara på 
tråd från England. Den 1 november 
var linjen klar. General Agrell hade 
fått konungens uppdrag att utreda 
hur telegraflinjerna skulle dras i 
Sverige. Han fick också i uppdrag 
att föreslå samma sak för järnvägen. 
En myndighet Kongl. Electriska Te-
legrafwerket inrättades med Agrell 
som chef. Linjechef för utbyggandet 
blev von Heland och stationschef i 
Stockholm Fahnehjelm. Stations-
chef i Uppsala en herr A H Örnell. 

Han startade sedan en verkstad i 
Stockholm för tillverkning av sta-
tions- och linjemateriel. En av hans 
anställda var Lars Magnus Erics-
son, som senare startade en egen 
verkstad. Nya lagar var tvunget att 
instiftas så Staten kunde få bygga 
på enskild mark efter landsvägarna 
utan att inköpa marken. Strafflagar 
infördes också mot stöld av tråd och 
åverkan på linjerna. 1854 fortsatte 
linjebyggandet från Uppsala till 
Västerås och vidare till Örebro, Vä-
nersborg och Göteborg. Tanken var 
att i första hand ansluta samtliga re-
sidensstäder med Stockholm. Redan 
den 13 juni var linjen klar till Örebro 
och den 4 juli kunde telegram utväx-
las mellan Stockholm och Göteborg. 
En månad senare var linjen klar 
till Helsingborg, varifrån en kabel 
drogs över Öresund till Danmark. 
Därmed kunde Sverige kopplas till 
det internationella nätet i Europa. 
Den 28 augusti var linjen klar till 
Malmö. Samtidigt drogs också en 
linje från Vänersborg över Ström-
stad till Norge, som då var i union 
med Sverige. I Malmö bröt en stor 
hysteri ut. Det var ju helt fantastiskt 
att kunna bygga en telegraflinje på 
mindre än ett år från Stockholm till 
Malmö. Kungen skickade gratula-
tionstelegram till Malmö, där han 
utnämnde Agrell till generallöjtnant, 
von Heland till överstelöjtnant och 
Fahnehjelm till major. En stor ban-
kett anordnades med alla honora-
torier i Malmö. Hela officerskåren 
vid Kronprinsens husarer i Malmö 
uppvaktade general Agrell till hans 
befordran, vilket gjorde att han blev 
tvungen att bjuda alla på vickning. 
En gratulation, som gjorde Agrell 
helförbannad. Den kostade honom 
nämligen mer än han tjänade på att 
befordras.

Fortsatt internationell 
utbyggnad av telegrafen
Ovan har nämnts att en kabel drogs 
över Öresund till Danmark. Den 1 
januari 1855 var telegrafförbindelse 
klar genom Danmark till Preus-
sen och övriga tyska stater, Öster-
rike och Ungern, Nederländerna, 
Belgien och Storbritannien. Inom 
ett par år inkopplades resten av 
Europa och norra Afrika. 1857 och 
1858 gjordes försök att dra en kabel 
mellan England och Nordamerika. 
Detta misslyckades då, men 1865-

International Morse Code

Kapten Fahnehjelm. Major von Heland. Generalmajor Agrell. >>>
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1866 gjordes ett nytt försök som 
lyckades. Då kunde också en av de 
tidigare lagda kablarna repareras, 
vilket gav två linjer över Atlanten. 
På engelskt initiativ byggdes 1865 en 
linje från London över Berlin och 
Teheran till Indien.

En annan linje gick över Gibraltar 
– Malta - Suez och Aden till Bom-
bay. 1870 lades en kabel från Indien 
till Singapore med anslutning till 
Jawa, Hongkong, Japan och Austra-
lien. Med Sydamerika hade Europa 
förbindelse 1874 genom en kabel 
från Lissabon till Brasilien. Därmed 
kan man säga att hela världen hade 
telegrafförbindelser.

