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OMSLAG
Framsidan: Joel Ursin, Stefan Larsson och
Mattias Eriksson på plats i Halmstad för
utbildning till specialistofficerare.
Foto: Mats Jönsson, Exaktamedia
Baksidan: Joel Ursin har alltid lockats av
att bli helikoptertekniker.
Foto: Mats Jönsson, Exaktamedia
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Ledaren

Bäste TIFF-läsare!
Det är dags för min sista ledare med anledning av
att jag byter befattning i början på 2015. Eftersom
jag också fått NOR (för Nit och Redlighet i rikets
tjänst), så tittade jag igenom numret som kom ut
1984 för att få lite inspiration. Tyvärr lyckades man
det året bara få ut ett nummer. Precis som idag
debatterades då bl a budgetfrågan och om flygvapnet hade en god ekonomi. Intressant att läsa var att
i början på 80-talet hade flygvapnet en valutamix
som innebar att en ett öres skillnad i dollarkursen
innebar en miljonförändring på årsbudgeten. När
dollarns värde ökad från 4.50 till 8 kr innebar det
flera hundra miljoner i kostnadsfördyringar per år.
Det är ett exempel på intressanta historiska artiklar
som man kan hitta i TIFF:s arkiv, som ni når via
nätet under tiff.mil.se! Sen vill jag uppmana alla att
sprida kunskapen om att tidningen går att prenumerera på. Gör som jag om ni träffar någon som inte är
prenumerant. Ta deras adress och skriv in personen
själv under prenumerationssidan på nätet. På det
sättet ökar vi antalet prenumeranter.
Rätt tillgänglighet är något som diskuteras dagligen för olika system och att kravsätta det på rimligt
sätt till tillgänglig ekonomi är en utmaning. Att nå
rätt tillgänglighet är olika beroende på vilken arena
eller vilket system man studerar. Vissa system kan
ha viss tillgänglighet trots att något delsystem är
sönder, medan för andra system kan tillgängligheten
gå ner till noll om ett vitalt delsystem är sönder. Att
beskriva tillgänglighet blir också olika beroende på
hur mycket redundans som är inbyggt i systemet, är
det en individ som står för all tillgänglighet eller är
det flera individer som ska avlösa varandra för att
uppnå krävd tillgänglighet. I tidningen beskrivs hur
en arbetsgrupp arbetar med att förbättra tillgängligheten på JAS 39 Gripen. Gruppen har identifierat en
del förbättringspunkter som ska försöka implementeras hos de olika operatörerna.

Under 2015 kommer, förutom att hitta rätta arbetsformer mellan myndigheterna, också införandet
av PRIO:s funktionalitet avseende MU och TSS att
påbörjas. Första utrullningen påbörjas i maj 2015
och sista planeras att rullas ut i slutet på 2016. För
att få ett riktigt bra införande krävs att alla, som
berörs, genomför den utbildning som krävs. Avancerade användare (AvAn) kommer att vara nyckelpersoner till ett lyckat införande. I tidningen beskrivs
AvAn ytterligare. I kommande nummer så kommer
PRIO-införandet att beskrivas mer.
Slutligen vill jag tacka alla som bidragit till en bra
och informativ tidning under min tid som ansvarig
utgivare och hoppas att ni fortsätter i samma anda
framöver. Jag vill också passa på att önska ”Lycka
till!” till den nye ansvarige utgivaren för tidningen,
kk Anders Steninger. Ni kan läsa mer om vem
Anders är i tidningen.
God Jul och Gott Nytt År alla läsare så får vi se om
jag återkommer under andra former i tidningen
framöver!

Kenneth Raun

Efter årsskiftet är all överföring av personal till
FMV klar. De delar som överförts från Teknikkontoren kommer benämnas Driftstyrningsenheter vid
FMV. Försvarsmaktens teknikkontor kommer efter
årsskiftet att vara organiserade under samma värdförband som tidigare. MSK Flyg kommer delas upp
mellan FM och FMV. En del av MSK Flyg inom
FM kommer benämnas CT-stab (Flygoperatörs teknisk chefs stab) och de resterande delarna kommer
att organiseras i de olika flygsystemgrupperna vid
förbanden.
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Task Force ser över
att tillgängligheten till
JAS 39 Gripen förbättras
För JAS 39 Gripen har det inte varit tydligt när det gäller vilka krav
den svenska operatören har på tillgänglighet mot den bakre logistikkedjan med exempelvis logistiksupport och materielförsörjning.
Projekt Task Force JAS 39 Gripen har till uppgift att se över hur
tillgängligheten för alla operatörer – såväl svenska som utländska –
ska förbättras.

Målsättningen för projektet är att
säkerställa förutsättningarna för tillgänglighetsåtaganden som finns på
JAS 39 Gripen, säger Jörgen Thorin,
projektledare Task Force JAS 39
Gripen. Det gäller att säkerställa att
materielförsörjning fungerar till systemet så att den avtalade tillgängligheten kan upprätthållas – för svensk
och utländska operatörer.
I exportavtalen med Ungern,
Tjeckien och Thailand finns det
definierat vilken tillgänglighet
som Sverige ska producera. Enligt
exportavtalen ställs tillgänglighetskrav även på logistiksupport och
materielförsörjning när det gäller
flygplansparken.
– Skillnaden mellan exportländerna och den svenska operatören
är att det inte finns ett lika tydligt
tillgänglighetsmått när det gäller
vilka krav den svenska operatören
har på tillgänglighet mot den bakre
logistikkedjan med exempelvis logistiksupport och materielförsörjning,
säger Jörgen Thorin. Det är projektgruppens uppgift att titta på det här.
– När vi fick uppdraget från
Högkvarteret insåg vi snart att vi
inte borde göra skillnad på svenska
och utländska operatörer, fortsätter han. I stället borde vi säkerställa
förutsättningar för tillgänglighetsåtaganden mot alla fyra operatörer.
Vi ställde oss också frågan vad det
fanns för tillgänglighetsåtaganden
mot den svenska operatören. Vår
slutsats var att kraven inte var tydligt förankrade.
4

Foto: Thomas Härdelin

Text: Martin Neander

Jörgen Thorin, projektledare Task Force
JAS 39.

Rimlig tillgänglighet
Inom projektgruppen gjordes ett
antagande och man beräknade vad
som skulle kunna vara ett rimligt
tillgänglighetskrav från den svenska
operatören. Projektgruppen kom
fram till att ett sådant krav för den
bakre supportorganisationen borde
motsvara kraven för de utländska
operatörerna.
– I uppdraget ingår att vi ska
dokumentera och verifiera avvikelser, brister och ansvar. Dessa ska vi
sedan systematisera, säger Jörgen
Thorin. Vi ska inte bara åtgärda
symtomen utan komma till botten
av roten till det onda och härleda
det till sjukdomen så att säga. Till
de avvikelser och brister som vi har
identifierat ska vi också ge förslag

på åtgärder. Dessutom ska vi kunna
precisera de effekter som varje enskild åtgärd kan ge.
Högkvarteret har gett projektgruppen stor befogenhet att implementera åtgärderna som de kommit
fram till.
– Representationen i projektgruppen är dessutom bred, säger Jörgen
Thorin. Vi har representanter från
alla viktiga aktörer som har påverkan på materielflödena för JAS. Det
är en relativt liten projektgrupp i
förhållande till uppgiften men alla
har god kännedom om systemet och
den verksamhet som ger support
åt systemet både utomlands och i
Sverige.
Bristande utbildning
Jörgen Thorin berättar att projektgruppen tidigt tog tag i materielbrister gällande reservdelar och
utbytesenheter. Ett annat område
var bristande utbildning som är en
stor orsak till att situationen ser ut
som den gör
– Införandet av PRIO är en av
orsakerna till att vi befinner oss i det
läge vi gör, säger han. Införandet
av det omfattande systemet har inte
säkerställt verksamhetsimplementeringen fullt ut, exempelvis har inte
utbildningsinsatserna nått ända
fram. Utbildningsnivån var överlag
låg. Här behövde vi sätta igång en
riktad insats så att materielen hanteras rätt och att det inte brister i ren
systemhantering.
– Vi identifierade också det faktum att vi vet mycket om exportländerna genom svenska åtagandena
och uppföljningen av dessa men
vi har sämre kunskap om hur det
ser ut för den svenska operatören.
Målet var att skapa en tillgänglighetsbild. Hur ser det ut för hela
systemet oavsett om det är en svensk
eller utländsk operatör? Hur ser det
ut för hela flottan av JAS 39 Gripen?
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JAS 39 Gripen – Kecskemét, Ungern.

De första resultaten fick vi i september i år.
När det gäller inventering och
filiallager behövdes det också hanteras omgående. Den uppgiften har
dock fått vila tills man har genomfört utbildning.
Gräva djupt
– Vi har också fått gräva djupt i
strukturer, processer och ansvarsfördelnings som till exempel bristande
systemkoppling mellan Fenix och
system PRIO, säger Jörgen Thorin.
Vi behövde få igång en partihantering när det gäller flygande materiel
i PRIO för att en systemintegration
med FenixE mot exportländerna
skulle fungera. Det behövde göras
under sommaren i år eftersom integrationen mellan PRIO och FenixE
skulle driftsättas i september.
– Dimensionering av lagernivåer
håller vi även på med från centrallager och utåt, fortsätter han. Det är
i första hand ett MRP-jobb (Material Requirement Planning) för
att kunna sätta rätt lagernivåer. Vi
kommer att genomföra ett möte med
MRP-representanter för hur detta
borde göras bäst på filiallagren.
Vidare har projektgruppen tittat på underhållsberedningar och
reservdelsrekommendationer. I vissa
avseenden med materiel till JAS 39
Gripen brister dessa och de är inte
alltid genomförda på grundläggande
nivå. Det i sig ger obefintliga förutTIFF nr 4 / 2014

sättningar för att klara ett tillgänglighetsåtagande.
Transporter och omloppstider
på framför allt apparatunderhåll
är andra problemområden. Jörgen
Thorin menar att det finns glapp i
den kedjan som gör att omloppstiden blir onödigt lång och att det
finns möjligheter att få bättre snurr
på materielen.
Oklart huvudansvar
– Vi har också diskuterat de oklara
ansvarsförhållanden som existerar,
säger Jörgen Thorin. Det är många
aktörer när gäller försörjningen av
materiel till systemen. Det vi kan
se är att det är oklart vem som har
ansvar och vilket ansvar man har.
Vem har det övergripande ansvaret?
Hur kommunicerar vi med varandra
inom försörjningskedjan? Här finns
det gemensamma krafttag att göra
från alla håll. Vi måste alla börja
samverka för att kunna stödja på
operatörerna på bästa sätt.
Jörgen Thorin påpekar emellertid
att förmågan till materielförsörjning
blir allt bättre:
– Det är små förbättringar men vi
har inte heller trott på revolutionerande förändringar i projektgruppen. De riktigt stora effekterna blir i
slutet av projekttiden. Vi har besökt
Tjeckien i september och där sa man
att situationen nu är klart bättre än
den var vid årsskiftet. Vi får även
liknande signaler från Thailand. I

slutet av november ska vi besöka
Ungern.
Avgränsat uppdrag
En av utmaningarna med projekt
Task Force JAS 39 Gripen är att det
har varit nödvändigt att avgränsa
uppgiften för att den ska bli genomförbar.
– Vi har inriktat oss på ett fredsproduktionsperspektiv och inte
omhändertagit en ökad beredskap.
Incidentberedskapen är inkluderad
men inget mer, säger Jörgen Thorin.
Gruppen är inte formad för att lösa
den uppgiften och det ligger i ett helt
annat strategiskt perspektiv och nivå
inom Försvarsmakten att hantera
det.
I juni 2015 ska projektgruppen lämna ifrån sig slutrapporten
gällande uppgiften. Slutrapporten
ska innehålla referat om vad som
gjorts, vad som varit ansatsen och
vad det ska leda till. Dessutom ska
det ingå konkreta till förslag om
fortsatt arbete, punkter att bevaka,
och några avslutande kommentarer
om hur projektgruppen ser på sina
slutsatser.
– Vissa åtgärder som vi föreslår
behöver följas upp och bevakas efter
juni 2015. Hur det ska gå till är inte
klarlagt i dag. Det måste i någon
mån vara en organisation som kan
följa upp åtgärderna så att vi tar
hand om det gentemot uppdragsgivaren, avslutar Jörgen Thorin. Q
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I TIFF nr 4/2013 finns den
inledande artikeln om
specialistofficerare i teknisk
tjänst. I det här numret
har TIFF träffat tre specialistofficerselever som går
utbildningen på FMTS i
Halmstad.

Joel Ursin, 26 år, Stefan Larsson 24
år, och Mattias Eriksson 25 år är de
blivande specialistofficerarna som
TIFF träffade en kulen novemberdag i Halmstad. Joel utbildar sig till
helikoptertekniker medan Mattias
och Stefan utbildar sig till systemtekniker i flottan.
Joel började i augusti förra året på
Militärhögskolan (MHS) för att läsa
grundläggande officersutbildning
med inriktning på att bli specialistofficer. Utbildningen på MHS är
inriktad på ledarskap, pedagogik,
säkerhetspolitik, strategi, militärengelska, taktik samt fysiskt stridsvärde
(idrott).
I januari i år började han på
FMTS i Halmstad. Utbildningen
började med en grundläggande
flygteknisk inriktning. Helikoptertekniker, flygtekniker, transportflygtekniker och UAV (Unmanned
Air Vehicle)-tekniker har alla läst
samma utbildning gemensamt.
– Vi har fått lära oss hur man
jobbar i hangar, fått en känsla för
verktyg och arbetat med säkerheten, säger Joel. Vi har också haft
ämnen som fysik, matematik,
materiallära och verkstadsteknik.
Allt ifrån verktygskunskap och de
olika materialens egenskaper till hur
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cerare på väg framåt
man nitar och lagar till exempel en
flygplansplåt. Man har fått lära sig
de grundläggande färdigheterna.
Hangarutbildning
Före sommaren i år gick man sedan
över till hangaren för att få utbildning där. Det har inte bara varit
specialinriktning på helikopter utan
den primära utbildningen i hangaren är för att man ska veta hur man
arbetar i den miljön på sina hemmaförband. Det är viktigt att känna till
arbetsmetodiken och vilka föreskrifter som gäller, samt att också veta
var verktygen finns i hangaren. Inte
minst säkerhetstänkandet är av stor
betydelse.
– Det har varit olika utbildningsmoment i hangaren som exempelvis
verktygshantering, hur man dokumenterar ett arbete, hur plutonchefen delar ut arbete, och hur det
specifika jobbet ska utföras enligt
arbetsbeskrivningen, säger Joel. Det
gäller även att lära sig hitta i föreskrifterna och veta var man får tag i
information. Man måste bli familjär
med systemet och att ha säkerheten
i åtanke. Det är viktigt att träna på
kontroll av eget arbete och kamratkontroll som en naturlig och positiv
del av flygsäkerhetsarbetet.

