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– för framtiden
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Ledaren

Hej alla läsare!
Hösten är här efter en fantastisk varm sommar
period. Det är svårt att klaga på sommaren 2014, i
alla fall när det gäller vädret. Nu får vi försöka klara
av de kallare årstiderna med minnen av den gångna
sommaren och se fram emot förhoppningsvis en
lika varm och fin semesterperiod 2015. Men innan
nästa sommar ska många saker hinnas med. Vid
årsskiftet genomförs den sista delen av verksamhets
övergången, inom omdaning försvarslogistik, från
Försvarsmakten till FMV. Då är det stora delar av
MSK Flyg som kommer att organiseras i FMV AL
Flygmateriel. Precis som vid tidigare överföringar
har en omstruktureringsorganisation skapats för
att underlätta övergången och berörd personal har
eller kommer att få erbjudande om övergång. I detta
nummer träffar ni kk Anders Holst, som är chef för
driftsstyrning Fartyg vid FMV AL Marinmateriel,
som gjorde en liknande resa förra årsskiftet med
delar av TeK Fartyg.

sätt måste detaljerna på plats och alla som ska bidra i
de olika processerna måste förstå sin roll och uppgift
i sammanhanget. Nu har vi konstaterat att det behövs mer arbete för att nå den här detaljnivån. Under
hösten kommer därför många parallella arbeten att
genomföras med syfte att mer detaljera arbetsuppgifterna på båda sidorna om myndighetsgränsen
mellan FM och FMV. Allt i syfte att undvika dubbelarbeten i framtiden och bli mer effektiva i vårt
gemensamma arbetssätt.

Inom HKV PROD FLOGC genomfördes den 1
oktober en omorganisation med syfte att konsolidera
försvarslogistiken med bl a få en tydligare stabsfunktion för att stödja Försvarslogistikchefen (FLOGC)
och att minska antalet sektioner. I organisationen
finns nu under FLOGC en stabsavdelning, en materielavdelning (PROD FLOGMTRL) och en förbandsavdelning (PROD FLOGFÖRB). Vid PROD
FLOGFÖRB kommer företrädare för den tekniska
tjänsten att återfinnas i den nya Logstöd och tekniksektionen. Vi har tagit fram en första version av
arbetsordningen för den nya organisationen och som
ska revideras ytterligare en gång före årsskiftet.

Ha en bra höstläsning!

Dessutom har HKV fått som uppgift att ta fram
underlag inom ett antal olika områden inför kommande försvarsbeslut. Denna uppgift kommer säkert
att sysselsätta många medarbetare under hösten.
Även hösten 2014 kommer säkert att bli både intensiv och händelserik för alla inom försvarslogistiken.
Hoppas därför att läsningen av TIFF ger någon
form avkoppling i vardagen.

Kenneth Raun

I början av juni beslutade FLOGC, efter en utredning genomförd av CFMTS, att de kvarvarande
delarna av Teknikkontoren i FM tillsvidare inte
ska omorganiseras utan kvarstå med sina tidigare
värdförband. Nu kommer det genomföras ett arbete
med att detaljera vilka arbetsuppgifter som dessa
resurser ska fokusera på. Planen är att de även
fortsättningsvis funktionsleds avseende den tekniska
tjänsten från PROD FLOGFÖRB. De ska dessutom
utgöra ett tydligare stöd till respektive sakavdelning
vid HKV PROD med att bl a bidra med kunskap vid
framtagandet av försvarslogistikplanen, och då bl a
avseende vidmakthållandeuppgifter. Målsättningen
är att få fram en ny FM TeK ArbO före årsskiftet.
Organisationsteori är oftast enkel att beskriva
i generella termer men när teorin ska omsättas i
praktiken stöter man oftast på olika detaljproblem
inom olika områden. 2014 är ett transformationsår
avseende omdaning försvarslogistik och planen är
att från 2015 arbeta helt enligt nytt arbetssätt i både
FM som FMV. Men för att komma in i nytt arbetsTIFF nr 3 / 2014
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En utbildningsinsats i Thailand
för säker datakommunikation
FMV genomförde i februari (2014) en utbildningsinsats för thailändsk flygvapenpersonal i Surat Thani
i Thailand. Utbildningen handlade om att lära thailändarna att själva sköta ett krypteringssystem för
trafikskydd mellan Thailand och Sverige. Enkelt uttryckt handlar det om skyddad kommunikation över
Internet mellan lokala nätverk i Thailand och en servermiljö för flygunderhåll i Sverige. Se principskiss.
Det aktuella flygunderhållssystemet heter Fenix Export.

Principskiss visande PGAI/SIGRID.

Representanterna var Kjell-Åke
Eriksson, Mikael Gulin och Mikael
Berg. Det använda krypteringssystemet heter PGAI/Sigrid, och är
godkänt för kryptering av information upp till restricted-nivå (H/R).
Syftet med krypteringen är i detta
fall inte, märkligt nog kan tyckas, att
den överförda informationen är H/R.
Informationen är öppen. Syftet är att
skydda ”vägen” för informationsöverföringen mellan Thailand och Sverige, d v s. den information som går
över Internet. Anledningen är främst
att garantera riktighet av data.

Mikael Berg i aktion.

Kjell-Åke Eriksson och Mikael Gulin.

Artikelförfattaren i aktion.

Utbildningen
Utbildningen varade i två dagar och
innefattade information om lösningen, information om krypteringsystemet PGAI/Sigrid samt genomgång av
aktuell säkerhets- och handhavandeinstruktion om krypteringssystemet.
4
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Gruppfoto på lärare och godkända elever.

Varför denna utbildning?
Den viktigaste aspekten med krypterad transmission över Internet är
att garantera riktighet av data mellan
sändande- och mottagande system,
dvs att genereras ett ”A” av sändaren
skall ett ”A” också kunna garanteras
bli lagrat i mottagande system. Detta
behöver inte betyda att det som överförs är hemligt, vilket det heller inte
är. Ett enkelt exempel för att förstå
tankegången är om man tänker sig
att man har en viss mängd pengar på
sitt bankkonto, så behöver den summan i sig inte vara hemlig, men man
blir inte särskilt glad om summan
utan anledning ser ut att ha blivit
betydlig mindre. Och att riktigheten
är viktig förstår man då överförda
data från Thailand till Sverige handlar om flygsäkerhet. Den kryptering
som finns har hittills skötts av den
svenska support som finns på plats
i Surat Thani. Tanken är här att
thailändarna framgent, och i så
stor utsträckning som möjligt, skall
hantera sin egen säkerhet, och bara
få ett minimum av stöd från svensk
support. Efter genomförd utbildning
TIFF nr 3 / 2014

delas formella behörigheter ut för att
få sköta de aktuella krypteringssystemen. Utfärdaren av dessa behörigheter var i detta fall Försvarsmakten
och Mikael Gulin. Alla deltagande
elever, tre stycken, blev godkända. En
samlingsbild på lärare och elever kan
ses ovan.
Vad är viktigt att tänka på?
Sådan här utbildning måste genomföras mycket professionellt och av
rätt kompetens. Tex finns det bara
ett fåtal personer som får utbilda
i hanteringen av PGAI/Sigrid.
Denna kompetens finns f n endast
vid Försvarsmakten och FMTS i
Halmstad och representerades den
här gången av Mikael Gulin. För
att få genomföra utbildningen krävs
att det finns ett signalskyddsavtal
mellan länderna, att det finns ett
utförandetillstånd av kryptoapparater, att det finns en godkänd säkerhets- och handhavandeinstruktion
m m. Det måste därutöver finnas
en djup kännedom och kunskap
om Försvarsmaktens regelverk för
datakommunikation. Det handlar

om informationssäkerhet, flygsäkerhet m m, och därför får inga misstag
göras. Det ställs också krav på värdlandets elever vid utbildningen.
Framtid
Det pågår f n en dialog mellan
FMV och Försvarsmakten om
hur ansvaret skall delas upp mellan myndigheterna när det gäller
exportuppdragen, och fokus på teleoch datakommunikation. Det kan
finnas en anledning att skilja mellan
de behov svensk support har i det
aktuella exportlandet och det behov
som den utländske kunden har. Den
senare frågan skulle kanske kunna
ägas av FMV. Det pågår i alla fall en
dialog om detta.

Kjell-Åke Eriksson, FMV AL LED Nät
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Med sina 57 år har Anders Holst varit med tillräckligt länge
för att som chef hantera en ny organisation på bästa sätt.

TIFF TRÄFFAR

Marinen servas med en
Marinförbandsmateriel som ingår i FMV sedan 1 januari i år skulle nog kunna möta den berömde
pansargeneralen Pattons önskan: ”Jag vet inte ett skit om det där som kallas logistik men jag vill
helt klart ha en helvetes massa av det”.
Patton – som gärna kryddade med
mustiga uttalanden – skulle troligen även ha varit nöjd med FMV:s
vision om att effektiv försvarslogistik ska finnas när och där den
behövs. FMV går nu från att vara
en materielleverantör till att bli en
logistikleverantör.
Anders Holst, som håller till i
Karlskrona, är chef Driftstyrning
inom Marinförbandsmateriel där
han har ansvar för 85 personer.
Uppgiften för Marinförbandsmateriel är att se till att de marina
plattformarna får det nödvändiga
underhållet så att fartyg och båtar
kan vara till sjöss och vara tekniskt
6

tillgängliga. Enheten finns i Karlskrona, på Muskö och Berga.
Då Teknikkontor Fartyg tog
steget över från Försvarsmakten
till FMV tidigare i år följde också
chefer, specialister, tekniska systemledare, delsystemledare och produktionsledare med.
Mycket underhåll
Marinförbandsmateriel är indelad
i sektioner för att hantera de olika
marina delarna: Fartyg, Amfibieteknik, Ubåt och Televapen. Det är
totalt cirka 500 fartyg och båtar som
ska underhållas.
Huvudkunderna är Ubåtsflot-

tiljen, 3. och 4. Sjöstridsflottiljen,
Marina basbataljonen, Amfibieförbandet, och SSS. De finns i Berga,
Karlskrona, Skredsvik, Göteborg
och Klagshamn. Dessutom är Hemvärnet, F 7, P 4, FMTS och FMLOG
kunder.
Marinförbandsmateriel gör regelbunden översyn av båtar och fartyg.
Bland arbetsuppgifterna märks
också rustningsplaner som ska tas
fram med budget, statuskoll på hur
systemen fungerar och signaturkontroller.
Varierande tid
– Arbetena tar olika lång tid beroTIFF nr 3 / 2014
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hel massa logistik
ende på plattformens kompexitet,
säger Anders Holst. Alltifrån ett par
veckor för till exempel stridsbåtar till
flera månader för ubåtar.
Organisationens uppgifter omfattar främst bakre underhållet men
kan röra sig och ända fram till
stridsstödsnivån. Eftersom de komplexa enheterna är så få inom marinen och ständigt är i drift så tillåter
det inte att det blir en reparationskö.
Arbetet måste därför samordnas
noga för att fartygen inte ska vara ur
tjänst någon längre tid utan de ska
vara tillbaka så snart som möjligt.
Skiftet från Försvarsmakten till
FMV är inte så stort som man först
skulle kunna tro, enligt Anders
Holst. Tidigare tog man alltså hand
om de fartyg som FMV lämnade
över till Försvarsmakten. Nu går
Teknikkontor Fartyg in i samma
TIFF nr 3 / 2014

organisation som man förut hade
som ”motpart”.
– FMV:s verksamhetsmål har
många likheter med den verksamhetsidé som fanns inom Teknikkontor Fartyg, säger han. FMV:s
målbild är den samma som den vi
redan har jobbat efter i huvudsak.

Anders Holst.

Flera utmaningar
Det finns dock några utmaningar
och en är det faktum att de neddragningar som gjorts under åren har
gjort att allt färre ska göra samma
saker. Medelåldern ligger på 52 år
så det är även aktuellt att hitta nya
medarbetare under tiden. Inom de
närmaste fem till tio åren behöver
halva styrkan nyrekryteras.
– Den största utmaningen är
rekryteringen på kort och lång sikt,
säger Anders Holst. Vi måste också >>>
7

Anders Holst förklarar hur övergången till FMV ska hanteras effektivast.
Visst finns det utmaningar men det hela kan också bli riktigt bra.

hitta gränsytor utan att fastna i
principer. Då är det bra att FMV
har möjlighet att ta ett helhetsgrepp.
Eftersom vi så nyss har börjat i det
nya så har vi fått ta delar av 2014 för
att hitta lösningar mot 2015.
När man nu ingår i FMV gäller
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det att få till en intern rollfördelning
för att hålla ordning på kvaliteten.
Det blir, menar Anders Holst, effektivast att den marina kompetensen
finns samlad inom Marinförbandsmateriel.
– Vi måste kunna hitta lösningar

och se helheten ända fram till sjömannen och soldaten, säger han.
Här och nu
Anders Holst påpekar att det är
viktigt med närheten till förbanden
för att skapa tillgänglighet. Det är

>>>
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FMV från en materielleverantör till en logistikleverantör
Innebörd
Här och nu, beredskap, lägre systemnivåer # Stridsledning

Kommande vht och fokus i höst
FARTYGEN/FÖRBANDEN I CENTRUM
• Produktion (förbandens tillgänglighet i fokus)
• Marknadsföra DS
• Resursfrågan
• Rest TeK lämnar
• Förändringsarbetet (Internt/Externt)
• Vidmakthålla/utveckla samarbetsforum
med FM

Största utmaningarna
REKRYTERING # på kort och lång sikt
Vi måste snabbt hitta gränsytor utan att fastna i principer
Vi måste vilja hitta lösningar
Bra att FMV har möjlighet att ta ett helhetsgrepp
BÖRJA NYSS #Nyttja året för att hitta lösningar mot 2015

GENOM EN SAMMANHÅLLEN FÖRSVARSLOGISTIK
MED FÖRSVARSMAKTEN SOM BESTÄLLARE OCH
FMV SOM LEVERANTÖR, BIDRAR VI TILLSAMMANS
TILL ÖKAD TILLGÄNGLIGHET FÖR
FÖRSVARSMAKTENS FÖRBAND

Det skall vara LÄTT
Att göra RÄTT

I den nya organisationen kommer Anders Holst och hans kollegor att kunna ha en ännu bättre överblick över verksamheten.

TIFF nr 3 / 2014
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Anders Holst har verksamheten
direkt utanför sitt fönster
i Karlskrona.

Vi måste kunna hitta
lösningar och se helheten ända
fram till sjömannen och soldaten.

också nödvändigt att tänka i termer
av här och nu och inte bara planera
för tio år framåt. Kontakterna med
industrin måste också fungera, för
att det inte ska hänga på FMV om
ett fartyg blir liggande vid kaj.
– För de marina förbanden
innebär vår övergång till FMV
egentligen ingen skillnad, säger han.
Förbandens gränsyta är ju mot Marina Basbataljonen som i sin tur har
gränsytan mot FMV Driftstyrning
Marin. Det är bra för det innebär
små förändringar för förbanden.
Det finns ett antal begränsningar
i verksamheten 2014 som adresseras under året. Däribland är att
lösa de uppgifter som finns där man
har vakanser. Det gäller också att
komma igång i den nya organisationen samtidigt som man arbetar i den
”gamla”.
Skapa trovärdighet
– Vi ska samtidigt också kunna bedriva opåverkad produktion till våra
förband. Och det med begränsade
personalresurser. Det gäller i det
läget att att skapa förståelse och trovärdighet och få vår personal med
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oss. Det tycker jag vi har lyckats
under omständigheterna bra med så
här långt, säger Anders Holst.
Att hanteringen av logistiken inom
marinen är av kritisk betydelse kan
inses om man låter en annan fältherre som verkade tre århundraden före
Patton komma till tals: ”Förutom
på Gud så hänger en stats välfärd på
dess flotta”, påstås Gustav II Adolf
ha sagt. n
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Text:
Martin Neander
Foto:
Mats Jönsson, Exaktamedia
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Centralt produktionsstöd
TIFF-redaktionen har träffat den
nya projektledaren, Kent Vikström, för uppdraget vidmakthåll
Försvarsmaktens tekniska tjänst
(Vmh FM TT) MS520:37 på FMV.

– Teknisk tjänst

Text: Thomas Härdelin, Saab AB.

Kan du berätta lite kort om dig själv!
– Lång erfarenhet som projektledare
och linjechef inom IT. Har också
varit Vd för ett mindre företag som
utvecklat och sålt minröjare. Jag är
gift och har tre barn varav två utflyttade. Golf är en hobby som jag lägger mycket tid på och jag är mycket
intresserad av musik. Tillsammans
med min fru håller vi på att förverkliga vår dröm om ett boende
nära stranden. Huset är klart men
projektet kommer pågå ett bra tag
till med gäststuga, bastu, garage och
iordningställande av tomt.
Hur ser du på din nya roll som projektledare för MS520:37?
– Jag vill skapa en större tydlighet i
vad 520:37 är. Vilka effektmål har
vi och hur är dessa kopplade till
de uppgifter vi faktiskt utför inom
projektets ramar. Jag kommer att
behöva orientera mig i verksamheten under hösten för att skapa mig
en bra förståelse och sedan skall jag
nyttja min kompetens i att strukturerar och tydliggöra.
Vad omfattas av uppdraget, pos 37
(ingående i materielsystem MS520)?
– Genomföra generellt produktionsstöd inom området teknisk tjänst.
Uppdraget är mycket brett och
det är svårt att på några rader ringa
in det. Men i stora drag handlar det
om att tillhandahålla materielsystemövergripande centralt driftstöd.
Det centrala driftstödet ingår inom
bakre nivå (stöd- och förstärkningsnivån) Teknisk tjänst. Som exempel
kan nämnas:
• Tekniskt driftstöd avseende bl a
tolkning av teknisk dokumentation,
handhavande av materiel, tolkning
av regler och lagkrav, tillsynsfrågor,
stöd i framtagande av TO och andra
publikationer.
TIFF nr 3 / 2014

Kent Vikström på sin årliga fisketur vid Vindelälven.

• Genomförande av tekniska
revisioner.
• Olika former av expertstöd inom
miljö- och materialteknik.
• Vidmakthållande central UEadministration (inkluderande bl a
nyupplägg, inklassning, omklassning, förvaring, förvaringsunderhåll,
omdisponering, avveckling, pooling,
GSE-hantering, utleverans).
• Vidmakthållande konfigurationsdata materiel Flyg (Fenix), Mark, Sjö,
Led, Gem (LIFT) inkluderande bl a
hantering av grunddata, teknisk bokföring, tekniskt stöd och utbildning.
• Genomförande av utbildningar
inom området Grund- och Förvaltningsdata (GoF) inkluderande bl a
systemen; FREJ88, MIMER, PMF
och PDR.
• Medverka i framtagning och uppdatering av bl a följande publikationer; RAMU/RAMT/TO AF MARK/
RASU/RAST/TO AF SJÖ/RAFT/
RAFU/RAMP/TO AF FLYG.
• Även produktionen av TIFF ligger inom ramen för detta uppdrag.
Vad är syftet med uppdraget Tekniskt
systemstöd?
– Syftet med uppdraget är att stödja
Teknisk tjänst bakre nivån och genomförandet av Teknisk tjänst med
målet att denna ska ske rationellt,
säkert och kostnadseffektivt.
Projektet ska vara en materielsystemövergripande bakre underhållsstödsresurs.
Utmaningar på kort sikt?
– Det alla pratar om är integration

Foto: Jerry Vikström

med PRIO. Detta är en gigantisk utmaning som kräver att man kommer
ner i detaljnivå för att förstå konsekvenser när man går över partiellt
eller helt i nytt system.
Eventuella utmaningar på lång sikt?
– 520:37 känns lite som en diversehandel. Här kan det finnas anledning att titta på vad som verkligen
skall ingå i projektet och kanske
även fundera på om vissa saker saknas som borde tillföras.
Vilka olika kontaktytor kommer du
att ha för lösandet av uppdraget?
– I första hand har jag mina projektmedlemmar som ansvarar för olika
positioner i uppdraget. Sedan är det
produktledaren som fungerar som
kravställare på de tjänster vi levererar. Produktledaren verkar även som
kontaktyta mot beställaren HKV
PROD LOG FÖRB. Vi har också
två stora underleverantörer i Saab
och Exova som jag kommer ha en
tät dialog med. För resursallokeringen blir det linjecheferna och då i
första hand Jan Lundborg och Mats
Elgh som jag får interagera med. n
FM HKV PROD FLOGFÖRB
kommentar till artikeln
Uppdraget:37 är sedan ett år, på uppdrag av
HKV materielsystemansvarig (MSA) och FMV
produktledare (PrL), föremål för analys i syfte
att säkerställa att uppdraget är koordinerat
med förändringen av försvarslogistiken samt att
uppdraget är balanserat mellan stridskrafterna
(A, FV och M).
/övlt Peter Fagrell MSA 520
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Ubåtshallen inifrån.