Fortsatt utbyggnad i Sverige
Järnvägens utbyggnad i Sverige
Sverige, Norge och Finland var 
bland de sista staterna i Europa 

som saknade järnvägar. Några små, 
framförallt bruksbanor var anlagda, 
men några banor för allmän gods- 
och persontrafik fanns inte. I april 
1855 togs i närheten av Alingsås 
det första spadtaget för Västra 
stambanan mellan Stockholm och 
Göteborg. I maj samma år började 
arbetet på den Södra stambanan 
från Malmö och norrut. Den 1 
december 1856 kunde sträckorna 
Göteborg – Jonsered och Malmö 
- Lund öppnas för allmän trafik. 
Samma år bildades Statens Järnvä-
gar. Eftersom järnvägarna också 
behövde snabba telegrafförbindelser 
mellan järnvägsstationerna etablera-
des snart ett samarbete mellan Tele-
grafverket och SJ. År 1859 träffades 
en överenskommelse om gemensam 
användning av stolplinjerna utmed 
järnvägarna. 1886 hade järnvägs-
nätet ovanstående utbyggnad och 
därmed också järnvägstelegrafen. 
Men då hade redan ett komplement 
till telegrafen kommit ut på markna-
den, nämligen Telefonen, men det är 

en annan historia. Den utbyggnaden 
tar vi upp i ett senare nummer.

Telegrafen i militärens tjänst
Det amerikanska inbördeskriget 
startade 1861 med att president 
Lincoln beslutade angripa utbry-
tarstaterna i söder med militära 
medel. Samtidigt beslutades att 
sammanbinda de östra staterna 
med de västra med en telegraflinje. 
I de östra staterna var järnväg och 
telegraf väl utbyggd, vilket både 
nord- och sydstater begagnade sig 
av under inbördeskriget. Från Iowa 
i öster till Kalifornien i väster fanns 
varken järnväg eller telegraf. Där 
utkämpades heller inte kriget. Det 
var huvudsakligen koncentrerat till 
Virginia med grannstater. I berät-
telser från kriget kan man läsa att de 
befälhavande generalerna rapporte-
rade till respektive presidenter om 
segrar och förluster och om att de 
fick order av presidenten. Detta kan 
endast ha skett med järnvägstelegraf. 
Fanns ingen sådan i närheten bygg-
des fälttelegraflinjer av de nyinrät-
tade signalkårerna, US Signal Corps 
i norr respektive CS Signal Corps i 
syd. Vad gällde telegraflinjen från 
Iowa till Kalifornien var detta ett gi-
gantiskt arbete. Där hade man ingen 
järnvägslinje att följa, knappt ingen 
landsväg heller, men man hade gott 
om arbetsvilliga immigranter från 
både Asien (kineser) och Europa. 
Den 170 mil långa linjen gick över 
den trädlösa prärien, där stolpar fick 
fraktas långa vägar, över Klippiga 
bergen och genom öknar i Utah 
och Nevada. Byggandet startade 
samtidigt den 4 juli 1861 från fyra 
platser, Omaha i Iowa, Carson City 
i Nevada och från Salt Lake City 
åt båda hållen. Tråd fraktades från 
New York med båt runt Sydamerika 
till Kalifornien för den västra delen 
av telegraflinjen. Dessutom hade 
man indianer att ta hänsyn till samt 
bisonoxar som tyckte om att klia 
sig mot stolparna. Trots alla dessa 
svårigheter var linjen klar för trafik 
redan den 18 oktober samma år

Fältsignalkompaniet
Bland annat med information om 
hur militären utnyttjade telegra-
fen i USA, samt i det pågående 
Fransk-tyska kriget, beslöt 1871 års 

Denna karta är tagen ur Telegrafverkets minnesbok. Den visar hur telegrafnätet 
var utbyggt 1859. Som syns är alla residensstäder, utom Östersund, anslutna 
liksom Haparanda med förbindelse till Finland och därmed Ryssland. Dessutom 
sjökabel till Åland och Gotland. Hur man klarade detta på sex år är fantastiskt. Av-
ståndet mellan varje stolpe är ju endast 50 meter. Där fanns ingen järnväg, dåliga 
landsvägar. Alla transporter skulle ske med häst och vagn, delvis med ångbåt.
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riksdag om uppsättning av ett fältsig-
nalkompani. Kompaniet skulle tillhöra 
ingenjörtrupperna, men någorlunda 
självständigt. Kompaniet skulle bestå av 
4 officerare, 4 underofficerare och 120 
man, korpraler, spel, hantverkare och 
soldater. Kompaniets uniform skulle 
vara överensstämmande med de övriga 

Pontonjärkasernen. Den marscherande truppen går på nuva-
rande Pontonjärgatan. Bakom kasernen skymtar Stockholms 
Vapenfabrik. I Pontonjärparken t. h. står numera en minnessten 
över Ingenjörs- och Fälttelegrafkårerna.

Fältsignalister på signalhöjden vid 
Jaktvarvet. Vykort ur fil dr Einar Bergs 
samlingar i FortV arkiv.