– Det har varit en relativt jämn
fördelning mellan teori och praktik
i utbildningen, fortsätter han. Så
gott som hela vårkanten var det
mer teori innan vi gick över till
att vara i hangaren för praktiska
uppgifter.
Häftig helikopterkunskap
Varför vill han då bli helikoptertekniker?
– Det lockar bland annat för att
det är häftigt. I grunden är jag elektriker och en av de få i utbildningen
som kommit från den civila sidan.
Många andra har gått från GMU
och vidare, medan jag har värnpliktig bakgrund. Jag är tekniskt inriktad och det händer mycket intressant
och spännande i flygvapnet.
De som har sökt helikopterinriktningen har fått önska var de
sedan vill vara. Joel ska till Helikopterflottiljens tredje skvadron i
Kallinge vilket var hans första val.
Han fick beskedet i januari och
det var positivt att få det så tidigt
på grund av kommande planering,
menar Joel.
Efter att utbildningen avslutats
ska han tillbaka till FMTS för att
läsa helikoptermodulen i två veckor
i början av 2015. Senare kommer

Joel Ursin.

han även att genomföra typutbildning på de helikoptrar som han ska
jobba på.
Hjälpmekaniker först
– Den framtida yrkesrollen på
förbandet blir att jag ska kunna leda
en grupp som till exempel en pluton
men meningen är att jag på skvadronen i Kallinge först blir A3-mekaniker, hjälpmekaniker, för att lära
sig hur man jobbar på hemmaförbandet, säger Joel. När man sedan
har skolats in är avsikten att man
ska läsa vidare och bli B1-tekniker.

>>>

Joel Ursin visar TIFF:s reportageteam en HKP 9, utbildningen har en relativt jämn fördelning mellan teori och praktik.
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Jag kommer då tillbaka till FMTS i
1,5 år och läser fördjupande kurser
i flygteknik. Efter den utbildningen
ska jag kunna leda ett arbetslag och
göra djupare underhållsarbete samt
felsökning på helikopter.
Joel tycker att han har nytta av sin
elektrikerbakgrund. Han har fyra år
bakom sig i yrket. Både i verktygshanteringen och när det gäller förståelse för vilka konsekvenser olika
ingrepp kan få. I den teoretiska
delen där han har läst ellära har han
haft försteg. Elektronikförståelse blir
allt viktigare när systemen blir mer
komplexa. Han funderar eventuellt
på att gå vidare och utbilda sig som
elingenjör på helikopter.
– Det är mer avancerad elektronik
i de nya helikoptrarna. Helikopter
14 har ”fly by wire”, det innebär
att det bara är elektrisk överföring
från styrspak till rotorn. Det är inga
linor och stag som det är på tidigare
helikoptermodeller. Det är dock
en fördel att få utbilda sig på äldre
system eftersom det är lättare att
förstå det mer mekaniska systemet
och börja på det.
SSS före FMTS
Mattias Eriksson och Stefan Larsson började på Sjöstridsskolan
(SSS) i Karlskrona med utbildning i
ledarskap, pedagogik, sjömanskap,

taktik och strategi, skyddstjänst,
brandsläckning och sjukvård. De
kom till FMTS i februari i år för den
tekniska delen av utbildningen.
– I Halmstad började vi med att
läsa en utbildning i elektroteknik
på högskolan – 15 högskolepoäng,
säger Mattias. I utbildningen ingick
ellära, reglerteknik, digitalteknik
och elektronik. Vi har sedan haft
tekniska kurser på FMTS i till exempel radioteknik, radarteknik, och
sonarteknik. Avsikten är att vi ska
kunna bygga upp en bred teknisk
grund inför kommande tjänst.
Stefan Larsson berättar att han
och Mattias efter utbildningens slut
på FMTS kommer att fortsätta på
SSS med en mer typinriktad utbildning som fokuserar på respektive
fartygstyp som de ska tjänstgöra på.
De fortsätter på FMTS i Halmstad
fram till och med mars 2015.
Små klasser
– Eftersom det bara är Mattias och
jag som studerar här och vi ska hålla
på med olika fartygssystem så blir
det små klasser. Det finns ju för och
nackdelar med det, menar Stefan. På
SSS ska vi omsätta det som vi har
lärt oss på FMTS i praktiken. Då
blir det mer specifik praktisk utbildning gällande de respektive system
vi ska arbeta med. Efter sommaren

– Åtta timmars föreläsning
på en dag och sedan skulle
man hem och plugga och det
var även uppgifter mellan
föreläsningarna. Men det var
samtidigt kul och man lärde
sig oerhört mycket.
Mattias Eriksson

2015 kommer vi att, på SSS komplettera det vi inte har kunnat läsa
klart här på FMTS.
Bägge har sökt till fjärde sjöstridsflottiljen på Berga i framtiden.
Mattias kommer att tjänstgöra på
en Visbykorvett som systemtekniskt
befäl. Stefan ska till minröjningsfartyg typ Koster också som systemtekniskt befäl.
Innan han började läsa till specialistofficer har Mattias varit anställd
sjöman som systemtekniker på Visbykorvett. Han kommer att ha hand
om drift, underhåll och reparationer
av all elektronik, allt från datorer
och radarsystem till sonarsystem
och radioapparater.

Det är FMTS som håller i
Joels, Stefans och Mattias
utbildning i Halmstad.
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Mattias Eriksson, till vänster, och Stefan Larsson.

– Det är en stor bredd inom det
tekniska området och mycket ansvar
att se till att allt funkar, säger Mattias. Elektroniken är hjärnan på
fartyget. Det är hur mycket datorer
som helst så jag kommer att kunna
lite om mycket och aldrig bli fullärd.
Jag kommer att arbetsleda två sjömän som systemtekniker ombord.
Jag hade ju tidigare den rollen och
flyttar nu alltså upp ett steg.
Nästa steg
Stefan har också jobbat som sjöman
och systemtekniker på typ Koster.
– Vi kommer att ha en systemteknisk officer över oss på fartygen. Det
blir nästa steg för oss i karriären,
säger Stefan. Att vara specialisofficer innebär mer ansvar. Dessutom
kan man också vara med mer och
bestämma vad som ska göras.
När det gäller vad som har varit
tuffast så här långt i utbildningen
menar Joel att det var att läsa
motorlära.
– Det har varit mycket avancerad
TIFF nr 4 / 2014

teknik att lära sig om jetmotorn och
dess inbördes delar. Vi hade inhyrda
lärare från norska försvaret som
höll utbildningen. Det tog en stund
innan man kom in i språket. Dessutom var underlaget på engelska
medan provet var på svenska.
Högskoleutbildning i elektroteknik i Halmstad var jobbigast för
Stefan och Mattias.
– Vi fick studera till åtta-nio på
kvällen, säger Mattias. Det var högt
tempo och mycket teori. Åtta timmars föreläsning på en dag och sedan skulle man hem och plugga och
det var även uppgifter mellan föreläsningarna. Men det var samtidigt kul
och man lärde sig oerhört mycket.
Framtidsmålen
Målen för killarna i framtiden är klara:
– Jag vill bli färdtekniker på helikopter, säger Joel. Det kan innebära
flera olika uppgifter ombord och det
verkar spännande.
Mattias mål är att bli systemteknisk officer på ett fartyg.

– Mitt mål, menar Stefan, är att
bli kunnig och lära sig systemen på
fartygen. Sedan blir det nog till att
gå i land och eventuellt bli utbildare. Q
Förkortningar
UAV
Unmanned Air Vehicle

TIFF TRÄFFAR

Text:
Martin Neander
Foto:
Mats Jönsson, Exaktamedia
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TIC 2014

– Framtidens teknikinformation
För femte gången arrangerades det en konferens om TIC (Teknikinformation i Centrum). Denna gång
med den nybildade branchorganisationen BOTI som arrangör av TIC2014. Syftet med konferensen var
att skapa en inspirerande mötesplats runt teknikinformation. Konferensen riktade sig mot företag och
organisationer som har produkter, tjänster eller processer med behov av teknisk dokumentation.
Temat var nytänkande teknikinformation, med lösningar till de ständigt ökade krav som ställs
på dokumentation. Bland föredragshållare fanns t ex ”kända” namn som Christer Olsson,
Sara Lövestam och Bengt Wahlström.

Minnesgoda TIFF-läsare känner
igen denna konferens från TIFF nr
4/2012 och 4/2013. Där man kan
läsa vidare om det nu avslutade
TIC-projektet (ett EU 2-projekt),
som tidigare har varit värd för konferensen.
Sedan TIC-projektets avslutning
har nu ”verksamheten” övertagits av
den nystartade BranschOrganisationen för TeknikInformation (BOTI).

BOTI
Visionen är ” BOTI – Mötesplatsen
för företag och organisationer där
teknikinformationsbranschen i Sverige utvecklas”.
BOTI vill lyfta fram potentialen
i bra teknikinformation på såväl en
nationell som internationell nivå. De
gör det genom samverkan mellan
sina medlemmar, företag och organisationer i branschen.
Med bra teknikinformation görs
en produkt mer konkurrenskraftig
och får en lägre livscykelkostnad.
BOTI vill höja statusen för teknikinformation genom att:
10

• Skapa naturliga mötesplatser för
medlemmar, företag och organisationer som arbetar med teknikinformation.
• Medverka till att utbildningar
skapas, som lockar fler till yrket och
branschen.
• Skapa opinion kring teknikinformation.
• Utveckla standarder och gemensam nomenklatur.
BOTI:s verktyg för samverkan är:
• En informativ och interaktiv hemsida.
• Konferenser.
• Registerkatalog.
• Erbjuda utbildningar och kurser,
interna och externa.
• Erfarenhetsutbyte.
• Nätverk.
• Intern nyhetsspridning.
• Kopplingar till andra nätverk och
föreningar.

ord inte enskilda personer (som
för t ex FTI, Föreningen Teknisk
Information) som kan bli medlemmar i BOTI utan organisationer.
För närvarande är det 17 företag,
myndigheter och lärosäten som är
medlemmar.
Sociala medier
BOTI:s hemsida har denna adress;
http://www.boti.se/
BOTI har även en LinkedIn-sida
som BOTI uppmanar intresserade
att aktivera sig i.

Medlemskap
Alla företag och organisationer med
professionell verksamhet att hantera
teknisk information kan bli medlemmar. Verksamheten ska vara regelbunden under minst två på varandra
följande bokslut. Det är med andra
TIFF nr 4 / 2014

Lars Anderson från BOTI:s styrelse.

Konferensen
Den 4 – 5 november 2014 samlades
ett cirka 125 teknikinformationsintresserade personer, myndighetsrepresentanters och ett 10-tal utställare för en konferens i Sollentuna
norr om Stockholm.
Vi fick först reda på historiken
bakom bildandet och utformningen
av BOTI som organisation. Mötesdeltagarna fick därefter ta del av en
stor variation av föredrag grupperade i tre olika block; 1. Framtidens
plattformar för teknikinformation.
2. Språket – grunden för all kommunikation. 3. Organisation, processer
och metoder.
I anslutning till konferensen så var
det även en mässa där utställare från
branschen visade sina produkter och
tjänster.
Noteringar från några föredrag
Framtidens plattformar för teknikinformation. Bengt Wahlström
presenterade lite framtidsspaningar i
”Teknikinformation i den nya verkligheten”. Om tjugo år tror vissa att

Mingel, fika och utställare under TIC2014.

Bengt Wahlström
framtidsspanar.

varannan person, även soldater, har
ett yrke som inte behövs. Detta då
vi kommer in i något som kallas för
den andra maskinåldern då datorer,

algoritmer och robotar förutspås
revolutionera arbetet. Vi bör försöka
utnyttja den dagliga ställtiden till
omvärldsanalyser och Bengt sa
att om man inte har gjort ett enda
misstag under en dag så har det inte
varit en bra dag. Eller för att citera
Wayne Gretsky ”Nyckeln till framgång ligger i att komma först till den
platsen där pucken kommer att vara
nästa gång”. Vill du ta del av flera
spaningar se http://trender.net/.
Under Gerke Mulders föredrag
”Augmented reality som verktyg
för teknisk dokumentation” fick vi
en presentation på utnyttjandet av
”goggles”. Med hjälp av glasögonen med tillhörande programvara
inklusive en 3D-modell av objektet
(som kan identifieras med t ex en
QR-kod) i kombination med fysiskt
objekt kan en tekniker får hjälp vid
genomförande av materielunderhåll. En teknik som bör ha många
framtida tillämpningsområden;
utbildning, experthjälp, stöd vid genomförande av underhållsåtgärder. >>>

Några av deltagarna under
TIC2014 i Sollentuna lyssnandes på Gerke Mulders
föredrag ”Augmented reality
som verktyg för teknisk
dokumentation”.
TIFF nr 4 / 2014
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Gerke Mulder.

Augmented reality.
Foto: Etteplan

Även utformningen på de tekniska
instruktionerna kan förbättras och
produceras snabbare om man inför
STE (Simplified Technical English) och satsar på STI (Simplified
Technical Illustration). Dessutom
minskas risken för missförstånd om
bl a dessa två standarder används.

Declan Madden.

Var manualerna bättre förr?

I föredraget ”Lärdomar från
att studera hur brukare använder
dokumentation online” av Morgan
Ericsson (Linnéuniversitetet) presenterades studier i hur man kan mäta
informationskvalitet på ett automatiserat sätt. Viktigt att tänka på när
det gäller alla dokumentation är att
den alltid ska tjäna ett syfte!

• Tydligt budskap.
• Relevant innehåll.
• Lämpligt ordförråd.
• Konsekvent.
Dag 1 avslutades med ett mycket
underhållande föredrag, ”Grejen
med svenska språket” av svenskläraren, tillika författaren Sara
Lövestam. Sara talade med mycket
stor entusiasm och inlevelse om det
svenska språkets grammatik.

Sara Lövestam.

Organisation, processer och metoder
Många fick sig nog flera aha-upplevelser och nya intressanta infallsvinklar under föredraget ”Gamification i vardagen och för teknisk
information”, av och med Christer
Olsson och Ola Janson. Kommunikation är viktigt samt ”sunt förnuft
och vanligt mellanmänskligt hyfs”
för att citera Christer. Vad gör de
framgångsrika som de som inte
lyckas lika bra inte gör? Väldigt lite

>>>

Språket – grunden
för all kommunikation
I föreläsningen ” Technical Swenglish, no thanks!” av Declan Madden
fick vi lite bra tips på hur man ska
och inte ska göra när texter skrivs
på engelska. Skriv inte för långa
meningar men heller inte minimalistiskt. Nyckeln till effektiv teknisk
dokumentation sammanfattade
Declan så här, vilket givetvis även
går att applicera på svenska:
• God läsbarhet.
• Rätt meningsbyggnad.
• Bra grammatik.
12
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Reflektioner från deltagare
Samma snabba tre frågor, som förra året, till några av deltagarna på konferensen:

1 Var det något som var speciellt intressant under konferensen?
2 Vad har denna konferens givit dig?
3 Vad tar du med dig hem från denna konferens?

Johan Thornadtsson
– Sigma Technology
Sweden (vVD)

1. De många framtidsspaningarna och alla tecken på
förändringar i branschen som
kommer att göra teknikinformation ännu bättre.
2. Massor av intressanta
diskussioner med kollegor
i branschen, samtal med
teknikinformatörer, forskare,
affärsutvecklare och andra
spännande människor.
3. En mycket bra känsla av
hur kul de kommande åren
kommer att vara för oss som
jobbar med teknikinformation.