Invigning av
marinmuseums ubåtshall
Den 4 juni invigde Blekinge läns landshövding Berit Andnor Bylund och Marinchefen konteramiral
Jan Thörnqvist den nya Ubåtshallen på Stumholmen i Karlskrona, det traditionella bandet var denna
dag ersatt av trådslangen från en ubåtstorpedtub som klipptes av med en rejäl kabelsax.
Marinens Musikkår stod för musiken och på fjärden utanför museet
sköt HMS Vinga salut. På plats
fanns även ubåten Södermanland,
ubåtsräddningsfartyget Belos samt
skonerten Falken. Från den ideella
föreningen Svenska Robotbåtar
deltog R142 Ystad som hade tagit
sig till Karlskrona från Stockholm
för att närvara vid invigningen. På
förmiddagen visades media och andra speciellt inbjudna runt i ubåtsmuseet bl a deltog TIFF:s reporter
för dagen Per Lundgren. Själva
invigningen startade kl 13:00 där
Museichefen Richard Bauer berättade för de församlade om det sju
år långa arbetet, fem års planering
och två års byggnation, som ligger
bakom satsningen och betonade det
goda samarbete som alla delaktiga
i projektet visat samt det stora stöd
i form av sponsorer som förevarit.
Rickard överlämnade ett särskilt
tack samt blommor till f.d. varvschefen på dåvarande Karlskronavarvet
Hans Hedman och f d fartygschefen
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Invigning Ubåtshallen.

på HMS Neptun den pensionerade
kommendören Björn Hamilton
som de, vilka för tolv år sedan vid
ubåtsvapnets 100 årsjubileum 2004,
drog upp riktlinjerna och idén till
projektet. Överintendenten vid
Statens maritima museer (SMM)
Robert Olsson beskrev projektet ur
SMM utgångspunkt med dess vision
samt riktade tack till Richard Bauer

för hans driv i projektet samt till
projektledaren vid SMM Per-Olof
Thörnqvist som hållit ihop projektet
i med och motgång, med de gnissel
i maskineriet som alltid uppstår i så
här stora projekt. Invigningstalarna,
marinchefen Jan Thörnqvist, gav en
honnör och tackade alla inblandade
på Försvarsmaktens vägnar för
den kraftsamling de fått till stånd,
TIFF nr 3 / 2014

landshövding Berit Andnor Bylund
sade att det inte bara är självklart
att en ubåtshall ska finnas i Karlskrona, liksom att det inte bara ska
finnas ubåtar vid marinbasen, men
att det även skall byggas ubåtar
här i Karlskrona i framtiden. Berit
tackade alla för det stora ideella
arbete som genomförts på många
håll och berättade om länets besöksstrategi och välkomnar Ubåtshallen som ett genuint resmål däri.
Därefter, förklarades, under unisont
tal av de båda Ubåtshallen såsom
invigd och under viss kraftansträngning klipptes slangen. Salut, dubbel
svensk lösen, från minröjningsfartyget Vinga följde och som avslutning
av invigningen spelade Marinens
Musikkår Ubåtsflottiljens marsch.
Därefter genomfördes visning för
speciellt inbjudna gäster. Den 6 juni
kl 10:00 öppnades Ubåtshallen för
allmänheten.
Projektet
Idén med en ubåt tillgänglig för
allmänheten föddes 2002 enligt
Björn Hamilton men tog fart på
allvar vid ubåtsvapnets 100 årsjubileum 2004 då han upptäckte att
det fanns fler som nappade på idén,
så startades ubåtsföreningen Hajen
med målet att kunna visa upp en
modern ubåt. Enligt museichefen
Richard Bauer var visionen att
göra ett lättillgängligt museum med
fokus på upplevelsen och att kunna
visa världens modernaste museie
ubåt. Ubåten Neptun skulle passa
väl in i museets kalla kriget-tema.
2003 hade Försvarsmakten genom
beslut avvecklat ubåtarna Najad och
Neptun vilka en gång hade kostat
närmare en halv miljard styck att
bygga men i avvecklat skick efter
ett par år vid kaj endast bestod i en
minuspost för staten. Det är med
stor tillfredsställelse Richard nu ser
att det som en gång var en belastning för staten kommer kunna ge en
sådan upplevelse och kunskaper för
så många. Från 2007 har projektet
pågått i SMM regi varav fem år har
varit planering med finansiering och
tillståndsfrågor följt av två års byggnation, projektet är nu till ända och
Ubåtshallen är klar. Projektet hade
inte varit möjligt att genomföra utan
sponsring. Av de ca 150 mkr som
projektet har kostat har ca 50 mkr
tillkommit genom sponsring. HuTIFF nr 3 / 2014

Ubåtshallen exteriört.

vudsponsorer har varit MICHANO
AB, SAAB och ABB, stor sponsring
har även skett av Kockums som
gjorde iordning ubåten samt miljösanerade den, Wallenbergstiftelsen,
föreningen Ubåtsvapnet och Ubåtsklubbarna U3, Sjöormen, Nordkaparen samt Hajen. Under 10 års
tid har som exempel Ubåtsklubben
Hajen i Karlskrona sålt kroppkakor under olika evenemang. Övriga
nämnda sponsorer har bland annat
varit Arkitektfirman HMXW som
ritade huset, finska firman Havator
som flyttade Neptun till dess plats
och även stöttade med enonomiska
medel, EU med fonder och tillväxtverket, Statens fastighetsverk,
Karlskrona kommun, Marinmuseets
vänner samt Försvarsmakten som
skänkte både själva ubåten samt lös
utrustning. Dessutom har en rad
privatpersoner sponsrat genom att
köpa det glasräcke som omger ubåtarna för 6000 kr löpmetern för en
summa av nästan en kvarts miljon.
Richard nämnde även att en anonym
person, en äldre man, boendes på
Långö i Karlskrona skänkte delar
av sitt livs besparingar till projekten
Neptun och Jarramas, vilket var
djupt rörande.
Byggnaden
Förutom Vasaskeppet i Stockholm är HMS Neptun det största
inbyggda museiföremålet i Sverige. Och hon finns i den specialritade byggnaden med det självklara
namnet; Ubåtshallen. I september
2012 transporterades ubåten HMS

Neptun upp på land för att placeras
bredvid Marinmuseum. Drygt ett år
senare stod den färdiga byggnaden på
plats som ett skinande skal över HMS
Neptun. En annorlunda museibyggnad med sina brutna vinklar, glaspartier och fasader i rostfri plåt. Huset är
ritat av Björn Malmström vid HMXW
Arkitekter, Björn är också den som
har ritat den befintliga museibyggnaden. Inspirationen har bland annat
kommit från marinens Visbykorvetter
som är konstruerade för att vara osynliga på radar, men också från bunkrar
och värn. För att kunna bära den
drygt 800 ton tunga ubåten vilar den
halvmeter tjocka bottenplattan på 270
pålar. Själva hallen är byggd av färdiggjutna betongelement som monterats
på ett stålskelett. De publika ytorna i
byggnaden är på 1 400 kvadratmeter
och här får 200 besökare plats samtidigt. Ubåtshallen innehåller förutom
HMS Neptun också svenska flottans
första ubåt Hajen från 1904, liksom en
utställning om 110 års ubåtshistoria.
Utställningarna
Utställningarna som omger ubåtarna visar på det övre planet den
svenska ubåtsutvecklingen under
110 år med modeller över alla
ubåtstyper och deras genomförda
modifieringar i kronologisk ordning. Modellerna har arrangerats i
en historisk kontext med exempel
på vad som hände i Sverige och i
världen vid respektive tidpunkt.
Det undre planets utställning som
är mer familjeinriktad beskriver
ubåtars karaktäristik och livet

>>>
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Fakta HMS Neptun

HMS Neptun med HMS Ulvens flagga i bakgrunden.

ombord. I utställningen kan både
barn och vuxna testa sig fram i
prova-på-stationer eller lära sig mer
om ubåtarnas speciella miljö och
egenskaper. Någonting som lämnar
ett djupt intryck är ubåten Ulvens
örlogsflagga som hänger uppspänd
på en wire från Neptuns torn, det är
den örlogsflagga vilken bärgades av
dykaren som identifierade Ulven på
botten och tog med sig flaggan upp
som ett bevis på att svensk ubåt var
identifierad.
Om ubåtarna
HMS Neptun. En högteknologisk
spjutspets byggd under kalla kriget
och som fortfarande hade kunnat
segla omkring i Östersjöns mörka
vatten. Det handlar om Marinmuseums ubåt HMS Neptun. I
HMS Neptuns manöverrum.
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december 1980 togs HMS Neptun
i tjänst som nummer två av tre
ubåtar i Näckenklass. Redan året
efter kastades hon in i en dramatisk
världshändelse när den sovjetiska
ubåten U 137 gick på grund utanför Karlskrona. Tillsammans med
andra sjöstridskrafter fanns hon på
plats för att kunna agera om sovjetiska ytfartyg hade gått in på svenskt
vatten. HMS Neptun tillhör den
första generationen svenska ubåtar
som var utrustade med datorer ombord. Tillsammans med avancerad
beväpning var hennes uppdrag i en
krigssituation att anfalla och slå ut
mål till havs, men också att skaffa
underrättelseinformation genom
spaning. Att spana och samla infor
mation var även viktigt i fredstid och
HMS Neptun skickades regelbundet
ut på uppdrag i Östersjön. Ubåten
användes också i övningssyfte och
för att utbilda flottans personal.
Men det är svårt att veta exakt vad
hon gjorde då mycket fortfarande är
hemligstämplat av Försvarsmakten.
Ombord på HMS Neptun levde ett
tjugotal besättningsmän. De flesta
var befäl men även några värnplik
tiga fanns med bland manskapet.
Oftast var ubåten ute några dagar
i taget men den kunde befinna sig
till havs flera veckor i sträck om det
behövdes. Neptun hade fortfarande
kunnat vara i tjänst. 1998 togs ubåten
ur tjänst och låg sedan förtöjd i
örlogshamnen i Karlskrona under
ett antal år. Med tiden förföll hon
utvändigt och var därför i renove
ringsbehov när hon skänktes till

•	HMS Neptun togs i tjänst 1981
och utrangerades 1998
• Hon byggdes på Kockums i
Malmö och Karlskrona
• Besättningen bestod normalt
sett av 22 man
• Vanligtvis var det fem värnpliktiga
ombord
• Sammanlagt har cirka 400 personer tjänstgjort på HMS Neptun
• Besättningarna kom från hela
Sverige, men oftast från södra
delarna
• Motto: Rex Maris (Havets konung)
• Längd: 49,5 meter
Bredd: 5,7 meter
• Deplacement (vikt): cirka 1000 ton
• Max djup: 300 meter
• Toppfart undervattensläge:
20 knop
• Toppfart ytläge: 12 knop
• Beväpning: 12 st. stora torpeder,
6 st. mindre

Marinmuseum 2007. Ubåten har
därför renoverats och sedan museianpassats med tre uppskurna ingång
ar i skrovet. Ett arbete som skedde
på Kockumsvarvet i Karlskrona. Invändigt och storleksmässigt är hon
lik de svenska ubåtar av Gotlandklass som nu används av svenska
marinen. Hennes systerubåtar HMS
Näcken och HMS Najad ligger i så
kallad malpåse i Karlskrona och ska
så småningom skrotas.
TIFF fick en frågestund med
Bertil Svedlund, pensionerad kapten
och f d maskintjänstchef, (MtjC) på
Neptun och nu ordförande i Ubåtsklubben Hajen.
Vad var karaktäristiskt ur teknisk
synpunkt för Näckenklassen?
– Det var datorernas intåg i ubåten
och den höga automatiseringsgraden
inom både strids-, eldlednings- och
vapensystemen som inom de skeppstekniska systemen för styrning,
trimning och övervakning. När
driftsättningen var klar och de barnsjukdomar som fanns var åtgärdade
fungerade ubåten väldigt bra och
var tillförlitlig.
Vad var bästa minnet med Neptun?
– Eftersom att alla ombord från
värnpliktig till fartygschef åt samlat
i det nedre torpedrummet jämfört
TIFF nr 3 / 2014

med tidigare ubåtar där det fanns
olika mässar så lärde man känna
varandra på ett bra sätt vilket ledde
till en god anda ombord.
Om det fanns något som inte var så
bra, vad var det?
Det var kölden och den råa fukten
ombord bland annat i torpedrum
met där man med draperier och
senare med två byggfläktar i mäss
utrymmet försökte minska den låga
temperaturen och kalldraget längs
skrovsidorna.
Sist en fråga, i faktarutan om Neptun
står att den byggdes i Karlskrona och
Malmö, hur hänger det ihop?
– För och akterskepp med torped
respektive maskinrum byggdes i
Karlskrona emedan mittendelen
från torpedrummet till slussen samt
tornet byggdes i Malmö. Vid Kockums i Malmö monterades delarna
ihop och ubåtarna färdigställdes och
sjösattes där.
Hajen
I Marinmuseums samlingar finns den
svenska flottans första ubåt. Hon
heter Hajen och sjösattes redan 1904
för att testa om ubåtar var något
för Sverige. I början av 1900-talet
beslutade riksdagen att den svenska
flottan skulle få sin första ubåt.
Några år senare såg Hajen dagens
ljus på Stockholms Örlogsvarv. En
droppformad skapelse utrustad med
en elmotor för undervattensdrift och
en fotogenmotor som användes vid
ytläge och för att ladda batterierna.
Ubåten Hajen var utrustad med
tre torpeder som enda beväpning
och hon kunde befinna sig i under
vattenläge upp emot 13 timmar i
taget. Bekvämligheterna för den
åtta man starka besättningen var få.
Bland annat brukade kaptenen sova i
torpedrännan. Hajen skulle kriga
mot Norge. 1905 var det tänkt att
Hajen skulle sättas in i den uppblos
sande unionskonflikten med Norge.
Hon skickades därför till Göteborg
men deltog aldrig i några insatser. Så
småningom började Hajen istället
användas för att utbilda nya ubåtsbesättningar, framförallt under första
världskriget. Hon avrustades
därefter 1919 för att sedan tas helt
ur tjänst 1922. Efteråt var det tänkt
att Hajen skulle skrotas, men det
bestämdes att hon var värd att be
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Ubåten Hajen.

vara. Under många år förvarades
ubåten på örlogsbasen i Karlskrona
och på 1940-talet blev hon museiföremål. 1997 placerades Hajen utanför det då nybyggda Marinmuseum
på Stumholmen. Idag är det tyvärr
bara skalet som finns kvar av denna
marinhistoriska klenod. Invändigt är
hon i det närmsta tom. Trots ambitionerna att bevara henne tömdes
Hajen på motorer och övrig utrustning under 1920-talet.
Ubåtsklubben Hajen
TIFF fick en kort pratstund med
Ubåtsklubben Hajens ordförande,
pensionerade kaptenen och före
detta maskintjänstchef på Neptun,
Bertil Svedlund.
Bertil, vad blir klubbens nästa mål nu
när det stora målet med föreningen
har uppnåtts?
– Det ska vi i närtid fundera ut men
vi kommer fortsätta med att sälja
kroppkakor bland annat på marinens dag i augusti, vi kommer under
hösten börja genomföra specialvisningar på uppdrag av museet
att fortsatt värna om samt bevara
Ubåtstraditioner och ubåtskunnande i Karlskrona, såväl med anknytning till operativa ubåtar som med
anknytning till varvets ubåtsbyggnation samt verka för en god rekrytering till ubåtsvapnet.

Fakta Hajen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svenska flottans första ubåt
Byggd på Stockholms Örlogsvarv
Besättningen bestod av 8 man
Sjösatt 1904
Alternativt namn:
Undervattensbåt No 1
Längd: 23,4 meter
Bredd: 3,64 meter
Deplacement (vikt): 127 ton
Toppfart undervattensläge:
6,5 knop
Toppfart ytläge: 9,5 knop
Max djup: 30 meter
Beväpning: Tre torpeder

elcentral och maskinrummet), är att
boka in sig på den dramatiserade visningen, ”På djupet”, som genomförs
med guide ca en gång i kvarten där
max tio personer av säkerhetsskäl kan
deltaga. Visningen är ca 25 minuter.
Under sommaren har det förekommit
att alla visningar för dagen har tagit
slut redan på förmiddagen. Ett tips
är då att förboka och köpa biljett till
önskad visning på Marinmuseums
hemsida (www.marinmuseum.se).
Kostnad för besök är 130 kr för vuxna till muséet, för visning av ubåten
”På djupet” tillkommer 40 kr. Barn
upp till 18 år går in gratis men måste
ha platsbiljett till visningen.

Vilka kan bli medlemmar i klubben?
– Alla personer med intresse för
ubåtar är välkomna som medlem
mar i föreningen.
Tips inför eventuellt besök
Under sommaren 2014 har det visat
sig vara ett stort besökstryck för att
komma ombord på Neptun. Enda
sättet att beskåda ubåten på övre
däck, (övre torpedrum, manöverrum,

Text: Per Lundgren, Sjöstridsskolan
Foto: Försvarsmakten och Marinmuseeum
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Kvalitetssäkring av drivmedel
Med god kvalitet på drivmedlet gynnas tillförlitligheten och funktionsstörningarna minimeras, faktorer
som är av största vikt inom ett modernt försvar. Sedan några år tillbaka har viktiga kvalitetsfrämjande
aktiviteter pågått för att få ett enhetligt kvalitetsstänkande inom drivmedel. Arbete med framtagning
av instruktioner, framtagning av testutrustningar, samt utbildningar inom området har genomförts.
Text: Anna Ljungdahl, Exova Materials Technology AB, Ingela Bolin Holmberg, FMV, Alf Mild LSS/UTV LUFT/TUBAS

Med bakgrund av ett ökat svenskt
engagemang i internationella insatser
aktualiserades omkring 2005 ett
behov av bättre verktyg för att kvalitetssäkra drivmedel. I samband med
insatser såg man driftstörningar och
problem till följd av drivmedel med
undermålig kvalitet. Även nationellt
såg man ett ökande antal registrerade driftstörningar. Detta beroende
främst på nya drivmedel med kortare
lagringstider och i vissa fall ökad risk
för bakteriologisk tillväxt. För att
komma tillrätta med problemen startades ett arbete för att öka kvaliteten
inom drivmedelshantering. Målet
var att lägga sig i nivå med de krav
som NATO har, enligt STANAG
3149 – Minimum Quality Surviellance of Fuels. År 2006 genomfördes
en utredning för att ta reda på vilka
testutrustningar som krävdes för
att kvalitetssäkra drivmedel. Utredningen omfattade två olika typer
av testutrustningar: en utrustning
för enklare tester, så kallade C-test,
där utrustningen lätt kan tas med i
en väska samt en annan utrustning
för mer avancerade tester, så kallade
B-test som skulle utföras i ett mobilt
laboratorium (Container). Resultatet
av utredningen blev slutligen att enbart ta fram testutrustning för enklare tester, och använda sig av andra
resurser för mer omfattande provning. En av anledningarna till att
valet föll på en mindre testutrustning
var att utrustningen då kan spridas
till många fler både för nationellt
bruk och för internationella insatser
16

till skillnad mot att ta fram ett eller
två mobila laboratorier. Ett mobilt
laboratorium är mycket kostsamt att
ta fram och kräver längre och mer
omfattande utbildning av personalen
som ska sköta testutrustningen. Efter
beslutet att gå vidare med den mindre testutrustningen togs prototyper
fram och utvecklades tills de 2012
stod klara, och 60 stycken testutrustningar levererades.
TO-instruktioner är
grunden i kvalitetsarbetet
TO-instruktioner har tagits fram
för att kvalitetsarbetet inom drivmedelsområdet ska fungera. Instruktionerna beskriver de olika
typer av drivmedel som förekommer inom Försvarsmakten, vanligt
förekommande föroreningar och
vad föroreningarna kan leda till för
problem i form av driftstörningar.
TO-instruktionerna beskriver även
hur kvalitetsarbete ska utföras praktiskt i olika situationer och vilka
åtgärder som ska ske vid avvikelser i
drivmedelskvaliteten.

ställdes första utgåvan av Kvalitetsuppföljning Drivmedel MARK.
Arbetet med Kvalitetsuppföljning
Drivmedel SJÖ pågår fortfarande.
Testutrustningar
– är drivmedlet okej?
För att i det dagliga arbetet kunna
avgöra om drivmedlet är godkänt
för sitt ändamål eller ej finns det
tre olika typer av testutrustningar
framtagna. Testutrustningarna är
paketerade i väskor, vilket gör att
dem enkla att bära med sig och
möjliga att ha med i fält. Samtliga
utrustningar är godkända att med
komplett innehåll flygfraktas enligt
HFFG och IATA-DGR.
Testutrustning Drivmedel
M8390-203310
Testutrustning Flygdrivmedel
M8390-203410
Filtermembrantest Flygdrivmedel
M8390-203510

Kvalitetsuppföljning Drivmedel LUFT
AF DRIVM 060-019020B
Kvalitetsuppföljning Drivmedel MARK
AF DRIVM 060-019021
Kvalitetsuppföljning Drivmedel SJÖ
AF DRIVM 060-029022
(Ej fastställd)
Första utgåvan av Kvalitetsuppföljning Drivmedel LUFT fastställdes
hösten 2012 och ett år senare fast-

Testutrustning Drivmedel M8390-203310
TIFF nr 3 / 2014

– ett angeläget område!

