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Det är onekligen så att tillväxten i Försvarsmakten 
blir allt mer tydlig. Beredning pågår i hög takt inför 
anskaffning av ny materiel eller renovering av befint-
lig materiel. Försvarsmaktens roll i detta skede är 
bl a att ta fram systemmålsättningar (för er som är 
lite äldre så har dessa likheter med det som tidigare 
fanns och hette Tekniskt Taktisk Ekonomiskt Mål-
sättning) som FMV sedan använder som grund när 
de genomför anskaffningen. För att Försvarsmakten 
ska få bättre kontroll gäller att, innan anskaffningen 
påbörjas, ha en plan så alla förutsättningar för att 
vidmakthålla materielen finns på plats när mate-
rielen levereras. Därför har vi inom Högkvarteret 
utvecklat en beslutsmodell med ett antal beslutsgrin-
dar. Lika viktigt som att få materielen levererad är 
att t ex infrastrukturen, reservmaterielen, verktyg 
m m också finns på plats vid samma tidpunkt så för-
utsättningar finns för att Försvarsmakten ska kunna 
vidmakthålla materielen.

Beredning pågår också inom Högkvarteret för 
att ge ut uppgifter till Försvarsgrenar/Stridskrafts-
avdelningar (FG/SK) avseende den organisatoriska 
tillväxten med ett antal nya organisationsenheter. 
Ett stort mandat och ansvar kommer att ligga på 
cheferna för FG/SK för att genomföra detta.

I förra numret av TIFF så nämnde jag att det 
pågick ett arbete med en sammanslagning av mate-
rielunderhållsekonomin med ekonomin för vid-
makthållande av materielen. Försvarsmakten har nu 
fått klartecken för denna sammanslagning av såväl 
Försvars- som Finansdepartement och vi förväntar 
oss att detta kommer med i kommande reglerings-
brev. Vi håller nu på att förbereda oss internt på 
bästa sätt så att det inte ska uppstå några stopp. 
Min uppfattning är att detta kan bli riktigt bra för 
den tekniska tjänsten. Idag är det en gråzon av vad 
som är underhåll respektive vidmakthållande åtgär-
der då verksamheterna har samma syfte, nämligen 
att bibehålla materielens tekniska förmåga eller 
prestanda och att bibehålla planerad tillgänglighet 
till materielen samtidigt som den ska vara säker att 
använda.

I detta nummer av TIFF möter ni Elias Nyström 
produktledare 508, Logistikledning, FMV. Läs mer 
om honom i artikeln.

Jag skrev min första ledare till numret 2015-1 så 
detta blir min tjugofjärde ledare. När jag ser tillbaka 
så har det varit en spännande tid där mycket har 
hänt såsom exempelvis PRIO Införande 5/6, upp-
takten till och sedermera Walbergsutredningar som 
kom att leda till stora förändringar inom logistiken 
i Försvarsmakten, förändrad ledning av Försvars-
makten med bildande av försvarsgrenar och nu en 
tillväxt av Försvarsmakten med mer materiel och 
nya organisationsenheter.

När jag själv tittar tillbaka på min tid som för-
svarsmaktsingenjör så har den varit väldigt intres-
sant, engagerande och spännande. En sak tycker jag 
har varit extra roligt och det är alla människor jag 
lärt känna längs vägen och den kamratskap jag har 
fått uppleva. En tjänstgöring som började en dag i 
början av juni 1978, långresa med HMS Älvsnabben, 
utbildning till civilingenjör vid KTH, tjänstgöring 
i maskin ombord på robot- och patrullbåtar, för-
bandsingenjör vid olika fartygsförband, tjänstgöring 
inom KA/Amfibie under två perioder, tjänstgöring 
vid FMV i två omgångar, var med och bildade 
Teknikkontoren, projektledare vid PRIO införandet 
m m och nu de sista sex åren som främste företrä-
dare för den tekniska tjänsten i Försvarsmakten är 
något jag kommer att minnas med glädje. Det är 
inte utan med en viss stolthet som jag vid årsskiftet 
lämnar över till kommendörkapten Johan Igert. Jag 
önskar honom lycka till.

Slutligen vill jag tacka er läsare för den positiva 
feedback jag har fått om TIFF, det känns extra kul. 
Jag önskar er en God Jul och Gott Nytt år och ta väl 
vara på er i dessa konstiga tider. Hoppas att ni ska 
finna nöje av detta nummer att TIFF.

Anders Steninger
PROD RPE Log
Ansvarig utgivare

Ledaren

Bäste TIFF-läsare!
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Att ha en bra och 
fungerande under-

hållskedja är nödvändigt 
för att i längden vinna 
över en motståndare”

Säger Elias Nyström

Elias Nyström gjorde värnplikten på 
Amfibieregementet (Amf 1) 2009-
2010. Värnplikten följdes av civilin-
genjörsprogrammet i maskinteknik 
i Linköping. Efter det ansökte han 
och fick tjänst på FMV på fält-
arbetsenheten, där han arbetade 
med broar och signaturanpassning. 
Under våren 2020 började han sin 
nuvarande tjänst som produktledare 
för logistikledning och logistikled-
ningssystem inom MKOK 508. 

– Jag kastades in i ett väldigt 
komplext område och jag hade inte 
full koll på vad logistikledning är för 
någonting, berättar Elias. Det är ett 
stort område som tar tid att greppa 
i sin helhet. En del av komplexiteten 
handlar om att vi är en tjänstepro-
ducerande verksamhet till skillnad 
mot mycket annan verksamhet inom 
FMV och Försvarsmakten som till-
handahåller materielsystemlösningar.

Elias menar att lära sig alla om-
råden inom logistikledning snabbt 
kan liknas med att hantera tio olika 
högskolekurser på samma gång. 

– När jag började fick jag bryta 
ner verksamheten i mindre delar och 
lägga pusslet så att säga. Nu är jag 
inne i det och har en bra bild och vet 
vad syftet är med verksamheten i sin 
helhet, säger han. Det är också ett 
stimulerande och intressant område 
för att det är på en så hög nivå när 
det gäller betydelse. Försvarslogisti-
ken har alltid funnits och att ha en 
bra och fungerande underhållskedja 
är nödvändigt för att i längden vinna 
över en motståndare.

Många uppgifter
508 Logistikledning hanterar många 
olika slags uppgifter, bland annat 

grund- och förvaltningsdata. Materi-
eldata är naturligtvis en viktig grund 
i logistikkedjan och Materieldataen-
heten finns i Arboga. Där har Elias 
Nyström lagt mycket tid på att sätta 
sig in i verksamheten. Logistikled-
ningen sätter direktiven och regel-
verken för vad som ska indateras. 
Klassificerare och indaterare stödjer 
materielprojekten med att regist-
rera in materielen som anskaffas i 
registret för grund- och förvaltnings-
data på FMV. Denna information 
förs sedan över till Försvarsmaktens 
system för vidmakthållande av leve-
rerad materiel.

– Vi är ett stöd både för FMV:s 
egen verksamhet och för Försvars-
makten, förklarar Elias. Specifikt 
arbetar jag i min roll som produktle-
dare med Materielområdesansvarig 
för logistiksystem (MOA) 508 på 
Försvarsmakten. Det vi gör är att ge 
uppgifter till det verksamhetsstöd 
som är beställt hos FMV VerkO 
LOG Verksamhetsstöd. Det kan 
vara analyser och utredningar kring 
logistikstödsystemen inom båda 
myndigheterna. Viktigt för mig är 
också att våra många projektledare 
ska känna att de har kontakt med 
mig från systemledningen. Jag har 
kontinuerliga möten med såväl pro-
jektledarna som Försvarsmakten.

Olika former av stöd
Ett exempel på hur 508 Logistikled-
ning kan stödja Försvarsmakten 
är underhållskoncept för fordons-
system. 

Här bidrar vi med metodstöd för 
underhållsplaner och vårdscheman. 
Vi har tagit fram kontrollböcker 
som respektive materielprojekt kan 
fylla i hur just deras fordon ska 
underhållas och kontrolleras.