Magnus Eriksson
– Combitech (Teknikinformatör/ILS)

1. Föreläsningen om Augmented reality (TIFF-redaktionens anmärkning; av Gerke
Mulder) var intressant. Det
tror jag är teknikinformationens framtid. Inte uteslutande men till stor del.
Föreläsningen om språk
(TIFF-redaktionens anmärkning; ”Grejen med svenska
språket” av Sara Lövestam)
var också bra.
2. Insikten om att skilja
på teknikpresentation och
teknikinformation. Det är
faktiskt olika saker.
3. Vetskapen om att informatörens och skribentens roll
fortfarande är viktig. Trots
mängder av verktyg och plattformar måste det fortfarande
finnas människor som tar
fram begriplig information.

Jesper Netinder – Semcon
Product Information
(Team Manager)

1. Det känns som att vi börjar
nå ett paradigmskifte inom
teknikinformation. Branschen
sitter nu i framsätet igen och
tekniken har börjat hinna ifatt
de lösningar vi som efterfrågas.
2. Framför allt är det en återträff, vi är många som känner
igen varandra från många års
arbete inom teknikinformation. Det blir på så vis en
sondering av kollegor, kunder
och konkurrenter.
3. Inspiration. Man plockar
upp axplock från varje personligt möte och föredrag
och det ger en idéer för egna
lösningar framöver.

Mats Ireby
– Syntell AB (Konsult)

1. Väldigt intressant föreläsning
om ”Gamification” (TIFF-redaktionens anmärkning; ”Gamification i vardagen och för teknisk
information” av Christer Olsson
och Ola Janson).
Även föreläsningen om
”Teknikinformation i den nya
verkligheten” (TIFF-redaktionens anmärkning; av Bengt
Wahlström) väckte en hel del
nya tankar.
2. Det är alltid både trevligt
och givande att träffa kollegor
(gamla bekantingar och nya).
Jag har även fått chans att
träffa potentiella framtida kunder och fått ett par nya uppslag/
idéer att jobba vidare med.
3. Det har varit en intressant
konferens med många givande
föreläsningar.
Jag hoppas att jag kommer att
ta med mig budskapet om att
”våga förändra”, att inte vara
nöjd utan ständigt jobba med
utveckling och förbättring.

LÄNKTIPS
www.boti.se • http://trender.net/ • http://www.freebase.com/
• LinkedIn-sida https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=6657186&trk=anet_ug_hm
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Ola Janson.

egentliget utan det är mest detaljer.
De som inte lyckas tror att skillnaden är mycket större än vad den
egentligen är. Tänk på vad de mest
framgångsrika idrottsutövarna gör;
1. Agerar – 2. Reflekterar – 3. Lär –
1. Agerar – osv. Christer sade även
”Allt i ditt liv är under utveckling eller avveckling. Behålla är en livfarlig
strategi och att rutiner är farligt.”.
Ola pratade om gamification (Wikipedia; är användandet av spelmekanismer inom verksamheter som
traditionellt inte hör samman med
spelande - exempelvis handel, IT,
transport eller utbildning [spelifierat
lärande].). Träningsappen ”Runkeeper” togs upp som ett exempel på
gamification. I all kommunikation
är det viktigt att man först förstår
sedan att man gör sig förstådd. Hur
vet man när man är klar med något
i dokumentationen, spelet, osv?
Jo när man inte kan ta bort något

Christer Olsson.

mera! Fokusera inte på rädslan att
misslyckas utan fokusera på framåtskridande. Vikten av feedback är
också oerhört värdefullt.
I föredraget ”Semantiskt förstärkt
information och länkat-data i komplexa processer” av Fredric Landqvist
(Göteborgs Universitet/Chalmers)
fick vi reda på att innehåll (content)
är en mycket gammal företeelse.
Även att vi ”alltid” har behövt någon
form av avkodare för att kunna tolka
informationen. Rosettastenen för hieroglyfer är en gammal avkodare och
Google topics (http://www.freebase.
com/) är en modern företeelse som
gör att man kan hitta information på
webben med hjälp av relationer mellan olika ”objekt”.
Dagen avslutades med att vi fick
höra lite om hur det är på företagen Ericsson och på Elekta när det
gäller tekinkinformation som båda
är på väg mot eller redan har infört

Fredric Landqvist.

OASIS-standarden DITA (Darwin
Information Typing Architectur).
DITA är en XML-datamodell som
bygger på ”Topics”. XML i sig är
mycket användbar om det är frågan
om många översättningar till olika
språk, om informationen har en
lång livslängd med många uppdateringar eller om det finns behov av att
konfigurationsstyra informationen
för olika målgrupper, kunder eller
varianter på produkter.
Presentationer från konferensen
Denna typ av sammankomster
är mycket givande då personer,
myndigheter och företag från
olika områden och med varierande
bakgrund får möjligheten att träffas för att utbyta erfarenheter. Har
du möjlighet och är intresserad av
teknikinformation så uppmanas
du ta del av presentationerna från
konferensen som kommer att läggas
upp på BOTI:s egen hemsida http://
www.boti.se/ samt även att inkomma
med förslag på föredrag till nästa års
konferens.
Framtiden
Även nästa år planeras det att genomföra en konferens. Fram till dess
så uppmanas vi till ett aktivt deltagande i t ex BOTI:s LinkeIn-sida.

BOTI:s vice ordförande och konferensens moderator,
Johan Thornadtsson, sammanfattar dagen.
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Text och foto:
Thomas Härdelin, Saab AB
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Anders Steninger
– ny blivande ansvarig utgivare för TIFF
Hej, jag heter Anders
Steninger, är 55 år
och mariningenjör.
Jag började i Försvarsmakten 1978 som
mariningenjörsaspirant
vid Kungl. Sjökrigskolan. Efter grundläggande utbildning
bar det iväg på en sex
månaders långresa med
HMS Älvsnabben. När
jag kom hem blev det
maskinutbildning för
att därefter tjänstgöra
i maskin ombord på
jagaren HMS Småland.
Hösten 1979 började jag
på KTH där jag läste
till civilingenjör inom
maskinteknik/skeppsbyggeri. Studierna på
KTH varvades med sommarkurser
och praktikarbete.
Samtidigt som jag slutförde mina
studier började jag arbeta som
lärare/kurschef, först på Kungl.
Sjökrigskolan och därefter Berga
Örlogskolor. Sedan bar det iväg till
Rindö där jag var kontrollant vid
dåvarande Stockholms Kustartilleriförsvar Materielförvaltning.
Därefter blev det ett antal år med
tjänstgöring vid fartygsförband.
Först som maskinist ombord på
robotbåtar och patrullbåtar i Karlskrona och därefter som divisionsingenjör för 44. Robotsdivisionen i
Karlskrona och sedan 48. Patrullbåtsdivisionen i Göteborg.
Hösten 1991 anställdes jag vid
FMV:s Fartygsavdelning. Där arbetade jag i Göteborgskorvett projektet
som delprojektledare för fartygsystemen i två år innan det blev dags
MHS Stabskurs. Efter den utbildningen anställdes jag åter vid FMV:s
Fartygsavdelning och blev snart
projektledare för Göteborgskorvett
projektet.
Våren 1999 lämnade jag FMV och
tjänstgjorde under drygt ett år på
Marincentrum. Där var jag inblanTIFF nr 4 / 2014

dad i arbetet med omstruktureringen
av marinen inför försvarsbeslutet år
2000. Ett viktigt beslut var då införande av Teknikkontoren, vilket jag
deltog i grundandet av. Det arbete
som jag hade genomfört på Marincentrum avseende Teknikkontoren
fick jag förmånen att förverkliga,
då jag sommaren år 2000 anställdes
som avdelningschef för delsystem avdelningen på det nybildade Teknikkontor Fartyg (TeK Ftg).
År 2003 kom jag till Rindö och
blev Chef Amfibieteknikavdelningen. Avdelningens uppgift var i
huvudsak att leda genomförandet av
teknisk tjänst för de materielsystem,
med ingående delsystem, som användes vid amfibieförbandet (Amf
1) på Rindö. Inom avdelningen
fanns också en kvalificerad undervattensarbetsenhet som bl a deltog i
bärgningen av DC-3:an.
När jag kom åter på FMV 2005
blev jag först Verksamhetsgruppledare (VGL) för Amfibie/Minkrigs/
Trängfartygssystem som jag var i
knappt 2 år och blev därefter Chef
AK Sjö Amfibie, Min och Trängfartygssystem (Sjö AMT) fram till
våren 2010.

Efter FMV kom jag
till LEDS PRIO där jag
under drygt ett år arbetade som planeringschef
för att sommaren 2011
bli införandeprojektledare för dels Inf 4 (Styra
personalförsörjning och
Utbildningsadministration) och dels Inf 4.2
(Ny personalstruktur,
Införandet av Hv i
PRIO, Lönebildning
samt systemstöd för Försvarsmaktsavtalet).
Efter driftsättningen
av Inf 4.2 var klar, var
tanken att jag skulle vara
kvar på LEDS PRIO,
men en kombination av
att jag erhållit kunskaper
om PRIO HR, beslutet
att införa PRIO Lön och
att processledaren för Personaladministration vid Personalstaben (PCL
PA) skulle gå i pension medförde
att jag kom till Personalstaben vid
årsskiftet 2013 som PCL PA. En av
huvuduppgifterna har varit att från
ett verksamhetperspektiv säkra införandet av PRIO Lön.
Under 2014 har jag dels varit utlånad till PROD Stab för att driva ett
förändringsledningsprojekt avseende
Drift och förvaltning inför driftsättningen av PRIO Lön och dels från
september även vara ansvarig för
Extra Ordinär Support efter Inf 5-6
GL2.
Nu vid årsskiftet tar jag över efter
Kenneth Raun och blir därmed
ansvarig utgivare för TIFF. Det skall
bli spännande!
Privat är jag gift med Eivor och
vi har två söner på 22 år respektive
19 år. Vi bor i Gustavsberg, vilket
vi trivs mycket bra med. På fritiden
umgås jag med familjen, vänner och
ägnar mig gärna åt segling både i
Sverige och i Medelhavet. Jag är
också ordförande i vår bostadsrättsförening.
Anders Steninger
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Försvarsmaktens
Logistik- och Motorskola
Att logistik har en stor betydelse vid genomförandet av militära operationer finns det
många exempel på i historien och i vår samtid. Därför är det viktigt att Försvarsmakten
förfogar över duktiga logistikofficerare som kan planera, förbereda och genomföra de
insatser som krävs för att få trupp och förnödenheter till rätt plats vid rätt tid.
Vid Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola (LogS) bedrivs såväl utbildning
av framtidens logistikofficerare som utveckling av materiel och metoder.

Bakgrund. LogS bildades formellt
för nio år sedan med delar ur
Arméns tekniska skola (ATS) och
Bas- och Underhållsskolan när såväl
ATS som FMHS (Försvarsmaktens Halmstadsskolor) avvecklades
genom ett försvarsbeslut 2004.
Denna nya skola förlades till Skövde
och ingår i dag i Trängregementet,
som är ett försvarsmaktsgemensamt
regemente. Efter skolans formella
tillblivelse vidtog arbetet med förberedelser och samordning. I samma
veva överfördes Arméns motorskola,
som ingått i ATS, till Skövde. LogS
startade på allvar sommaren 2007.
Därefter togs allt raskare steg mot
en modern skola med allt vad det
innebar avseende skoladministration, kursplaner etc.
Initialt var LogS utspridd på
tre platser i Skövde garnison, vilket inte var optimalt
1:a logbat
då syftet var att skapa en
sammanhållen skola med
samordnad utbildning inom
funktionen logistik och motortjänst. Tillgängliga lokaler var inte ändamålsenliga.
Beslut att investera i en ny
skolbyggnad för Motorskolan fanns sedan tidigare men
förändrade ekonomiska förutsättningar i Försvarsmakten samt osäkerheter kring
byggnadens placering försenade processen. Sensommaren 2010 kunde dock det
första spadtaget tas och två
16

år senare stod skolans
nya lokaler färdiga i
utkanten av garnisonsområdet. I den nya
skolbyggnaden med
tusentals kvadratmeter
lektionssalar, vårdoch utbildningshallar, LogS heralkontor samt personal- diska vapen
utrymmen finns alla sedan 2009.
förutsättningar för att
bedriva integrerad utbildning.
Organisation
Under åren 2007 till 2010 genomfördes vid LogS flera omgångar av
harmoniseringsarbeten vad gäl-

ler organisation och bemanning.
Främst handlade detta om att
åstadkomma en helhet; en skola
med en gemensam organisationsstruktur som kan leverera kvalitetssäkrad utbildning. Andra vinster var
att man därmed skapade enkelhet
och tydlighet för insatschefer vars
personal var vid skolan i egenskap
av instruktörer eller elever, fick en
samordnad funktionsutveckling
och bättre förmåga att hantera
utbildningsvolymerna. I dag är
LogS organiserat i fyra sektioner:
Utbildningssektionen, Logistik- och
Motorsektionen, Utvecklingssektionen samt Administration- och

Regchef
stab
2:a logbat

Movcon

LogS

C LogS
&
Utbildningschef

Stf C LogS
&
Utvecklingschef

Utbsekt.

Bitr.
Utbildningschef

Logistik &
Motorsekt

Utvsekt.

Adm & Stödsekt.

LogS organisationsstruktur.
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Foto: Tony Bohman.

Utbildningssituation från Uganda 2013.

stödsektionen. Skolledningen består
av skolchef (tillika utbildningschef)
och ställföreträdande skolchef (tilllika utvecklingschef).
Utbildning
LogS är en formell utbildningsinstitution som har tre stora uppdrag, varav två finns inom utbildning:
• Det ena är att utbilda Försvarsmaktens framtida ledare, officerare
och specialistofficerare.
• Det andra är att utbilda och vidareutveckla instruktörer och brukare.
Officerskadetterna går tre år på
Försvarsmaktens högskola MHS
Karlberg innan de blir officerare.
Två av sex terminer är verksamhetsförlagd utbildning, dvs kadetter går en fördjupad utbildning
ute på funktionsskolorna (LogS).
Officersprogrammet lyder under
högskoleförordningen och följer alla
regelverk som styr högskolan. Som
specialistofficerare går man tre terminer på LogS, alternativt ett år om
man kommer från soldatleden. När
utbildningen är slut går specialistoffiTIFF nr 4 / 2014

ceraren tillbaka och arbetar inom sin
nya profession på sitt krigsförband.
Yrkes- och Befattningsutbildningar
(YBK) är de kurser som i första hand
vänder sig till personal som redan är
anställda på förbanden. Utbildningarna omfattas av kurser inom logistikledning, förnödenhetsförsörjning,
kommunikationstjänst, fordonstjänst
och farligt gods. Längden på dessa
kurser varierar men för blivande
instruktörer handlar kurser alltifrån
några dagar (brukarutbildningar) till
flera veckor för de mest omfattande
instruktörsutbildningarna. Brukarna
är oftast personer som behöver uppdatera eller få kunskap om hur man
fraktar exempelvis farligt gods eller
hanterar en truck. De kommer till
oss, genomför sin utbildning och är
snabbt tillbaka i sin vardag och kan
använda kunskaperna direkt.
Utveckling
Detta är LogS tredje större uppdrag:
att kravställa och ta fram ny materiel och fordon som är kopplat till
Försvarsmaktens verksamhet inom

logistik. Denna uppgift hanteras av
Utvecklingssektion. Sektionens uppgift är att utveckla operativa/taktiska
logistikförband och föreslå optimerade logistiklösningar för förbandsbunden logistik. Arbetet omfattas bland
annat av att rekommendera logistikmateriel, genomföra studier, ta fram
stabspublikationer samt utveckla
metoder. Även om personalen vid Utvecklingssektionen ofta stödjer FMV
och HKV så får närheten mellan
utveckling och utbildning på skolan
synergieffekter. Det är inte ovanligt
att utvecklingsofficerare tas i anspråk
som lärare och att instruktörer och
utbildare från andra sektioner deltar
i olika utvecklingsprojekt.
Internationellt samarbete
LogS deltar i diverse internationella
samarbeten, främst inom ramen
för NORDEFCO (Nordic Defence
Cooperation). Detta är, som namnet avslöjar, ett samarbete mellan
länderna i Norden och går ut på att
genom samverkan stärka försvarsförmågan hos respektive nation. För

>>>
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Foto: Jonas H Pettersson, LogS.