Testutrustning Drivmedel M8390203310 är den största väskan och
innehåller utrustning för att utföra
ett C-test både på Flygdrivmedel
och på Markdrivmedel. Ett C-test
är ett enkelt och snabbt test för att
avgöra identiteten på produkten.
Testet används för att säkerställa
att inga förväxlingar eller förändringar av produkten har skett. Man
kontrollerar t ex färg, utseende, fritt
vatten och förekomst av synliga
föroreningar.
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Densitetsmätare
M3540-401010

Konduktivitetsmätare
M3620-333010

Densiteten kontrolleras och även
vatteninnehållet samt konduktiviteten kan provas. Vid motsvarande
test på Markdrivmedel (Diesel)
kontrolleras även flampunkten, som
är en viktig egenskap.
Väskan innehåller även andra utrustningar som kan tänkas behövas i

Flampunkts
mätare
M3601-819010

Flampunkts
mätare
M3601-819010

form av provflaska, tratt, bägare och
pannlampa. För att kunna avgöra
om drivmedel är kontaminerat med
mikroorganismer innehåller väskan
pH-stickor och analysstickor för
detektion av mikroorganismer.
Testutrustning Flygdrivmedel
M8390-203410 är en lite mindre >>>
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Testutrustning Flygdrivmedel M8390-203410

Filtermembrantest Flygdrivmedel M8390-203510

väska som togs fram för helikoptrar
och transportflyg och innehåller testutrustningar för att göra ett C-test
på flygdrivmedel.
Den tredje testutrustningen,
Filtermembrantest Flygdrivmedel
M8390-203510, är framtagen för att
mäta föroreningar i flygdrivmedel
i fält. Utrustningen används även
efter varje byte av filterelement,
vid byte av tankningsslangar, då
en ny utrustning tas i drift eller vid
upprättande av nya fasta/tillfälliga
anläggningar. Utrusningen består
av filtermonitorer genom vilka man
filtrerar flygdrivmedel. Filtren kan
sedan utvärderas efter en färgskala
alternativt vägas för att avgöra om
halten föroreningar är godkänd för
flygning eller ej.

Utbildningar inom
kvalitetssäkring av drivmedel
Ett utbildningspaket inom kvalitetssäkring som inkluderar de inom
Försvarsmakten förekommande
drivmedlen inom LUFT, MARK
och SJÖ har tagits fram. Utbildningspaketet har fått kurskoden
LOGFK4061434 och tar bland annat
upp drivmedelsprodukters egenskaper, samt hur inkuranta drivmedel
påverkar motorns drift. Utbildningen
omfattar kvalitetssäkringsansvar vid
ersättningsdepå, transport, lagring,
distribution och tankning. Under tre
intensiva dagar drillas kursdeltagarna
i allt från drivmedelskemi till praktiskt handhavande av testutrustningar och praktik kring provtagning.
Utbildningar har genomförts för fler

grupper till Afghanistan, NBG, drivmedelsinstruktörer och drivmedelspersonal. Kursintyget fungerar som
certifikat och behörigheten gäller i
fem år. För att behålla behörigheten
genomförs en repetitionskurs som
har kurskoden LOGRK4061435.
Syftet med utbildningen är att vidmakthålla kunskapen och färdigheten samt förmedla eventuella förändringar inom verksamhetsområdet.
För personal som endast har tanknings- eller övergripande chefsansvar
är kursen LOGGK4061441 under
framtagning. Utbildningen riktar sig
till teknisk personal som endast har
kvalitetssäkringsansvar i samband
med tankningssituationen samt chefer som har ett övergripande ansvar
för verksamheten. Utbildningen
omfattar inte kvalitetssäkringsansvar
vid ersättning, transport, lagring och
distribution.
Testutrustningarna användes för:
• Temperaturkontroll
• Konduktivitetsmätning
• Okulär- och C-test vid daglig kvalitetssäkring

LOGFK4061434

LOGRK4061435

LOGGK4061441 (under framtagning)

Drivmedel kvalitetssäkrare brukare

Drivmedel kvalitetssäkrare

Drivmedel kvalitetssäkrare

repetition brukare

tankningsansvarig personal

Omfattning i tid

3 dagar

2 dagar

1,5 dagar

Nivå

Grundkurs

Repetitionskurs

Grundkurs

Målgrupp

Brukare inom drivmedelstjänst samt personal med kvalitetssäkringsansvar inom
drivmedelstjänst luft, mark och sjö.

Brukare inom drivmedelstjänst samt personal med kvalitetssäkringsansvar inom
drivmedelstjänst luft, mark och sjö som
ska ha förlängd behörighet.

Tekniskpersonal med kvalitets
säkringsansvar inom drivmedelstjänst luft,
mark och sjö vid tankning.

Erfarenheter från kvalitetssäkring av drivmedel internationellt
Sigonella, FL01
Erfarenheten baserad på intervju med Fj Karl Björklund, chef flygdrivmedelsomgången under insatsen.
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Plats

Italien, Sigonella, FL01

Tid

2011, april – juni

Personal

Chef och 4 st flygdrivmedelsmän

Problem

Nato F-44 var det flygdrivmedel som fanns att tillgå på flygbasen i Sigonella. Nato F-44 innehåller ingen konduktivitetshöjande
tillsats vilket krävs för flygning med JAS39. Konduktivitetshöjande tillsats (STADIS 450) behövde därför doseras och kontroll av
tillsatsen behövde utföras på plats för att möjliggöra flygning.

Materiel

2 st. M5137-402011 - Tankbil 21 Fpl/Hkp (för tankning JAS39 och TP84)
1 st. M5137-933011 - Tankbil 33 (för inblandning av STADIS 450 och rundpumpning)
1 st. M5584-281411 - Tankcontainer utan modul
1 st. M2334-584011 - Pumpaggregat 584 (för rundpumpning drivmedel)
1 st. M8390-203310 - Testutrustning Drivmedel (för kontroll drivmedel vid tillsättning STADIS)
1 st. M8390-203410 - Testutrustning Flygdrivmedel (för daglig kontroll)
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Drivmedlet, Nato F-44, hämtades
med Tankbil 33 från Sigonellabasens
förråd. Inblandning av STADIS 450
skedde med 1 ml/m3 varpå rundpumpning med tankbilens pump
utfördes tills hela drivmedelsmängden pumpats runt. Drivmedlet tilläts
vila i 4 timmar innan konduktivitetsmätning skedde i botten- och
toppskikt på drivmedelsmängden
för att kontrollera att tillsatsen blivit
jämt fördelad. Konduktiviteten hos
drivmedlet är en mycket känslig
egenskap och mycket små tillsatser
av STADIS 450 på verkar konduktiviteten enormt. För att drivmedlet
ska vara godkänt för flygning ska
konduktiviteten vara mellan 50 och
600 pS/m. Under juni månad fick
inblandningsmängden STADIS 450
minskas till 0,5 ml/m3 drivmedel till
följd av att drivmedlet blivit varmare
vilket påverkar konduktiviteten.
Inblandning av STADIS 450 och
konduktivitetsmätning skedde enligt
AK Flyg&Rymd, 11FMV4131 -1:2,
STATEMENT TO OPERATOR,
FMS 39. Instruktion för tillsättning
av STADIS 450 i NATO F44/JP-5
utgåva 3. Den dagliga verksamheten
under FL01 startade på morgonen
med att färdigblandat drivmedel i
Tankbil 21 kontrollerades med ett Ctest samt en konduktivitetsmätning.
Resultatet rapporterades till SYSING
39 på platsen. Vid godkänt resultat
genomfördes tankning av den svenska
TP84:an som användes för lufttankning samt tankning av den rote JAS39
som genomförde första uppdraget för
dagen. Denna verksamhet bedrevs
12 timmar per dag, 7 dagar i veckan.
Hämtning av flygdrivmedel Nato
F-44 och inblandning av STADIS 450
skedde ca 2 gånger per dygn. Utan
denna förmåga till inblandning av
STADIS 450 och kvalitetskontroll
hade insatsen försvårats avsevärt eller
blivit ogenomförbar.
Testutrustningen användes för:
• Densitetskontroll för att kontrollera om olämplig inblandning av
annan produkt förekom.
• Flampunktskontroll för att kontrollera om olämplig inblandning
TIFF nr 3 / 2014

Afghanistan, Marmal, FS20
Erfarenheten baserad på intervju med Magnus Olsson Förrådsman, BvkF föreståndare
FMLOG, mottagningsansvarig av drivmedel under insatsen.
Plats

Afghanistan, Marmal, FS20

Tid

2010, oktober – 2011, maj

Personal

Mottagningsansvarig

Uppgift

Mottagningskontroll för kvalitetssäkring av drivmedel till FS20

Problem

Oönskad paraffinutfällning och för låg flampunkt hos den levererade dieseln.

Materiel

1 st. M8390-203310 - Testutrustning Drivmedel

av annan produkt förekom.
• Okulär- och C-test vid mottagningskontroll och daglig kvalitetssäkring.
Mottagning av drivmedel skedde
ungefär två gånger i månaden av
ansvarig från FS20 Marmal. Övriga
mottagningar, ungefär en gång i
veckan, skedde genom leverantören
Supreme. Vid mottagningskontrollen utfördes ett C-test av drivmedlet
via tanktrailerns dräneringar med
hjälp av testutrustningen. Medföljande dokumentation (enklare
B-testprotokoll) granskades så att
angivna värden låg inom kraven för
diesel av typ F-54/EN 590. Därefter togs 2 liter prov från respektive
tanktrailer. Om drivmedlet klarade
den initiala kontrollen vid C-testet
och angivna värden i medföljande
dokumentation klarade granskningen så lossades drivmedlet till en
separat och tom mottagningstank.
Därefter analyserades de tagna
proven vid det tyska fältlaboratoriet i Marmal. Drivmedlet var kvar
i mottagningstanken tills
B-1 testprotokollet kom
från laboratoriet. Detta
tog normalt 6 timmar, men
tiden kunde vid akuta tillfällen pressas till 2 timmar.
Vid godkända värden så
pumpades drivmedlet över
till tankar för tankning och
distribution. Vid underkända värden så rapporterades
det till LogOff i NSE som
kontaktade leverantören
(Supreme) för återtagning
av levererat drivmedel. Orsak till returnering var bland annat
att paraffin föll ut ur drivmedelet vid

temperaturer nära 0 °C. En godkänd diesel ska klara mycket lägre
temperaturer utan att paraffiner
fäller ut och riskerar att sätta igen
filter och orsaka driftstörningar. Ett
annat problem var för låg flampunkt
hos dieseln, något som kan tyda på
att en annan produkt, t ex bensin var
inblandad. Erfarenhetmässigt bör
man fundera på om det inte varit
bättre att den mottagningsansvarige
vid FS20 gjort alla mottagningskontroller istället för att Supreme som
både var leverantör och mottagare i
många fall utförde kontrollen.
Kvalitetssäkring av
drivmedel – framtiden?
Arbetet inom kvalitetssäkring av
drivmedel fortgår och just nu pågår
arbete med att färdigställa TO-instruktionen för Kvalitetsuppföljning
SJÖ. Testutrustningarna utvecklas
då nya typer av drivmedel inom Försvarsmakten ska kunna testas, t ex
så pågår just nu en uppdatering som
gör det möjligt att mäta antiistillsats
i flygdrivmedel. n

Från vänster: Leif Åfeldt, LogS,
Ingela Bolin Holmberg, FMV,
Alf Mild LSS/UTV LUFT/TUBAS
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10år

2000 timmar +

Under ett flygpass den 4:e september blev JAS 39 Gripen nummer 39210 världens första exemplar av
39C-versionen att passera 2000 flygtimmar. Pilot under flygpasset var Marcus. För förberedelser och
klargöring stod flygteknikerna löjtnant Michael Gleffe och sergeant Anders Marntell, som tog hand om
flygplanet innan och efter passet.
Text: Emil Lindberg

39210, eller 210:an i dagligt tal, tillhör 11:e Flygunderhållskompaniet
vid F 17 och var länge ett så kallat
prioritetsflygplan, PRI-flygplan, för
de nyare JAS 39C/D-versionerna.
Ett PRI-flygplan ska flygas mer och
oftare än övriga flygplansindivider
för att man på så sätt tidigt ska få
driftserfarenheter innan resten av
flygplansparken har uppnått samma
drifttid. När 210:an uppnådde 800
flygtimmar upphörde dock detta
”specialuppdrag”. 2000-timmars-

klubben för JAS 39 har, än så länge,
få medlemmar. Utöver 39210 är
det bara 39131 och 39142, båda f d
PRI-flygplan för de äldre 39A/Bversionerna och tillhörande F 7, som
hittills har passerat 2000 flygtimmar.
39131 är ledande med nästan 2400
timmar men togs ur tjänst i december 2012, när 39A/B-systemet som
helhet togs ur förbandstjänst. 39210
är det fjärde tillverkade exemplaret
av 39C-versionen och levererades
till Försvarets materielverk, FMV,

den 4:e april 2003. Flygplanet flög
162 timmar vid FMV:s test- och
utprovningsavdelning VoVC (f d
FC, FMV:Prov) i Malmslätt/Linköping innan det överfördes till
F 17 den 18:e maj 2005. Den 14:e
december 2006 passerade flygplansindividen 500 flygtimmar och den
5:e november 2009 uppnåddes 1000
timmar. Totalt har 210:an under
sin livstid, hittills, genomfört cirka
1820 stycken flygpass. 210:an har
varit befriat från alltför allvarliga fel

Foto:
Emil Lindberg
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eller tillbud. Men den 1:e juli 2005
kolliderade hon med en stor fågel
över Kalmar sund. Farten var 350
knop (648 km/h) och fågeln träffade
flygplanets nos och smetades ut över
frontrutan och huven, så att piloten
knappt kunde se framåt. Piloten
valde att nödlanda på Kalmars flygplats, där man snabbt kunde konstatera att radomen, flygplanets nos,
hade skadats. En ny radom, diverse
verktyg och flygteknisk personal
lastades i en Hkp 10 Super Puma
och flögs över till Kalmar. Efter byte
av radomen, kontroll och tvättning
av frontrutan och huven, kontroll av
motorinloppet och flygplanets yttre
var 39210 tillbaka på hemmabasen
några få timmar efter tillbudet.
Dagarna efter tillbudet uppdagades en lustig tillfällighet. Vid F 17
arbetar en flygtekniker som även är
fågelskådare. Enligt denne skulle en
för trakterna stor och ovanlig fågel
skådats i området kring Öland och
Kalmar dagarna innan fågelkollision
drabbade 210:an. Efter att kollisionen hade inträffat syntes inte denna
fågel till mer. Huruvida fågelns försvinnande hade något samband med
fågelkollisionen är ännu oklart.
Tio år med 39C/D
Gripen-eran vid F 17 inleddes i
juni 2002, då med den äldre 39Aversionen. I september 2004 blev
dåvarande 1:a (numera 11:e) Flygunderhållskompaniet vid F 17 först
i världen med att ta C-versionen
av JAS 39 i förbandstjänst. Således
firar flottiljen, och flygvapnet, nu i
dagarna även 10 år med 39C. 1000
flygtimmar med 39C/D tillhörande
F 17 passerades den 20:e juni 2005,
9 månader efter introduktion vid
flottiljen. Den 15:e oktober 2009
nådde F 17 över 10 000-timmarsstrecket med 39C/D och i dagsläget
har flottiljen producerat över 19 200
timmar med dessa versioner. n
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Foto: Michael Gleffe

Foto: Michael Gleffe

Foto: Emil Lindberg
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Ny organisation
och roll för FMLOG
FMLOG:s roll i Försvarsmakten har gradvis förskjutits från starten när uppgiften var att fokusera på
outsourcing och besparingar med inriktning på fredsrationell verksamhet till rollen som länk mellan
logistikleverantörerna och de förband som verkar på stridsfältet.
Text: Eva Pia Sandstedt (FMLOG)
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C FMLOG Torgny Henryson.
Foto: Per Josse.

En av FMLOG:s miljöexperter Åsa Persson inspekterar en förorening på Camp
Northern Light i Afghanistan. Foto Robert Öjermark.

Den 1 januari 2015 tar FMLOG
det första steget mot en organisation som får en tydligare roll både i
ledning av logistik och i försvaret av
Sverige. Här utvecklar C FMLOG
Torgny Henryson sina tankar om
vart FMLOG är på väg. – Det är
intressant att Försvarsberedningen
är så tydlig om att den logistik som
finns kvar i Försvarsmakten ska
insatsorganiseras, säger Torgny
Henryson, det är precis det som varit en av grundpelarna i FMLOG:s
utvecklingstankar. Att fokusera på
hur logistiken ska stödja insatser
längs hela beredskapsstegen fredkris-krig.

Hela Försvarsmakten går mot en
ny organisation 2018. FMLOG har
valt att göra förändringen stegvis.
Det handlar om att förändra och
utveckla organisationen, om nya
uppgifter till exempel i insatsorganisationen, men också om ändrade
arbetssätt.
Viktig länk på stridsfältet
– Vi kommer att leverera beställd
produktion som idag, säger Torgny
Henryson, men FMLOG kommer
också att på ett annat sätt än förut
vara delaktig i försvarsplanering och
i ledningen av logistiken. En av de
nya uppgifterna för FMLOG är att

utvecklas mot att bli en ledningsresurs
för ledning av logistik i insatsverksamheten. Det handlar bland annat om att
i höjd beredskap stödja Högkvarteret
genom att vara en samordnande länk
på stridsfältet mellan olika civila leverantörer och insatsförbanden. – Rent
praktiskt innebär det att FMLOG
leder verksamheten på en logistik
överlämningsplats, berättar Torgny
Henryson, och till exempel prioriterar
vilket förband som ska ha försörjning
i vilken ordning, grundat på Chefen
för Insatsledningens order. Det kan
också handla om att samordna med
militärregionerna om till exempel
vilka vägar som kan användas.
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C FMLOG:s fältövning visade bland annat på vikten av en länk mellan civila leverantörer och insatsförbanden.
Foto: Per Josse.