När sedan fordonen levererats 
och börjat användas kan soldaterna 
upptäcka påbörjade rostangrepp. 
Då kan man höra av sig till oss i det 
operativa stödet teknisk tjänst där 
vi erbjuder expertis inom material-
teknik. Vi kan då göra en utredning 
gällande orsaken till rosten och vilka 
åtgärder som ska göras för att för-
hindra framtida rostangrepp. Efter 
samråd med Försvarsmakten kan 
det bli tal om att ta fram en teknisk 
order, TO. Där stödjer vi med fram-
tagande och publicering. 

Ett annat exempel på det stöd 508 
Logistikledning ger är Fenix, enligt 
Elias Nyström.

Fenix är ett stödsystem för teknisk 
tjänst flyg, här gör man drift- och 
materieluppföljning av Försvars-
maktens flygsystemmateriel. En stor 
del av personalen som arbetar med 
Fenix finns hos FMV och försvars-
industrin genom avtal som FMV 
tecknat. Designansvaret och besluts-
mandaten ligger dock hos Försvars-
makten. 

– Fenix är ett utmärkt exempel på 
att man måste ha ett bra samarbete 
mellan Försvarsmakten och FMV 
inom området logistikledning. Det 
är också produktledarens främsta 
uppgift, säger Elias. Jag har mycket 

Soldaten är slutkunden
i logistikkedjan
Att komma in i det komplexa arbetet som ny produktledare på MKOK 508 Logistikledning tar sin tid. 
För Elias Nyström har det gamla uttrycket rätt tid, rätt plats, rätt utrustning fungerat som ledord 
när det gäller att arbeta mot ett bra och konkret resultat.

Text och foto: Martin Neander
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kontakt med MOA 508. Dynamiken 
i samarbetet mellan mig och MOA 
är än viktigare i dag när designan-
svaret gått över till Försvarsmakten.

Kontaktytor mot Försvarsmakten
Enligt Elias Nyström är det ännu 
lite otydligt hur gränsytorna ser ut 
efter det att design och vidmakthål-
landeansvar flyttats från FMV till 
Försvarsmakten. Samarbetet mellan 
MOA 508, TVK Log och produktle-
daren 508 fungerar dock så pass bra 
att även om det kan vara otydligt 
så hittar vi gemensamt en bra väg 
framåt. 

– Jag är MOA 508:s förlängda arm 
in i vår stödverksamhet på FMV, be-
rättar han. Jag rapporterar till exem-
pel förändringar som vi måste göra 
gällande grund- och förvaltnings-
data vidare till Materiel dataenheten 
i Arboga för att tillgodose Försvars-
maktens behov. Materieldataenheten 
tar därpå fram en utredning och gör 
en analys med ett förslag på lösning-
ar som skickas tillbaka till mig som 
produktledare. Jag sätter mig sedan 
med MOA och går igenom materia-
let. Så min roll är att vara en brygga 
mellan verksamheten på FMV och 
önskemålen från Försvarsmakten.

Elias Nyström påpekar att det sam-
tidigt också är mycket viktigt att han 
har en bra kontakt med TVK Log. 

– Jag äger ju till exempel som 
produktledare materielområdet 

Standard- och allmänmateriel, det 
kan närmast jämföras med Clas 
Ohlson. Det området ska erbjuda 
ett standardutbud med materiel som 
kan användas för de olika försvars-
arenorna, säger Elias. Här har jag 
god kontakt och samråder med 
TVK Log som nu har vidmakt-
hållandeansvaret. Vi har ett bra 
samarbete och FMV har värdefull 
erfarenhet inom många olika mate-
rielområden och det är något som 
hjälper TVK Log i deras beslutsfat-
tande. 

– Vi har precis gjort en genom-
lysning av de olika materielområ-
dena där vi har sett över rutinerna 
men det är inte helt klart än, säger 
Elias. Jag tycker samtidigt att vi på 
Logistik ledningen har ett väldigt bra 
samarbete där Försvarsmakten ser 
komplexiteten. Jag tänker alltid på 
de gamla ledorden rätt tid, rätt plats, 
rätt utrustning och det ska man 
kämpa för att uppfylla. Det är ju det 
som jag tycker logistiken innebär 
och det gäller att jobba för att solda-
ten längst ut i fält ska få utrustning 
som fungerar. Vi ska göra vårt yt-
tersta för att se till att det blir bra för 
den enskilde soldaten, för det är just 
soldaten som enligt min definition är 
vår kund i slutänden.

Framtid och utmaningar
– Blickar man framåt så är det 
mycket som händer, berättar Elias. 

Vi ska in i ett nytt stödsystem för 
hela FMV. Det är projekt Norma, 
som innebär att våra egenutvecklade 
system byts mot standardplattfor-
mar. Det handlar om upphandlings-
stöd, produktlivscykelhantering 
(PLM), affärssystemsplattform och 
ett dataanalysstöd. Det kommer 
att påverka vår verksamhet men vi 
har en bra dialog med projektet och 
upplever att vi kan påverka så att 
verksamhetens behov och önskemål 
omhändertas. 

– En annan utmaning är faktiskt 
anslagen till försvaret som kommer 
att ökas markant, fortsätter han. Det 
är en spännande tid och vi kommer 
att behöva ställa om för att ge det 
stöd Försvarsmakten kommer att 
behöva. Mer anskaffning leder till en 
ökad aktivitet i FMV anskaffnings-
projekt vilket leder till ökat behov av 
stöd från oss. 

Logistikportalen
– Om man söker stöd inom logistik-
ledning och logistikledningssystem 
kan man hitta mycket på Logistik-
portalen. På Logistikportalen på in-
tra  nätet har vi samlat alla våra olika 
tjänster. Portalen har funnits i ett par 
år och visar vad vi kan erbjuda och 
vad vi gör så den kan jag rekom-
mendera alla att kika närmare på. 
Det finns också en funktionsbrevlåda 
som man kan maila till, (ilsstod@
fmv.se), avslutar Elias Nyström. n

Elias Nyström ser fram mot de intressanta utmaningar som väntar både FMV och Försvarsmakten framöver.
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Tycker du att det är svårt att förstå alla
förkortningar? I så fall har vi samlat

de viktigaste sist i artikeln.

Inledning. Projekt utvecklad logg-
bokshantering påbörjades för drygt 
två år sedan. Projektets mål är att ta 
fram nya blanketter och rapporter 
i loggböckerna tillsammans med 
anpassade regler och rutiner för 
flygdrift som uppfyller kraven på 
fortsatt luftvärdighet i enlighet med 
det militära regelverket.

Sedan förra artikeln om FPL 102 
har vi nu slutfört det grundläggande 
arbetet med i stort sett samtliga 
flygsystem utom RPAS (UAV), HKP 
16 och JAS 39. Projektet har kom-

mit fram till vad den nya loggboken 
ska innehålla samt vad som ska stå 
i rutinerna för respektive luftfartyg. 
Dessutom har verksamhetsrutinerna 
uppdaterats efter de nya förut-
sättningarna och återfinns i LFL 
respektive FOM.

Arbetet med de nya loggböckerna 
och instruktionerna har löpt paral-
lellt i alla system under åren och de 
har efter sina förutsättningar arbetat 
fram de nya rutinerna och blanket-
terna varav det mesta arbetet har 
lagts ned på loggbladet. Samtidigt 
har TR (teknisk rapport) för de som 
använder uppföljningssystem Fenix 
respektive MyCMP gjorts om där 
hänsyn tagits för att kunna fortsätta 
verksamheten med godkända doku-
ment i loggboken. Underhållsintyg, 
kvarstående anmärkning, MEL-an-
märkningar med mera kan godkän-
nas på blanketten varefter flygning-
en kan fortsätta. Underhållssystemet 
kan då uppdateras när det finns 
tillgängligt. Som maxtid finns en 
gräns på 30 dagar enligt regelverket 
innan det ska vara dokumenterat i 
uppföljningssystemet.

I föregående artikel i serien 
redogjordes för FPL 102 och deras 
arbete inom projektet kopplat mot 
deras unika uppföljningssystem 
MyCMP. De har i dag färdigställt 
de sista blanketterna och arbetar 
för närvarande med att förbereda 
utbildning av personalen i den nya 
loggboken.