Bandvagnsutbildning.

LogS del har samarbeten inletts med
FKL (Forsvarets kompetansesenter
for logistikk og operative støtte)
i Norge; Aalborg Logistikskola i
Danmark och Logistikskolan vid
Tavastlands regemente (Hämeen
rykmentti) i Finland. Samarbetet
mellan LogS och nämnda utländska
skolor är av skiftande karaktär och
spänner över utveckling till officersutbildning och förbandsträning.
En annan sida av LogS internationella åtaganden är att personal från
skolan har utbildat afrikansk militär
inom ramen för EASF (Eastern
African Standby Force), som är en
18

LogS i siffror
Anställd personal

Cirka 60 personer,
varav 10 civila

Budget

Cirka 10 miljoner

Antal kurstillfällen

179

Antal elever (instruktörer och brukare)

1 700

Antal kadetter (officerare/specialistofficerare)

Cirka 70

Skolbyggnad

7 700 kvadratmeter

av fem regionala fredsbevarande
styrkor i Afrika. Instruktörer från
LogS har bedrivit utbildning i bland

annat Uganda, Sudan och Rwanda.
Afrikanska militärer har också deltagit i kurser på LogS.
TIFF nr 4 / 2014

Översiktsbild, LogS skolbyggnad.

Foto: Jonas H Pettersson, LogS.

Axplock av kurserna på LogS
Farligt gods avsändare sjö
Logistik grunder bataljon
Fordonsinstruktör
Släpkärra och påhängsvagn fördjupning
Transportledningstjänst grunder
Grundkurs Livsmedelssoldat
Förråd och hantering brukare
Drivmedel Tankbil33/T brukare
Bandvagn 410 barmark instruktör

Framtid
En utmaning framöver är att erbjuda fler kurser i digital lärandemiljö.
Redan nu finns exempelvis delar av
kursen Logistik grunder i digitalt
utförande. Med hjälp av exempelvis
webbaserade lärplattformar kan
utbildningar göras mer flexibla och
tillgängliga. Interaktion mellan
lärare och elev kan ske även om
båda befinner sig på olika platser. I
utvecklingsspåret pågår arbete med
Org18 vilket innebär att logistikbataljoner och sjukvårdsförband
omorganiseras för att bättre kunna
verka i en nationell kontext, bland
TIFF nr 4 / 2014

Interiör, utbildningshallar.

annat vid understöd av brigadstridsgrupp. För den kontinuerligt
pågående materielanskaffningsprocessen innebär det också att man
anpassar sig till vad som krävs för
ett nationellt försvar, exempelvis
nya förläggningstält som ersättare
till tält 12 och 20. Q

Foto: Jonas H Pettersson, Logs.

Text: Artur Szulc (LogS)
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Avancerade användare
Efter införande av SAP i FM och FMV har behovet av kunniga användare av systemet tydliggjorts.
Andra företag som använder SAP har tagit fram s k ”superusers” som är ett viktigt stöd för medarbetare att använda systemet och att vara med och utveckla och förbättra funktionaliteter.
Text: Per Brink och Urban Engström, Försvarsmakten Foto: Försvarsmakten

Skillnad FA och AvAn. I de gamla systemen har man
använt sig av funktionsansvariga (FA) som haft
uppgift att förvalta den lokala installationen t ex FS
Lokal, Lift lokal m m. Denna roll var viktig då det
var med denna hantering som de lokala systemen
underhölls och utvecklades.
SAP är en installation som förvaltas centralt och
det finns inga lokala servrar. Det medför att den
lokala rollen som FA inte kan översättas rakt av in
i SAP, som är ett centralt och integrerat system. I
SAP kan inte en enskild medarbetare ensam styra
hur utvecklingen och förvaltningen ska skötas, utan
varje ändring kräver en helhetssyn, då en ändring
kan påverka andra funktioner. Till exempel kan en
materielförändring påverka både ekonomi när det
gäller lagersaldo och HR när det rör sig om personlig utrustning.
För att benämna den nya rollen har man valt ”Avancerad Användare” (AvAn). Tanken är att AvAn
även ska användas för andra system än SAP, så att
samma begrepp används, oavsett system.

Ett viktigt stöd för dessa flöden är SAP. Detta ställer
i sin tur krav på att AvAn finns hos båda myndigheterna och kan jobba sömlöst mellan myndigheterna.
AvAn inom logistik
Tidigare har AvAn inom ekonomi (EKSTYR) och
HR etablerats. För att möta behovet inom logistik
som nu införs inom SAP, har AvAn också etablerats
inom logistikområdet. Ett första seminarium har genomförts under oktober i år, med drygt 50 deltagare
från både FM och FMV.
Nu fortsätter arbetet med att skapa smarta grupper inom logistik då området är mångfacetterat. Exempel på områden kan vara Upphandling – Inköp,
Försäljning – Uthyrning, Materiel- och Förnödenhetsförsörjning eller Materielunderhåll.
Den som leder arbetet är Maritha Küller som är
ansvarig för förvaltningsgrupp logistik (FG LOG),
sektionschef på HKV PROD FLOGFÖRB.

FM och FMV i SAP
Genom omdaningen inom logistik kommer flödena
mellan FM och FMV att löpa sömlöst.

Från vänster: Urban Engström (Koordinator PRIO införande vid organisationsenheter
och AvAn), Maritha Küller (Förvaltningsledare logistik och ansvarig för AvAn logistik)
och Per Brink (PRIO förändringsledning och etablering AvAn).
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(AvAn)
Var finns AvAn
AvAn administreras av de olika förvaltningsgrupperna inom EKSTYR, HR och LOG. I dessa
förvaltningsgrupper sammanhålls AvAn vid FM
och FMV. Det är förvaltningsgrupperna som genom
sina förvaltningsplaner reglerar hur AvAn ska stödja
verksamheten och hur de ska kompetensutvecklas.
AvAn arbetar kontinuerligt i sin ordinarie arbetsuppgift med relevant systemstöd. Arbetsinsatsen
som AvAn är en överenskommelse mellan linjechef
och individ och avtalas efter behov från förvaltningsgrupperna. Inriktningen för en AvAn arbetsinsats, är
cirka 20 % av årsarbetstiden.
Kriterier för att vara AvAn
En AvAn:
• är en person som genom sin kompetens och
personlighet ska bära fram hur ett effektivt
arbete genomförs, vilja, kraft och förmåga att
driva utveckling.
• har god samarbetsförmåga, är en god pedagog
med bred kunskap och förståelse för de
verksamhetsprocesser och det systemstöd som
verksamheten arbetar i.
• har förståelse för de processer och IT- stöd som
nyttjas av både FM och FMV.
• har viljan att bereda utvecklingsärenden i samverkan med systemförvaltningen, samt att vara ett
stöd till Förvaltingsgrupperna och processledare.
• har fortbildning och kompetensutveckling som
en viktig parameter i sin vardag.
AvAn uppgifter
Beroende på var i organisationen, FM respektive
FMV, AvAn arbetar, kan man ha en eller flera av
följande uppgifter:
• översätta förändringar i system till behov av
verksamhetsregler och systeminformation.
• stödja med processutveckling och
verksamhetsregler.
• stödja sina närmsta medarbetare.
• stödja i utveckling av ärenden och test.
• vara en länk mellan verksamhet och teknik.
• utveckla utbildningsmaterial.
• stödja med att genomföra utbildningar.
AvAn framtid
När projekt PRIO avslutas och ansvaret för utveckling och förvaltning av SAP helt överförs till ansvariga i linjen, kommer behovet av särskilt kunniga
medarbetare bli allt viktigare. AvAn kommer därför
att finnas över tiden, deras kompetens måste hållas aktuell och ligga i framkant för att hänga med
i utvecklingen av systemen. Utan AvAn stannar
utvecklingen. Q
TIFF nr 4 / 2014

Nya resestipendier
för specialistofficerare
i teknisk tjänst
Kamratföreningen försvarets tekniska officerare
(KamraToff) har tillsammans med Saab, BAE
SYSTEMS och ÅF under ett antal år utdelat
resestipendium till officerare som verkar inom
Försvarsmaktens tekniska tjänst.
TIFF-läsarna har under många år kunnat följa
utdelning av stipendierna på FMTS och sedan efter
hand stipendiaternas reserapporter i tidningen. Den
nya inriktningen av resestipendierna innebär att
nuvarande möjligheter att söka stipendierna upphör
och att stipendierna från och med år 2014 utdelas
med nedanstående inriktning. Utdelning och genomförande av stipendieresorna kommer som vanligt att
kunna följas i TIFF.

Stipendiegivarna har nu i samverkan med FMTS
beslutat att ändra inriktningen på stipendierna så
att de utgör ett stöd och stimulans i utbildningen
av specialistofficerare i teknisk tjänst.
Syfte och inriktning
• Resestipendiet skall utgöra ett stöd för utbildning
och utveckling av specialistofficerare i Försvarsmaktens tekniska tjänst.
• Stipendiet skall utdelas som belöning till framstående elev/elever vid specialistofficersutbildningens
avslutning. Utdelningen sker vid examenstillfället.
• Stipendiet skall användas för att bekosta en
studieresa. Studieresan skall företrädesvis bestå av
besök på någon av de större internationella militära
mässorna/utställningarna, kombinerat med militära/
industriella besöksmål.
• Stipendietilldelning föreslås
och studieresa planeras av FMTS.
Beslut sker sedan i samverkan
mellan FMTS, och stipendiegivarna. Studieresan skall vara
genomförd senast ett år efter
utdelandet av stipendiet.

Text: Jan Sandin
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Fällkniven från
Nordiska sjuårskriget
I TIFF nr 1/2013 presenterade Sven Engkvist etableringen av Miliseum, med uppdraget att i ett nationellt
perspektiv skildra begreppet regementsheden och den indelta armén. Regementsheden i Skillingaryd är
Sveriges bäst bevarade militära lägerplats och ruvar på många hemligheter en avslöjas nu för TIFF läsare.
Miliseum ingår i Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA) och det här är 11:e avsnittet i vår serie för TIFF,
som startade i nummer 2/2012.
Text och foto: Miliseum Sven Engkvist

Miliseum invigdes den
14 september 2013. Bandet har just klippts
av landshövdingen i Jönköpings län Minoo Akhtarzand, flankerad av stiftelsen Regementsheden
Skillingaryd ordförande Bengt Dahlqvist och
museichefen Sven Engkvist t.h.
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Nordiska sjuårskriget.

Det så kallade Nordiska sjuårskriget, vilket pågick mellan 1563 och
1570, har kallats ”det första stora
kriget” i Norden och var inledningen
på en närmast konstant krigisk
250-årsperiod mellan Sverige och
Danmark, vilken pågick mellan 1563
och 1814. En period som avslutades
först genom Norges avträdande till
Sverige 1814.
Under Nordiska sjuårskriget stod
Sverige på ena sidan och Danmark,
Lübeck och Polen i allians på den
andra. Kriget böljade fram och åter
med varierande framgång. Danska
framgångar till lands uppvägdes av
svenska framgångar till sjöss. Men
snart gled striderna in i ett kostsamt
utnötningskrig. Kriget avslutades
genom freden i Stettin 1570, utan
att någon sida egentligen vunnit.
Då Sverige tvingades köpa tillbaka
Älvsborgs fästning genom den så
kallade ”Älvsborgs första lösen”,
kom villkoren dock att bli hårda för
svenskarna.
TIFF nr 4 / 2014

Trots detta är
Nordiska sjuårskriget idag nästan
bortglömt, till
stor del beroende
på effekterna
Den danske
av senare tiders
fältöversten
Daniel Rantzau. historia. Men av
alla händelser
under Nordiska sjuårskriget är den
danske fältöversten Daniel Rantzaus blixtangrepp på Småland och
Östergötland senhösten 1567 kanske
den mest spektakulära. Syftet var att
tvinga Sverige till fred genom att slå
till mot områden i centrala Sverige,
som dittills varit ganska förskonade
från kriget. Genom att ödelägga så
mycket som möjligt, ville Rantzau
tvinga fram ett avgörande. Hela
fälttåget finns beskrivet i den krigsdagbok som senare sammanställdes
i Rantzaus namn. Rantzaus armé
bestod av 4000 man värvat fotfolk,
samt ett par tusen ryttare och ett
stort antal icke stridande och en

tross med 900 vagnar och tolv kanoner. Den 20 oktober 1567 bröt den
danska armén upp från Halmstad.
Man följde Nissastigen upp mot det
första etappmålet – Jönköping. De
tyska, skotska och danska yrkessoldaterna blev snabbt missnöjda med
den mödosamma marschen genom
skog och moras. Man klagade över
att svenskarna undvek strid, övergav
sina blockhus och ägnade sig åt att
lägga timmerbråtar över vägen. Den
30 oktober hade man nått till Västra
Jära by, nära dagens korsning mellan
Nissastigen och riksväg 40. Genom
några infångade svenska ryttare fick
man kännedom om ett starkt befäst
blockhus, där svenskarna avsåg att
göra motstånd. I gryningen den 31
oktober sändes förtruppen under
Christoffer von Dohna ut. Vid middagstid kom man fram till en plats
beskriven som ”en hög klippa över
vägen mot ett stort moras mitt i en
skog”. Här låg blockhuset där de
svenske väntade, ett tusental man
>>>
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både fotfolk och ryttare, samt några
hundra uppbådade bönder. Styrkan
leddes av Peder Kristersson Siöblad.
Den danska styrkan var ungefär
lika manstark, men mer stridsvan
och bättre ledd. Efter en kort strid
stormade danskarna den svenska
ställningen och försvararna jagades
på flykten. Trots svåra förluster
uppnådde svenskarna ett väsentligt
resultat, eftersom man hann förstöra
den långa kavelbron över Dumme
mosse och fick tid att evakuera och
bränna Jönköping. Genom att staden förstördes berövades danskarna
rna
den bas, som kunde möjliggöra
ett fortsätt vinterfälttåg. Men
istället för att retirera, fortsatte
Rantzau norrut över Holaveden
och in i Östergötland, där man
stannade fram till slutet av januari
ri
1568. Först då framtvingade bristt
på förstärkningar en reträtt ner
genom östra Småland. Återtåget
gick lika härjande som under
hösten, men istället för att ta Nis-sastigen tillbaka gick återtåget via
a
Eksjö och Vetlanda vidare västerut mot Värnamo och dåvarande
de
h
riksgränsen mellan Danmark och
Sverige.
Projekt Getaryggen 1567
Detta är bakgrunden till det projekt,
”Getaryggen 1567”, som påbörjats
av SMHA-museet Miliseum Skillingaryd och Jönköpings läns museum. Genom att ta utgångspunkt
i den bevarade danska fältdagbok,
som sannolikt fördes av Rantzaus
fältpräst Christoffer Knoff, har
platsen för striden lokaliserats. Men
redan tidigare hade bland annat
hembygdsforskaren Harry Bergenblad i Huskvarna intresserat sig för
drabbningen 1567. En av de första
som omnämner striden är dock lantmätaren och folklivsskildraren Jonas
Allvin år 1857. Daniel Rantzaus
dagbok har också kommit i tryck,
såväl hel som i valda delar, flera
gånger. Projektet har hittills kunnat
redovisa anmärkningsvärda resultat,
vilka publicerats i fyra delrapporter
för åren 2010-2013.
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Foto: Daniel Petterzon

Sveriges
militärhistoriska arv

Arkeologiska undersökningar på Getaryggen.