Förläggning 
fanns på 

Kungsholmen 
vid Jaktvarvet 

tillsammans med 
Pontonjärbatal-

jonen i kvarteret 
Göken.

Fältsignalkompaniet bestod av tre fälttelegrafavdelningar och en reserv
avdelning. Fälttelegrafavdelningen hade följande sammansättning, och avsågs 
att vid mobilisering tilldelas armékvarter och fördelningskvarter.

Hästar: Fordon:
 1 officersridhäst 2 stationsvagnar
 3 underofficersridhästar 3 stolpvagnar
 2 korpralsridhästar 3 trådvagnar
 1 manskapsridhäst 2 materielvagnar
 24 draghästar 1 verktygsvagn
 1 reservridhäst, officers
 2 reservdraghästar
S:a 34 hästar S:a 11 fordon

Personal:
 1 löjtnant, avdelningschef
 4  telegrafister, officers vederlikar 

(från Telegrafverket)
 3 sergeanter, sektionschefer
 10 korpraler, gruppchefer
 1 hornblåsare
 32 telegrafsoldater
 11 kuskar
 1 hästhållare, officers
 1 reservhästförare
 1 sjukvårdssoldat
 1 hovslagaresoldat, tillika smed
 3  hantverkssoldater, 

varav 1 träarbetare
 1 metallarbetare
 1 sadelmakare, tillika skomakare
 1 officerskock
 7  handräckningar, 

varav 1 skräddare
S:a 78 man

forti fikationstruppernas, beväpning-
en faskinkniv och revolver av kaval-
leriets modell samt gevär m/1868 för 
exercis och vakttjänstgöring.

Citat ur Telegrafverkets historia:
”Under åren 1873 och 1874 gjor-

des ett experiment med användning 
av militär för utförande av arbeten 
för telegrafverkets räkning, i det att 
båda åren en styrka ur det nyligen 
uppsatta fältsignalkompaniet kom-
menderades till telegrafarbeten. 
Telegrafverket bekostade avlöningar, 
proviant och inkvartering samt resor 
och transporter”.

Text: Sven Bertilsson
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Vid aktivering av webbadressen till 
TIFF så kommer startsidan upp. Med 
hjälp av en QR-applikation så kan 
QR-koden (som alltid finns på sidan 
med länkar samt på baksidan av 
TIFF) användas för att navigera till 
hemsidan. Från startsidan kan du se-
dan nå vidare till hemsidans innehåll.

Överst finns ett antal menyer. Vid 
aktivering så visas innehåll beskrivna 
nedan. TIFF-ikonen aktiverar start-
sidan. Senaste numret är åtkomligt 
via menyn ”SENASTE NUMRET” 
samt via klick på miniatyrbilden av 
omslaget under ”LÄS SENASTE 
NUMRET:” som återfinns nederst på 
sidan.

Via RSS-ikonen så kan den som vill 
erhålla uppdateringar via RSS-läsare.

GALLERI
Här hittar man bilder (med extrama-
terial) från bl a TIFF Träffar.

ARKIV
Här hittar man alla gamla nummer 
sedan starten 1967.

För varje ikon så finns det en 
direktlänk till aktuellt nummer. För 
att kunna läsa senaste numret direkt 
via denna länk krävs gratisprogram-
met Adobe Flash Player

Vid årtalet finns det en länk som 
går till en zip-fil med alla årets 
nummer. För att kunna läsa de i 
zip-filen ingående PDF:erna krävs 
först ett komprimeringsprogram (typ 
Winzip), se http://sv.wikipedia.org/
wiki/Kategori: Komprimeringspro-
gram. För att därefter kunna läsa 
PDF-filen (se http://sv.wikipedia.
org/wiki/Portable_Document_For-
mat) efter uppackning med hjälp av 
ett komprimeringsprogram krävs en 
PDF-läsare (se http://sv.wikipedia.
org/wiki/Kategori:PDF-program).

SENASTE NUMRET
För att kunna läsa senaste numret 
direkt via denna länk krävs gratis-
programmet Adobe Flash Player. 
Ett annat alternativ är att gå via 
ARKIV och aktuell ZIP-fil för öns-
kad årgång, se vidare under ”AR-
KIV” ovan.

PRENUMERATION
Din gratisprenumeration anmäls 
med fördel via denna meny. Här 
kan givetvis även adressändringar 
redovisas. Även begäran om flera 
exemplar av tidningen kan anmälas 
här, görs i ”Övrig information”.