Projektet har även frågat använ-
darna om vilken typ av loggbok de 
vill ha. Flera flygsystem som har 
gott om utrymme ombord har efter-
frågat att få gå över till en loggbok 
i A4-format. Det finns nu en sådan 
framtagen som systemen TP 84, 
FPL 100, FPL102 och HKP 14 ska 
börja använda vid övergången. HKP 
15 och FPL 39 fortsätter att använ-
das sig av den lilla loggboken. HKP 
16 har sitt eget format och kommer 
fortsätta att använda den.

Mål
När den nya loggboken slutligen 
driftsätts för respektive system, så 
ska RML/SE-EMAR följas utefter 
de förutsättningar som krävs. Mål-
sättningen har hela tiden varit att 
kunna operera helt autonomt med 
loggboken där all dokumentation 
finns för att tillgodose luftvärdighe-
ten för aktuell flygning.

Genomförande
CAMO, FUO och piloter för TP 
84 samlades redan våren 2018 för 
att få en gemensam bild över hur 
regelverket idag påverkade verksam-
heten, vilka blanketter som använ-
des samt vilka avvikelser man hade 
på systemet kopplat till tekniskt 
journalsystem och uppföljning. LFL 
med tillhörande LFL-P genomlystes 
för att anpassa rutiner och proces-
ser mot det nya arbetssättet. FOM 
genomlystes samtidigt kopplat mot 
de önskade verksamhetsrutiner som 
togs fram. Här studerades främst 
de uppgifter som finns beskrivna 
gällande besättningens arbetsupp-
gifter och ansvarsförhållande under 
drift. Dessutom arbetades nya 
RAFU-rutiner fram som stöd till 

Nytt tekniskt journalsystem
Detta är den tredje artikeln i se-
rien om utökad loggbokshante-
ring för flygvapnet. Denna gång 
får vi information om vad som 
har gjorts för alla system med 
fokus på flygplan TP 84.

Text och illustrationer: Fredrik Gustavsson 
(TCM TP 84), Örjan Lindström och 
Björn Axelson (Saab AB)

Flygvapenövning 2018. Transportflygplan (TP 84) Hercules. 
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uppföljningssystemet Fenix. Målbil-
den var att anpassa verksamheten 
mot luftfartygets manualer samt hur 
Försvarsmakten de facto opererar 
luftfartyget. TP 84 manualer i sin 
grund ger dessutom större möjlig-
heter för besättningen att operera 
luftfartyget taktiskt med väl beskriv-
na ”Thru Flight Operations”, vilka 
inarbetades i de nya procedurerna 
för flygning och drift av luftfartyget.

Efter att ha erhållit en gemensam 
lägesbild mellan de båda verksam-
hetsområdena (operativ och under-
håll) avseende verksamhetsrutiner, 
påbörjades arbetet med att beskriva 
förutsättningar för tekniskt jour-
nalsystem kopplat mot operativ 
verksamhet och fortsatt luftvärdig-
het. Först analyserades de blanketter 
som användes och vad som behöv-
des förändras för att få dem bättre 
anpassade mot kraven från verksam-
heten och regelverket. TR revidera-
des kopplat mot behoven som fanns 
när luftfartyget opererades utanför 
normal basering, t ex vid utlands-
flygning eller insats. 

Loggbokskortet genomgick en 
revidering kopplat mot behov av 
uppföljning när inte Fenix var 
åtkomligt. Det nya loggbokskortet 
för Fenix består av två sidor, första 
sidan information för befälhavare 
och teknisk personal avseende kvar-
stående, operativa begränsningar, 
konfig information, m m samt sida 
två som innehåller nästa utfall för 
kalendertid, flygtid samt cykler.

Loggbladet genomgick också en 
revidering där man återtog benäm-
ningar och procedurer ur TP 84  
manualer för att bättre anpassa logg-
bladet mot verksamhetens behov. 
Säkerhets- och riskbedömningar 
samt genomförande av verksamhets-
spel där olika scenarier spelades upp 
för att verifiera procedurerna och 
ingående blanketter och rutiner ut-
fördes löpande och protokollfördes 
för spårbarhet.

Ansökan
Försvarsmakten har som en del i 
projektet fått ett indirekt godkän-
nande att gå vidare med respektive 
luftfartygssystem. Ansökan beskri-
ver grunderna i det framtida arbetet 
samt den nya TR (Teknisk rapport) 
eftersom den används av alla. (För 
Fenix respektive MyCMP.)  

Nu ska respektive luftfartygssys-
tem redovisa anpassningen till ny 
loggbok, förändrade blanketter och 
säkerhetshantering utifrån utförda 
riskbedömningar. Detta kommer 
ske via en gemensam skrivelse för 
respektive luftfartygssystem som CT 
kommer vara ansvarig för tillsam-
mans med respektive luftfartygssys-
tems TCM. TCM för TP 84 slutför 
för närvarande denna skrivelse för 
att initiera övergången från dagens 

loggbok till den nya loggboken med 
beskrivna Thru Flight Operations.

Utbildning
Den första utbildningen genomfördes 
i oktober med TP 84. Dagen delades 
upp i två delar. Under förmiddagen 
var det personal från underhållsverk-
samheten (FuO) som fick en före-
dragning om varför en ny loggbok 
ska införas och vad som är nytt för 
dem avseende arbetssätt och blanket-
ter. På eftermiddagen genomfördes 
samma sak för den flygande persona-
len (piloter, lastmästare och färdme-
kaniker). Det uppkom flera frågor 
och diskussioner om det omarbetade 
arbetssättet för både teknisk och 
flygande personal.

Utbildning för resterande system 
planeras att ske under vintern utom 
för HKP 16 som har begärt anstånd 
till senare i vår.

Driftsättning
För TP 84 finns nu all dokumentation 
framtagen och den slutliga ansökan 
ska färdigställas och ska av TCM TP 
84 föredras för CT. När allt är klart 
kommer CT/TCM besluta om drift-
sättning av ny loggbok samt följa nya 
LFL och LFL-P. Detta kommer tidi-
gast att ske när LFL, FOM och APFL 
är uppdaterade med de nya kraven.

Bilden visar de övriga blanketterna i projektet 
för TP 84. Från vänster: Propelleroljeprotokoll, 
Fuel Tank Leakage Chart, Beställning Combat 
Aircraft och Handling Request.

Bilden visar de viktigaste blanketterna i projektet för TP 84. 
Från vänster: Loggblad, TR, Loggbokskort och 
kvarstående-/MEL-anmärkningar inklusive begränsningar.

>>>
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Förkortningar
AMC Acceptable means of compliance
AOM Aircraft operational manual
APFL  Administrativa procedurer fortsatt 

luftvärdighet 
CAMO  Continued airworthiness management 

organization
CT Central teknisk chef för flygvapnet
DI Daily inspection
EASA European Aviation Safety Agency
EDA European Defence Agency
EMAR  European Military Airworthiness 

Requirement
EMAR-PFI  Pre Flight Inspection, befälhavarens 

åtgärder för slutligt godkännande av 
luftfartyget inför flygning Skriftlig 
underskrift av befälhavaren krävs.

FFS Försvarets författningssamling
FLYGI Flyginspektionen
FOM Ledning av flygtjänst
FU Flygunderhåll
FuO Flygunderhållsorgansiation
GM Guidance material
ICAO  International Civil Aviation Organization
K Kontroll
KF Kontroll första
LFL Ledning fortsatt luftvärdighet
LFL-P  Ledning fortsatt luftvärdighet 

procedurer
MAWA Military Airworthiness Authorities 
MEL Minimum equipment list 
MYCMP  Computerized Maintenance System 

(Gulfstreamsystem, dvs FPL 102 och 
FPL 120D)

PFC  Pre flight check- För TP 84 är detta 
likvärdig EMAR PFI

PFI  Pre flight inspection- För TP 84 är detta 
underhållsåtgärder som ska utföras var 
72 h

RML Regler militär luftfart
SKI Särskild klargöringsinstruktion
TCM Teknisk chef materielsystem
TRAB Teknisk rapport arbetsbeställning
TR Teknisk rapport
UFS Teknisk order underhåll system 

Fakta

TEKNISK TJÄNST
LUFT • SJÖ • MARK
Kluster 508

De nya blanketterna är efterläng-
tade då de är anpassade för de nya 
processerna, i synnerhet Thru Flight 
Operations där man får en tydligare 
bild av luftfartygens användning. 
Detta leder till en enklare hantering 
och ökad tillgänglighet.