Även i fredstid blir rollen att vara
en sammanhållande länk mellan
leverantörer och förbanden, som
stöd till Högkvarteret i beställningsprocessen, att vara viktig. En
annan ny uppgift för FMLOG blir
att ha förmåga att ta emot och leda
tillförda förband. Det kan vara
transportkompanier, förband för
försörjningsverksamhet eller teknisk
tjänst.
Ytterligare en uppgift är att vara
delaktig i att skapa en logistiklägessbild som ska bidra med underlag för
att vara ett viktigt beslutsstöd för
högre chef. Det är mycket information från många aktörer som ska
TIFF nr 3 / 2014

sammanställas på ett klokt sätt. Det
pågår ett samarbete med bland annat Insatsledningen om hur det ska
göras.
– Arbetet med logistiklägesbild,
är viktig för FMLOG, säger Torgny
Henryson. Att ge ett nuläge, beräkna uthållighet och ge en prognos för
planering av kommande operationer
är viktig information för insatsstaben.
En Boeing C-17 har mellanlandat i Ungern för att samverka med andra aktörer
lasta om materiel till Centralafrikanska
republiken. Försvarsmaktens Transportkontor i FMLOG är spindeln i nätet.
Foto: Försvarsmakten.

Nya och stora krav
på personalen
Det första steget FMLOG tar
mot 2018 är den organisation som
sjösätts den 1 januari 2015. Den

>>>
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innehåller en stab som stödjer
C FMLOG i ledningen av fyra
regionala stödenheter med verksamhet från de nuvarande försörjnings- och teknikenheterna.
Förutom det finns funktionsledningsenheter för respektive Försörjning, Teknik och Försvarsmaktens Transportkontor samt
en Dokumenthanteringsenhet.
Under 2015 finns också Operativa
ledningstekniska bataljonen och
Systemförvaltningsenheten kvar i
FMLOG:s basorganisation.

1. NSE

Gilla FMLOG på Facebook. Foto: Per Josse.

2. NSE

Det kräver också mer kompetensutveckling för personalen. Den
utvecklingen kommer att fortsätta.
Den nya organisationen kräver nya
arbetssätt och därför har FMLOG
genomfört en workshop-serie där
man diskuterat arbetssätt, metoder
och behov av nya rutiner. Under senhösten kommer man också att genomföra spel för att kontrollera att
det kommer att fungera. Slutligen
kommer förbandets verksamhetsledningssystem och arbetsordning att
förändras.

3. NSE

C FMLOG

4. NSE

FM TpK

FunklE Förs

Stab

FunkIE Teknik

DokhE

SFE

OP Ledtek bat

Organisationen kommer att som
förut finnas över hela Sverige och
C FMLOG, med större delen av
staben, i Stockholm. – Huvuddelen
av FMLOG:s anställda ska göra
samma sak imorgon som idag. Men
nya krav tillkommer. För att kunna
fungera på stridsfältet måste fler, om
inte alla, genomgå kombattantutbildning. Fler kommer också att bli
engagerade i försvars- och mobiliseringsplanering. Det kräver också
kompetensutveckling. Vi ser också
att vi får fler och mer avancerade
system som t ex PRIO och RFID
(radar frequency identification system), systemet där man med datorer
kan läsa av och spåra all materiel.
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Enklare och tydligare
för förbanden
C FMLOG menar att den nya organisationen skapar möjligheter för att
förenkla för förbanden. – I staben
skapar vi en beställnings- och uppföljningsavdelning som bland annat
ska utveckla tjänstekatalogen så att
det blir enklare och tydligare för förbanden att beställa logistiktjänster.
Det här är ett utvecklingsområde
som ska prioriteras. De nya regionala stödenheterna gör det också enklare för förbanden säger C FMLOG.
– FMLOG blir mer enhetligt och det
blir färre delar som förbanden ska
ha kontakt med. Även det skapar
förutsättningar för en tydlighet inom
logistiken. FMLOG är en av aktörerna i Försvarsmakten som har roll
både i produktionen och insatsverksamheten parallellt och samtidigt.
Förbanden möter FMLOG i båda
spåren. Detta kommer att bli allt
tydligare för allt fler allteftersom
insatsverksamheten utvecklas.

– Den samordnande rollen, att
tillsammans med de andra taktiska
cheferna se till att logistiken används
på det effektivaste sättet, blir viktig.
Och vår nya organisation är en viktig faktor för att hantera den rollen,
säger C FMLOG.
Fortsatta krav på besparingar
FMLOG har haft rollen som besparingsmotor i Försvarsmakten. År
efter år har organisationen levererat
in besparingar till Högkvarteret.
Omdaningen av försvarslogistiken
som ledde till att över en tredjedel
av FMLOG:s verksamhet lämnades över till FMV den 1 januari
2013 ställde i sin tur nya krav på
besparingar. Ekonomiska krav på
FMLOG är inte över. Även fortsättningsvis kommer det att ställas krav
på rationaliseringar och på att hitta
lösningar för att arbeta effektivare.
– För resten av 2014 och 2015 finns
det ekonomiska utmaningar, säger
Torgny Henryson, men de menar
jag att vi har kontroll på. För åren
därefter räcker det inte att minska
omkostnader som till exempel för
resor. Då måste vi även reducera
antalet befattningar. Framöver kommer FMLOG att göra en omorganisation varje år. Vilka åtgärder som
kommer vilka år är ännu inte klart.
Det är mycket som kommer att
påverka vår ekonomi. Förbandens
minskade stödkostnader är en del.
Politikernas krav på att Försvarsmakten ska minska sina lönekostnader långsiktigt påverkar naturligtvis
också logistiken. n
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Sveriges
militärhistoriska arv

Från John Ericsson
till monitoren Sölve
Maritiman – Göteborgs maritima
upplevelsecentrum, ligger vid
Packhuskajen mitt i Göteborg
och i klassisk hamnmiljö. Maritiman har ca 20 stycken museifartyg samlade på ett och samma
ställe, vilket gör detta svenska
museum till ett av världens
största flytande fartygsupplevelse för hela familjen, här möter
du marinhistoria från ubåtar och
jagare till lastfartyg och fyrskepp.
Nu i TIFF:s tionde avsnitt i serien
om vårt försvarshistoriska arv så
tar Maritiman oss med på den
fascinerande historien om de
svenska pansarlössen och deras
bakgrund.
Uppfinnaren John Ericsson föddes
den 31 juli 1803 i Långban utanför
Filipstad i Värmland. Fadern var
gruvfogde och modern var en driftig
kvinna som stöttade sina tre barn
Carolina, Nils och Johan (sedermera
John). Familjen flyttade till Forsvik,
där fadern arbetade vid bygget med
Göta kanal. Båda bröderna blev
tidigt invigda i läran om mekanik

och industri vid kanalbygget av
bland andra Baltzar von Platen,
trots att de på många sätt redan var
självlärda. von Platen uppmärksammade snart bröderna, som fick
gå i Sveriges första tekniska skola
vid kanalbygget. John fortsatte sin
formella tekniska utbildning vid
Fältjägarregementet på Frösön i
Jämtland, samtidigt som han utbildade sig till kartritare i Stockholm
och sedan arbetade som sådan i
Östersund. Nils Ericson kallas efter
sitt arbete med Sveriges stambanor
för Den svenska järnvägens fader.
Sverige blev för trångt för John
Ericsson och som 23-åring flyttade
han till England. 1839 gick flyttlasset
till Amerika, där han verkade fram
till sin död 1889. John Ericsson kom
att bli en av världens största innovatörer och hann under sin levnadstid
med att bland annat konstruera
varmluftsmaskinen Caloric och en
ångdriven brandspruta som revolutionerade den amerikanska marknaden. Han utvecklade dessutom den
första funktionsdugliga propellern,
uppfann ångloket Novelty samt inte
minst konstruerade det pansrade
fartyget Monitor, vilken spelade en
betydelsefull roll under det amerikanska inbördeskriget och otvivelaktigt är John Ericssons mest kända
och prisade skapelse.

Ritning USS Monitor 1862.
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Amerikanska inbördeskriget
Långvariga motsättningar mellan de
industrialiserade nordstaterna och
de agrara sydstaterna ledde fram
till det amerikanska inbördeskriget,
som kom att pågå från 1861 fram till
1865.
Bakgrund. Balansen mellan slavstater och fristater rubbades mer
och mer då nya stater anslöts till
unionen. 1859 var slaveriet tveklöst
den absolut största och tydligaste
stötestenen för ett samförstånd
mellan nord och syd, även om höga
tullar på jordbruksprodukter också
drabbade södern. Flera presidenter från Zachary Taylor till James
Buchanan försökte hålla samman
unionen med olika uppgörelser. När
Abraham Lincoln, en av slaveriets
främsta motståndare, valdes till president 1860 bröt sig dock slavstaten
South Carolina, som första stat, ut
ur unionen. Efterhand lämnade sju
stater unionen och bildade Amerikas konfedererade stater. Lincolns
regering ansåg detta olagligt och
betraktade det hela som ett uppror.
De första striderna ägde rum den 12
april 1861, då konfedererade styrkor
attackerade Fort Sumter i South
Carolina. Ytterligare fyra slavstater
bröt sig därefter ur unionen och
anslöt sig till konfederationen.

>>>

Monitorn på Skeppsholmen.
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Krigsförloppet. I början av kriget
hade sydsidan flera framgångar och
segrade bl a i slaget vid Bull Run
21 juli 1861. Stridslyckan växlade
därefter ofta på den östra krigsskådeplatsen. Under tiden opererade
nordstatsgeneralen Ulysses S. Grant
längre västerut och besegrade sydsidan i slaget vid Shiloh, Tennessee, 6
och 7 april 1862. Därefter ryckte han
vidare söderut längs Mississippifloden, för att skära konfederationen i
två delar. Under maj - juni 1862 lyckades unionsflottan erövra Memphis
och New Orleans och därmed var
inringningen av sydsidans kärnland
fullbordad. Krigets avgörande slag,
och vändpunkt, kom först i slaget
vid Gettysburg i Pennsylvania den 1
till 3 juli 1863, där sydsidans främsta
general Lee besegrades av general
George E. Meade. Ungefär samtidigt, den 4 juli 1863, intog nordstatstrupperna Vicksburg. Lee besegrade
nordstatsarméerna i ytterligare något
slag, men initiativet hade gått över
till nordsidan. Lees militära skicklighet bidrog ändå till att de industriellt
underlägsna sydstaterna kunde hålla
ut så länge som de gjorde. Kriget
slutade 22 juni 1865.
Teknikkriget. Det amerikanska inbördeskriget kan ses som det första
moderna kriget, där flera tekniska
nymodigheter togs i bruk både till
lands och till sjöss. Kanoner med
räfflade eldrör gav längre räckvidd
och högre precision, snabbskjutande
repetergevär gav en ökad eldkraft
medan ångfartyg med propellerdrift
och bepansrade fartyg ökade slagkraften till sjöss. Tåg möjliggjorde
snabba truppförflyttningar och
telegrafen underlättade kommunikationerna mellan de olika frontavsnitten. Allt detta förändrade taktiken
på slagfältet på ett sätt som man
länge hade svårt att inse. Bara 50 år
hade gått sedan slaget vid Waterloo,
men den ökade eldkraften hade
fullständigt ändrat på förutsättningarna, vilket resulterade i ödesdigra
förluster.
Resultatet. Inbördeskriget räknas
som det blodigaste kriget i ame26

rikansk historia med 620000
döda soldater och okänt antal
civila offer. En uppskattning
sätter dödssiffrorna till 10
procent av alla män ålder 20–45
år i nordstaterna och 30 procent
av alla vita män i åldern 18–40 i
södern. De viktigaste resultaten
av kriget är att slaveriet hävdes
i och med emancipationen den
1 januari 1863, och att unionen
bevarades. Dessutom stärktes
det federala styret i hela USA.
Krigsförlusten tillsammans med
slaveriets avskaffande innebar
ett ekonomiskt och kulturellt
bakslag för sydstaterna. Över
3 000 invandrade svenskar
deltog i kriget på unionssidan
och några blev också befäl. Ett fåtal
lyckades avancera till höga grader,
som t ex brigadgeneral Carl Johan
Ståhlbrand samt överstarna Hans
Mattson, Frans Oscar Malmborg
och Ernst Holmstedt.
Blockaden och Anaconda planen
Ett av unionssidans krigsmål under
1861 var att på olika sätt försöka
återställa sydstaternas tro på unionen utan att förlora de egna staternas stöd. Ledningen i nord antog
att bara en bråkdel av befolkningen
i syd stod bakom konfederationens
utbrytning ur unionen och att man
genom en mild politik skulle kunna
vinna tillbaka stora delar av dem. I
detta politiska klimat presenterade
generalen Winfield Scott en plan,
som byggde på en sjöblockad och en
framryckning söderut längs Mississippifloden. Detta skulle skära av
sydstaterna Mississippi, Arkansas,
Texas och större delen av Louisiana
från resten av konfederationen.
Planen kallades Anacondaplanen
och idén var att svälta ut sydstaterna, genom att strypa deras
export av bomull. Den svårbevakade sydkusten, med sina vikar och
flodmynningar, krävde emellertid
en blockadflotta där ångdrivna
fartyg ingick. Många av sydsidans
handelsfartyg var utrustade med
ångmaskiner och kunde förflytta
sig oberoende av vindriktningen.
Blockaden blev svår att upprätthålla

Anacondaplanen.

och med hjälp av snabbseglande
fartyg försökte konfederationen att
fortsätta sin handel med Europa.
Det tog dock längre tid att genomföra Anacondaplanen än vad man
hade hoppats. Visserligen togs New
Orleans redan 24 april 1862, men
unionen hade ingen lämplig flotta
av småfartyg i Ohiofloden eller övre
delen av Mississippi. Detta behövdes för att transportera artilleri
och manskap nedför floden och
besegra sydsidans stödjepunkter
och fort. Först 1863 skapades en
liten flotta av bepansrade flodbåtar
och unionen kunde ta Vicksburg
den 4 juli 1863. Den 9 juli 1863 gav
konfederationen upp Port Hudson,
det sista fästet längs Mississippi,
och Anacondaplanen var fullbordad. Det var en viktig framgång för
unionssidan.
CSS Virginia
CSS Virginia var det första järnklädda krigsfartyget i sydstatsflottan och byggdes under det första
året av amerikanska inbördeskriget. Hon konstruerades som ett
flytande kanonbatteri på skrovet
av den svårt brandskadade och
bärgade nordstatsfregatten USS
Merrimack. Amerikanska fartyg
av Merrimack-klass var beväpnade
med sex stycken 9 tums Dahlgrenkanoner gjutna mellan 1855 och
1864. Delar av denna beväpning
behölls även efter ombyggnaden
som skedde i Norfolks hamn. Ur
TIFF nr 3 / 2014
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17 februari 1862. Den 8 mars
1862 stävade fartyget ut vid
Hampton Roads för att försöka bryta nordsidans blockad
av sydsidans handelssjöfart.
Fakta om CSS Virginia

ett avbränt segelfartyg med träskrov
föddes ett ångdrivet skepp klätt med
järnpansar. Syftet var att skapa ett
fartyg som kunde bryta unionsflottans blockad. Originalskrovet höggs
bort till strax under vattenlinjen och
försågs med en ny, kasemattliknande
överbyggnad. Att Virginia oftast
kallas för Merrimack i historiska
skildringar, beror helt enkelt på att
det är segraren som skriver historia. CSS Virginia var väl bestyckat
och kraftigt bepansrat, men långt
ifrån lättmanövrerat. För att vända
fartyget krävdes en sträcka på 1,6
km och det tog 45 minuter att styra
det runt i en cirkel, något som skulle
visa sig vara ett stort handikapp i
slaget vid Hampton Roads. Skrovet hade 14 kanonportar; tre förut
och tre akterut samt fyra portar på
vardera sidan. Huvudbestyckningen
bestod av sex Dahlgrenkanoner som
användes för bredsidor på nära håll.
Därutöver fanns två 7 tums och
två 6,4 tums, räfflade kanoner av
Brooks konstruktion, som användes
vid längre skjutavstånd samt två 12
punds haubitsar som sköt granater.
De Dahlgrenkanoner som befann
sig närmast ångpannan användes
för att skjuta glödgade projektiler.
Den bepansrade överbyggnaden
bestod av 610 mm ek och furu i lager
täckt med 51 mm tjocka järnplattor. Däcket var täckt med 102 mm
tjocka järnplattor. För- och akterdäck befann sig normalt under vattnet. CSS Virginia togs i tjänst den
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Längd: 84 meter
Bredd: 11,8 meter
Djupgående: 6,7 meter
Deplacement: 3200 ton
Maskin: Tvåcylindrig återverkande ångmaskin
Fart: 5–6 knop
Besättning: 320 man
Bestyckning:
– 6 st. 9 tums (22,9 cm) slätborrade, mynningsladdade Dahlgrenkanoner
– 2 st. 7 tums (17,8 cm) räfflade,
mynningsladdade Brookskanoner
– 2 st. 6,4 tums (15,2 cm) räfflade,
mynningsladdade Brookskanoner
– 2 st. 12 punds (11,73 cm) haubitsar

USS Monitor
Nordsidans blockad av sydsidans
handelssjöfart fick bägge parter
att fundera över kriget till sjöss. I
Europa hade Frankrike och England
påbörjat en kapprustning genom att
bygga järnklädda fartyg. När John
Ericsson 1861 fick marindepartementets uppdrag att för nordsidans
räkning bygga ett pansrat fartyg,
hade han redan funderat över
denna fartygstyp i ett helt decennium – men då som ett lämpligt
artillerifartyg för hemlandet Sveriges
skärgårdar. Sydsidan lyckades vinna
den amerikanska järnfartygskapplöpningen genom att bygga om den
erövrade fregatten Merrimack ur
unionsflottan. Fartyget togs i tjänst
den 17 februari 1862 och döptes
om till CSS Virginia. John Ericsson
fick sin beställning 4 oktober 1861
och den 30 januari året efter sjösattes Monitor, eller ”bestraffaren”,
på varvet Continental Iron Works i
Brooklyn New York. Monitor togs
i tjänst den 25 februari 1862 och
redan den 9 mars samma år gav hon
CSS Virginia en match vid Hampton
Roads, mynningen till James river,
där Virginia härjat dagen innan och
sänkt två nordstatsfregatter. Här

skapades marinhistoria eftersom
den tre timmar långa artilleriduellen var den första drabbningen som
ägde rum mellan bepansrade artillerifartyg. Monitor var byggd med
ekbordläggning klädd med 5 tum
järnplåt och tornet var tillverkat av 9
tums järnplåt. Även däcket var klätt
med järn, och förutom kanontornet och diverse pollare och knapar,
rymde däcket bara en liten styrhytt
för kapten och rorsman som delvis
stack upp över däcket. Ångpannornas skorstenar var löstagbara
och togs ned vid strid. Fartyget
drevs av en tvåcylindrig ångmaskin
som Ericsson konstruerat. För att
sänka tyngdpunkten och dessutom
kunna montera maskinen helt under
däck i skydd för fientlig eld, utvecklade John Ericsson en maskin som
fungerade ungefär som en bakvänd
boxermotor. Cylindrarna var liggande, topp mot topp, och vevstakarna verkade utåt sidorna. Kraften
överfördes sedan med ett invecklat
system av hävarmar till propelleraxeln. Monitor var bestyckad med två
st. 11 tums ”Dahlgren guns” som
också har svensk anknytning. Konstruktören John A. Dahlgren var
son till svenske konsuln i Philadelphia, vars far tidigare invandrat från
Sverige. USS Monitor stannade under resten av våren utanför Hampton Roads, och förhindrade genom
sin närvaro sydstaternas flotta från
att löpa ut. CSS Virginia försökte
några gånger locka Monitor till
strid, vilket misslyckades. Som ett
bevis på den tidigare kritiken att
hon inte skulle vara sjövärdig, sjönk
Monitor under bogsering av USS
Rhode Island i hårt väder utanför
Cape Hatteras den 31 december
1862, varvid sexton besättningsmän
drunknade när de sköljdes överbord under räddningsoperationen.
Monitor återfanns 1973 på ca 80
meters djup och resterna förklarades
som nationellt minnesmärke. Planer
för att lyfta vraket cirkulerade, men
hon var alltför angripen av korrosion och förruttnelse för att kunna
bärgas. Vraket misstogs också för en
tysk ubåt under andra världskriget,
och sjunkbombades. Några delar av >>>
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fartyget har dock varit möjliga att
bärga, såsom kanontornet, ankaret
och maskineriet. Dessa finns nu på
The Mariners´ Museum i Newport.
Fakta om USS Monitor
Längd: 52 meter
Bredd: 12,6 meter
Djupgående: 3,2 meter
Deplacement: 895 ton
Maskin: Tvåcylindrig trunkångmaskin
Fart: 8 knop
Besättning: 59 man
Bestyckning: 2 st. 11 tums (27,9 cm)
slätborrade, mynningsladdade Dahlgrenkanoner