INFORMATION
Här hittar man en kort beskrivning 
om vad TIFF är! Det går även att 
finna information om hur man gör 
för att få skribenthjälp. Det finns 
information om hur man gör för att 
lämna förslag på ”TIFF Träffar”. 
Här finns även informationsbroschy-
ren för nedladdning.

TIFF på webben
TIFF har sedan nummer 1 2012 funnits åtkomligt på webben 
via adressen http://tiff.mil.se/. Här beskrivs vad du kan
hitta på tidningens hemsida.

Text: Thomas Härdelin, Saab AB (webbredaktör för TIFF på webben,
thomas.hardelin@saabgroup.se).

 GALLERI ARKIV SENASTE NUMMER  PRENUMERATION INFORMATION LÄNKAR OM WEBBPALTSEN

LÄS SENASTE NUMRET

Utformning på startsida för http://tiff.mil.se/.

QR-koden.

TIFF loggan. RSS-ikonen.
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LÄNKAR
Här samlas länkar till extra materiel, 
typ rapporten från nummer 4-2012 
och sammanställningen av Tommy 
Tyrbergs artiklar (som presenteras i 
detta nummer av TIFF).

OM WEBBPLATSEN
Här finns lite information om Copy-
right och e-post till redaktionen.

Statistik
I samband med varje ny pappersut-
gåva så kan man se en klar utökning 
av antalet besök på hemsidan. Den 
21 mars då tidningen började trilla 
ner i våra brevlådor var det t ex 19 st 

besök (14 unika besökare) och dagen 
efter 26 (24 unika besökare) besök 
mot det ”normala” 6 stycken besök 
per dag. Även anmälning om adress-
ändringar och liknande ökar mycket 
i anslutning till att ett nytt nummer 
har distribuerats med posten.

Så här långt har det varit 585 uni-
ka besökare på hemsidan under året. 
Var är resten av våra totalt knappt 
6500 prenumeranter (inte individer 
i detta fall utan antalet exemplar)? 
(Antalet prenumeranter är glädjande 
nog en ökning med 2 %.)

Man kan få reda på att vi har 
haft besökare från 10 stycken olika 
länder. Läsarna på hemsidan har 
använt 8 olika webbläsare. 6 olika 
operativsystem har använts av de 
datorer/mobiler/surfplattor som 
läsarna har surfat runt på hemsidan 
med. Den vanligaste skärmupplös-
ningen är 768×1024 (25 %) tätt följt 
av 320×480 (24 %). n

 GALLERI ARKIV SENASTE NUMMER  PRENUMERATION INFORMATION LÄNKAR OM WEBBPALTSEN

Exempel på statistik på användarnas besök på TIFF:s hemsida.

Sidan där man hittar alla gamla

nummer sedan starten 1967.
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Sommarbilden
Vad är detta och vilken materiel 

(materielsystem eller motsvarande) tillhör objektet?
Alla godkända svar deltar i dragningen och ett premium 
utlovas till vinnaren. Redaktionen förbehåller sig rätten 

att premiera det mest utförliga svaret.

Svaren vill vi ha in senast fredagen 30:e augusti till:
TIFF-redaktionen,

FMV Logistikstöd, Box 1002, 732 26 Arboga.
Eller skicka ett mail till tiff.info@fmv.se.

Vårbilden
Det kom in många svar med förslag på vad bilden föreställde. Alla svarande stridsbåten. 

Bilden föreställer Amfibebataljonens stridbåt 90H och detaljen var från framrutan till styrhytten.

Det mest utförliga svaret och det som har utfallit med vinst är Stig Brehag (boende i Karlsborg).

Ett bokpremium kommer med posten.

Gissa bilden



Laservapen
www.theverge.com/2013/4/8/4197316/navy-laser-weapon-deploying-2014-shoots-down-drone

Hemsö fästning
www.hemsofastning.se

Fungerande pistol gjord med 3D-skrivare
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22421185

Historiska artiklar av Tommy Tyrberg
http://tiff.mil.se/Extramaterial/TIFF_Tommy_Tyrberg.pdf 

Kamratföreningen försvarets tekniska officerare
www.kamratoff.se

Sveriges militärhistoriska arv
http://www.smha.se
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Länkar!
Här kan man läsa om förslag på internetlänkar och 
aktuella publikationer, är det något ni vill tipsa om så 
skicka in förslag till tiff.info@fmv.se. Alla inskickade 
publicerade förslag premieras med den unika TIFF pennan!

Länkar och publikationer som kan vara intressanta!