Vad en fällkniv kan berätta
I Angerdshestra socken i nordvästra
Småland stod en strid mellan svenska och danska trupper den 31 oktober 1567, nära en plats kallad Getaryggen. Vid 2011 års arkeologiska
undersökningar på platsen påträffades bland annat en fällkniv. Den har
ett tjockt rundat skaft av järn och ett
knivblad med en troligtvis rak egg.
Eggen är dock nästan helt infälld
och därför inte möjlig att studera i
Getaryggen 1567 Delrapport 2013
2013-1.
sin helhet. Knivbladets rygg är brant
snedskuren mot spetsen till. I
http://www.jkpglm.se/PageFiles/
hopfällt skick är kniven drygt
4368/Getaryggen-1567-Delrapport-2013-1.pdf
11 cm lång. Mycket snarlika
knivar har påträffats arkeologiskt i
Skara samt i Vadstena kloster. Även
Med i sammanhanget små resurser
i kvarteret Kammakaren i Sigtuna
och i tid räknat begränsade fältoch i kvarteret Glädjen och Gylinsatser, har en rikhaltig fyndflora
kommit i dagen. Här ryms det mesta, lenkrok i Lund har liknande knivar
hittats. Själva vitsen med fällknivalltifrån personliga utrustningsdetalskonstruktionen är att eggen kan
jer, vapendelar, projektiler, ett datefällas in och därmed skyddas mot
rande mynt och mycket mer. Fynden
kan i sin helhet beskådas i Miliseums skador och slitage och därför hållas
skarp. Skafthylsan, som ofta var i
basutställning. Bland fynden finns
ben eller metall, är dessutom lättare
också en vid första anblick ganska
att hålla ren än en mjukare knivslida
oansenlig fällkniv. Denna visade sig
i exempelvis läder. En nackdel är
dock ganska snart ha mycket stort
dock att knivbladet inte är lika fixintresse! Nedanstående, redigerade,
erat i förhållande till skaftet (hylsan)
artikel är författad av fil.dr. Johanna
som på en vanlig kniv, och därför
Bergqvist vid Lunds Universitet
kan vara något mindre stabilt.
och ingår i 2013 års delrapport från
Fällknivar tolkas ofta slentrianmäs”Getaryggen 1567”:
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sigt som rakknivar, men faktum är
att de under den aktuella perioden
användes för flera olika ändamål.
Fällkniven var inte minst ett vanligt
och viktigt instrument inom kirurgin. Fällknivar med rak egg användes för såväl kirurgiska ingrepp
som för rakning, vilket kunde göras
av såväl medicinsk-kirurgiska skäl
inför en behandling, som av estetiska, medan knivar med rundad egg
fungerade sämre för rakning, men
bra som skalpeller. Fällknivar förekommer inte sällan på illustrationer
föreställande kirurgiska ingrepp,
humandissektioner och bardskärer.
I till exempel det mycket inflytelserika anatomiska verket
ket De humani
corporis fabrica från 1543, av den
berömde Andreas Vesalius,
esalius, avbildas
fällknivar på bland annat titelillustrationen. Dessa fällknivar
knivar har triangulära blad med rak
ak egg och rak
rygg och snedskuren spets. Faktum
är att instrumenttypen
en var så viktigt
och central för barberarkirurgerna
erarkirurgerna
att den med tiden kom
m att stå som
symbol för dem och deras verksamhet, något som framgår
går av träsnittet
oria om de
i Olaus Magnus Historia
nordiska folken, 16:e boken, kap.
50. Barberarkirurger kallades i
Norden oftare för bardskärer,
ardskärer,
samma
eller, om de var verksamma
ng,
i militära sammanhang,
n från
fältskärer. Fällkniven
ggen
slagfältet vid Getaryggen
kan alltså ha använtss
alsom rakkniv eller skalpell – vilket det var, är
vanskligt att säga uti-från föremålet i sig.
Det krigiska fyndsammanhanget är
emellertid intressant,,
ent
eftersom det alltså rent
i
hypotetiskt kan röra sig
om
en fältskärs kniv. Kniven är påträffad i ett område där danska trupper
(eg. skånska friskyttar under Mickel
Gönge) enligt Daniel Rantzaus egen
fältdagbok anfallit en framskjuten
svensk postering. Att fältskären
utfört kirurgiska ingrepp ute på fältet mitt under stridens hetta är inte
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sannolikt, men kanske togs sårade
om hand på platsen sedan slaget
ebbat ut. Det kunde då röra sig om
att skära loss projektiler eller utföra
nödvändiga amputationer. Den vid
Getaryggen påträffade kniven kan
mycket väl ha använts för detta,
åtminstone för att avlägsna mindre
och mer ytligt sittande skjutprojektiler och för att utföra mindre amputationer. Arkeologiska belägg för
militär sjukvård i svenskt material
är annars ganska få, men det finns
enstaka exempel. Föremålen i fråga
är dock inte påträffade på själva
slagfälten, utan vid borgar och i städer. Tydligast fält- eller bardskärskoppling har
tänger som
använts
för att

Fältskärens fällkniv.

avlägsna
skjutprojektiler;
en instrumenttyp
som kom att utvecklas
under 1500-1700-talet. Ett
par av dessa fynd har troliga
dateringar till 1500-talet och har
påträffats vid Läckö slott respektive i Lund. Det har även hittats ett
kirurgiskt brännjärn med trolig datering till 1500-talet, i Nya Lödöse,
samt ett i Vadstena kloster, från
tiden då detta var ett ”krigsmanshus” (hem för invalidiserade krigsveteraner), det vill säga efter 1641.
Ett sådant brännjärn användes för
att stilla blödningar och förhindra
infektion i större öppna sår och
skador och började användas mer

från 1500-talet och framåt. I tomtuppteckningar från Lund kan man
notera att särskilt många bardskärer
finns omnämnda vid 1540-talets
andra hälft samt på 1640-talet. Man
kan fundera över betydelsen av de
svensk-danska krigen under mitten
av 1500-talet och under 1600-talet för tillgången till bardskärer i
staden. Troligen innebar krigen att
fler personer lärdes upp i bardskärsyrket som fältskärer och att dessa
under fredligare tider praktiserade
sina kunskaper i det civila samhället
istället för på något slagfält.
Fältskärens fällkniv
Att det verkligen var i alla fall en
fältskär på plats
på Getaryggen
den 31 oktober 1567, vet
vi genom ett
direkt omnämnande i Rantzaus
dagbok:
”Av de våra hade
inte mer än 19 blivit på
platsen och däribland en
skotsk adelsman, som blivit
dödligt sårad. När brodern till
denne skotte påträffade sin broder
så svårt sårad, förde han några av
sina kamrater jämte en fältskär till
honom och frågade dem, om det enligt deras mening fanns något hopp
om livet för hans sårade broder.
Men då det icke fanns något hopp,
ville han av broderlig kärlek förkorta pinan för sin broder, grep därför
en hillebard, stack ihjäl honom och
gjorde en grav, i vilken han lade honom och bevisade honom sålunda
den sista broderliga tjänsten i denna
världen.”
Kanske är det just denne anonyme
fältskärs kniv som vi nu har återfunnit… Q

Miliseum Skillingaryd
Kontakter:
sven.engkvist@vaggeryd.se
Tel: 0370-67 82 62
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FMCL Teknisk tjänst –
När Försvarsmaktens centrallager (FMCL) i Arboga togs i bruk 2009 skulle lagret fyllas upp med
materiel från serviceförråden ute på garnisonerna. Statusen på den materielen hade FMCL inte full
kontroll på. Det beslutades då att den materiel som hade okänd status skulle få funktionsnivå C.
Vilket innebär att det i så fall är föremål för reparation och hamnar i reparationskön.
Text: Lena Lindgren och Thomas Härdelin (Saab AB)
Foto: Thomas Härdelin (Saab AB)

TIFF på rundvandring hos FMCL.

Bakgrund. Förrådspersonalen på
lagret hade inte kompetensen att
avgöra om gods som kom in var en
reparabel eller inte. Enligt direktiven så sattes då funktionsnivå C.
Till slut så blev i princip hela lagret
en stor reparationskö. Det kunde
lika gärna vara en A2 (begagnad
men i nyskick) eller till och med E
(kassabel). Med funktionsnivå C
så innebär det att materielen måste
till verkstad för reparation. Eller att
verkstadskunnig personal kring just
den materielen kommer till FMCL
för att avgöra om det är föremål för
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reparation, fullt användbart eller om
det ska kasseras. Ägarföreträdaren
(ÄFR, vid t ex MSK) tar beslut om
kassation. Finns exempelvis bara 10
exemplar av en sak där kravet är 15
i lager kan ÄFR ta beslutet om att
de 5 som ligger i kassationskön ska
repareras om bedömningen görs att
det blir billigare än nyinköp av de
i lagret saknade exemplaren. När
FMCL bildades fanns det ingen
som jobbade med Teknisk tjänst och
kunde identifiera de här problemen.
De räknade med att fylla upp lagret
för att sen kunna leverera ut, att det

var i så dåligt skick var det ingen
som kunde tro. Nu har de skapat sig
en egen organisation (Teknisktjänstgruppen) som jobbar med det här till
100 %. Och nu pågår arbetet med att
få upp materielen till funktionsnivå
A2 med hjälp av verkstadspersonal.
Arbetsflöde
Teknisk tjänst från kaj till reparationskö/plocklager. Dan Johansson
produktionssamordnare på FMCL
beskriver för oss hur arbetsflödet
kan se ut när gods kommer till kaj.
När gods ankommer från serTIFF nr 4 / 2014

Reparationskön
gruppen om det inte är en klar A2
som ska in till plocklagret. För
personalen på FMCL är det näst
intill livsviktigt att en kontrollapp
sitter på godset och är rätt ifylld
med typ av fel osv. På en del materiel
som kommer in till kaj kan de hitta
anteckningar i LIFT att det t ex är
ett trasigt motorlock och ska till
reparationskön men ingen uppmärkning finns på godset.

Kartonger på kaj.

Ra 421 uppmärkt med kontrollapp.

Det har också hänt att det kommit in gods med lapp om UA (Utan
anmärkning) men i LIFT så finns
en anteckning om fel. Vad är det då
som gäller? Då måste det öppnas
för att se om det är trasigt, eller
skickas till verkstad för kontroll.
Mycket hamnar alltså i reparationskön som kanske inte behöver vara
där. Charlie Andersson, arbetsledare för Teknisktjänst-gruppen och

hans grupp försöker identifiera allt
som åker in i reparationskön, tittar
fysiskt på det och i LIFT. Det kan
komma in materiel som är OK men
det finns en TO på den och då ska
den läggas upp i reparationskön för
den åtgärd som TO säger. Det kan
också vara dags för GT och hamnar
då också i reparationskön.
Lars Björklund, produktionsansvarig, liknade GT med den årliga
kontrollbesiktningen av en bil. Bilen
ska in till besiktningen en gång om
året, men ställs bilen av så behövs
ingen besiktning men bilen får ej
heller användas. På samma sätt kan
det vara med materiel på FMCL.
LIFT används för att styra med
vilket intervall en grundtillsyn ska
göras, den vanligaste intervallen är
1 år men andra intervaller förekommer. LIFT genererar att materielen
hamnar i reparationskön och skickas
iväg för grundtillsyn. Om materielen
är förrrådsställd i LIFT så stannar
klockan för GT. Alltså ingen grundtillsyn behöver göras för materiel
som ligger vilande trots att året har
gått. Här brister det tyvärr ibland att
materielansvariga inte uppdaterar
LIFT rätt och inte förrådsställer
sådant som ska vara vilande. Utan
materielen hamnar i reparationskön och kan felaktigt skickas iväg
för grundtillsyn. Med allt vad det

>>>

Dan Johansson.

viceförråden ute på förbanden till
FMCL görs direkt vid kaj en kontroll i LIFT om det finns åtgärder
redovisade. (I dagsläget är det bara i
LIFT som Tekniska tjänsten ligger).
Om det är någon teknisk felapport
med i informationen i LIFT, om det
är en TO eller dags för grundtillsyn
(GT). Vad underhållet innebär brukar vara skrivet som fritext, att det
är GT eller vad som är trasigt osv.
Om det finns en kontrollapp fastsatt
på godset. Den första kontrollen
görs för att det inte ska köras in på
lagret, utan gå till TeknisktjänstTIFF nr 4 / 2014

Lars Björklund.

27

innebär i arbete och framför allt
kostnader. När det gäller satser som
kommer in är det svårt att veta om
satsen är OK eftersom den inte är
individuppföljd och inte går att hitta
i LIFT. Om det finns en plombering
så utgår förrådet från att materielen
är OK men inte med 100 % säkerhet.
I kombination med en korrekt iylld
och påsatt kontrollapp hade statusen
varit känd. På satser som kommer in
händer det ofta att det hänger kvar
samma kontrollapp på locket som
när den åkte ut från lagret. Så på en
kontrollapp med UA som hänger
på en sats vågar förrådet inte lita
på den informationen utan måste
öppna satsen för att se om den är
komplett. I reparationskön kan det
vara i princip vilken materiel som
helst förutom beklädnad och personlig utrustning, enda undantaget
är plattorna för kroppsskyddet. Allt
som kommer in följs upp i LIFT,
begäran till FUS (främre underhållsstöd) läggs upp där. I LIFT går det
att spåra hela underhållskedjan, det
är FUS som lägger beställning till
verkstad. FUS bemannas av FSV
och FM, genom FUS så blir det den
verkstad som för tillfället har resurser som materielen hamnar hos.

Även om satsen är plomberad
så är det tyvärr ingen garanti
för att den är komplett.