Slaget vid Hampton Roads
Sjöslaget vid Hampton Roads
utkämpades som en följd av nordsidans handelsblockad - en del av
Anacondaplanen - för att svälta ut
sydstaterna. Sydsidans fartyg vågade
inte löpa ut och bomullen låg och
ruttnade i utskeppningshamnarna.
För att bryta blockaden beslöt
sydstaternas marinminister Stephen
Mallory att satsa på örlogsfartyg
byggda med dåtidens spetsteknologi;
pansarklädda, ångdrivna fartyg med
grovt artilleri, så kallade ”ironclads”. Järnfartygen var tunga och
klumpiga, men svårbekämpade och
livsfarliga för den äldre, seglande
flottans träfartyg. Den 8 mars 1862
befann sig den nordamerikanska
flottans blockadfartyg vid Hampton
Roads i mynningen av James River.
Rykten om att sydsidan konstruerat

Slaget vid Hampton Roads.
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ett pansarklätt fartyg hade cirkulerat
ett tag, men att det plötsligt skulle
dyka upp för att bryta blockaden
var det nog ingen som räknat med.
Nedför floden kom något som såg
ut som ”ett flytande ladtak som det
bolmade svart rök ur”. Fenomenet
visade sig vara sydstatflottans järnklädda krigsfartyg CSS Virginia som
öppnade striden med att attackera
nordstasfregatten USS Cumberland.
Virginia använde både sitt grova
artilleri och sin ramm under anfallet.
Virginia fastnade dock i Cumberlands skrov och skulle dragits ned i
djupet, då rammen bröts av. Sedan
följde en häftig artilleriduell med
nordstatsfregatten USS Congress,
som ledde till att dess fartygschef
satte sitt fartyg på grund. Virginias
fartygschef Buchanan var nu sårad,
men gav ändå order om att anfalla
USS Minnesota som också stod på
grund. Det var emellertid sent på
dagen, så mörker och tidvatten fick
Virginia att återvända till basen med
avbruten ramm, en läcka i förskeppet, två förstörda kanoner, några
lösa pansarplattor och förstörd
skorsten, vilket gjorde att hon inte
kunde gå för full maskin. USS Monitor anlände under natten direkt
från varvet i New York. Fartyget
var ännu inte helt färdigbyggt, men
bogserades till Hampton Roads i ett
försök att rädda nordstatsflottans
träfartyg undan rebellernas monster.
Vid framkomsten kunde Monitors
besättning se de förstörda och brin-

nande fartyg som var resultatet av
Virginias första dagsverke. Nästa
dag ägde världens första sjöslag mellan pansrade fartyg rum. Monitor
hade placerat sig i närheten av den
skadade USS Minnesota och när
Virginia dök upp gick Monitor till
attack. Den mindre och rörligare
Monitor kunde utmanövrera den
långsammare Virginia, men inget av
fartygen lyckades med att allvarligt
skada det andra trots flera timmars
strid och åtskilliga fullträffar på
kort avstånd. Efter en direkträff i
styrhyttens pansar flydde Monitor
in på grundare vatten och Virginia
återvände då uppströms till Gosport
Naval Yard i Portsmouth för reparationer. Virginia gjorde senare flera
försök att locka Monitor till strid,
men dess befälhavare hade order att
inte anta utmaningen. Blockaden
höll emellertid och sjöslaget blev
början till slutet för syd.
Efterföljare
Monitors framgång mot CSS Virginia gjorde att det byggdes en rad
efterföljare under slutet av 1800-talet
över hela världen och inte minst i
Sverige. Löjtnanten vid Flottans
Mekaniska Kår John Christian
August d’Ailly fick åka över och
träffa John Ericsson för att lära sig
knepen. d’Ailly kom hem och konstruerade sedan samtliga svenska
monitorer. Den första monitorn
sjösattes 1866 och döptes till John
Ericsson. Monitoren Sölve, som
numera ligger förtöjd vid Maritiman
i Göteborg, ingick i en serie om sju
nästan likadana fartyg; Hildur, Gerda, Ulf, Berserk, Björn och Folke.
Dessa monitorer var av 3:e klassens
pansarskepp, och opererade oftast
tillsammans. För att kunna skydda
sig under en reträtt, fick Folke - den
sista monitoren i serien - sin kanon
riktad bakåt. I folkmun kallades
Sölve och hennes systerfartyg för
”pansarlössen” på grund av sitt
utseende och Folke fick följaktligen
smeknamnet ”den bakvända lusen”.
Namnet Sölve har fartyget fått efter
den danske sjökonungen som levde
under senare hälften av 500-talet.
Sölve härjade i österled och överföll
TIFF nr 3 / 2014
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Sölve vid Maritiman.
Ritning Sölve.

byggnaden. År 1918 utrangerades de
sista monitorerna och år 1921 byggde
marinen om Sölve till tankpråm. När
monitoren återupptäcktes 1984 på ett
skrotningsvarv i Göteborg, hade den
under namnet Pegasus fungerat som
oljepråm hos Mobil Oil från 1949.
Sölve är idag världens enda flytande
1800-talsmonitor och ambitionen
är att den skall restaureras till sitt
ursprungliga skick och på så sätt
komma att utgöra en enastående
marin- och teknikhistorisk sevärdhet.
Pansarbåten finns idag till beskådning på Maritiman, Göteborgs
maritima upplevelsecentrum.
Fakta om Sölve

kung Östen som befann sig på gästning i södra ”Sverige”. Sölve kom
med sin flotta mitt i natten och kung
Östen blev innebränd med hela sin
hird. Grundtanken med monitorerna var största möjliga vapeneffekt
från minsta möjliga vapenplattform, vilket snart visade sig ha sina
nackdelar. Eftersom monitorernas
däck endast höjde sig en halvmeter
ovanför vattenytan, blev det ofta
besvärligt i öppen sjö och monitorerna ansågs slutligen bäst lämpade
för skärgårdsförsvar.
Monitoren Sölve
Pansarbåten Sölve levererades till
flottan 1875 och placerades vid
Stockholms örlogsstation. Hennes
ursprungliga bestyckning bestod av
en 24 cm kanon av typ m/1869, vilket
var en influens från den franska
marinens kanoner. Kanonen var fast
monterad i pansartornet och för att
sidrikta den var man alltså tvungen
att gira med fartyget, vilket underlättades av ett stävroder. Fartyget kunde
också, i viss mån, styra med propellrarna. Originalkanonen tillverkades
av Finspongs Styckebruk, hade en
skottvidd på 3000 meter samt vägde
TIFF nr 3 / 2014

drygt 14 ton. För närskyddet hade
Sölve två 12,17 mm kulsprutor
m/1875 från Stockholms Vapenfabrik, konstruerade av den svenske
ingenjören Helge Palmcrantz. Dessa
var monterade ovanpå tornet. I
början av 1880-talet var de flesta
monitorerna avrustade, men Sölve
rustades 1882 och 1885 till marinens
sommarövningar. 1887 byttes de två
tiopipiga 12 mm kulsprutorna ut mot
25,4 mm fyrpipiga av m/1877. Under
perioden 1896 till 1910 moderniserades och ombestyckades alla 3:e
klassens pansarbåtar. De fick bland
annat ett kraftigare plåtdäck och
ett styrtorn ovanpå kanontornet.
Det installerades även en elektrisk
generator för belysning, ventilationen förbättrades och värmeledning
monterades in. Sölves ombyggnad
ägde rum 1899-1901 vid Örlogsvarvet
i Stockholm, och hon utrustades då
med en snabbskjutande 12 cm kanon
av typ m/1894, som kunde sidriktas
40 grader i det gamla, fasta pansartornet. Den nya kanonen vägde bara
3,5 ton, vilket var hela 11 ton lättare
än den gamla. Dessutom försågs
fartyget med två 57 mm snabbskjutande kanoner m/1889B på över-

Byggd: På Motala varv i Norrköping
Sjösatt: 1874
Levererad: 10 maj 1875
Längd: 39,79 meter
Bredd: 8,02 meter
Djupgående: 2,52 meter
Deplacement: 451/460 ton
Propellrar: 2 st.
Fart: 8 knop
Aktionsradie: 600 nautiska mil med
8 knops fart
Pansarbeklädnad:
– 76 mm på sidorna
– 355 mm i pansartornet
– 12 mm i styrtornet
– 19 mm på däck
Bestyckning:
– 1 st. 24 cm räfflad, bakladdad
kanon m/1869
– 2 st. tiopipiga 12 mm kulsprutor
m/1875

Källhänvisning
Materialet utgör delar av Maritimans utställning PANSARLÖSS som producerades
i samarbete med Sveriges Militärhistoriska
Arv 2012. Mer information om Maritiman
finns att läsa på www.maritiman.se.

Text och foto:
Emelie Leetmaa, Maritiman
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Heavy airlift wing i Pápa
Sverige medverkar i ett multinationellt samarbete i Pápa i Ungern tillsammans med 11 andra länder.
10 länder är NATO-länder. Utöver NATO-länderna och Sverige deltar även Finland. Samarbetet har pågått
sedan 2009 och skall pågå till 2037. Verksamheten kretsar kring 3 st. flygplan av typen Boeing C17, se
bild. Tanken är att länderna samverkar kring nyttjandet av dessa flygplan och dessutom delar på kostnaderna. Flygplanen används främst för transporter av materiel. Sverige är näst största nyttjare räknat i
flygtid. Nu behövs tillgång till tjänster i Försvarsmaktens IP-nät. Försvarsmakten har gett FMV uppdrag
att etablera Försvarsmaktens IP-nät till flygbasen i Pápa.

Från svenskt håll i Pápa har framförts önskemål om att få tillgång
till tjänster i Försvarsmaktens nät
(FM IP-nät). Dit hör t ex tillgång
till PRIO m m. Ett exempel där
administrationen blir väldigt omfattande är när reseräkningar skrivs av
personal i Pápa. Reseräkningarna
måste, via mail, skickas till internationella sektionen vid F 7 för indatering i PRIO. Högkvarteret och
PROD Flyg har därför gett FMV ett
uppdrag att etablera Försvarsmaktens IP-nät till Pápa för åtkomst av
tjänster i FM IP-nät. Utöver PRIO
är det tillgång till t ex tjänster som
Iris (e-mail), Emilia m m som skall
tillhandahållas. FMV har utsett
undertecknad som projektledare. En
projektgrupp är tillsatt.
Kommunikationslösning
Principen för den valda kommunikationslösningen framgår av bilden
på nästa sida.
Det är en krypterad kanal över
Internet som tjänstgör
som bärare av
informationen.
Kryptering-
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Deltagare i ”projektgrupp Pápa”:

Håkan
Lindeberg
IT Chef F 7,
Såtenäs.

Anette
Karlsson
FMLOG Op
Ledtekbat.

mot en centralt
placerad PGAI,
se röda ”PGAI” i
bilden.
Arbetet
Arbetet genomförs
i projektform. Då
Svensk personal
finns på ett annat
lands flygbas blir det extra viktigt
med säkerhetsanalysen. Vilka risker
finns? Hur skall riskerna minimeras
eller elimineras? Vilka krav ställs på
den svenska personalen m m? Det
finns dock goda erfarenheter från
arbeten som genomförts i de länder
dit Sverige hyr ut, eller har sålt JAS
39 Gripen-systemet. Dit hör Ungern, Tjeckien och Thailand. Även i
dessa länder finns svensk personal
från Försvarsmakten med liknande
behov som i Pápa. I arbetet följs

Nicklas
Mikael
Weidinger Nagy Bitr
FMLOG Op PL.
Ledtekbat

en sker med kryptosystem PGAI/
SIGRID. Denna kryptering skyddar
dock endast vägen över Internet.
Det framtida PRIO beräknas bli
klassat som Hemligt/Restricted
(H/R), och därför måste informationsöverföringen vara skyddad
ändå från sändande enhet (klient)
till mottagande system (PRIO).
Detta planeras bli säkerställt genom
att en mikro-PGAI placeras alldeles
intill användarens klient, och att det
därifrån etableras en skyddad kanal

Mikael Berg
FMLOG Op
Ledtekbat.
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Ungern
Försvarsmaktens s k livscykelmodell för IT-system. Detta innefattar
auktorisation, och eventuellt ackreditering av lösningen. Tankarna
är att kunna merutnyttja lösningar
från Ungern, Tjeckien och Thailand.
S k generiska lösningar eftersträvas.
Arbetet i Pápa innebär också att
noggrant ta reda på vad som får
göras och inte göras. Det gäller att
ta hänsyn till NATOS regler, men
också förstå att basen är ungerskt
territorium. Får man t ex använda
vilken Internetoperatör som helst?
Får vilken firma som helst göra
installationer på basen? Vilka utrymmen är mer allmänna och vilka
utrymmen är med exklusivt svenska
osv? Arbetet skall enligt beställningen från Högkvarteret (HKV) vara
färdig 2015-02-18. Därutöver har
också FMV ansvaret för driften och

förvaltningen av lösningen under två
år fram till 2017.
Samverkan
Den säkerhetsanalys som omtalas
ovan är genomförd på plats i Pápa
med representation av Håkan Lindeberg (IT-chef F 7), Per Strandhag
(IT-säkerhetschef chef F 7), Michael
Nagy (bitr. projektledare) och KjellÅke Eriksson. Från Pápa deltog bl a
Hans Utterberg och Sten Arve. Det
underlag som kommer fram av denna samverkan kommer att vara en
del av de underlag som skall lämnas
in till HKV i auktorisationsprocessen. Projektet har också samverkat
med flygbasens IT-ansvarige för att
få en bild över vad som är möjligt
att göra, och hur detta skall göras.
Sammanfattningsvis kan konstateras att denna samverkan gett en
bra utdelning, och
bådar för att projektet skall kunna fullfölja
sina intentioner. Utöver samverkan
med personalen i Pápa är det också
viktigt med samverkan med projekt
NII H/R, vilka bl a bygger upp
en mer generell infrastruktur för

”skyddad” kommunikation mot ett
framtida PRIO klassat som restricted (H/R). Samverkan behövs också
med uppdragsgivare vid Högkvarteret, Teknisk ledning vid FMV m m.
Erfarenheter
Det är viktigt att sådant här arbete
görs korrekt och med rätt kompetenser. Informationssäkerhet är oerhört
viktigt för Försvarsmaken, och kräver en djup insikt om Försvarsmaktens regelverk, typ FFS, FIB m m,
men en minst lika djup kännedom
om de tekniska lösningar som kan
realisera andemeningarna i regelverken. Misstag får helt enkelt inte ske.
Det kan ändå ske misstag, men då är
det viktigt att misstagen identifieras,
och att konsekvenserna av misstaget
analyseras, och att denna ”negativa”
erfarenhet tillvaratas på bästa sätt.
I den projektgrupp som är tillsatt
finns ingen enskild som kan sägas
besitta all relevant kompetens. Det
viktiga är just sammansättningen,
att man identifierar vilka kompetenser som behövs, och att gruppen
totalt sett har den kompetens som
behövs.

Princip för vald kommunikationslösning.
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Text: Kjell-Åke Eriksson,
FMV AL LED Nät
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KamraToff i Karlsborg
I år fick Kamratföreningen försvarets tekniska officerare förmånen att gästa Karlsborgs garnison för att genomföra årsmöte och studiebesök under några vackra
vårdagar i slutet av april. Värd var K 3, men vi passade
också på att besöka FMV provplats i Karlsborg samt
Logistikskolan och Markverkstaden i Skövde.
Sveriges reservhuvudstad. Ursprungligen byggd som själva navet i den så
kallade centralförsvarsplanen skulle
Karlsborgs fästning i fred vara en
stor försvarsdepå med Göta kanal
som den viktigaste försörjningsleden.
I krig skulle Karlsborg fungera
som reservhuvudstad och härbärgera landets ledning. Byggandet
blev dock både dyrt och utdraget.
När det avslutades efter 90 år mot
planerade 10 år, i början av 1900-talet, hade tiden och tekniken sprungit
ifrån det ursprungliga syftet.
Fästningen har aldrig fungerat som
ursprungligen avsågs, möjligen fick
man en liten renässans under andra
världskriget då, i största hemlighet,
Sveriges guldreserv förvarades här.

Vy över Karlsborgs fästning med det mäktiga slutvärnet
och flygfältet i bakgrunden.

Vad vi har fått är en världsunik
miljö med en välbevarad fästning
med en omkrets på inte mindre än
5 km och det berömda slutvärnet på
678 m. Här kan man känna historiens vingslag och tillbringa fler dagar
med olika aktiviteter, vi koncentrerade oss dock vid vårt besök, på
dagens försvarsverksamheter som är
nog så omfattande och intressanta.
Livregementets Husarer – K 3
Den som till äventyrs trodde att vi
besökte en gammal kavallerirelik
från ett passerat historiskt skede

blev snabbt tagen ur denna villfarelse när tjf regementschefen Johan
Skiöld hälsade oss välkomna och
presenterade all verksamhet i Garnisonen.
Det har hänt och händer mycket
i Karlsborg, där K 3 står för många
spetskompetenser i försvaret. Mest
påtagligt är kanske att nedlagda flottiljen F 6 återuppstått i ny skepnad,
nu som K 3 Flygenhet och centrum
för UAV-verksamheten och fallskärmstjänst i försvaret.
UAV (Unmanned Air Vehicles)
har ju blivit en förutsättning för mo-

K 3 har en lång och ärorik historia som
började redan på 1500-talet. Den mest
berömda historiska insatsen gjorde
regementet i slaget vid Lund 1676. K 3 har funnits i många
former med olika namn och på många platser och nu sedan
1984 i Karlsborg med nya utmaningar.
Att få gästa Karlsborgs garnison ha årsmöte och
få äta kamratmiddag i en fantastisk mässmiljö
uppskattades verkligen av deltagarna.

Den magnifika fästningskyrkan är byggd för att både vara
garnisonskyrka och att i krig kunna härbärgera riksdag och
regering. Här finns också fästningsmuseet med många
intressanta föremål och historia. För intresserade genomförs
guidade turer inom fästningsområdet.
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Årsmötet avhölls i Götiska salen, protokoll finns på
www.kamratoff.se.
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dern informationsinhämtning och
därmed en central del av stödet till
32. Underrättelsebataljon vid K 3.
K 3 svarar också för 7. Lätta
bataljonen som är ett flexibelt, lätt
anfallsförband, FM Överlevnadsskola, Sjukvårdsskola och ÖrebroVärmlandsgruppen hemvärnsförband på ca 1000 man. Garnisonen
kan förlägga och utbilda 700 soldater och har 250 officerare och 30
civilanställda.
Således en omfattande och mångfacetterad verksamhet där besök på
Flygenheten och Överlevnadsskolan
prioriterades av oss besökare. Här
följer några korta noteringar från
vårt besök.
Flygenheten
Bildades 2009 för den stadigt växande tillståndspliktiga luftfartsverksamhet på K 3.
C FlygE Karl-Johan Frödin
och tekniske chef Lars Svensson vet allt om våra UAV:er och
fallskärmstjänsten och gav oss en
grundlig briefing och en rundvandring bland materielen.
I FM delar man in UAV-systemen i två kategorier; taktisk UAV
(TUAV) samt stridsteknisk UAV
(SUAV). Den huvudsakliga skillnaden är storleken på farkosten vilket
påverkar flygtid, räckvidd och typ av
last som kan bäras. En TUAV opererar normalt på större avstånd, högre
höjder, längre tid och med bättre
sensorkvalité än en SUAV.
De mest kända systemen som
använts i internationella insatser
är nog TUAV Örnen och SUAV02
Falken.
UAV-system använda av
Försvarsmakten
• TUAV 01 Ugglan
• SUAV 02 Falken
• TUAV 03 Örnen
• SUAV 04 Svalan
• SUAV 05 Korpen
TUAV 03 Örnen är ett amerikanskt
system som kom till K3 feb 2011.
1 aug 2011 var förbandet insatt i
Afghanistan, ett rekordsnabbt införande. Systemet styrs från en markstation där pilot och sensoroperatör
manövrerar farkosten. Bilder länkas
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Här ses Örnen i en vajerlandning.