Målet är att de ska var igång med 
sina loggböcker till den 1 februari 
2021. 

 
Nya begrepp som inne-
fattas i projektet för TP 84

Thru Flight Operations
Förenklad kontroll av luftfartyget 
genomförs genom att åtgärderna 
enligt Flight Manual ”THRU-
FLIGHT OPERATION” följs. 
Detta medger att luftfartyget 
fortsättningsvis anses fortsätta sin 
påbörjade flygning varvid före-
gående PFC anses gälla. Byte av 
befälhavare får inte ske då ansvaret 
för den totala PFC ligger för hela 
flygningen inklusive de stopp som 
hanteras via rutinerna för Thru 
Flight Operations. Om luftfartyget 
behöver underhåll måste även då en 
komplett PFC utföras.

PFC
PFC på loggbladet för TP 84 
innebär befälhavarens åtgärder för 
slutligt godkännande av luftfartyget 
inför flygning enligt operativ manual 
för TP 84. PFC är inom EASA/
EMAR  regelverken benämnt PFI.

PFC utförs alltid inför varje för-
sta flygning och är befälhavarens 
ansvar. 
För TP 84 räknas en flygning från 
motorstart tills luftfartyget åter 
parkerats, alla motorer kuperats och 
befälhavare beslutar om att avsluta 
flygning. 

PFC innehåller förutom de hand-
gripliga åtgärderna under klargöring 
enligt SKI TP 84, även befälhava-
rens åtgärder för att säkerställa att 
luftfartyget är luftvärdigt och redo 
för planerad flygning.

PFC signeras av befälhavaren på 
loggbladet.

Vid signering tar
befälhavaren ansvar för att:
• flygningen är planerad och förbe-
redd i enlighet med FOM,
• alla åtgärder inför flygning är 
genomförda,
• yttre kontroll, ”External 
Inspection”/”Walk around check”, 
är genomförd vilket innebär att en 
sista kontroll har gjorts avseende att 
alla dörrar, luckor och lock som ska 
vara stängda är stängda, kapell och 
skydd är borttagna samt övergripan-
de att inga skador eller främmande 
föremål tillkommit,
• bränslemängd ombord uppfyller 
kraven för planerad flygning enligt 
redovisad last på lastbesked,
• konfigurationen är passande för 
planerad flygning samt att korrekt 
lastbesked överlämnats till befälha-
vare,
• alla ev kvarstående anmärkningar, 
inkl MEL, accepteras,
• kvarvarande flygtid, kalendertid 
och cykler är tillräckliga för plane-
rad flygning.

Checklista för de åtgärder av PFC 
som kravställts utöver AOM finns 
förtryckta på flikregistret på fliken 
för loggblad i respektive luftfartygs 
loggbok.

PFI
PFI för TP 84 innebär alla under-
hållsåtgärder som tillsammans med 

PF ska genomföras inom ett intervall 
på 72 h. Denna inspektion räknas som 
underhåll och ska nedtecknas på TR 
samt signeras i rutan ”Maintenance” 
enligt ifyllnadsinstruktion. Signerad 
överlämning från en intygsutfärdande 
tekniker tillhörande en part-145 till 
befälhavare sker därmed via TR och 
anteckning i rutan ”Maintenance” (ref. 
RAFT-S kap 41b Loggblad A/C 84).

Utförd PFI antecknas med tid och 
datum på loggbladet för kontroll av 
underhållsintervallet. n
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Som inledningsvis nämndes är S1000D en specifika-
tion av flera, framtagna inom ramen för en svit av 
specifikationer, vilka utvecklas och publiceras av 
AeroSpace and Defence Industries Association of 
Europe (ASD) tillsammans med dess motsvarighet i 
USA, Aerospace Industries Association (AIA).
De övriga specifikationerna är:
• S2000M, International specification for material 
management
• S3000L, International procedure specification for 
Logistics Support Analysis (LSA)
• S4000P, International specification for developing 
and continuously improving preventive maintenance
• S5000F, International specification for in-service 
data feedback
• S6000T, International specification for training 
analysis and design
• SX000i, International specification for Integrated 
Logistics Support (ILS)

Specifikationerna är framtagna ur ett industriper-
spektiv, dvs de fokuserar på de ILS aktiviteter som 
normalt utgör en del av industrins åtagande. Speci-
fikationerna identifierar dessutom de data vilka är 
centrala i överlämningen av en produkt till kunder 
och operatörer. Det handlar om att tillgodose kun-
ders behov av data och teknisk dokumentation som 
erfordras för att brukaren skall kunna handha och 
underhålla en produkt på det sätt som produkten 
föreskriver.

Förutom det rena utvecklingsperspektivet beskrivs 
även processer vilka syftar till att löpande utvärdera 
och förbättra produkten och dess ILS element, t ex 
löpande utvärdera definierade underhållsintervall 
i underhållsplaner, kvantifiering av reservmateriel, 
utbildningsbehov och utbildningsmaterial.

Nedan görs en kort presentation av respektive spe-
cifikation enligt den överordnade ILS process som 
beskrivs i figur 1.

ASD specifikationer för
Integrated Logistics Support
I denna sjätte artikel i serien om S1000D lyfter vi oss lite. Som några säkert redan känner till så 
ingår S1000D i en svit av specifikationer inom området för Integrated Logistics Support (ILS) eller 
som de numera benämns, Integrated Product Support (IPS). Sviten av specifikationer beskriver 
tillsammans de ILS-aktiviteter som behöver genomföras och dokumenteras i samband med 
utveckling och vidmakthållande av en produkt. Denna artikel syftar till att lyfta på locket 
och ge en första inblick i de övriga specifikationerna.

>>>

Figur 1: ASD:s S-Series ILS specifikationer.
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S4000P
S4000P beskriver analyser och beslutsträd vilka 
stöttar arbetet med att identifiera behov av förebyg-
gande underhållsåtgärder vilka krävs för att undvika 
t ex kritiska fel, dyra reparationer eller allvarlig 
miljöpåverkan. S4000P analyserar funktionskedjor, 
skrov, installationer, samt inspektioner vilka krävs 
efter extraordinära händelser. Analys av funktions-
kedjor syftar till att identifiera kritiska materielen-
heter. Skrovanalysen syftar till att identifiera möjlig 
negativ påverkan på bärande konstruktioner i form 
av t ex korrosion eller sprickbildningar. Zonanalysen 
tittar på hur olika komponenter i samma utrymme 
negativt kan påverka varandra, exempelvis vad kan 
hända om ett rör går av. Exempel på extraordinära 
händelser är t ex fågelkollision under flygning eller 
grundstötning med fartyg. 

S3000L
S3000L innehåller metoder och anvisningar för att 
identifiera samtliga åtgärdsbehov som en produkt 
har, utöver de som redan dokumenterats inom 
ramen för ett förebyggande underhållsprogram (se 
S4000P). Det handlar om åtgärder för t ex avhjäl-
pande underhåll, hantering av programvara, åt-
gärder vilka krävs för att stödja den operationella 
verksamheten i form av t ex tankning, samt åtgärder 
vilka krävs för säker avveckling och skrotning av 
materiel. Specifikationen innehåller även generella 
anvisningar för områden såsom Level Of Repair 
Analysis (LORA) samt framtagning av strategier för 
att hantera åldrande materiel och risker för föränd-
ringar i försörjningsleden (ofta refererat till som 
”obsolescence”). Gemensamt för dessa analyser är 
att de leder fram till en komplett förteckning av de 
underhållsåtgärder som krävs för vidmakthållandet 
av en produkt. Med utgångspunkt från de åtgärdsbe-
hov som identifierats innehåller sedan S3000L en ge-
mensam metod för att specificera och dokumentera 
respektive åtgärd i form av de respektive arbetssteg 
som skall utföras, vilka resurser som åtgår, hur lång 
tid arbetet tar, vilka risker det kan medföra för såväl 
personal som för en produkt etc.