Höglagret hos FML där materiel i reparationskön förvaras.
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Arvet
Det finns fortfarande mycket att
göra med arvet. Har det blivit felaktig funktionsnivå när en materiel eller en sats kom in och felaktigt blivit
satt till A2 så kan det i värsta fall gå
ut till ett förband i obrukbart skick
eller att en sats inte är komplett. Och
har det felaktigt blivit klassat som C
så går det iväg till en verkstad utan
att vara något fel på den. Reparationskön kan alltså innehålla hela
artiklar och även då saker som är
föremål för kassering.
TIFF nr 4 / 2014

Mycket materiel hit
och dit blir det!
Repkö kan vara
detta …

Reparationskön
Det läggs löpande upp materiel i
reparationskön, av olika skäl. Dels
för att det är en reparabel där kontrollappar med felet/felen är bifogade och ska repareras. Men mycket
är där materiel kommer tillbaka till
förrådet utan märkning att det är
OK i form av kontrollappar eller
uppföljning i LIFT. Cirka 10 % är
sådant som bara vänder på verkstaden för att det är OK men registervården i LIFT och ifylld kontrollapp saknas. I dagsläget är fem
hyllrader i höglagret reparationskön
och är identifierade, materielen i en
av hyllorna är det underhållsbegäran gjord på till FUS och väntar på
underhåll.
I dag så hamnar en del på verkstad som bara ska gå tillbaks till
plockhyllan och inte ut till förband.
Med bättre prioritering från ÄFR
skulle beställd materiel kunna komma ut till förband fortare. Om alla
ÄFR jobbade på samma sätt som
med optiken så skulle det kunna
vara en ordentlig snurr på reparationskön säger Dan Johansson. För
den optiska materielen fungerar hela
kedjan klockrent. Bra kommunikation mellan ÄFR, Högkvarteret och
verkstaden. Den begränsning som
finns är att verkstaden har resursbegränsning så det kan ta lite längre
tid än önskvärt. ÄFR tror nog att
det är mycket fräscht på hyllorna
bara för att det finns ett saldo på
hyllan.
Den vanligaste orsaken att materiel hamnar i reparationskön anser
Lars är beroende på dålig registervård. I dag används alla medel för
att fånga upp eventuella fel direkt
vid ankomst, men vid starten 2009
så gjordes inte det för det var bråttom att ”kasta in” sakerna i lagret.
TIFF nr 4 / 2014

Från början fanns inga rutiner kring
det här, ingen utbildad personal bl a.
Det som lades in från start jobbas
det fortfarande med för att identifiera status på. Det mest optimala
är att få in verkstadspersonal på
plats, som kan reparera på plats eller
avgöra om det är sådant som måste
iväg till specialverkstad.
Ett exempel med verkstadspersonal på plats är där det låg tio elcentraler i reparationskön, LedTek/
MSK triggade så att verkstadspersonal kom till FMCL under ett par dagar. Nio elverk kunde repareras på
plats och bara en behöver vidare till
större verkstad. Mest optimala vore
att ha två heltidsverkstadspersonal
på plats. Även att den befintliga
personalen hade möjlighet att lära
sig enklare reparationer av skadade
kablar etc. Omloppstiden kan vara
ganska lång efter att materiel kommer in till reparationskön och till att
det kan hamna på hyllan för utskick.
Verkstäderna ute i landet har begränsade resurser.

Det enda kvarvarande elverket.

Röntgenutrustning
Charlie Andersson arbetsledare
Teknisk tjänst demonstrerade för
oss hur förrådet kontrollerar om det
finns sprickbildningar i de keramiska plattorna för kroppsskydd som
läggs i ”fickor” i kläderna. De går
igenom en röntgenutrustning lik den
som är på flygplatser för att se om de
är skadade och har sprickbildningar
i keramiken. Detta utförs alltid av
två personer för att vara säker på
att inget missas och att bilderna
tolkas korrekt. Vid osäkerhet om
det förekommer sprickor eller inte så
betraktas plattorna som skadade - i
stället för att chansa. Vid skador på
plattorna så kasseras de, det är inget
som repareras för återanvändning.
Det är endast plattor FMV5 som
har det keramiska höljet som går
igenom röntgenutrustningen. Det
finns plattor FMV3 som används
där hotbilden är lägre. Det är förbandschefen som bedömer hotbilden och vilka skyddsplattor som
ska användas. Är FMV3 beskjutna
återanvänds inte heller den.
>>>

Röntgenutrustningen.

Från vänster Dan Johansson och
Charlie Andersson vid röntgenutrustningen som används.
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Generella funktionsnivåer
Nivå
A

B

C

D

E

Klartext

Direkt användbar för insats.
Inga restriktioner för nyttjande.

Status

Alla system/delsystem fungerar och uppfyller ställda
prestanda- och säkerhetskrav.
Alla tillbehör finns och fungerar.

Åtgärd i förråd

Föreskriven förrådsmiljö vidmakthålls.
MVIF-åtgärder genomförs.
Fel upptäckta vid kontroller i förråd åtgärdas.

Teknisk order

TO genomföres snarast eller i samband med GT, även
på förrådsställd materiel.

Kvarvarande fel

–

Anteckning

Brister i finish och miljö m.m. som ej påverkar systemsäkerheten och/eller systemfunktionen accepteras.
GT genomförs.

Klartext

Direkt användbar för förbandsutbildning.
Efter komplettering av brister och åtgärdande av kvarvarande fel användbar för insats under begränsad tid.
Vissa restriktioner för nyttjande kan finnas.

Status

Vissa system/delsystem får vara ur funktion.
Mindre tillbehörsbrister accepteras.

Åtgärd i förråd

Föreskriven förrådsmiljö vidmakthålls.
MVIF-åtgärder genomförs. Fel upptäckta vid kontroller i
förråd åtgärdas så att kvarvarande fel kan åtgärdas inom
tre arbetsdagar. Fel som är säkerhets- eller miljöpåverkande åtgärdas.

Teknisk order

TO genomförs i samband med GT eller
ibruktagande.

Kvarvarande fel

–

Anteckning

Viktiga system (eld, rörelse, samband) fungerar.
Delsystem som ej är säkerhetspåverkande kan vara ur
funktion. GT genomförs. Kända fel dokumenteras.

Klartext

Användbar för utbildning först efter underhålls-insats.
Restriktioner för nyttjande kan finnas.

Status

Viktiga system/delsystem kan vara ur funktion. Viktiga
tillbehör kan vara ur funktion/saknas.

Åtgärd i förråd

Föreskriven förrådsmiljö vidmakthålls.
MVIF-åtgärder genomförs. Fel upptäckta vid kontroller i
förråd åtgärdas endast om de är säkerhets- eller miljöpåverkande (ex olje- eller drivmedelsläckage).

Teknisk order

TO genomförs i samband med GT eller
ibruktagande.

Kvarvarande fel

–

Anteckning

GT genomförs. Kända fel dokumenteras.

Klartext

Användbar först efter omfattande underhållsinsats.
Restriktioner för nyttjande kan finnas.

Status

Viktiga system/delsystem får vara ur funktion.

Åtgärd i förråd

Föreskriven förrådsmiljö vidmakthålls.
Åtgärder för skydd av miljön genomförs.

Teknisk order

TO genomförs i samband med GT eller
ibruktagande.

Kvarvarande fel

-

Anteckning

GT genomförs. Kända fel dokumenteras.

Klartext

Materielen avses ej nyttjas.

Status

Viktiga system/delsystem får vara ur funktion.

Åtgärd i förråd

Inga krav på förrådsmiljö.
Åtgärder för skydd av miljön genomförs.

Teknisk order

TO genomförs ej.

Kvarvarande fel

Behöver ej åtgärdas. Felkoncentrering får genomföras.
System som påverkar säkerheten vid hantering och
transport åtgärdas.

Anteckning
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GT genomförs ej. Kända fel dokumenteras.

Tält takt 10 i dåligt skick
i reparationskön hos FMCL.

Tält takt 10
Tälten i reparationskön är ett kapitel
för sig. Vanligaste tältet är tält takt
10 för förläggning och stab. Nya tält
köptes in från USA utan underhållsavtal. I dag finns ingen verkstad
som kan repararera tälten. På FMV
pågår ett arbete med att upphandla
reparation av tälten. Behövs det
akuta reparationer köps i dagsläget
denna tjänst från USA. Reparatörer
från USA har kommit till FMCL
och reparerat. Underhållskedja saknas så det är inte bara att skicka iväg
dem. Det har varit katastrofalt dålig
nivå på hur skicket på tälten sett
ut när de kommit tillbaka från t ex
missioner, ”som om någon bara tryckt
ner dom med hjullastare i säckarna.
Dom har inte varit vårdade och inte
varit avtvättade, bara nertryckta i
säckarna”. Säckarna har gått sönder,
aluminiumstag har gått av osv. En
lös lapp med ”kabel saknas” kan
vara det enda som finns med. Det
är väldigt dyra tält så det är onödigt
med kostsamma reparationer p g a
ovarsamt hanterande. I dag ligger ca
Kvarvarande drifttid
1

Minst 90 % drifttid kvar i slitdelar
och i gångtidsbegränsade system/
apparater/komponenter.

2

Minst 50 % drifttid kvar.

3

Mindre än 50 % kvarvarande
drifttid accepteras.
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lämnat ut den. Med erfarenhet från
de senaste åren så är rutinerna idag
uppdaterade – detta genom att de
stora problemen fångas upp redan
vid ankomst till lastkajen. Det som
skickas tillbaks till förrådet ska vara
rätt vårdat, ha kontrollappar med
fel/brister. Då gör det inget om det
är en funktionsnivå C – då vet förrådspersonalen vad det handlar om
och vad som ska göras. Alltså vårda,
dokumentera och redovisa. Systemet
och materielen ska överensstämma.

Återlämnat tält takt 10 med
kommentar om brister.

130-140 tält i reparationskön. Allt
från kassation, byta stag, vårda osv.
Det krävs kompetens och utrymme
för att sätta upp tälten för genomgång om vad som behöver göras.
Kolla alla dragkedjorna, gå igenom
elförsörjningen, stagen, revor i
tältduken etc. Fler tält är på väg hem
från Afghanistan som i värsta fall
kan vara i samma dåliga skick som
de tidigare varit. Det kommer att
behövas många tält för nya missioner, för t ex Mali. Än så länge finns
nya tält på hyllan men när de tar slut
blir det problem. Tälten har börjat
få dåligt rykte, betraktas nästan som
en engångsartikel. A och O är alltså
att efter användning av materiel och
innan återlämning ska en ordentlig
genomgång göras och kontrollapp
fyllas i med eventuella felaktigheter
och rätt uppgifter indaterade i LIFT.
Vårda, dokumentera och redovisa
Sammantaget har materielunderhållet varit dåligt under många
år, ingen vill ju ha ut materiel som
är dålig. Den som gör en beställning förväntar sig att levererad
materiel ska fungera, den behöver
inte vara ny men den måste vara i
funktionsdugligt skick. Exempelvis
när FMCL började 2009 så fick de
beställning på utlämning av motorsågar till Afghanistan där det visade
sig att t ex svärden var böjda. Pga
felaktig märkning och att förrådsTIFF nr 4 / 2014

personalen trodde på vad som var
uppmärkt. Ett annat exempel är
där containrar kom in med riktigt
dålig status på, de var felredovisade,
förrådspersonalen hade inte haft tid
att titta på hur de kommit dit utan
litade på systemet. Dom fick en
order ut och levererade, mottagaren
ringer tillbaka och det visar sig att
containrarna var tomma på inredning. Då har kedjan återigen brustit,
även FMCL hade gjort fel som litat
på systemet men hade avsändaren
gjort rätt i LIFT och skrivit rätt
funktionsnivå och att den innehöll
stora brister så hade förrådet inte

Definition av funktionsnivåer
Värdena som anges är en kombination av värdet från ”Generella
funktionsnivåer” och ” Kvarvarande
drifttid”: Exempelvis:
• A1 = Ny
• A2 = Begagnad men i nyskick
• C = Reparationskön
• D = Närmar sig kassation
• E = Kassabel
Generella funktionsnivåer
Funktionsnivåer som anges på sidan
30 refererar till HKV skrivelse 200303-10, 14 610:64371, ”Funktionsnivåer för Försvarsmaktens materiel”.
Oavsett vilken funktionsnivå som
materielen innehar skall alltid materielen omhändertas på ett sätt som
minskar sannolikheten för miljöskada. Hänsyn skall tas till miljöhandbok och lokala bestämmelser.
Läs även
I TIFF nr. 1/2013 (sidan 26 – 28) beskrevs denna fråga om materielvård
i artikeln Materielvård inget val!. Q

Följ Vårda, dokumentera och redovisa så sparar vi pengar säger Dan!
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I tankarna på
JAS 39 Gripen
I samband med haverier, incidenter eller
vid misstanke om att det har blivit något
fel med drivmedlet ställs ofta frågan: Hur
ser flygfotogen normalt ut i flygfarkostens tankar med avseende på de olika
egenskaperna, dvs vilka är de normala
värdena och variationerna? Denna fråga är
svår att svara på eftersom då allt fungerar
som det ska, tas normalt inga prov på
flygdrivmedel från flygfarkosterna. Detta
har också utgjort det primära syftet med
denna kartläggning, den så kallade normalstudien. En ökad kunskap inom detta
område bör bidra till att ge en säkrare och
snabbare bedömning av drivmedelsprover. Resultaten från denna kartläggning
ger en god uppfattning om vad som är
normala nivåer och variationer med avseende på de olika egenskaperna.
Text: Josephine Jones, Exova Materials Technology AB
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Bakgrund. Flygsäkerheten ställer
höga krav på flygdrivmedlets egenskaper. Dessa egenskaper styrs av
standarder. För svenska försvarets
flygfotogen 75 gäller försvarsstandard
FSD 8607. Kvalitetskontrollen av
flygfotogen 75 är omfattande, vid leveranskontroll provas 33 egenskaper
(A-test), och vid kontroll av drivmedel i lager provas 18 egenskaper
(B-2 test). Tillfälliga kontroller görs
också i samband med olika händelser
som kan ha eller tidigare visats ha
påverkan på flygdrivmedlets kvalitet.
Vid dessa kontroller bestäms vilka
egenskaper som ska analyseras från
fall till fall. Exempel på sådana händelser kan vara misstanke om olika
kontamineringar av flygdrivmedlet
t ex mikroorganismer, vatten, fasta
föroreningar, och inblandning av olja
eller diesel etc. Tillfälliga kontroller
av flygdrivmedlet görs också alltid
efter en flygincident eller ett haveri,
även om flygdrivmedlet inte primärt
misstänks vara orsaken. Prov tas då
både från flygfarkosten och från den
tankningsanläggning som använts
och relevanta analyser utförs på
dessa. Resultaten från analyserna
jämförs sedan med kraven i standarden för flygfotogen 75. Standarden
har i många fall ganska vida kravgränser. Dessutom finns det egenskaper som har betydelse för flygsäkerheten men saknar krav i standarden.
Normalstudien
För tio år sedan började nuvarande FMV/FSV/Resmat, som har
kvalitetsansvar för det flygdrivmedel
som anskaffas till FM, tillsammans
med Exova Materials Technology
AB, att analysera drivmedel taget
från ett antal JAS 39 Gripen i drift.
Denna kartläggning initierades
inom den dåvarande nationella
haverinätverksgruppen, som hade
representanter från FM, FMV,
Saab, Volvo Aero samt Exova.
Syftet med gruppen var att skapa
bättre förutsättningar till en god
beredskap inom området haveriutredningsverksamhet samt en ökad
flygsäkerhet. Avsikten för gruppen
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Halten fasta föroreningar i flygfotogen 75 prov från JAS 39 Gripen. Kravet enligt
FSD 8607 utg 8 är max 1 mg/l fasta föroreningar. Halten fasta föroreningar i uppföljning 2 och 3 är betydligt lägre än i referensstudien och uppföljning 1.

utöver haveriutredningsverksamhet
var kompetensutveckling gällande
flygfarkoster, framdrivningssystem,
haveriutredningsteknik, byggandet
av nätverk med andra aktörer samt
vidareutveckling av olika referensdatabanker baserade på genomförda
utredningar och teknikstudier.
Under åren 2003-2006 genomfördes
en kartläggning av kvaliteten hos
flygfotogen i nio JAS 39 Gripen
tankar, denna kallades referensstudien. Referensstudien omfattade tre
flottiljer: Blekinge flygflottilj, F 17,
Skaraborgs flygflottilj (Såtenäs), F 7
och Norrbottens Flygflottilj, F 21.
13 för flygsäkerheten viktiga egenskaper valdes ut för analys och totalt
gjordes 1152 analyser. Därefter har
uppföljningar genomförts med intervall på två till tre år. Uppföljning
1 genomfördes under 2007 – 2008,
uppföljning 2 genomfördes 2010
– 2011 och under 2014 har uppföljning 3 genomförts. Resultaten från
uppföljningarna jämfördes med
resultat från referensstudien. Under
uppföljning 2 och 3 har en utökning
av analyserna utförts där flygfotogen
75 analyserades med avseende på 27
egenskaper. Från 2003 till dagens
datum har flygfotogen 75 från 36
olika JAS 39 Gripen analyserats.