Falken förberedas för start med bungi
(gummiband).

02 Falken. Falken opererar med
Elektrooptisk eller IR-kamera.
Startas med en bungi (gummiband)
som förankras i marken och dras
till den har spänning nog att skicka
iväg farkosten. Landar genom att
dala ned på buken och sätta sig på
en airbag.

Vid vårt besök fick vi en genomgång av
fallskärmstjänsten. Allt från automathoppning som är grundkompetens för
alla hoppare till höghöjdshoppning från
10.000 m – HAHO och andra mer avancerade varianter. Materielfällning är
också ett område som utvecklats och
fortsatt utvecklas, mycket kopplat till
internationella insatser. Vi hade vid vårt
besök tur och fick också se några som
övade fallskärmshopp över fältet

ner till en analyscentral för att ge
svar på underrättelsefrågor. Farkosten skjuts iväg med en launcher och
landar på en hårdgjord yta med stöd
av en automatisk landningsradar,
uppfångningsvajrar och ett uppfångningsnät om vajrarna inte tar, precis
som på ett hangarfartyg.
Ett SUAV-system som också
varit insatt i Afghanistan sedan
början av 2009, som stöd till de
svenska ISAF-förbanden är SUAV

Försvarsmaktens
Överlevnadsskola
En verksamhet som blivit högaktuell även utanför försvaret är
utbildning i överlevnad. Vi har alla
via olika media följt kidnappade
journalisters och försvarspersonals
öden i olika internationella konflikter och krig. Kan man överleva skild
från kamraterna och med knappa
resurser? Kan man utbilda och
träna sig inför fångenskap under
vidriga förhållanden, tortyr och
umbäranden?
Vi fick vid vårt besök en inblick
i dagens utbildning för överlevnad.
Alla soldater och sjömän som deltar
i internationella insatser får en utbildning benämnd SERE i tre olika
nivåer beroende på befattning och
tjänstgöring. Skolan har högt internationellt anseende och erbjuder
således utbildning även till personal
utanför FM som polis, journalister
etc.
Som läsaren ser är benämningar
och definitioner anpassade till internationellt samarbete och de är de
som används konsekvent i utbildningen.
>>>
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SERE (Survival, Evasion, Resistance
and Extraction). Definierar taktik, teknik och procedurer vilket ger isolerad
personal kunskap att överleva i olika
miljöer samt undgå att bli tillfångatagen. Om detta misslyckas, att motstå
exploatering, praktisera uppförandekod
och om situationen så medger, fly
fångenskap för att genomföra egen
eller assisterad undsättning och återvända med värdighet.

Chefer och staber får utbildning
i Personnel Recovery också den
på tre nivåer anpassade till behov.
Joint Personnel Recovery är ett
paraplybegrepp som utgör summan
av militära, diplomatiska, och civila
insatser för att undsätta och återintegrera isolerad personal under fred,
kris och krig, nationellt såväl som
internationellt.

Förband skall inneha förmågan
att: kunna genomföra undsättning i
hotmiljö med metoden Combat Recovery (CR), vissa förband skall kunna
använda Combat Search and Rescue
(CSAR) och specialförbanden ska kunna använda metoden Non-conventional
Assisted Recovery (NAR).

Provplats Karlsborg
FMV Test&Evaluering Mark
provplats ligger på Hammarnäset
strax norr om Karlsborg. På Hammarnäset genomför FMV prov och
utvärderingar av markstridssystem,
ammunition och olika former av
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skydd för såväl fordon som människor. Här finns avancerade möjligheter
att testa tålighet i olika miljöer.
Provplatsen har ett särskilt ansvar för ammunitionen i försvaret,
avseende funktions- och säkerhetsduglighet. Det innebär att det
finns ett antal anläggningar för att
simulera miljöer allt från Arktis till
tropikerna, med möjligheter för att
testa tålighet mot brand, vibrationer,
skakningar, fallhöjder, vattentryck
och åldring; dvs allt man kan tänka
sig att materiel kan utsättas för, särskilt under militära förhållanden.
Efter välkomnande av chefen
Anders Hedman fick vi en briefing
om verksamheten och vad som är på
gång och en guidad busstur på om-

Vi avslutar med ett givande besök
i administrationsbyggnaden där vi
får en eminent förevisning av dagens
mätmetoder. Registreringar med
både röntgen och höghastighetsvideo visar vad som döljs bakom rök,
damm och eld.
Många av besökarna hade besökt
Hammarnäset tidigare och kanske
även varit delaktiga i materielförsök
så det blev, för en del ett kärt återseende och för alla en imponerande
avslutning att få se dagens mätmöjligheter och miljötestfaciliteter.
LogS
Vi välkomnandes till Skövde av
skolchefen Kenneth Mattson och
chefen för Markverkstaden Thor-

På Hammarnäset finns Europas största skjutblindering. Den rymmer
som synes hela besöksgruppen med god marginal (25 × 24 × 35
meter). Blinderingen används för registrering av snabba förlopp och
tester med hög explosionsrisk etc.

rådet där vi fick tillfälle att ”känna”
lite på grejerna. Dock det är strikt
fotoförbud i anläggningarna både
på grund av explosions- och sekretesskäl, så därför inga bilder från
miljöanläggningarna.
Skjutfältet är inte så stort, i alla
fall inte om man jämför med Älvdalen och Vidsel, men eftersom man
ofta skjuter ut över Vättern så kan
man ha avsevärda nästan sex mil i
skjutavstånd, vilket täcker de flesta
behoven. Personal och utrustning
kan också operera på andra platser
såväl nationellt som internationellt. Det finns också ett betydande
internationellt samarbete och andra
länder kan hyra in sig på svenska
provplatser.

björn Henrikson. Efter en mycket
informativ genomgång om LogS och
dagens logistik följde rundvandring i
LogS nya fina lokaler.
Försvarsmaktens Logistik- och
Motorskola (LogS) bildades den 1
januari 2005 och ingår i Trängregementet i Skövde. Skolan bildades av
Arméns motorskola (MotorS) som
ingick i Arméns tekniska skola (ATS)
och delar ur Bas och Underhållsskolan (BasUhS) som ingick i Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS).
Både ATS och FMHS upphörde ju
2005 när FMTS bildades och många
av besökarna har minnen från denna
omställning och har arbetat och
fått utbildning där och på gamla
Underhållsskolan (US) i Skövde.
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Det blev en givande rundvandring i LogS nya och ändamålsenliga lokaler. Här
informeras vi om det allra senaste på bandvagnsfronten, i en sjukvårdsapplikation.

I dag är LogS den gemensamma
skola som kompetensutvecklar
personal för hela FM. Här genomförs yrkes- och befattningskurser
inom områdena fordonstjänst,
logistikledning, förnödenhetsförsörjning, förplägnadstjänst, kom-

munikationstjänst samt hantering
av farligt gods. Skolan svarar också
för den funktionsinriktade delen av
officersprogrammet, specialistofficersutbildningen och utbildning i
logistikledning.

Vi konstaterar att på LogS finns så mycket av intresse för TIFF:s läsare att
skolan är värd en egen mässa. LogS återkommer därför med en fylligare
och mer informativ artikel om sin verksamhet i nästa nr av TIFF,
än vad som kan ges i den här kortfattade ”reserapporten”.

Markverkstad Skövde
Efter besöket på LogS beger vi
oss snabbt till markverkstaden i
Skövde. För många en gammal
välbekant plats, men det har hänt
mycket senaste åren. Den pågående
stora omställningen av försvarslogistiken har bl a inneburit bildandet
av FSV (Förråd/Stöd/Service)enheten på FMV. Alla verkstäderna
ingår nu i FMV och totalt bytte
ca 1400 medarbetare arbetsgivare
år 2013 från FMLOG till FMV.
FMV/FSV har fått tuffa besparingsmål med en total omsättning
på ca 2 miljader år 2013 spara in ca
10 %.
På markverkstadssidan sliter man
med debiteringsgrad, produktionseffektivisering reservdelsförsörjning
och lokaler. Trots problem med
framförallt datastöd, införande av
PRIO (välkänt för TIFF-läsarna)
så är man optimistisk att nå besparingsmålet under 2015.
Det var intressant för oss besökare, där många jobbat med tidigare
effektiviseringar i tekniska tjänsten,
att få växla några ord omkring
dagens aktiviteter och framtidsoptimism. Ett exempel på planerad
förändring är att FUS (Främre Underhålls Stöd), som är navet mellan
främre och bakre underhållsnivå
och leds av FM från 2015 ska ledas
av FMV. n
Ett stort tack till alla på K 3,
FMV och LogS som gjorde vårt
besök i Karlsborg och Skövde till en
mycket fin och givande upplevelse.

Vi fick en fin rundvandring i verkstaden som har många intressanta verksamheter
både konventionella och spetskompenser (se t ex artikel om flamsprutning i TIFF
nr 1/2014) för att underhålla framförallt stridsfordon. Här möter vi både gammal
välbekant och nyare materiel, i bakgrunden en version av pansarterrängbil 360.
TIFF nr 3 / 2014

Text: Jan Sandin
Foto: K 3 och KamraToff
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Bildkälla Wikimedia: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:De_Havilland_DH-98_Mosquito_T3_AN1202358.jpg?uselang=sv

Det utvecklades som ett snabbt
bombplan men fick allt mer roller ju längre andra världskriget
fortgick så som taktiskt bombplan, tungt jaktplan och spaningsplan. Det fick det passande
namnet Mosquito och var byggt
helt av trä. För Tyskland skulle
det visa sig bli ett irriterande
inslag i vardagen vilket också
insekten mygga kan anses vara.
Flygplanet jag talar om är de
Havilland Mosquito som gick till
historien efter ett antal storartade attacker på tredje riket, sin
funktionalitet samt produktionssätt under denna tidsperiod.
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De Havilland var ett företag som
redan innan andra världskriget
var kända för sina snabba flygplan
tillverkade av träkonstruktioner,
anledningen till detta vara att man
kunde minska vikten och snabba
på produktionen genom förenklad
tillverkning. När British Air Ministry i september 1936 skickade
ut en förfrågan om ett tvåmotorigt
mellanstort bombplan som kunde
bära en 1400 kg stor bomblast 4800
km/h på en höjd av 4600 m samt en
större bomblast på 3600 kg fast en
under en kortare sträcka så valde
man att tillverka flygplanstyper så
som Avro Manchester. Året senare
i maj 1937 så lade man fram ett
förslag där man skulle bygga ett
flygplan som var mer aerodynamiskt och på så vis snabbare. Man
räknade på hastigheter närmare
480 km/h vilket skulle bli snabbare
än exempelvis supermarine Spitfire
vilket skulle betyda att hastigheten
översteg jaktplan och man kunde
göra flygplanet obeväpnat. Det lyftes
invändningar mot förslaget då man
ansåg att jaktplanen skulle få högre
hastighet vilket skulle vara förödande för det obeväpnade bombplanet.

De Havilland DH-98 Mosquito T3.

Flygplanet skulle också tillverkas
av material som inte ansågs vara
strategiskt viktiga så som trä.
Geoffrey de Havilland trodde också
på idén om ett snabbt bombplan
tillverkat av trä. Detta ledde till att
de Havilland försökte möta de nya
specifikationerna genom att bygga
om flygplansmodeller de redan hade.
Efter att ha analyserat data så valde
man istället att tillverka ett helt nytt
flygplan med bra aerodynamik och
tillverkat av trä. Flygplanet skulle
drivas av två merlinmotorer. Istället
för att utrusta planet med beväpning
så skulle man se till att flygplanet var
snabbare än jaktflygplan som skulle
utvecklas närmaste tiden samt god
manöverförmåga och på så vis undvika att bli nedskjutna. Personalen
ombord kunde då också bantas ner
till en pilot och en navigatör. Problem uppstod dock då filosofin hos
RAF var att man skulle ha tunga
beväpnade bombplan. Därför visade
man dåligt med intresse för flygplanet. Det är detta flygplan som skulle
bli de Havilland DH.98 Mosquito.
RAF stod dock på sig och ville ha
skyddande beväpning, de Havilland lade till ett torn precis bakom
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cockpiten förutom det var designen
oförändrad. Under november 1939
så fick man äntligen fram en specifikation om ett snabbt bombplan som
drevs av två motorer med krav om
att man skulle kunna ersätta dessa
med mer kraftfulla varianter när de
kom i produktion. Man ville även att
flygplanet skulle klara av hastigheter
på 640 km/h på en höjd utav 5500
m. Kravet på beväpning försvann
också. Vissa inom ministeriet kunde
dock fortfarande inte tänka sig ett
bombplan utan beväpning men man
insisterade på att det skulle utvecklas som ett spaningsplan som kunde
bära RAF spaningskameror.
Till slut fick de Havilland en
beställning på en prototyp för ett
bomb/spaningsplan drivet av två
merlinmotorer. Det skulle klara av
att bära en 450 kg tung bomblast,
flyga i en hastighet av 639 km/h på
höjden 7200 m och 526 km/h på
en höjd utav 8100 m. Distansen
som flygplanet skulle kunna avverka skulle vara 2380 km med fulla
tankar på 7600 m höjd. Den 1 mars
1940 så beställdes 50 stycken bomb/
spaningsversioner och i maj 1940 så
lades även en beställning på ett tungt
attackplan som skulle beväpnas med
fyra stycken 20 mm kanoner och
fyra stycken 7,7 mm maskingevär.
Den 25 november 1940 så flög prototypen för första gången och inga
större problem fanns. Man nådde en
hastighet på 350 km/h eftersom man
hade problem att få igen hjuldörrarna ordentligt. Man hade också problem med vänstervingen som gjorde
att flygplanet drog åt vänster vilket
åtgärdades innan nästa flygning.
Vid senare flygningar fick man även
problem med turbulens som träffade
roderytorna. Detta löstes genom att
förlänga motorgondolerna något
samt några andra småförändringar.
I januari 1941 så kom man upp i
en hastighet av 631 km/h på 6700
m höjd. Kravet var på 580 km/h så
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flygplanet presterade bättre än trott.
Efter detta så inleddes de statliga testerna av flygplanet som fick ett mindre bakslag då sporrhjulet låste sig
och skadade flygkroppen. Efter detta
gick det dock som planerat och flygplanet gillades mycket, främst för sin
flygkaraktär. Prototypen fick även
vara provbänk för nya motorer under resten av kriget och kunde i vissa
utförande klara hastigheter på över
700 km/h. I juni 1941 så godkändes
flygplanet för massproduktion där
inledande beställningen var på 19 st
fotospaningsplan, 176 jaktplan och
50 st. som inte var bestämda vid den
tidpunkten, de blev senare beställda
som bombplan.
I slutet av 1942 så hade totalt
1378 Mosquitos av olika modeller
beställts. Ytterligare 400 byggdes i
Kanada. Flygplanet fick även visa
upp sina förmågor för amerikanska
delegater som fastnade för flygplanet
men man valde att inte producera
några då man ansåg att P-38 Lightning kunde utföra samma typer av
arbete. Detta visade sig senare inte
alls fungera och man stod därför
utan ett flygplan med samma funktion som Mosquiton skulle visa sig
ha. Konstruktionsmässigt så tillverkades flygplanet till större del av
olika typer av trä så som mahogny,
björk och balsaträ. Där större styrka
behövdes så använde man hårdare
träslag. Dessa olika träslag samt
plywood monterades ihop med olika
skruvar och beslag samt till stor del

med lim. Konstruktionen kläddes
därefter med ett tunt bomullstyg
som sedan målades med silver dope
som är en genomskinlig lack med
aluminiumpulver i som har funktionen att skydda tyget från solen. Efter
detta lager så målades kamouflaget.
Bränsletanksmässigt så bar Mosquiton 2055 liter i sina huvudtankar
i de första versionerna medan de
senare kunde bära 3250 liter med
vissa modifikationer samt fälltankar.
Eftersom flygplanet i vissa versioner
skulle flyga på hög höjd så är de inre
vingtankarna samt tankarna i flygkroppen under tryck för att minska
avdunstningen av bränsle.
Användningsområden
Mosquiton skulle under kriget visa
sig kunna hantera en stor mängd
olika roller, för att nämna alla olika
varianter som producerades och
användes under kriget: Fotospaning, bombplan, jaktplan, nattjakt,
attackplan, träningsplan, torpedplan samt att det efter kriget skulle
börja användas som målbogserare.
Fotospaningsvarianten hade fokus
på lång flygtid, detta betydde att
man ofta bar en större bränslelast
än vad de andra varianterna bar.
De senare versionerna fick också
trycksatt cockpit för att öka kvalitén för piloterna på hög höjd.
Bombplansvarianten skulle leverera
bomber till fienden, förbättringar
som gjordes mellan olika versioner
var främst nyare starkare motorer

>>>

DH-98 Mosquito ExCC.

Bildkälla Wikimedia: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Havilland_DH-98_Mosquito_ExCC.jpg?uselang=sv
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samt små skillnader på bombrum.
Många plan skulle också specialbyggas för att bära olika specialbomber
så som cookiebomben som vägde
1812 kg. Jaktplanen samt nattjaktsplanen hade en beväpning bestående
utav fyra stycken 7,7 mm Browning
maskingevär samt fyra stycken 20
mm Hispano kanoner monterade i
nosen. Samt att nattjaktsplanen bar
en radar, senare versioner av nattjakten skulle också få sina maskingevär
bortmonterade för att ge utrymme
för ett bättre radar. Attackplanen
bar också samma beväpning men
bar mindre bränsle för att istället
kunna bära bomber eller raketer.
Träningsplanen var en tvåsitsig träningsvariant med dubbelkommando
för att öva upp nya piloter. Torpedplanen var flygplan som byggt om
för att klara av Royal Navys behov
av just ett sådant plan. Royal Navy
beställde också en Mosquito som
klarade av att landa på hangarfartyg, dessa flygplan fick fällbara
vingar, krok samt ombyggt landställ
för att klara av landningarna på
fartygen. Royal Navy byggde även
om några plan för att dra mål för
beskjutning efter andra världskriget.
Kända räder
Mosquiton användes som sagt
i många roller men en del av de
räder som genomfördes har gått
till historien som. En av de mest
kända räderna var den 30 januari
1943 när man genom två attacker
lyckades förstöra för både Herman
Göring och Joseph Goebbels som
skulle hålla tal till nationen på 10 års
dagen för nazisternas övertagande
av Tyskland. Genom att precisionsbomba Berlins sändningsstation
precis innan talen så kunde de
försenas i någon timme. Göring sägs
ha blivit rosenrasande och sagt att
han var fruktansvärt avundsjuk på
Mosquiton. Vid störandet av Goebbels tal senare på eftermiddagen så
var dock luftvärnet på sin vakt och
lyckades skjuta ner ett av flygplanen.
En annan känd räd var när man
skulle hjälpa franska motståndsmän
som skulle avrättas och satt i det
franska fängelset Amiens. Genom
att släppa bomber på murarna samt
på barackerna där vakterna var så
38

DH 98 Mosquito och DH 115 Vampire.