S6000T
Baserat på S3000L tar sedan S6000T vid och defi-
nierar processer och metoder för att identifiera det 
utbildningsbehov som uppstår för den personal som 
är tänkt att använda och underhålla produkten. 
Det är alltså åtgärderna som definierats i samband 
med LSA som ligger till grund för den process som 
beskrivs i S6000T. S6000T innehåller metoder och 
anvisningar som stöttar i val av metodik för att 
utvärdera genomförd utbildning samt val av metodik 
och media vilka är lämpliga för att genomföra själva 
utbildningen.  Även uppbyggnad av kursstrukturer 
beskrivs i S6000T.

S2000M
S2000M består av två delar. Det första behandlar 
området för rekommendationer främst med avseende 
på reservmateriel men kan även inkludera rekom-
mendationer för underhållsutrustning samt materiel 
vilken krävs för genomförande av utbildning. I den 
andra delen av S2000M beskrivs en komplett lösning 
för e-handel inklusive samtliga de transaktioner som 
krävs för att realisera allt från förfrågan till faktura.

S1000D
S1000D för teknisk dokumentation ger en lösning 
för att tillhandahålla digital teknisk information, di-
gitala publikationer och digitalt utbildningsmaterial.  

S1000D realiserar en stor del av den information 
som överförs från leverantör till kund även om öv-
riga specifikationer i sig definierar möjliga överfö-
ringar för områden som:
•  Logistics Support Analysis Record (LSAR) från 

S3000L
• Training Need Analysis Record från S6000T
•  Rekommendationer nedbrutet på system och/eller 

apparater från S2000M

S5000F
S5000F är en specifikation som fokuserar på det 
omvända flödet av information dvs fokus är på den 
information som behöver återföras från brukarna 
tillbaka till de respektive ILS aktiviteterna i syfte 
att förbättra och vidareutveckla den supportlösning 
som definierats. S5000F definierar ett antal olika 
användningsfall vilka vart och ett definierar de data 
som behöver återmatas i syfte att analysera och 
värdera de beslut som tagit i samband med de olika 
analysstegen som beskrivits i de övriga specifika-
tionerna, t ex var beslutet om utbildningsmetod det 
bästa, var antagandet om åtgärdstid korrekt etc.

SX000i
Den sista specifikationen i familjen av processorien-
terade specifikationer är SX000i. Denna beskriver 
övergripande ILS-processen och rekommendationer 
kring aspekter som man behöver beakta i samband 
med att man sätter upp ett ILS program. Syftet är 
särskilt att beskriva hur de ILS element som beskrivs 
i detalj i de övriga specifikationerna hänger samman 
som en helhet och hur man bäst sammanfogar dess i 
ett övergripande ILS program.

Samordnade specifikationer 
och organisationsstruktur
Sviten av ASD specifikationer innehåller även ett 
antal specifikationer vilka är av mer samordnande 
karaktär och ger stöd för användningen och im-
plementation av de ovanstående specifikationerna. 
Dessa avhandlas dock inte inom ramen för denna 
artikel.
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Kontakt S1000D / ILS-DIG FMV
Om du vill veta mer om S1000D eller FMV:s arbete med S1000D 

kan du vända dig till: ilsstod@fmv.se. 
Kontaktperson på FMV: S1000D Maina Anter-Sagerström, 
Materieldata, Logistik, ILS-DIG Mark Harrison, Log V Metod

Arbetet med utvecklingen av de respektive speci-
fikationerna sker inom ramen för en väl definierad 
organisatorisk struktur (se figur 2). Varje specifika-
tion har sin egen Steering Committe där represen-
tanter från såväl industri som upphandlande och 
användande organisationer styr utvecklingen av 
specifikationen. Ovanpå detta finns ett IPS Spec 
Council där representanter för ASD, AIA samt 
respektive Steering Committee gemensamt tittar 
på utvecklingen av samtliga specifikationer samt 
driver frågor där harmonisering krävs mellan spe-
cifikationerna.

Utöver ovan nämnda grupper så har det nyligen 
bildats en  Defence Interest Group (DIG), Denna 
grupp består av medlemmar från försvarsorganisa-
tioner tillsammans med observatörer från industrin. 
Arbetet i denna grupp är fortfarande i sin linda. 
Representant från FMV är Mark Harrison.

Text och bild: Leif Gyllström (Saab AB)

Länkar

www.sx000i.org The SX000i and SX001G,
 SX002D, etc, specifications website
www.s1000d.org The S1000D website
www.s2000m.org The S2000M website
www.s3000l.org The S3000L website
www.s4000p.org The S4000P website
www.s5000f.org The S5000F website
www.s6000t.org The S6000T website

Förkortningar
AIA Aerospace Industries Association
ASD AeroSpace and Defence Industries Association of Europe
DIG Defence Interest Group
LSA Logistics Support Analysis
ILS Integrated Logistics Support
IPS Integrated Product Support

Figur 2: Organisationsstruktur för ASD:s S-Series ILS specifikationer.

Avslutningsvis hoppas vi att denna artikel har 
väckt nyfikenhet kring dessa specifikationer. Samt-
liga specifikationer finns att ladda ner kostnadsfritt 
från internet. n
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Ledningssystemavdelningen
– något som alla har gemensamt
Ledningssystem och samband är deras profession och ingen stridskraft kan eller vill vara utan dem 
– möt Ledningssystemavdelningen vid FMTS. Deras uppgift är att ansvara för och tillhandahålla 
utbildning inom teknisk tjänst när det kommer till ledningssystem. 

Text: Martin Neander  Foto: Christian Lövgren

I en artikelserie kommer TIFF 
berätta mer om de uppgifter som 
FMTS Utbildningsenheten Led-
ningssystemavdelningen har inom 
Försvarsmakten. I den här första 
artikeln beskrivs arbetet med radio 
och samband. I kommande nummer 
blir radar, utbildning och IT-säker-
het beskrivna. 

Ledningssystemavdelningen riktar 
sig till alla stridskrafter och vapen-
grenar. 

– Vi har ju ingen speciell inrikt-
ning mot armén, marinen och 
flygvapnet utan vi samarbetar med 
alla när det gäller utbildning teknisk 
tjänst ledningssystem, säger Åsa, 
avdelningschef. Man kan säga att vi 
inom avdelningen arbetar intensivt 
med att utveckla intern effektivitet 
och extern attraktivitet. Vi vill gärna 
öka förbandens vetskap om hur 
mycket kompetens och kunskap som 
vi kan erbjuda och tillhandahålla.

Digitalisering på gång
En dag i mitten av maj ute på Rin-
genäs skjutfält norr om Halmstad 
har utbildarna Ola, Enes och Peter 
varit med och stöttat värnpliktiga 
mekaniker som genomgår utbild-
ning inom teknisk tjänst för radio 
och samband på Ledningssystem-
avdelningen. De berättar om den 
digitalisering som nu kommer för 
arméförbanden som innebär stora 
förändringar. 

I grova drag kan man säga att den 
gamla radioutrustningen fasas ut 
och ersätts av moderna servrar och 
routrar. Helt IP-baserade system 
innebär stora skillnader inom områ-
det radio och samband.

Förändringen är relativt omfat-
tande och den kan liknas vid att 
gå från att använda häst och vagn 
till att köra stridsvagn i stället. Det 
här påverkar alla tekniker i vad de 

behöver kunna och på vilket sätt de 
behöver arbeta. 

Samtidigt blir det mer av ett hel-
hetstänkande. I stället för att bara 
exempelvis felsöka på ett kretskort 
går det mot att teknikerna ska förstå 
hur systemen hänger ihop och göra 
felsökning på det övergripande pla-
net i stället. Det kräver en helt an-
nan förståelse eftersom det handlar 
om mer komplexa system. 

Utbytesenheter
Peter berättar att tidigare har 
kretskorten lagats men nu kommer 
i stället hela enheten bytas ut. Som 
tekniker går jobbet ut på att byta ut 
enheter, teknikern behöver inte ha 
samma förståelse som tidigare för de 
komponenter som finns i enheten. 
Däremot ställer det mycket högre 
krav på systemförståelsen.

Det är även betydelsefullt att 
utbilda i IT-säkerhet för att öka 
medvetandet om olika typer av 
cyberhot. Just cyberhoten är något 
som ständigt ökar. 