Resultat
Normalstudien har identifierat ett
antal intressanta egenskaper hos
drivmedel tagit ur flygfarkoststankarna. En av de mest intressanta
iakttagelserna var att merparten av
egenskaperna uppvisade snävare
intervaller än vad standarden anger.
I de sista två uppföljningsstudierna
fanns det betryggande låga halter
fasta föroreningar och föreningar
såsom koppar, vatten, och peroxider.
Dessutom uppvisade inga prover
spår av mikroorganismer eller
FAME (biodiesel) kontaminering.
Överhuvudtaget har drivmedlet som
tagits ur tankarna lika bra kvalitet
som vid leverans till varje flottilj,
något som inte bara beror på kvaliteten på leveransen men också på
bra underhåll och kvalitetssäkring
på varje flottilj.
Vattenhalten i alla tre uppföljningsstudierna ligger signifikant lägre än
de halter vatten som uppmättes i
referensstudien. Det här kan ses som
en positiv trend och att eventuellt
förekommande vatten på ett mycket
effektivt sätt avskiljs och dräneras
bort från drivmedlet innan tankning.
Ett överraskande resultat efter
referensstudien var partikelhalten,
som generellt var låg i proverna,
>>>
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annan. Under 2010/2011 (uppföljning 2) och 2013/2014 (uppföljning 3)
levererades flygfotogen 75 från olika
leverantör som har olika raffinaderiprocesser och olika råolja vilket
medför variationer i egenskaperna
hos drivmedlet, exempelvis syratal,
svavel/merkaptansvavelhalt, aromathalt och naftalenhalt. Dessa föreningar påverkar drivmedlets förbränningsegenskaper, såsom värmevärde,
rökpunkt och vätehalt. Därför är det
bra att få en helhetsbild på drivmedlet för att jämföra med om problem
skulle uppstå i framtiden, trots att
alla egenskaper ligger väl inom kravet
enligt FSD 8607.
Detekterad vattenhalt i flygfotogen 75 prov från JAS 39 Gripen. Kravet enligt TO
AF 060 019020B är en vattenhalt mindre än 30 ppm. Vattenhalten i uppföljning
1 – 3 är betydligt lägre än i referensstudien.
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Förorening i flygfotogen 75 taget från JAS
39 Gripen – polysulfid-tätningsmedel.

Förorening i flygfotogen 75 taget från JAS
39 Gripen – smörjfett.

men i vissa prover var oväntat hög.
Merparten av dess föroreningar
var organiska, och dominerades av
sådant som härrör från bränslesystemet. Med tanke på att de vanligaste
föroreningarna i bränslesystemet
härrör från fluorfett och tätningsmedel så föreslogs modifierande rutiner
för infettningsförfarandet av detaljer
i bränslesystemet, samt motsvarande
för applicering av tätningsmedel. Resultatet av ändringar i rutinerna har
setts ganska tydligt i uppföljning 2
och 3, där några partiklar av samma
typ som tidigare har funnits, men i
mycket mindre mängder.
I takt med att svavelhalten reduceras i flygfotogen 75 blir drivmedlet
hårdare vilket resulterar i en sämre
smörjförmåga. För att flygfotogen 75
skall uppfylla kravet på smörjförmåga
tillsätts Hitec 580. Vid tillsättning av
Hitec 580 är det viktig att rätt mängd
tillsätts under omrörning för att få en

homogen blandning, om detta inte
är fallet kan additivet klumpa ihop
sig, vilket resulterar i dålig smörjförmågan samt dålig vattenavskiljningsförmågan. I uppföljning 2 var
smörjförmågan något sämre än i referensstudien och uppföljning 1. Därför
är det av största vikt att följa denna
utveckling genom att kontrollera att
flygfotogenets respons på Hitec 580 är
fortsatt effektiv inom de haltområden
som tillämpas. En bättre smörjförmåga sågs hos samtliga prov i uppföljning 3 trots att svavelhalten var lägre.
Det visar att den Hitec 580 som tillsättas som smörjförbättrare fungerar
som den ska trots låga svavelhalter
i drivmedlet. Det har varit givande
att öka antalet provade egenskaper
från 13 till 27 för att kunna jämföra
flera egenskaper. Uppföljningsstudierna 2 och 3 visade på ett bra sätt
hur egenskaper hos flygfotogen 75
kan skilja sig från en leverans till en

Framtid
Det är rimligt att anta att över tiden
kan flera skillnader uppstå beträffande
vissa egenskaper hos flygfotogen 75.
Orsaker kan vara en ny leverantör,
annan raffinering, råolja från andra
källor etc. Trots krav på leverantörerna
att leverera flygdrivmedel utan FAME
går det inte utesluta att kontaminering/
inblandning förekommer om distributionssystem för flygdrivmedel och diesel med inblandad FAME överlappar.
Trots sina positiva egenskaper ur ett
miljöperspektiv har FAME negativa
effekter på flygdrivmedlets kvalitet
och lagringsstabilitet. Den termiska
stabiliteten påverkas negativt vilket
kan leda till avlagringar i bränslesystemet. Även köldegenskaper så som
kristallisationspunkt kan försämras
till följd av inblandning av FAME. I
andra delar av världen förekommer
stora problem med kontaminering/
inblandning av FAME i flygdrivmedel. Eftersom dessa biodrivmedel är
på stark frammarsch är det troligt
att samma problematik skulle kunna
uppstå här, vilket skulle kunna bidrar
till en ökning i risk för mikroorganismer. För att detta underlag ska kunna
vara användbart framöver, föreslås
att uppföljningsanalyser fortsätter
genomföras ungefär vartannat år. Att
göra kvalitetsuppföljningar hos flygfotogen från JAS 39 Gripen i drift bidrar till att ge en god uppfattning om
hur drivmedlet ser ut under normala
förhållanden. Kunskap om normaltillståndet gör det möjligt att uttala
sig om avvikelser hos drivmedlet och
hur detta påverkar dess funktion. Q
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Gissa bilden

Bilden föreställer målsökaren, med dess
kvadrantdetektor synlig nedåt, till robot
17 (RB 17) vilken ingår i amfibibataljonen.
Roboten är en anpassning och utveckling
av den amerikanska helikopterburna
pansarvärnsroboten Hellfire (AGM 114C).
Modifieringen innebar en från markgrupperad robotpjäs utskjuten sjömålsrobot
med förändrad banprofil samt en ny stridsdel. Systemet togs fram i sluten av 1980-talet.

Foto: Försvarets bildbyrå

Höstbilden

Se även http://www.youtube.com/
watch?v=8GSTl8XAZZk
Denna gång var det flera detaljerade rätta svar.
Flera av er har även sänt in bilder på roboten.
Det mest utförliga svaret och det som har
utfallit med vinst är Fredrik Nilsson från
SSS/AmfstriS. Ett bokpremium kommer
med posten.

Foto: Thomas Härdelin

Julbilden
Vad är detta och vilken materiel (materielsystem eller motsvarande) tillhör objektet?
Alla godkända svar deltar i dragningen och
ett premium utlovas till vinnaren. Redaktionen
förbehåller sig rätten att premiera det mest
utförliga svaret.

Svaren vill vi ha in senast måndagen 2:a februari helst till:
tiff.info@fmv.se eller skicka post till:
TIFF-redaktionen, FMV Logistikstöd, Box 1002, 732 26 Arboga.
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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 julläsning! /Red

Muttrande gubben
När jag en gång i tiden jobbade på Förenade
Fabriksverken (FFV) med att skriva underhållsföreskrift apparat (UFA) och kom i kontakt med
flygvapnets skrivregler så var det inte alltid
så lätt. Det fanns vissa ord som man inte fick
använda. Skall är det hundar som sysslar med
utan ska – ska det vara. Ej heller fick man använda sig av ej utan inte ska det vara.
Som tekniker så skrev man ju på sitt sätt. Därefter skulle manusunderlaget vidare för normaliegranskning för kontroll av språk och uttryck. En
gång så ringde ”normaliepersonen” till mig och
frågade om jag talade franska! Hurså undrade
jag? Jo du skriver ju på franska i dina föreskrifter
– du har skrivit kablage och läckage, men det

ska stå kabling respektive läckning. Då
blev jag ju som författare/tekniker arg
– för det är ju ingen som fattar vad man
menar då! Jag frågade då om det går att
skriva garage? Det gick i varje fall för sig.
Jag funderade vidare på detta och
ringde efter ett tag upp samma person och frågade ”Man säger att man spikar dit en spik och
skruvar dit en skruv! Ska jag då skriva att man
muttrar dit en mutter?” Det tog flera dagar innan
svaret kom ”Man skruvar dit en mutter, för det
är rörelsen som är avgörande.”

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

Rättelser
Redaktionen har fått en del synpunkter på sakinnehållet i nr 3/2014, vilket vi uppskattar. Vad det gäller
sakfel måste vi förlita oss på artikelförfattaren. Det
är svårt och ibland omöjligt för oss i redaktionen att
hitta/förstå sakfel då oftast artikelförfattaren är ”experten” på området. Det ena var ett ”enkelt” utskrivningsfel som t o m redaktionen borde ha upptäckt,
men det gick uppenbarligen under allas radar.
När det kommer till korrektur är arbetsgången

så, att vi (redaktionen sida 43) får ut underlag på
torsdagar, läser korrektur under helgen och skickar
en lista med fel till tryckeriet/layout (t ex nr 2/2014
hade 96 punkter).
Läs gärna artikeln TIFF-produktion från ax till limpa
i nummer 2/2014 på sidorna 52 – 55.
Men det slinker igenom korrekturfel i varje nummer, tvivlar på att vi kan med 100 % säkerhet säga
att något nummer sedan 1967 är felfritt.

Nummer 3/2014
Sida 30. Heavy airlift wing i Pápa Ungern påbörjades 2008.
Sida 35. FMV - Förråd, service och verkstäder – FSV, läs mera på
http://www.fmv.se/sv/Om-FMV/Organisation/Verksamhetsomraden/FSV/
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Trådar
och torpeder
Trådstyrning av robotar och torpeder är numera en ganska allmänt använd teknik. Trådstyrning
har flera fördelar. Det är tekniskt relativt enkelt, och eftersom inga radiosignaler används är
det ostörbart och ger heller ingen förvarning till den som anfalls. Nackdelarna beror framförallt
på rent mekaniska begränsningar. Trådstyrning kan bara användas för relativt långsamgående
vapen och över rätt begränsade avstånd. En annan svaghet är att det inte är ett ”fire and forget”system, den avfyrande enheten måste bli kvar i närheten tills målet träffas, och har under denna
tid begränsad manöverförmåga om inte tråden skall slitas av.

N

är det gäller robotar tror
nog de flesta att trådstyrningen debuterade med
de första franska pansarvärnsrobotarna SS-10 och
SS-11 på 1950-talet, men i själva
verket kom de första trådstyrda
robotarna redan på 1940-talet.
I krigets slutskede experimenterade tyskarna både med trådstyrda jaktrobotar (Ruhrstahl X-4),
pansarvärnsrobotar (Ruhrstahl
X-7 Rotkäppchen (Rödluvan)) och
attackrobotar (Henschel Hs 293B).
Ingen av dessa hann dock komma i
tjänst, även om det var mycket nära
för X-4 och X-7. Inom det marina området är trådstyrning ännu
mycket äldre. Den svenska marinen
experimenterade med en trådstyrd
torped på 1920-talet, men faktum
är att konceptet med trådstyrning är
nästan lika gammalt som den självgående torpeden. Det är faktiskt så
att ett av de första torpedanfallen
någonsin gjordes med en trådstyrd
torped, även om det inte blev någon
succé som framgår nedan.

Den självgående
torpedens fader
Den självgående torpedens ”fader”
var Robert Whitehead, en engelsman verksam i Fiume i dåvarande
Österrike-Ungern. År 1868 demon38

strerade han sin första modell för
den österrikisk-ungerska flottan.
Prestanda var till en början mycket
beskedliga, farten var 7 knop och
räckvidden 600 meter. Whitehead
arbetade dock oförtrutet på att
förbättra sina torpeders prestanda
och lyckades under flera årtionden
behålla nära nog ett världsmonopol
och levererade sina torpeder till
världens alla flottor. Alla Whitehead-torpeder var vad vi skulle
kalla ”konventionella” torpeder. De
var ostyrda, gick på ett förinställt
djup i den riktning de avfyrades och
drevs av en tryckluftsmotor vars
”bränsle” förvarades i ett tryckkärl
ombord.
Det där med ”förinställt djup” var
f ö något av nyckeln till Whiteheads
framgång. Hans första torpeder
hade stora problem med djuphållningen och brukade understundom
komma upp till ytan och hoppa som
en fisk, men på 1870-talet uppfann
Whitehead en sinnrik djupregulator
som byggde på ett tryckkänsligt
membran i samverkan med en pendel som kände av torpedens lutning.
Principerna för djuphållningen hölls
strikt hemliga och utrymmet där
den fanns var förseglat och kunde
bara öppnas av kunder som skrivit
på stränga sekretessavtal (utrymmet kallades i den svenska marinen

för ”hemliga rummet” långt in på
1900-talet). Detta var en lösning
som ingen (utom kanske en) av
de många andra uppfinnare som
ägnade sig åt att uppfinna konkurrerade torpedtyper kom på, utan
de flesta accepterade att torpederna
svängde kraftigt i djupled eller
valde den enklare lösningen att
låta torpeden gå på ytan, eller att
släpa på en ponton som höll den på
ett fast djup. De flesta som kände
sig kallade att uppfinna torpeder
är väl egentligen bara av intresse
för sammanställare av böcker om
absurda 1800-talsupfinningar, men
några projekt kom i alla fall så långt
som till prototyper. Flera av dessa
konkurrerande torpedtyper var
dessutom styrbara. Den förste som
försökte sig på att åstadkomma en
styrbar torped var ingen mindre än
den berömde svenske uppfinnaren
och ingenjören John Ericsson, som
vid den aktuella tidpunkten var
bosatt i USA och som bl a konstruerade den berömda Monitor under
amerikanska inbördeskriget. Enligt
egen utsago började han fundera på
torpeder redan i mitten på 1860talet, och 1872 konstruerade han
en självgående och styrbar torped.
Denna var av typ ytgående torped
och kan väl närmast karaktäriseras
som en liten obemannad båt.
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Den enda kända bilden av
John Ericssons torped.