Bildkälla Wikimedia: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DH_98_Mosquito_and_
DH_115_Vampire_(crop).jpg?uselang=sv

kunde många av de dödsdömda fly.
Vid tiden så satt det 717 fångar på
anstalten, 102 av dessa dog och 74
skadades. 258 lyckades fly även om
många av dessa återtogs senare. Det
ska sägas att räden var kontroversiell. Många tyckte inte det var värt
risken man tog och senare forskning
i ärendet har också visat att franska
motståndsrörelsen inte hade begärt
bombningen vilket tidigare har varit
den officiella historian. Det är just
denna typ av precisionsbombningar
som Mosquiton är absolut mest
känd för.
Användning i Sverige
Mosquiton användes även i Sverige
mellan 1948 och 1954. Man bestämde i riksdagen 1945 att Sverige skulle
ha en flottilj med nattjaktsplan. Den
första tanken var att modifiera befintliga flygplan men överskottsplan
från andra världskriget skulle visa
sig vara billigare så därför köptes
60 st. Mosquito in, flygplanen placerades på F 1 Hässlö. Man hade dock
problem med att radarn ramlade av
sin vipparm och gjorde så att hela
flygplanet vibrerade vilket ledde till
en del haverier. Detta lyckades man
dock få ordning på efter att en pilot
var nära på att krascha men lyckades
landa planet. Dock skulle planet visa
sig ha för dålig hållfasthet så planet
fasades ut redan 1953. Det skulle
dock ersättas med ett annat de Havilland plan, nämligen DH 112 Venom.

Avslut
De Havilland DH.98 Mosquito skulle visa sig bli en av de mest lyckade
konstruktionerna som Storbritannien gjorde under kriget. Att ett enda
flygplan med ytterst få förändringar
skulle kunna genomföra nästan alla
uppdrag som ett flygvapen engagerar
sig i måste ses som smått otroligt.
Att flygplanet även var byggt med
metoder från första världskriget
samt i trä under en tid då nästan alla
flygplan byggdes av olika metaller
är också en bedrift i sig. Man hade
kunskaperna om tillverkningen men
många trodde att flygplanet skulle
vara mer känsligt för beskjutning än
de metallklädda flygplanen, detta
visade sig inte stämma och Mosquiton kunde ta rejält med stryk innan
det gick i backen. Konstruktionen
i trä var också bra med hänsyn till
tillgång av material och arbetskraft.
Genom att inte belasta metallindustrin och att man kunde använda sig
av exempelvis möbeltillverkare i sin
produktion så är DH.98 Mosquito
en framgångssaga.

Text: Johan Anmark
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Gubben i lådan – krönika

Gubben i lådan – krönika
Här kommer nästa krönika från vår gamle medarbetare Palmqvist. Kaj har haft
ett långt yrkesliv inom logistik och underhåll(ning)sbranschen i försvarsmaktens tjänst
och är full av dråpliga anekdoter som han nu är villig att dela med TIFF:s läsare.
Trevlig höstläsning! /Red

Språkpolisen
Det hände sig på den tiden vid CVM i Linköping
att det var en person som hade ”gift in sig fint”
och efter det började att använda sig av fina ord
(exempelvis in extenso) i brev och kommunikation osv. En av arbetskamraterna ville sätta
kollegan på prov och frågade vid ett tillfälle hur
de skulle göra med vissa texter i en presentation
och frågade ”Ska det vara med gemener eller
versaler?”. Svaret kom blixtsnabbt ”Nej för tusan
det ska vara med STORA BOKSTÄVER!”.

Kaj Palmqvist
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E-post: kaj.palmqvist@telia.com

Vill du läsa TIFF som E-tidning?
Gå in på tiff.mill.se under fliken ”Arkiv”
Där hittar du samtliga nummer från 1967 till 2014!

Är du intresserad av att prenumerera?
TIFF utkommer med fyra nummer per år och distribueras kostnadsfritt
till försvarets instanser, teknisk personal och berörda industrier m fl.
För mer information gå in på tiff.mill.se under fliken ”Prenumeration”.
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www.aef.se
Bakom denna adress återfinns högklassig elektronikhistoria, skapad av Arboga Elektronikhistoriska Förening. Detta kan vara nyttig kunskap, för om man inte känner till det
förflutna, förstår man inte nutiden och är inte lämpad att utforma framtiden!

Ordförande Stig Hertze
samordnar arbetet.

AEF
Föreningen skapades redan 2005
och har idag 150 medlemmar. Flera
av dessa har arbetat inom försvarsindustrin i Arboga och många har
varit ledande inom sina teknikområden.
I stadgarna anges det att man ska
”bevara, dokumentera och levandegöra utvecklingen inom elektronikområdet med inriktning på kalla
kriget”.
Då Saab ser välvilligt på arbetet
har AEF tillgång till egna arbetslokaler inom deras område.
Arbetsgrupper
För att strukturera arbetet och
hemsidan, arbetar föreningen inom
följande områden:
• Omvärlden, hur oro i vårt närområde påverkade oss
• Elektronikutveckling, rör - transistorn- datorn

• Flygvapnet, utveckling från enkla
flygmaskiner till komplexa systemflygplan
• Avionik och Marktele, beskrivning
av den operativa materielen
• Mät- och Testteknik, utveckling
med tonvikt på den kompetens
som byggdes upp i Arboga
• Historik CVA/CFA, bergverkstaden och sidoorganisationer
Respektive grupp har sin flik på
hemsidan, där detaljerad information finns. I många fall är den
dokumenterad av samma personer
som varit med i utveckling, test och
produktion. Han eller hon är troligtvis medlem i föreningen!
Virtuellt museum
Föreningen tog tidigt beslut att
inte skapa något fysiskt museum,
utan enbart lagra bild och text för
respektive objekt. Ett stort pågående arbete är att dokumentera

”Kamratlig samvaro” finns inskrivet
i medlemsreglerna.

Styrelse AEF framför en imponerande
autotestutrustning, den största som
företaget hp byggt!
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Instrument i väntan på dokumentation och fotografering.
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alla instrument som använts inom
försvaret. FOA och de 3 försvarsgrenarna samlade äldre instrument
(över 400 st), vilka nu lagerhålls i
Arboga. Då nu FMV samlar utgående instrument från försvaret
i Arboga, har föreningen tillgång
till dessa före destruktion. Planerna
är att detta skall bli världens största
virtuella museum för mätinstrument inom analogteknik (19301980)!
Kalla kriget, CVA
Centrala verkstaden i Arboga
(CVA) byggdes i bergutrymme
1945, dvs i början av kalla kriget.
Del av hemsidan (historik) handlar
om arbetet som bedrivits i denna
tidigare hemliga anläggning, både
verkstäder, förråd och datacentral. Bergets egen personaltidning
”Bergtrollet” finns inskannade och
åtkomliga.

Liten del av arkivet.
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Resmat/DELTA
Under historik återfinns även information om utvecklingen av Centrala Flygmaterielförrådet i Arboga
(CFA), numera känt som Resmat.
Här finns bildspel för Resmat och
historia bakom 60 års datautveckling av DELTA. Även Resmats
personaltidning Irma finns lagrad.

Om jag nu väckt ditt intresse för
AEF hemsida, så besök den för att
utforska lite teknikhistoria. Men avsätt tid, för du lär bli kvar på sidan i
många timmar!
Mycket nöje!

Arkiv
En stor mängd beskrivningar finns
arkiverade hos föreningen över
utrustningar och instrument. Dessa
kan kopieras till samlare.
Dokumentation
Medlemmarna skriver själva, söker information eller intervjuar handläggare
för att få underlag. En egen fotostudio
används för professionella bilder på
utrustningarna. När all information
är samlad och utlagd på hemsidan,
återlämnas materielen för destruktion.

En av fotoplatserna.

Text: Jonny Rosenquist
(aef-medlem nr 30)
Foto: aef

Göran Gustafsson och Ulf Edén
bedömer resultat.
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Foto: Försvarets bildbyrå

Gissa bilden

Sommarbilden
Detaljen föreställer del av en hälstramarbindning. Inom Försvarsmakten används limmade träskidor (så kallade ”vita blixten”) av
björk med hälstramarbindning.

Foto: Marina Basbataljonen

Denna gång var det inte heller lika svårt, för de
”flesta av oss” har säkert kommit i kontakt med
detta fortskaffningsmedel. Det mest utförliga
svaret och det som har utfallit med vinst är
Claes Ronge från Skärholmen. Ett bokpremium
kommer med posten.

Sommarbilden bonus
(jubileumsnummer)

Bilden kommer från baksidan av nummer
2/2008 och den föreställer renovering av poler
till huvudbrytare på ubåten Gotland vid dess
USA-besök.

Höstbilden
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.

Foto: Försvarets bildbyrå

Inga svar har erhållits så bokpremien sparas till
ett annat tillfälle.

Svaren vill vi ha in senast måndagen 27:e oktober till:
TIFF-redaktionen, FMV Logistikstöd, Box 1002, 732 26 Arboga.
Eller skicka ett mail till tiff.info@fmv.se.
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Länkar och publikationer som kan vara intressanta!

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!

Marinmuseum
www.marinmuseum.se
AEF Arboga Elektronikhistoriska Förening
Här hittar man t ex en innehållsförteckning till
årgångarna 1967 – 1990 av TIFF.
http://www.aef.se

Marinmuse

um

Kamratföreningen försvarets tekniska off icerare
www.kamratoff.se
Sveriges militärhistoriska arv
http://www.smha.se

ktronikhistorisk

AEF Arboga Ele

a Förening

TIFF
http://tiff.mil.se

www.kamra

toff.se

msida.

TIFF:s he

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

Teknisk tjänst i fokus – för framtiden
TIFF nr 3 / 2014
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Radarns
barndom
i Sverige

En artikel i två delar,
del 1 publicerades i förra
utgåvan av TIFF (nr 2/2014).

Del 2 – utländska system
I denna historiska artikel i två delar får vi i den andra och avslutande
delen ta del av utländska radarsystem.

I

TIFF 2:2014 berättades om
radarteknikens första stapplande steg i Sverige 1941-45. Av de
tre radarsystem som ursprungligen planerades 1941 avbröts
emellertid utvecklingsarbetet på två
(ER II och ER III) våren/sommaren
1944 då möjligheter i stället öppnades att köpa bättre motsvarande materiel från utlandet. Det rörde sig om
två inbördes mycket olika system
från Tyskland respektive England.
När det gällde ER II som var avsedd
som en eldledningsradar för luftvärnet så hade man inte kommit särskilt
långt med det egna utvecklingsarbetet på våren 1944 när tillfälle
bjöds att köpa en tysk eldledningsradar Würzburg D (även känd som
Würzburg kleine). Från svensk sida
kände man till radartypens existens
både från en demonstration för den
svenske militärattachén i Tyskland
1943 och under hand från det finska
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luftvärnet som disponerade några
Würzburg-radar för försvaret av
Helsingfors. Bakgrunden till affären
är dåligt känd, men troligen kom
initiativet från tysk sida. Den tyska
krigsekonomin var mycket beroende
av svenska råvaror (främst, men
inte enbart, järnmalm). Ett ständigt
problem från tysk sida var dock
att hitta exportvaror att betala för
importen. Sverige ville visserligen
importera åtskilligt, men det mesta
var saker som Tyskland också hade
akut brist på. De civila myndigheterna var därför i allmänhet positivt
inställda till export av försvarsmateriel till Sverige eftersom det var
möjligt att ta ut ett högt pris för
en liten mängd varor som därmed
finansierade en stor mängd svenska
råvaror. Den tyska krigsmakten,
vars insikter i ekonomiska och industriella frågor var minimal, motsatte
sig däremot nästan alltid export

även av små mängder militär utrustning, t o m till Tysklands allierade.
Att sälja Würzburg till Sverige kan
dock ha tett sig fördelaktigt. Utrustningen fanns och tillverkades i stort
antal, men började blir föråldrad,
och var störkänslig. När det gällde
Würzburg fanns det inte heller
några betänkligheter ur sekretessynpunkt, eftersom engelsmännen
redan hösten 1942 kommit över
de viktigaste delarna av en station

Bild 1. Det finns ett mycket stort
bildmaterial av Würzburg D i tysk tjänst,
men bara några få från Sverige. Denna
bild visar en station som ingick i Stockholms luftvärnsförsvar. Lägg märke
till operatören med
“tittskåpet“. Tidiga katodstrålerör
hade så dålig ljusstyrka att sådana
ljusskydd ofta var
nödvändiga, i synnerhet utomhus.
TIFF nr 3 / 2014

Operatörspositionen i ER 3b. Man ser
hur nära antennen operatören befinner
sig, och även den dåliga ergonomin
med de vertikala katodstrålerören.

(samt en operatör) genom den så
kallade ”Bruneval-raiden”. Rent
ekonomiskt var exporten mycket
fördelaktig. Det offererade priset
var enligt KAF (Kungliga arméförvaltningen) brev till regeringen den
21 juni 1944 12,35 miljoner kronor
för 50 stationer med lavetter och
strömförsörjningsaggregat, vilket var
mer än tio gånger mer per station än
för ER 3B som samtidigt inköptes
från England. KAF fick ändå Regeringens bemyndigande att genomföra
affären och beställningen lades i två
omgångar i slutet av juli och början
av augusti 1944.
Krångel med leveranser
De första åtta stationerna anlände
till Sverige den 9 augusti varefter
huvuddelen av de 50 beställda stationerna levererades i september och
oktober. Vid det laget hade Tysklands läge blivit ytterst prekärt och
det började krångla allvarligt med
leveransen av de sista stationerna,
och i synnerhet med reservdelssatserna. Det brukar ofta påstås att ER
2b-stationerna var begagnade och
tidigare hade använts av tyskarna
i Nordafrika, men detta är mycket
osannolikt. I stort sett all tysk
materiel som använts i Nordafrika
gick förlorad våren 1943. Ryktet
berodde troligen på att stationerna
vid leverans var målade i ljust
brungul ”ökenkamouflagefärg”.
Detta var dock en nyans som under
senare delen av kriget av någon
TIFF nr 3 / 2014

anledning användes för nästan all
tysk krigsmateriel, även sådan som
skulle levereras till t ex Finland där
den minst av allt passade. Fram på
vårvintern 1945 började de försenade reservdelsleveranserna bli alltmera oroande. Det stod nu klart att
situationen i Tyskland var sådan att
om dessa inte kom mycket snart så
skulle det aldrig bli några leveranser.
Följaktligen beslöt man i mars 1945
att skicka kn Nils-Olof Berlin från
Armétygförvaltningen till Tyskland
med diplomatstatus för att med
lock och pock försöka skaka fram
de saknade reservdelarna. Hans
rapport skriven i maj 1945 är en
fascinerande läsning. Där beskrivs
på oklanderlig kanslisvenska hur
han efter många turer lyckades låna
en bil av den schweiziske militärattachén i Berlin och via vägar utsatta
för sovjetiska flyganfall lyckades ta
sig till Telefunkens lager i Burgstädt
nära Chemnitz där 50 reservsändare
lastades in medan staden redan låg
under artillerield från framryckande amerikanska trupper. Att
fortsätta till Karlsbad i Tjeckien där
50 sändarrör LS 180 väntade gick
dock inte eftersom vägen dit skurits
av genom amerikanarnas framryckning, och det var bara genom att
använda småvägar man över huvud
taget tog sig tillbaka till Berlin. Det
fanns inte tid för fraktsedlar, förtullning och dylikt, utan hela härligheten förseglades och märktes som
diplomatpost på ambassaden och
fraktades sedan till Stockholm med
AB Aerotransport som märkligt nog
fortfarande flög på Berlin. Troligen
den tyngsta och mest skrymmande
diplomatposten i UD:s historia!
Nu hade kapten Berlin dock fått
veta att Telefunken även hade ett
antal LS 180-rör lagrade i källaren till ”Flakturm Friedrichshain”
(luftvärnstorn) i Berlin. Med goda
ord och ett antal askar cigaretter
lyckades han ta sig in i det hårdbevakade tornet och bar helt sonika
upp tre lådor med sändarrör och
lastade in dem i bilen. Även dessa
vidarebefordrades till Stockholm
som diplomatpost. Försök att få tag
i ytterligare delar som fanns i lager
i Berlins östra förorter misslyckades
dock eftersom ryska stridsvagnar >>>

Tekniska data:
A.M.E.S.* Type 6 Mk III
”Light Warning Set”
Tillverkare: Marconi, Frekvens:
212 MHz (1,4 meter, UHFbandet), pulseffekt 85 kW,
medeleffekt 70 W, PRF = 400
Hz, Pulslängd 2 μs, Sändarrör: 2
kopplade CV92 trioder, Antenn:
2 par Yagi-antenner, antennrotation: 18 °/s (alternativt manuellt),
lobbredd (halvvärdesbredd): 20°,
Max räckvidd: 160 km, praktisk
räckvidd (plats- och höjdberoende) ca 40-70 km mot enstaka
flygplan. Minsta mätavstånd
(platsberoende) ca 1 km, mätnoggrannhet: avstånd ±2 %, vinkel:
±1 %, Upplösning (skilda mål):
avstånd 300 m, vinkel: 20°, vikt
1500 kg, mått (tält) 3 × 3 × 2,4 m.
Displayer: A-skop (”Avståndsmätare”), PPI (”Riktningsmätare”),
Kraftförsörjning: Bensinmotor 350
cm3 med likströmsgenerator och
växelströmsgenerator.
FuMG 42 “Würzburg D“
(Telefunken FuSe 62)
Tillverkare: Telefunken, Frekvens:
565 MHz (53 cm, UHF-bandet),
pulseffekt 10 kW, PRF = 3750 Hz,
Pulslängd 1-2 μs, Sändarrör: LS
180, triod, Antenn: Cassegrainparabol (konisk lobrotation), Max
räckvidd: 40 km, praktisk räckvidd
ca 30-35 km mot större mål.
Minsta mätavstånd 1,6 km, mätnoggrannhet: avstånd ±25-40 m,
vinkel: 0,45°, vikt 1500 kg (utan
elverk), Displayer: 4 st. A-skop
(azimut, elevation, avstånd och
finmätning avstånd), Kraftförsörjning: via nätet (90-380 V, 40-60
Hz) eller 8 KVA motorelverk.
A.M.E.S. i beteckningen står
för ”Air Ministry Experimental
Station”, en avsiktligt intetsägande
benämning som skulle hänga
med rätt länge, PS 14 (PJ 21)
radarn som från början av 50-talet
och nästan 20 år framåt var
ryggraden i det svenska luftbevakningssystemet var sålunda
ursprungligen känd som A.M.E.S.
Mk VII. Den tyska motsvarigheten
FuMG ”Funkmessgerät” (radiomätapparat) är på samma sätt
avsiktligt vag.
*
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hann före. Det var nu den 20 april
och tiden höll uppenbarligen på att
rinna ut, så ”efter telefonkonferens
med såväl överstelöjtnant Crafoord
som överste Kempff, Fst, beslöt jag
mig för att antaga ett erbjudande
att medfölja biträdande militärattachén i dennes bil till Lübeck”. Trots
alla ansträngningar hade emellertid
långtifrån alla beställda reservdelar
levererats. Man försökte få tag på
delar från Finland och hösten 1948
reste en svensk grupp runt på norska
flygbaser och jagade delar. På Bardufoss ”kannibaliserades” sålunda
inte mindre än 12 Würzburg på bl a
elektronrör.
Over-engineered
Ur rent teknisk synpunkt var
”Würzburg kleine” i många avseenden förnämlig, trots att grundkonstruktionen var från slutet av
1930-talet. De engelska radartekniker som undersökte den erövrade