LSS och BMS
Enligt Ola innebär det nya digitala 

systemet en grundlig förändring för 
arméförbanden och han ger en be-
skrivning av det nya LSS (Lednings-
stödssystem) som kommer och BMS 
(Battle Management System) som är 
en del av LSS.

Ett stort antal av plattformarna 
kommer att innehålla det nya LSS 
och BMS. I BMS ingår kommunika-
tionsnod (Komnod) som fungerar 
som en sammankopplingsenhet. 

Komnod är som ett slags kom-
munikationsmässigt nervsystem och 
ryggrad i plattformen i exempelvis 
Stridsfordon 90. Det är Komnod 
som ser till att transportera infor-
mationen från radioutrustningen i 
fordonet till andra radioapparater 
eller till exempelvis fiberuttaget el-
ler radiolänken beroende på vilket 
sätt man väljer att kommunicera ut 
informationen. Där finns även ett 
nytt C2-(Command and Control)-
system som är programvaran i den 
dator via vilken man kommunicerar 
information vidare i ett stridsfordon. 
Komnod fungerar alltså som nätver-
ket som ser till att C2-applikationen 
kan skicka ut sitt IP meddelande via 
radiosystemet.

Det blir en stor fördel att kunna 
ha tillgång till LSS och BMS i varje 
fordon för det innebär att ett fordon 
kan kommunicera med alla de övriga 
fordonen. Det blir till exempel en 
delad lägesbild som gör att det alltid 
går att ha koll på var de egna enhe-
terna är och även annat av intresse 
som kan vara värdefullt att veta var 
det befinner sig. Det går också att  
kontakta stabsplatser och andra för-
band med hjälp av de här systemen. 

Avancerad data
Enes beskriver att uppkopplade 
fordon möjliggör att ett stridsfordon 
i exempelvis Halmstad kan kom-
municera med ett annat stridsfordon 

Åsa.
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i Boden och att det kan överföra 
mycket mer avancerad data än i dag. 
Förenklat sker kommunikationen 
via SIP (Session Initiated Protocol) 
som möjliggör transporten av text, 
ljud, stillbilder och video.

Det som då händer radiotekniskt 
längs vägen mellan Halmstad och 
Boden är att fordonet i Halmstad via 
radio blir inkopplat mot ett MKN 
(Mobilt kärnnät) som i sin tur är 
uppkopplat mot ett FTN (Försvarets 
telenät) som är landsomfattande. Via 
optofibernät och eventuellt radiolänk 
går kommunikationen till ett annat 
FTN i Bodenområdet som i sin tur 
skickar till ett MKN och därifrån via 
radio till stridsfordonet i Boden. 

Det här kan göras redan idag 
med nuvarande ledningssystem men 
skillnaden är att det nya systemet 
stödjer IP hela vägen från avsän-
dare till slutmottagare. I dagsläget 
är systemet IP-baserat mellan FTN 
och MKN men sedan är det endast 
trådlöst talsamband som gäller för 
kommunikationen som når ut till de 
olika stridsfordonen och plattfor-
marna i terrängen.

Radio 570
Radio 180 som i dag är arméns ra-
diosamband är inte IP-kompatibel. 
Den nya Radio 570 möjliggör emel-
lertid IP-baserad kommunikation 
mellan fordonen.

Radio 180 är ett mycket kraftfullt 

system och håller väldigt väl men 
det stödjer endast krypterat tal och 
textmeddelanden. Radio 570 stödjer 
helt nya förmågor där det med 
IP-baserad dataöverföring går att 
transportera information som till ex-
empel kartor och avancerade ordrar. 
Det kommer förmodligen att leda 
till att det blir mindre talkommuni-
kation mellan fordonen och i stället 
kommer det att skickas mer skriven 
information samt bilder och grafik. 

Flera kategorier
Den nya tekniken gör att det är 
viktigt att det utbildas många olika 
kategorier av tekniker. 

Ledningssystemavdelningen utbil-
dar alltifrån värnpliktiga mekaniker, 
som lagar fel nära användarna i fält, 
till specialistofficerare som behöver 
djupare teknisk förståelse för att 
kunna använda tekniken på ett tak-
tiskt korrekt och effektivt sätt i fält. 
Utbildning sker också för de tekniker 
på hemmaförbanden som tar hand 
om de fel som inte kan lagas ute på 
fältet av mekanikerna. Dessutom 
utbildas även andra myndigheter.

Det är också viktigt att utbilda 
i hur de olika ledningssystemen 
hänger ihop. Armén är beroende av 
radarsystemen och radarn är såväl 
ögon som sinnen som så att säga ser 
saker och kan informera om olika 
hot som radiosambandet sedan kan 
kommunicera ut.

Sammantaget har Ledningssys-
temavdelningen en stor och djup 
teknisk kunskap inom områden 
som informationssystem, samband, 
radio och radarsystem. Samtliga de 
delarna ingår i det som är Försvars-
maktens ledningssystem.

– När jag började här som chef 
hade jag inte fullt så stora insikter 
när det gällde arbetet med teknisk 
tjänst, säger Åsa. Men jag måste 
säga att jag nu känner en stolthet 
över att ansvara för en avdelning 
där det finns så väldigt mycket 
kunskap, engagemang och kompe-
tens. Det finns både bredd och djup 
när det gäller kompetensen inom 
de olika områden som vi utbildar 
inom.

Flygsimulator
Ett exempel på det engagemanget vi-
sar sig i den flygsimulator som avdel-
ningen har byggt. I den simuleras en 
landningsradar som det utbildas på. 

Eleven får styra en Saab 37 Viggen 
som pilot och göra inflygningen. 
Samtidigt ser en annan elev på 
radarbilden och kan flygleda pilo-
televen till en säker landning med 
hjälp av radiokommunikation. Det 
ger en konkret upplevelse av hur det 
är att vara pilot och att flyga med 
hjälp av radar som ögon och med 
radiokommunikation som hjälp. 
Det ger en större förståelse för vad 
systemen används till. n

Ola, Peter och Enes.
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Kraven på fartygsdrivmedel har 
varit och är betydligt lägre än för 
fordonsdrivmedel. Dock har sedan 
årsskiftet ett nytt regelverk trätt i 
kraft globalt, International Ma-
ritime Organization – IMO 2020, 
vilket ökar kraven på drivmedlet. 
Förändringen som trädde i kraft 1 
januari 2020 innebär att svavelhalten 
i fartygsdrivmedlet har begränsats 
från max 3,5 vikt % till max 0,5 
vikt % utanför de områden som 
sedan tidigare omfattas av reglerade 
utsläpp. Kraven har införts för att 
minska den negativa påverkan på 
miljö och hälsa till följd av utsläppen 
från sjöfart.

Sedan tidigare finns utsläppskon-
trollområden på ett antal platser i 
världen, där Östersjön och Nordsjön 
ingår i en sådan utsläppszon, Sulfur 
Emission Control Area (SECA). 

Inom detta område får endast 
fartygsdiesel med max 0,1 vikt % 
svavel användas ombord på båtar 
och fartyg varför kraven i IMO 2020 
inte påverkar Sverige i någon större 
utsträckning.

För att möta kraven i IMO 2020 
inom global sjöfart finns det flera 
olika lösningar, där det på kort sikt 
är att använda en lågsvavlig eld-
ningsolja med en godkänd svavelhalt 
(max 0,5 vikt %) som är dyrare 
eller att installera en scrubber. En 
scrubber rengör avgaserna från 
svaveldioxid och möjliggör därmed 
användningen av eldningsolja med 
en högre svavelhalt än tillåtet, dock 
bildas restprodukter som måste tas 
om hand i hamnarna och i dagsläget 
saknas den möjligheten på många 
ställen. En annan möjlighet är att 
välja en annan typ av drivmedel, t ex 

flytande naturgas (LNG) eller meta-
nol, men en sådan övergång kräver 
en modifiering av befintlig dieselmo-
tor. På sikt kommer troligtvis ännu 
fler tekniska lösningar och försörj-
ningslösningar tas fram till följd av 
kravet i IMO 2020. 

Svenska marinen
Fartygsdrivmedlet vi använder i 
Sverige ska vara grönfärgad till följd 
av att det är skattebefriat och är 
inte tillåtet att användas i fordon. 
Fordonsmotorer kan skadas av den 
högre svavelhalten i eldningsoljan 
jämfört med fordonsdieseln.