Den innehöll en stridsladdning om
180 kg nitroglycerin(!) och vägde ca
900 kg. Torpeden drevs med tryckluft, som producerades av en kompressor ombord på det avfyrande
fartyget och nådde en fart av knappt
9 knop, vilket kan låta litet, men är
jämförbart med vad Whiteheadtorpeden presterade vid samma tid.
Torpeden var också tryckluftstyrd
vilket rimligen innebär att den ca
800 m långa ledning som försörjde
torpeden måste ha varit dubbel.
Det var just denna slang som visade
sig göra torpeden oanvändbar.
Slangen gjorde så stort motstånd att
torpeden var i det närmaste ostyrbar. Troligen hade John Ericson
underskattat hur styv en slang fylld
av tryckluft blir, i och för sig kanske ursäktligt i tryckluftteknikens
barndom. På en punkt var Ericssons
torped dock klart före sin tid. Den
var den första torpeden som drevs
av två motroterande propellrar, en
teknik som så småningom skulle bli
allenarådande.
Lay-torpeden
Nästa styrbara torped, Lay-torpeden var något, men bara något,
framgångsrikare. John Louis Lay
hade blivit känd som konstruktör av
de stångtorpeder som nordstatsflottan använde med viss framgång i
TIFF nr 4 / 2014

inbördeskriget 1861-65 (se TIFF nr
4/2013). När kriget var över hade
han först hjälpt den peruanska regeringen att befästa hamnen i Lima,
men sedan återvände han till USA
och arbetade med konstruktionen
av ”a moveable torpedo submarine”
som också var klar för prov 1872.
Trots namnet var det ännu en ytgående torped.

En Lay-torped. Lay byggde ett antal
olika varianter av torpeder, men denna
bild tycks avbilda samma typ som
användes av (och mot) Huascar.

Den drevs av koldioxid (”kolsyra”)
i stället för tryckluft och koldioxiden
lagrades i ett tryckkärl ombord.
Styrningen skedde elektriskt via en
tråd från en kontrollpanel ombord
på det avfyrande fartyget, alltså i
princip samma teknik som fortfarande används. Det var en rejäl
torped, sju meter lång och en meter
i diameter och med en stridsladdning om 225 kg nitroglycerin. Laytorpeden kom också att användas i
strid, om också bara en gång. Peru
som tillsammans med Bolivia råkat
i krig med Chile om Atacamaöknen
(det s k ”stillahavskriget” 1879-83)
inköpte 1879 två (tre?) Lay-torpeder
av en förbättrad modell med bara
diameter 60 cm och med 9 hk koldioxidmotor. Bland förbättringarna
ingick även två uppfällbara ”spröt”
som gjorde det möjligt att bedöma
torpedens läge och riktning.

Huascar i peruansk tjänst 1879.

Sjökriget gick dåligt för peruanerna, men den 27 augusti 1879 verkade lyckan ha vänt när Perus enda
återstående verkligt stridsdugliga
fartyg, tornfartyget Huascar med
en Lay-torped ombord mötte den
chilenska träkorvetten Abtao och
lyckades manövrera upp jämsides
på ca 200 meters avstånd. Huascar
avfyrade torpeden i riktning mot
det chilenska fartyget. Till en början
gick allt som avsett men efter en
stund såg besättningen på Huascar,
som samlats vid relingen för att se
anfallet, till sin fasa hur torpeden
helt sonika vände och stävade tillbaka mot Huascar. Torpedstyraren
försökt förtvivlat att få den att ändra
kurs men utan effekt. Katastrofen
var nära när en av Huascars officerare, teniente Diez Causeco med stor
sinnesnärvaro kastade sig i vattnet,
simmade fram till torpeden och
lyckade få den att ändra riktning
(vilket för övrigt säger det mesta
om Lay-torpedernas prestanda). I
den allmänna förvirringen lyckades
Abtao dessutom undkomma oskadd.
Kommendören Grau som var chef
på Huascar ville dock inte ge upp
utan företog sedan Huascar lyckligt
och väl kommit tillbaka till sin bas i
Iquique ett provskott med ytterligare
en torped. Sedan även denna gett
sig iväg på egen hand utan att bry
sig om några styrorder fann Grau >>>
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dock att Lay-torpederna troligen var
farligare för den peruanska flottan
än för den chilenska och lät gräva
ned torpeden på kyrkogården i
Iquique. Detta anfall den 27 augusti
1879 var alltså första gången en
trådstyrd torped användes i strid,
och dessutom det fjärde torpedanfallet överhuvud taget, eftersom
den ryska flottan vid tre tillfällen
(bara en gång framgångsrikt) anföll
turkiska fartyg med Whiteheadtorpeder under Balkankriget 1877-78.
Om också inget annat åstadkoms så
hade åtminstone löjtnant Causeco
blivit den troligen ende i sjökrigshistorien som avvärjt ett torpedanfall
med handkraft. Dock var historien om Lay-torpeden i peruansk
tjänst inte helt slut. I oktober 1879
blev Huascar infångad mellan två
chilenska sjöstyrkor och tvingades
stryka flagg efter en lång strid (där
bl a Grau stupade). Fartyget reparerades och togs i chilensk tjänst.
Peruanerna hade nu inga egentliga
stridsfartyg kvar, men i januari 1881
attackerades Huascar av en peruansk bogserbåt som modifierats för
att bära en Lay-torped. Återigen
vägrade torpeden att lyda styrorder
och den peruanska bogserbåtens
befälhavare blev tvungen att stranda
sitt fartyg för att undgå att bli sänkt.
Om det var den begravda torpeden
från kyrkogården som användes,
eller en tredje torped framgår inte av
källorna. Lay fortsatte att konstruera torpeder och försöka sälja dem
till de ryska, turkiska, engelska och
amerikanska flottorna in på 1890-talet. Han lyckades så småningom få
upp farten till ca 15 knop och räckvidden till 1500 meter. Amerikanska
flottan köpte faktiskt två torpeder,
men Whitehead-torpederna hade nu
ännu bättre prestanda, var mycket
mindre och enklare och – framför
allt – tillförlitligare.
Brennantorpeden
Det tredje försöket att åstadkomma
en styrd torped skiljer sig från de två
föregående genom att vara tekniskt
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Huascar i tämligen skamfilat skick i
Valparaisos hamn efter att ha tagits av
chilenarna.

framgångsrikt, även om ”Brennantorpeden” aldrig kom att användas
i strid. Brennantorpeden var också
unik genom att den inte bara var
trådstyrd utan också tråddriven.
Louis Brennan var irländare till börden men växte upp i Australien, och
var redan en framgångsrik ingenjör
och uppfinnare när han i mitten av
1870-talet fick idén till sin torped.
Det unika med Brennans torped var
att han använde mekanisk och inte
elektrisk styrning, och att trådarna
(X stycken) användes både för att
styra och driva torpeden. Enligt vad
det berättas skall Brennan ha fått
idén till sin torped när han försökte
dra till sig en trådrulle och upptäckte att den bara rullade allt längre
bort ju mera tråd han drog till sig.
Den historien behöver man kanske
inte tro på men den beskriver onekligen principen för Brennan-torpeden.
Torpeden hade ingen motor, men
flera tusen meter höghållfast ståltråd
virad på två trådvindor. Dessa
metalltrådar ”halades in” av två
ångdrivna vinschar på utskjutnings-

Närbild på trådvindorna inne i torpeden.

platsen och överförde därmed kraft
till trådvindorna och därifrån till
torpedens propellrar.
Genom att variera varvtalet på
vinscharna kunde torpeden styras
åt vänster eller höger. Systemet var
alltså mekaniskt alltigenom, ingen
elektricitet användes. Brennan testad
en första prototyp framgångsrikt i
en docka i Williamstown i Victoria
1878, men hade ingen lycka när han
försökt sälja idén till Royal Navy,
men den engelska armén som var
ansvarig för kustförsvaret av England och imperiet var mera intresserade och skrev 1883 på ett avtal att
anlita Brennan i tre år för fortsatt
utveckling, och köpte 1884 alla
rättigheter till systemet för 110 000
pund, vilket var en mycket stor summa på den tiden. Det är svårt att följa vad som hände därefter, eftersom
hela projektet betraktades som strikt
hemligt. Så är det t ex känt att Brennan utvecklade en djuphållningsmekanism som var lika effektiv som
Whiteheads, men det är fortfarande
idag 2014, oklart hur den fungerade.
Mekanismen inrymdes i två ”svarta
lådor” som tillverkades på olika
håll, och förvarades i två separata
kassaskåp, som öppnades med olika
nycklar av två olika personer och de
”svarta lådorna” monterades inte
i torpeden förrän omedelbart före
avfyrningen. De två boxarna finns
visserligen monterade i den enda
bevarade Brennan-torpeden, men de
är fortfarande förseglade och försök
att genomlysa dem med röntgen har
misslyckats. I slutet av 1880-talet var
systemet tillräckligt utvecklat för att
kunna börja installeras i ett antal
kustfästningar. 1891 rapporterades
att installationer för Brennantorpeder var färdiga eller under byggnad
i fort vid Themsens och Medways
mynningar, i Portsmouth, Plymouth,
Cork och två fort vid Grand Harbour på Malta. Planer fanns dessutom för ytterligare installationer
i Plymouth, Milford Haven, Clyde,
Firth of Forth, Falmouth, Singapore, Hong Kong samt St Lucia i Väst-
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indien. Den enda av dessa planerade
installationer som verkligen kom att
byggas var dock den i Lei Yue Munfortet i Hong Kong. En skjutstation
för Brennan-torpeder var en ganska
omfattande anläggning. Där ingick
(naturligtvis) en ”sjösättningsränna”
för själva torpeden, men också två
stora ångvinschar, en ångpanna, ett
kolförråd samt durkar och klargöringsrum för torpederna (med
två kassaskåp!), allt vederbörligen
fortifikatoriskt skyddat. Dessutom
fanns ett nedsänkbart 12 meter
högt pansarskyddat kontrolltorn för
torpedstyraren.

En ”sjösättningsplats” för Brennantorpeder.

En av ångvinscharna som drev Brennantorpeden.

Denne följde torpeden genom en
pedestalmonterad kikare som var
försedd med två inbyggda handtag med vilka det gick att mycket
exakt kontrollera farten på de båda
vinscharna. När dessa gick med
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olika fart gav det en impuls till torpedens roder att svänga höger eller
vänster. Däremot påverkade detta
inte nämnvärt torpedens hastighet
eftersom de båda trådvindorna drev
två motroterade propellrar på en gemensam axel. För att göra det möjligt att följa torpeden som gick på
ett fast djup av 12 fot (3,7 meter) var
den försedd med en ”mast” som just
stack upp över ytan med en lampa
som bara syntes bakifrån. Övningar
visade att torpederna kunde styras
mycket exakt och t o m vända 180
grader och träffa ett mål på frånsidan och att torpedens fart (27 knop)
och räckvidd (1800 meter) var väl så
goda som för samtida självgående
torpeder. Ändå skulle Brennan-torpedens livslängd bli kort. 1891 fanns
det som vi har sett stora planer på
nya installationer, men de flesta
planerade torpedbatterierna byggdes
aldrig och redan 1906 blev Brennantorpeden ”declared obsolete” och
togs ur tjänst. I källorna anges inget
uttryckligt skäl, men man kan gissa
att flera anledningar spelade in, t ex
de dyra och omfattande anläggningarna och nödvändigheten att ha en
ångpanna påeldad för att kunna
avfyra torpeden. På 1880-talet då
ammunitionshissar och sidriktning
för tunga artilleripjäser också ofta
var ångdrivna kändes detta kanske
inte som något onormalt, men för
artilleriet tog elmotorer och hydraulackumulatorer, båda ögonblickligt
tillgängliga, snart helt över. Huvudskälet var dock säkert att torpeder
överhuvud taget hade blivit föråldrade som kustförsvarsvapen. Torpeder
fungerade bra för att hindra fientliga
fartyg att gå igenom en smal farled,
men en bit in på 1890-talet var det
över huvud taget inte längre aktuellt
att ens försöka något sådant. Artilleriet genomgick vid denna tid en
fullständig revolution. Nya metallurgiska metoder, nya sprängämnen
och nya kanonmekanismer innebar
att eldhastighet, verkan i målet,
räckvidd och precision ökade våldsamt för alla kalibrar. I själva verket

så är skillnaden i prestanda mellan
en kustartilleripjäs från 1885 och
en från 1900 i regel större än mellan
den senare och en motsvarande pjäs
från 1950. Kustartilleriet hade kort
sagt blivit så effektivt att inga fartyg
längre kunde väntas komma inom
skotthåll från torpedbatterierna.
En enda Brennantorped kom att bli
bevarad och kan beskådas i Royal
Engineers Museum i Chatham Kent.

Den enda bevarade Brennantorpeden.

Rester av torpedinstallationerna i
mer eller mindre förfallet skick finns
i flera viktorianska kustfästningar.
Ingen Lay- eller Ericssontorped
finns bevarad, men däremot finns
faktiskt Huascar fortfarande, och
ligger som museifartyg i hamnen i
Talcahuano i Chile, omsorgsfullt restaurerad till ursprungligt skick. Man
undrar hur många av turisterna som
besöker henne som är medvetna om
att världshistoriens första fjärrstyrda
vapen avfyrades från hennes däck
för 135 år sedan?

Tekniska data:
Brennantorpeden
Längd 4.6 m, stridsladdning: 91 kg
fart (med 1,0 mm tråd) 20 knop,
(med 1,8 mm tråd) 30 knop, operationsdjup 3,7 m, räckvidd (1,8 mm
tråd) 1800 meter.

Text: Tommy Tyrberg

41

Kära läsare!
När ni knäckt nöten/bildgåtan kan ni emaila in svaren på tiff.info@fmv.se
eller om ni så önskar skicka ett brev till redaktionen, se adress nedan.
/Red

Höstnöten
Säkerhetsskåpet i hissen
Återigen har vi den gamle käre Pythagoras som kommer till användning, se TIFF 3/2013 (med rätta svaret
i 4/2013).
Summan av kvadraten på kateterna = kvadraten på
hypotenusan, a2 + b2 = c2 Æ
c= √ a2 + b2 Æ √ 0,52 + 1,02 = √1,250 = 1,118 [m]

Svar: Ja säkerhetsskåpet får plats med 13,2 cm marginal (dvs 6,6 cm på var sida), så fj Larsson fick in sitt
kära gamla säkerhetsskåp i det nya tjänsterummet
– för hissen klarade även av skåpets vikt.
Vinnare av höstnöten blev Joakim Flygare från
Uppsala. Ett bokpremium kommer med posten.

Julnöten
Löjtnant Larsson berättade för en kollega hur
många levande varelser han hade på sin pluton
där de utbildar hundförare. Han sa så här ”Tillsammans med hundarna har vi 78 ben och 22
huvuden att hålla reda på i min pluton!”. Om
vi förutsätter att alla individer är välskapta med
ett normalt antal huvuden och ben så är frågan
hur många människor respektive hundar det är
i plutonen?

Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera

Foto: Thomas Härdelin

Diametern (Ø) på hissen: 2 × radien (r) Æ
0,625 + 0,625 = 1,250

Detta ger skillnaden (Ø – c): 1,250 – 1,118 = 0,132 [m]

Alla godkända svar deltar i dragningen och ett premium utlovas till vinnaren.
Svaren vill vi ha in senast måndagen 2:a februari helst till: tiff.info@fmv.se eller
skicka post till TIFF-redaktionen, FMV Logistikstöd, Box 1002, 732 26 Arboga.
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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: Tre blivande specialistofficerare.
En av dom, Joel Ursin – har alltid lockats av att bli helikoptertekniker.
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