Bild 5. Sändardelen till Würzburg D,
“Quirl“. Radarsignalen utsänds av
dipolen som roterar mekaniskt runt
en axel och reflekteras av den statiska
reflektorn tillbaka mot parabolen.
Eftersom dipolen sitter asymmetriskt
och roterar kommer även lobmönstret
från parabolen att rotera koniskt. Den
reflekterade signalen från ett mål som
inte befinner sig exakt i fokus kommer
därför att variera sinusoidalt och genom att justera antennriktningen så att
en konstant signal erhålls får man en
mycket exakt riktning till målet. I tjänst
omges sändardelen av ett dielektriskt
hölje (se även bild 1, sidan 44).
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materielen efter Bruneval-raiden,
förvånades över den extrema precisionen i tillverkningen, de elektroniska komponenternas stabilitet och
de stora ansträngningar som gjorts
för att radarn skulle kunna hanteras
även av okvalificerad personal, även
om de ansåg stationen vara ”overengineered”. Den största rent tekniska svagheten var sändarröret LS
180, en triod som var i svagaste laget
för sitt ändamål. Detta kompenserades visserligen delvis av den mycket
effektiva parabolantennen som hade
en mycket smal och skarp huvudlob
och svaga sidolober. I D-versionen
hade dessutom riktningsprecisionen
förbättrats ytterligare genom konisk
lobrotation (se bild 5).
Ur taktisk synpunkt var Würzburg
mera tveksam. Den fungerade rätt
väl som eldledningsradar genom
den goda mätprecisionen, men den
smala loben innebar också att den
var beroende av data från annat
håll för att kunna fånga målet. En
stor svaghet var också frånvaron
av en PPI. Tyskarna använde även
Würzburg som stridsledningsradar,
men då krävdes två separata stationer som följde målet respektive det
stridsledda jaktförbandet. Deras positioner plottades sedan i en stridsledningscentral. Detta var givetvis
en mycket långsam och klumpig lösning som dessutom krävde mycket
exakt inmätning både av målen
och också stationernas koordinater
eftersom eventuella fel adderades
till varandra. Detta är problem som
man nästan helt slipper ifrån genom
att använda en PPI. Stationen var
också personalkrävande och krävde
5 eller 6 mans bemanning, varav tre
manuellt följde målet i azimut, elevation och distans på varsin skärm

Bild 3. ER 2b i transportläge.

och telefonledes rapporterade till
lv-batteriets centralsikte. Här hade
emellertid SATT redan i januari
1945 provmodifierat en radar så att
värdena istället överfördes elektriskt
till centralinstrumentet. Radarns
rörlighet var också otillfredsställande.
Parabolantennen kunde delas och
fällas ihop, och hela stationen sedan
lastas på en transportkärra (Bild
3), men utrustningen var snarare
”flyttbar” än ”rörlig” med dåtida
militär terminologi. Inalles fanns
det 52 elektronrör i en ER 2b, och
som all rörbestyckad elektronik
var den inte särskilt oöm. Trots
att bogserhastigheten begränsades
till 35 km/h var det problem med
transportskador. Förmodligen är
detta skälet till att ER 2b aldrig
användes av fältluftvärnet som
var rörligt och försvarade arméns
förband, utan enbart av det territoriella luftvärnet som var statiskt
och försvarade civila mål samt av
kustartilleriets tunga luftvärn som
försvarade kustflottans ankarplatser
och också var i stort sett statiskt.
Det gick betydligt långsammare att
få ER 2b i drift än ER 3b. Trots att
den första ER 3b levererades bara
någon månad tidigare kom ER 2b ut
på förband först i februari 1945, ca 6
månader efter ER 3b. Fördröjningen
berodde säkert delvis på att ER 2b
var mera komplex och på reservdelsbristen men kanske främst på att det
tog betydligt längre tid för armén
att få fram och utbilda operatörer
och teknisk personal och få till en
underhållsorganisation, förmodligen
beroende på att armén hade mycket
mindre erfarenhet av elektronik än
flygvapnet. I det sammanhanget
är det notabelt att av 10 godkända
elever på den första utbildningen av
”ER-tekniker” i december 1944 var
tre från armén och sju från kustartilleriet, trots att fördelningen av
radarstationerna ungefär var den
motsatta. Under 1945 kom emellertid utbildningen och integrationen av
radarstationerna med luftvärnsbatterierna i gång på allvar, men då hade
man redan insett att Würzburg redan
var föråldrad vid leveransen, och att
modernare materiel måste anskaffas.
TIFF nr 3 / 2014

En ER 3b utplacerad
“någonstans i Sverige“.

R 2b monterad på flakvagn.

Bäckebotorpeden
I en rapport 1946 konstaterades att
endast 47 av 50 beställda stationer
faktiskt hade levererats, varav 31 tilldelats det territoriella luftvärnet och
7 kustartilleriet. De nio övriga stationerna användes för reservdelstagning och som reparationsreserv. Vid
det laget hade redan arbetet med att
anskaffa modernare eldledningsradar börjat, men anslagen var begränsade och antalet lvbatterier stort, så
tills vidare måste ER 2b kvarstå i
organisationen. 1951 konstaterades
det att det trots ökade underhållsinsatser var svårt att hålla stationerna
i drift, främst p g a att elektronrören
var i dåligt skick, och det beslutades att en planerad renovering bara
delvis skulle genomföras. När ER
2b egentligen togs ur tjänst har visat
sig svårt att fastställa, buden i olika
källor varierar från 1950 till 1958.
Dock kom bevisligen en ny utgåva
av beskrivning av ER 2b ut 1952,
så då var materielen uppenbarligen
fortfarande i tjänst. Som en kuriositet kan nämnas att Würzburg Kleine
hade en ”storebror” Würzburg
Riese med en parabolantenn som
var hela 7,5 meter i diameter och
som faktiskt också har en svensk
anknytning. Würzburg Riese var
liksom lillebror byggd med mycket
hög precision, och antennen hade
faktiskt så goda egenskaper att ett
flertal radioastronomiska observatorier (inklusive Jodrell Bank i England och Råö rymdobservatorium
i Sverige) startade sin verksamhet i
slutet på 1940-talet med Würzburg
Riese-antenner (i Råös fall hämtade
från Norge, liksom reservdelar till
ER 2b något år tidigare) (Bild 6).
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Bild 6. En
Würzburg
Riese-antenn
monterad som
radioteleskop
på Råö.

När det gällde ER III som var en
spaningsradar för flygvapnet så hade
utvecklingsarbetet kommit mycket
längre än för ER II. En prototyp
var våren 1944 under byggnad på
Nåttarö och en serie om sju stationer var redan beställda. Fler kunde
det inte bli p g a att man bara hade
tillgång till ett mycket begränsat
antal tillräckligt kraftiga (tyska)
sändarrör. I ett försök att avhjälpa
detta vände sig KFF (Kungliga
flygförvaltningen) till det engelska
Flygministeriet med en begäran att
få köpa ett antal engelska sändarrör.
Resultatet blev ett erbjudande att
istället köpa kompletta radarstationer. Bakgrunden till det oväntade erbjudandet är oklar. Det har påståtts
att det skulle finnas ett samband

med den V2 robot som 13 juni hade
slagit ned i Bäckebo i Småland och
som den engelska underrättelsetjänsten ytterst gärna ville komma
över (se artikel i TIFF 2:2009, sida
38 – 41). Andra har hävdat att detta
är omöjligt eftersom det engelska
erbjudandet kom redan den 20 juni
då resterna av ”Bäckebotorpeden”
fortfarande fanns på Flygtekniska
Försöksanstalten i Stockholm. Lokalpressen hade emellertid publicerat bilder av vrakresterna (inklusive
den mycket karaktäristiska raketmotorn) så engelsmännen var redan
från början medvetna om att det
var en av de hett eftertraktade V2raketerna som slagit ned i Sverige
och det är även känt att den engelske
flygattachén fick tillfälle att inspektera vrakresterna. Det kan alltså
inte uteslutas att det faktiskt fanns
en underhandsöverenskommelse att
överlämna vrakdelarna i utbyte mot
att få köpa ett antal radarstationer.
En sådan högst oneutral överenskommelse skulle i så fall knappast
ha satts på pränt och säkert inte
nämnts i några öppna källor. Det
kan också ha legat andra, rent
politiska, överväganden bakom
erbjudandet. Under vårvintern

>>>
47

hade ryska bombplan fällt bomber
i Stockholmstrakten, om avsiktligt
eller ej har aldrig blivit klarlagt.
Den engelska regeringen var (i
motsats till den amerikanska) ytterst
skeptisk till Stalinregimen och dess
planer i Öst- och Centraleuropa, och
det är möjligt att man därför ansåg
att en förstärkning av det svenska
luftförsvaret låg i Englands långsiktiga intresse. Det engelska erbjudandet gällde sammanlagt 50 mobila
spaningsradar AMES typ 6 Mk III
”Light Warning Set”. Typen var vid
det här laget rätt gammal och hade
först använts i strid på Kreta våren
1941. Helt föråldrad var den dock
inte. Den användes fortfarande av
luftburna förband eftersom det var
den enda radarstation som, med viss
svårighet, kunde luftlandsättas och
två landsattes med glidflygplan vid
Arnhem några månader senare. Av
de 50 stationerna skulle fem levereras omedelbart för utvärdering och
prov. Dessa stationer levererades
luftvägen med engelska kurirflygplan i juli 1944 (och följande månad
färdades resterna av ”Bäckebotorpeden” i motsatt riktning på samma
sätt). Med den första radarn följde
även en engelsk radartekniker, Mr
J. M. J. Watts. Han lär ha varit mer
död än levande vid ankomsten till
Sverige. Han hade suttit utan syrgas
i lastrummet tillsammans med radarstationen och kurirplanen flög på
hög höjd för att undgå tyskt luftvärn
och jaktflyg. Väl i Sverige döptes
stationen till TmerIIIB ”Transportabel Markekoradio IIIB”, men i
praktiken tycks den alltid ha kallats
bara ER 3b.
Operation RD
Den första stationen togs redan i juli
månad ut till Bullerö utanför Sandhamn för taktisk utprovning varvid
den stackars Mr Watts fick sig ett
nytt skrämskott när transportbåten
gick på grund ute på Nämndöfjärden. Så småningom drogs den dock
loss av ett örlogsfartyg och kunde
fortsätta. Den första omgången
flygsoldater som bemannade stationen på Bullerö under sensommaren
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1944 tycks ha närmast ha uppfattat
kommenderingen som en semester.
Tjänsten var inte särskilt betungande, maten och förläggningen (i en
flott sommarstuga som tillhört ingen
mindre än Bruno Liljefors) var bra
och det var gott om tillfällen till sol,
fiske och bad. Man kan förmoda att
avlösningen var mindre förtjusta.
Att bemanna en radarstation i
ett tält i Stockholms ytterskärgård
vintertid var förmodligen inte lika
trevligt. Ytterligare tre stationer
kom också på plats i skärgården redan under augusti, medan den femte
sändes till Kiruna. Stationerna provades bl a under en stor flygvapenövning under förhösten och fungerade i stort sett bra. Rapporteringen

Vintertjänst med ER 2b. Operatörerna
saknade helt skydd mot väder och vind.

nerna aldrig nämns i rapporterna
(och vederbörande var förmodligen
inte ens medveten om deras existens)
så verkar sambandet uppenbart.
Erfarenheterna var så pass goda att
KFF i den 20 oktober beställde totalt 30 stationer, inklusive de 5 redan
levererade. Av dessa levererades 15
per flyg från januari till mars 1945
och de återstående per båt i september 1945. Priset var 1000 pund per
station, inklusive tält, kraftaggregat
och reservdelssats. Nästa insats för
ER 3b kom i februari 1945 då fyra
stationer sattes upp i en kedja från
Pajala till Skellefteå för att övervaka luftrummet i samband med
de tyska truppernas reträtt från
norra Finland. Rapportering skedde
direkt till luftförsvarscentralen (lc)
i Boden. I april flyttades de norrländska stationerna ned till Skåne
och ställdes upp från Listerlandet i
Blekinge till Kullen för att övervaka
luftrummet över sydvästra Östersjön
och Själland med rapportering till
en lc i Malmö. Förmodligen hade
denna omgruppering samband med
planeringen inför ”Operation RD”,
en planerad svensk landstigning på
Bornholm och Själland i det fall de
tyska trupperna i Danmark vägrade
följa en kapitulationsorder.

skedde direkt till en ledningscentral
i E3 (”Jakteskadern”) högkvarter
i ”Tegelhögen” på Gärdet. Reservdelsåtgången var dock avsevärd och
två S 5 hydroplan av vördnadsvärd
ålder var i ständig verksamhet för
att flyga ut delar och reparationspersonal till stationerna. Uppställningen av dessa fyra radarstationer
i Stockholms skärgård satte också
tydliga spår i de samtida rapporterna av neutralitetskränkningar.
Dittills hade jaktflyget sällan lyckats
komma i kontakt med de kränkande
flygplanen och luftvärnet i skärgården hann, trots hög beredskap, ofta
inte komma till skott. Hösten och
vintern 1944/45 genskjuts och identifieras däremot de flesta kränkande
flygplan och luftvärnet öppnar eld
klart oftare. Även om radarstatio-

Radarsjuka
Vid krigsslutet och övergång till
fredsorganisation tilldelades varje
flygflottilj en radarstation. Dessa
ställdes upp någonstans på en lämplig plats på flottiljens hemmabas.
Detta bör ha blivit 19 radarstationer,
en till var och en av 17 flottiljer plus
ytterligare två till F 5 respektive F 21.
Dessutom byggdes 5 eller 6 stationer
om till en fordonsburen variant.
De flesta stationerna ställdes
upp i mindre träbyggnader i nära
anslutning till landningsbanorna,
förmodligen med baktanken att de
även skulle kunna användas som
landningshjälpmedel vid dåligt
väder, men i några fall (F 2, F 5 och
F 21) placerades de i stället i en
hydda på taket av en av hangarerna.
Utrustningarna kunde vid mobilisering ganska lätt plockas ut och
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Den busstransporterade varianten av
TmerIIB. Chassit var av typ Scania
Vabis 8116, tillverkat av Hägglund och
Söner och modifierad av Milotygverkstaden i Strängnäs. Själva radarinstallationen gjordes av CVA i Arboga.

åter göras rörliga. Det kan tyckas
långsökt att använda en radar med
så dålig riktningsnoggrannhet och
höjdmätning som landningshjälpmedel, men det finns åtminstone ett
dokumenterat fall då en B 18 från
F 1 ”pratades ned” på F 8 i Barkarby
i uselt väder med hjälp av ER 3b.
Även när det gäller ER 3b finns det
uppgifter om att de tidigare hade
använts i Nordafrika, och i detta fall
kan det ligga något i uppgifterna. Så
skall det enligt trovärdiga uppgifter
ha påträffats ganska mycket fin sand
inne i elektronikboxarna när de först
öppnades för underhåll. Antennen
bestod av fyra Yagiantenner kopplade i två par (övre och undre). Normalt opererade antennparen i fas,
men de kunde kopplas om i motfas
av operatören. Detta resulterade i att
hela lobmönstret vinklades upp ca
10-12 grader (se bild 8).
Detta kunde användas för en
grov höjdinmätning av ett mål. När
man följde ett mål som närmade
sig fasvände man då och då antennerna. När ekot var lika starkt i
båda lägena befann sig målet på en
linje mitt emellan de båda huvudlobriktningarna. Man noterade då
målavståndet (som kunde mätas
med god precision) varpå en (mycket
ungefärlig) höjd kunde läsas av ur
en tabell. Upplösningen i sidled var
bara ca 20 grader och målekot blev
därför en ganska lång krokig ”korv”
på ”Riktningsmätaren” (PPI:n med
TIFF nr 3 / 2014

yrkesskada förhindrades effektivt av
den svenska byråkratin eftersom den
gällande lagen var från 1927 och inte
kändes vid något sådant som radar.
Symtomen avklingade dock så småningom, men det tog flera år innan
de värst utsatta återhämtade sig.
När det gällde de fordonsburna stationerna fungerade busskrovet som
en effektiv Faradaybur och för de
stationer som monterats i en hydda
Bild 8. Lobdiagram för ER 3b med anten- kunde ett partiellt skydd erhållas
genom att klä taket invändigt med
nerna i fas och motfas. När signalen är
lika stark oberoende av fasning befinner aluminiumfolie, medan det var svårare att göra något åt problemen när
sig målet på “höjdbestämningslinjen“.
stationerna var placerade i tält. Underhåll av elektronik var ett tämligen
okänt område 1945, och underhållet
modern terminologi). När man
av ER 3b lades upp i analogi med
behövde bättre riktningsprecision
hur annan materiel underhölls i FV
än vad ”ögonmåttning” av ekots
och med stöd av ganska summariska
mittpunkt kunde åstadkomma fick
engelska underlag. Det förebygman koppla ur den automatiska angande underhållet delades upp på
tennrotationen och istället manuellt
daglig tillsyn, månadstillsyn och årlig
vrida antennen tills man fick maxitillsyn. Den sistnämnda skedde på
mal signalstyrka. Riktningen lästes
CVA i Arboga, där ER 3b kom att
sedan av direkt på en gradskiva
bli den första av många underhållna
kopplad till antennen. Ett allvarligt
radarutrustningar. CVA var också
problem med utrustningen som först
huvudverkstad för materielen. Egentinte märktes var att operatören satt
ligen var det tänkt att ER 3b snabbt
bara någon meter under antennen
skulle ersättas av mera avancerade
och bara skild från den av ett lager
radarstationer som beställdes i USA
tältduk. Han kom därför att utsät(PS 16) och England (PS 14), men
tas för mycket kraftig radiofrekvent
i båda länderna blev det politiska
strålning, och efter något år började
komplikationer i samband med
de som arbetade kontinuerligt med
leveranserna, och materielen kom
radarn att rapportera symptom
inte i tjänst i Sverige förrän i början
som extrem trötthet, yrsel och svår
av 1950-talet. ER 3b kom därför
huvudvärk, ”radarsjuka”. Några
faktiskt att bli kvar i tjänst ända till
liknande problem uppträdde inte
1955/56, och en eller ett par stationer
med ER 2b där sändarröret var
hölls faktiskt ”vid liv” i ytterligare ett
svagare, antennens riktverkan var
par år, och slogs på då och då för att
mycket bättre och operatörerna satt
vilseleda signalspanare att stationstybakom antennen. Kunskapen om
pen fortfarande var i bruk. En ER 3b
effekterna av radiofrekvent strålning
finns bevarad och kan beskådas på
på människor var obefintlig i Sverige Flygvapenmuseet i Malmslätt.
så man försökte få information via
kontakter med England och USA.
Till en början besvarades inte dessa
frågor med hänvisning till militär
sekretess, men så småningom kröp
det fram att problemet var väl känt
och att det i England därför inte var
tillåtet med mer än två entimmespass per dag per operatör. Försök
Text: Tommy Tyrberg
att få ”radarsjukan” klassad som
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Kära läsare!
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Sommarnöten
Det var inte så komplicerat, eftersom översten är
mor till den menige soldaten! Det var rekord i antalet insända svar som alla dessutom var riktiga.
Vinnare av vårnöten blev
Anders Kempe från Åtvidaberg.
Ett bokpremium kommer med posten.

Sommarnöten bonus
(jubileumsnummer)
Efter det att den gråa kvadraten har plockats bort
så arrangeras bitarna A – D enligt bilden
Inga svar har erhållits så bokpremien sparas till ett annat
tillfälle.

Höstnöten
Fanjunkare Larson behöver flytta sitt säkerhetsskåp
och trappan är för smal men det finns en hiss som
han tror går att använda.
För att slippa testa så vill han räkna ut att det fungerar innan han släpar det tunga säkerhetsskåpet till
hissen!
Skåpet är 1,0 m brett, 0,5 m djupt och 1,8 m högt.
Hissen är cylindrisk med en radie på 0,625 m och har
en dörr på 0,8 m bredd som är 1,9 m hög.
Kommer skåpet att få plats i hissen? I så fall med
hur stor marginal tillgodo?
(Om hissen sedan klarar vilket av skåpets tyngd är
en annan fråga, men det står i hissen att det får vara
maximalt 4 personer i hissen!)
Alla godkända svar deltar i dragningen och ett premium utlovas till vinnaren. Svaren vill vi ha in senast
fredagen den 27:e oktober 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” och med ledstjärnan
Teknisk tjänst i fokus – för framtiden.
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

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

ann-katrin.widing@fmv.se

08-782 65 80

Bo Svensson

Hkpflj

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

FMV

jan.r.lindgren@fmv.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
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Posttidning B
Anneli Gunhardson
Saab AB
581 82 Linköping

TIFF träffar: Anders Holst, chef för Driftstyrning inom Marin
förbandsmateriel i Karlskrona. Läs mer på sidan 6.

Teknisk tjänst i fokus
– för framtiden
TIFF:s hemsida: http://tiff.mil.se