Försvarsmakten har sedan länge 
använt antingen en typ av eldnings-
olja eller fartygsdiesel för sina båtar 
och fartyg som uppfyller kravet i 
SECA, och därmed även kravet i 
IMO 2020. Svavelhalten i denna 

Fartygsdrivmedel 
Vid årsskiftet trädde ett nytt regelverk in, IMO 2020, vilket lett till stora förändringar för internationell 
sjöfart och drivmedlet på fartygen. För svenska marinen har förutsättningarna dock inte förändrats. 
Nedan beskrivs vad för typ av drivmedel som vanligen används inom svenska marinen, samt det 
pågående arbetet med att ta fram en styrning för generella kvalitetssäkrande rutiner för fartygs- 
drivmedlet inom Försvarsmakten.
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eldningsolja och fartygsdiesel får 
inte överstiga 0,05 vikt % respektive 
0,001 vikt %. Därför har införandet 
av IMO 2020 inte inneburit någon 
förändring i den dagliga verksam-
heten i Sverige. Inom marinen är de 
vanligaste drivmedlen för framdrift 
av fartyg och båtar dieselbrännolja 
60 (DBO60) och fartygsdiesel MK1, 
där båda drivmedelstyperna uppfyl-
ler ställda krav för marinens motorer.

Både DBO60 och fartygsdiesel 
förekommer både i sommar- och 
vinterkvalitet, vilken som levereras 
beror på säsong och geografiskt läge. 
Egenskaper som skiljer avsevärt 
är drivmedlets lågtemperaturegen-
skaper, där vinterkvaliteten kan stå 
emot en vaxutfällning (paraffine-
ring) vid lägre temperaturer än som-
markvaliteten. Detta är en viktig 
aspekt i de fall drivmedlet förvaras 
en längre tid i tankar och cisterner. 

Ytterligare information gällande 
skillnaderna mellan dessa två driv-
medel finns även i Produktkatalog 
Försvarets Drivmedel (M7789-
000183) på FMV:s hemsida (www.
fmv.se/globalassets/drivmedel/webb/
default.htm).

Pågående studie kring fartygs-
dieseln inom Försvarsmakten
Under första halvan av 2020 har 
en studie kring fartygsdiesel pågått 
inom Försvarsmakten och FMV. 
Prov har tagits från ett antal far-
tygstankar samt landscisterner för 
att undersöka hur drivmedlet sett 
ut avseende ett antal egenskaper 
där speciellt förekomsten av olika 

föroreningar, så som partiklar och 
mikroorganismer, varit av intresse. 
Marina applikationer är särskilt 
utsatta för tillväxt av mikroorganis-
mer till följd av den fuktiga miljön. 
Mikroorganismer som bakterier, 
mögel och jäst behöver vatten för 
sin tillväxt och har därför större 
chans att tillväxa i tankar nära eller 
på sjön. Tidigare upplevdes problem 
med tillväxt av mikroorganismer 
inom marinen varför det sedan ett 
antal år tillbaka tillsätts en biocid 
preventivt.

Resultaten visar att kvaliteten 
för de undersökta egenskaperna 
generellt är god och i de flesta fall 
inom kravgränserna. Olika typer av 
fasta föroreningar har setts i proven 
där de vanligaste föroreningarna 
varit nedbrytningsprodukter av 
drivmedlet och korrosionspartiklar 
oberoende var provet tagits i drivme-
delskedjan.

En annan drivmedelstyp som 
kan komma in i fartygsdieseln är 
biodiesel (även kallad FAME eller 
RME). Biodiesel ska egentligen 
inte förekomma i fartygsdieseln till 

följd av sin dåliga lagringsstabilitet 
och den ökade risken för tillväxt av 
mikroorganismer. I alla prov som 
analyserades uppmättes dock spår 
av biodiesel, varför detta ska under-
sökas ytterligare. Tyvärr är biodiesel 
svårare att upptäcka med blotta 
ögat i den grönfärgade fartygsdieseln 
jämfört med den färglösa fordons-
dieseln, i figur 2 visas de olika fär-
gerna på diesel, både med och utan 
biodiesel inblandat.

Rutiner för kvalitetssäkring
av fartygsdrivmedel inom
Försvarsmakten
Vissa rutiner för kvalitetssäkring av 
drivmedlet inom marinen sker redan 
idag, dock saknas gemensamma 
rutiner på liknande sätt som idag 
finns inom flygvapnet och armén. 
Erfarenheterna från studien som 
gjorts under året visar på flera vin-
ster om ett sådant regelverk införs. 
Detta arbete pågår nu för fullt och 
den tänkta TO Kvalitetsuppföljning 
Drivmedel SJÖ (TO SJÖ) ska även 
beakta de gemensamma kvalitetsåt-
gärder som Nato-länderna har. n

Text och foto: 
Ingela Bolin Holmberg  

(FMV)

Text och foto: 
Annica Myrskog  

(Element)

Kontaktuppgifter

Ingela Bolin Holmberg
(Produktledare miljö och drivmedel)

FMV-Försvarets materielverk
Telefon: 08-7824176  

e-post: ingela.bolin.holmberg@fmv.se

Annica Myrskog
(Materials Engineer, Fuels & Lubricants)

Element Materials Technology
annica.myrskog@element.com 

Figur 2.  Provflaskor med A) DBO60 utan biodiesel, B) DBO60 med 7 volym % biodiesel, C) 
svensk fossil diesel MK1 utan biodiesel och D) svensk civil diesel MK1 med 7 volym % biodiesel. 

Foto:
Element Materials
Technology ABA. B. C. D.
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I samband med livstidsförlängning-
en av stridsbåt 90 fanns önskemål 
om att byta färgsystemet som använ-
des för målning ovanför vattenlinjen. 
Det gamla systemet var känsligt för 
mekanisk nötning och slag och var 
dessutom inte lösningsmedelsbe-
ständigt. Återkommande nötnings-
skador ledde till att stridsbåtarna 
ofta behövde målas om. I uppdraget 
som KC Vidhäftning fick ingick 
att undersöka vilka produkter som 
fanns tillgängliga på marknaden, 
föreslå lämpliga provmetoder för 
att testa produkternas egenskaper 
och att slutligen göra den provning 
som krävdes för att kvalificera in ett 
nytt färgsystem. KC Vidhäftning har 
även stöttat FMV i upprättandet 
av en teknisk order gällande förbe-
handling och målning av Försvars-
maktens mindre fartyg och båtar.

Från FMV:s sida fanns ett öns-
kemål om att kartlägga samtliga 
relevanta produkter på marknaden 
för att därefter kunna utarbeta en 
kravspecifikation för det nya färgsys-
temet. Man valde även att inkludera 
civila produkter i kartläggningen. 
Färger för militärt och civilt bruk 
skiljer sig ofta åt egenskapsmässigt. 
I civilt bruk önskas ytor som är lätta 
att rengöra och som kräver minimalt 

med underhåll, vilket enklast fås 
med färger som ger blanka ytor och 
hög glans. Färger för militärt bruk 
har traditionellt sett låg glans och 
kulörer som tagits fram med speci-
ella pigment med anpassad NIR-re-
flektion (Nära infrarött). Kravet på 
låg glans är ofta svårt att kombinera 
med en hög tålighet mot mekanisk 
nötning eftersom slagskador och 
repor syns tydligare på en matt yta.

När marknadsundersökningen var 
färdig valdes fyra produkter ut för 
fortsatt provning. Utöver produkter-
nas prestanda och målningsegenska-
per granskades även produkternas 
tillgänglighet på marknaden så som 
exempelvis leveranstid och produkt-
volymer för att säkerställa att pro-
dukterna enkelt går att köpa in och 
att de kommer att tillverkas under 
många år framåt.

Efter provning i labbskala genom-
fördes provmålning på stridsbåt 90. 
Provmålningen gjordes med samt-
liga fyra föreslagna färger, vilket gav 
möjlighet att utvärdera målnings-
processen men också gav tillgång 
till större målade partier för fortsatt 
provning och utvärdering.