Tycker ni länkarna är på tok för långa att skriva av, kan Ni gå in
på TIFF:s hemsida och klicka på länkarna i den webbpublicerade
tidningen. Har du smartphone eller surfplatta kan du scanna
följande QR kod för att komma till TIFF:s hemsida: http://tiff.mil.se

Laservapen.

TIFF:s hemsida.

Hemsö fästning.

Fungerande pistol gjord 

med 3D-skrivare.
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Sommarnöten
Vad kostar ammunitionen?
Ammunitionsförrådet har utförsäljning av gammal ammunition. Priserna 
som finns att tillgå är från en tidigare försäljning då man sålde paket om 
två sorter. Nu vill dock förrådsföreståndaren Syrén sälja det hela som 
separata paket. Syrén behöver därför hjälp med att räkna ut priserna, för 
respektive ammunition, utifrån följande förutsättningar:

Ett paket 7,62 mm och 12,7 mm ammunition kostade 40 kronor.
Ett paket 7,62 mm och 5,56 mm ammunition kostade 32 kronor.
Ett paket 5.56 mm och 12,7 mm ammunition kostade 24 kronor.

Kära läsare!
Äntligen sommar och semester efter ett händelserikt år med stora  
omorganisationer och förändringar, som antagligen drabbat de flesta av  
TIFF:s läsare som arbetar inom och med försvarslogistik. Mycket av det 
kan ni läsa om i det här numret. Men nu tar vi semester och hämtar andan 
innan vi kavlar upp ärmarna i höst och tar nya tag.

Och som vanligt, mellan husmålning och badstranden så kan ni försöka knäcka nöten och bildgåtan.
När ni knäckt nöten/bildgåtan kan ni emaila in svaren på tiff.info@fmv.se eller om ni så önskar skicka 

ett brev till redaktionen, se adress nedan.
/Red

Vårnöten
Halvfull eller halvtom?
Lt Karlsson och Larsson enades om att hälla upp det de trodde var hälf-
ten av rödspriten i andra kärl och dunkar. För att kontrollera när det var 
rättvist uppdelat så tippade de på tunna precis så mycket att samtidigt 
som ytan når kanten och man precis ser botten av tunnan visste de att 
det var klart.

Vinnare av vårnöten blev Inga Svensson från Mjölby. 
Ett bokpremium kommer med posten.

Alla godkända svar deltar i dragningen och ett premium utlovas till vinnaren. 
Svaren vill vi ha in senast fredagen den 30:e augusti till: 
TIFF-redaktionen, 
FMV Logistikstöd, 
Box 1002, 
732 26 Arboga.
Eller skicka ett mail till tiff.info@fmv.se
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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 08-782 64 00.
Fortfarande gäller att tidningen görs ”av oss – för oss”.

Redaktören

Kontaktpersonerna/redaktionsmedlemmar finns inom olika specialområden 
och organisationsenheter vilket framgår nedan:

 Namn Organisation E-post Tfn

 Kenneth Raun HKV kenneth.raun@mil.se 08-788 75 00

 Anders Svakko FMV LogStöd anders.svakko@fmv.se 08-782 64 00

 Anders von Sydow FMTS anders.von-sydow@mil.se 035-266 27 40

 Ann-Katrin Widing FMV FSV ann-katrin.widing@mil.se 0589-404 22

 Bo Svensson LSS bo.e.svensson@mil.se 013-28 37 42

 Hans Öhlund F 21 hans.ohlund@mil.se 0920-23 46 31

 Ingemar Hultman Saab AB ingemar-karl.hultman@saabgroup.com 073-418 27 54

 Jan R Lindgren TeK Mark jan.lindgren@mil.se 035-266 37 61

 Jan Sandin KamraToff sandin.hammartorp@telia.com 0152-701 96

 Lena Lindgren Saab AB lena.lindgren@saabgroup.com 073-437 61 05

 Magnus Burman FMLOG/Försörjningsled. magnus.burman@mil.se 0921-34 95 13

 Per Englund FMV per.englund@fmv.se 013-24 33 88

 Per Lundgren Sjöstridsskolan per.lundgren@mil.se 0455-86171

 Thomas Härdelin Saab AB thomas.hardelin@saabgroup.com 073-437 63 73



Anneli Gunhardson
Saab AB
581 82 Linköping

Posttidning B

Sjukvårdsutrustningen måste vara lätt att snabbt ta med sig för akutsjukvård i tält.
Läs mer om ” Akutsjukvård längst fram” på sidan 4.

Scanna QR-koden för att komma
till TIFF:s hemsida: http://tiff.mil.se