Alla fyra färgsystem hade liknan-
de prestanda och klarade kraven på 
vidhäftning, hårdhet och förmåga 

att motstå nötning, repor och slag. 
UV-beständighet och utomhus-
exponering testades också för att 
säkerställa att färgen inte bleknar, 
mörknar eller blir mer glansig under 
användning.

En grundläggande egenskap för 
marin tillämpning är självfallet att 
färgen tål exponering i vatten. I så-
dan beständighetsprovning klarade 
sig tre färger utan anmärkning. En 
av färgerna klarade inte kraven ef-
tersom blåsor bildades och vidhäft-
ningen försämrades.

Två av färgerna visade upp extra 
goda resultat vid korrosionsprovning 
i saltdimma. Färgskikten var helt in-
takta utan blåsor eller andra defekter.

Färgsystemen utvärderades även 
med avseende på miljö- och hälsoef-
fekter för att välja ett så miljövän-
ligt alternativ som möjligt. Tre av 
färgerna innehöll inte några otillåtna 
ämnen medan det fjärde innehöll 
låga halter av lösningsmedlet toluen. 
Både det tidigare färgsystemet och 
de nya alternativen var epoxi- eller 
polyuretanbaserade, vilket innebär 
att arbetsgivaren måste hantera de 
kemiska arbetsmiljörisker som är re-
laterade till härdplaster. En av de nya 
färgerna var vattenburen, vilket skulle 
minska den totala mängden utsläpp 

Nytt färgsystem till
Försvarsmaktens båtar

I den sista av fyra artiklar om kompetenscenter materialteknik beskriver vi hur ett ärende inom 
undergruppen KC Vidhäftning möjliggjort stora besparingar genom att ett nytt färgsystem med 
bättre prestanda och som minskat behovet av underhåll kvalificerats in.

STRB 90 H 917 uppställd i hangar för provmålning.
Provytorna blästrades före målning.

Provmålning av STRB 90.
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av lättflyktiga organiska föreningar 
(VOC) i samband med målning.

När all provning var genomförd 
stack en av färgerna ut som det bästa 
valet. Projektet resulterade i att FMV 
tog beslut om att byta färgsystem till 
ett med bättre produktegenskaper än 
tidigare. Samtidigt tog man fram en 
kravspecifikation för färgsystemet. 
På sikt kommer det nya färgsystemet 
att leda till ekonomiska vinster då 
behovet av bättringsmålning och om-
målning minskar.

Något som man bör tänka på vid 
framtida byten av färgsystem är att 
moderna färgprodukter är komplexa 
med höga krav på olika egenskaper, 
vilket i sin tur ställer krav på mål-
ningsutförandet för att 

färgsystemens prestanda ska kunna 
nyttjas fullt ut. Det finns stora 
ekonomiska vinster med att utföra 
förarbetet och målningsarbetet på 
ett korrekt sätt för att slippa regel-
bunden bättringsmålning.

KC Materialteknik genererar 
årligen stora besparingar
åt Försvarsmakten
För att stötta projekten och arbeta 
med frågor kring materialteknik 
och materialval så driver FMV 
Kompetenscenter Materialteknik på 
uppdrag av Försvarsmakten grup-
per för metall, komposit, vidhäft-
ning och additiv tillverkning. Syftet 
med arbetsgrupperna är att minska 
Försvarsmaktens driftkostnader, öka 
tillgängligheten på materielen och 
minska miljöbelastningen i fred och 
vid insats.

Kompetenscentren styrs av en 
koordineringsgrupp där projekt 
och ärenden fördelas till respektive 
område. Koordineringsgruppen 
leds av produktledare 508 och där 
ingår även ordförande för respek-
tive center samt representant från 
Försvarsmaktens tekniska skola 
(FMTS). Styrgruppen fattar beslut 
om strategisk inriktning och om 
vilka projekt som ska bedrivas. Ord-

förande för KC Additiv 

Text: Hanna Fager,
Element Materials Technology AB

Delkoordinatorer för
KC vidhäftning är:

Johanna Thor 
johanna.thor@element.com 

010-2794760 
Element Materials Technology AB

Simon Pettersson 
simon.pettersson@element.com 

013-169071 
Element Materials Technology AB

Så här hänger de olika grupperna ihop under en koordinerande funktion.

En av färgerna klarade inte kraven på 
exponering i vatten. Efter exponering 
noterades blåsor i färgskiktet samt då-
lig vidhäftning mellan grundfärgen och 
den blästrade stålytan på provpanelen 
märkt ”4.s”.

Jämförelse mellan provpaneler efter exponering i saltdimma. 
Lösa färgflagor och korrosionrester har rensats bort.

Efter exponering i 480 h i saltdimma. 
Blåsbildning längs med rits.

Alla inom FM och FMV kan kontakta 
Funktionsbrevlåda KC Materialteknik 
materialteknik@fmv.se som vidare-

befordrar frågor/synpunkter för handlägg-
ning till respektive grupp Metall, 

Komposit, Vidhäft eller Additiv tillverkning.
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Tillverkning är Kristofer Hjelmtorp, 
för övriga grupper är André Vik-
ström ordförande.

KC Vidhäftning ingår i KC Materi-
alteknik och är den expertgrupp som 
är specialiserad på polymera material 
som tätningsmedel, lim och lack, 
ytbehandling, och upprätthållande 
av system där dessa material ingår. 
KC Vidhäftning kan utnyttjas vid 
problemställningar rörande polymera 
material så som kvalificering av nya 
material, skadeutredningar, vidhäft-
ningsproblem samt uppdateringar 
av kravdokument. KC Vidhäftning 
söker fler deltagare till gruppen, kon-
takta materialteknik@fmv.se. n
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Additiv tillverkning eller additive 
manufacturing – AM, omtalas ofta 
som 3D-printning. AM är ett sam-
lingsbegrepp för en rad tekniker som 
alla innebär att ett föremål tillverkas 
genom att material adderas till dess 
att den önskade geometrin skapats. 
Additiv tillverkning har många till-
lämpningsområden. De vanligaste 
militära tillämpningarna är dessa:
• Konstruktion och tillverkning av 
militära system utan de begränsning-
ar som traditionell tillverkning ger.
• Möjlighet till egen tillverkning av 
reservdelar på samtliga underhålls-
nivåer, även obsolet materiel.
• Anpassning av befintlig materiel ge-
nom AM-tillverkade komponenter.
• Tillverkning av övningsmateriel 
och attrapper.

Runt om i världen vidtar för-
svarsmakter olika åtgärder för att 
dra nytta av de möjligheter som 
AM ger i form av ökad tillgäng-
lighet och ökad förmåga. Denna 
artikel syftar till att översiktligt 
beskriva några av de militära AM-
initiativ som pågår i våra grann-
länder runtom i Europa. Genom-
gången gör inte anspråk på att vara 
komplett på något vis utan ska ses 
som exempel på hur AM-frågan 
drivs i olika länder.

Gemensamt för de satsningar 
vi kommit i kontakt med är att de 

startat i liten skala med 
enstaka individer och 
sedan följer en utveck-
ling som liknar denna:
• Inget av de länder vi 
studerat har vad vi kan bedöma 
en färdig förmåga ännu, utan de 
befinner sig under utveckling enligt 
modellen nedan (Bild Utvecklings-
steg mot AM-förmåga.).
• Utöver de militära initiativen 
pågår (naturligtvis!) även en inten-
siv utveckling inom forskning och 
industri.

Finland
I Finlands försvarsmakt drivs AM 
som forskningsprojektet ”ADD-
MAN” i samarbete med Aalto-
universitet. Fokus ligger på legacy 
spare parts, dvs att skapa en förmåga 
att försörja försvarsmakten med 
reservdelar till äldre system som ej 
längre supportas av tillverkaren. 
Som fallstudie har ADDMAN valt 
pansarbandvagnen MT-LB, som 
konstruerades i Sovjetunionen på 
1960-talet och numera är behäftad 
med problem avseende reservdels-
försörjningen. I Sverige benämndes 
vagnen Pansarbandvagn 401 innan 
vårt bestånd såldes till Finland 2011.

Projekt ADDMAN har genom-
fört en undersökning av de ca 7000 
reservdelarna som ingår i MT-LB-
systemet. En initial gallring för AM 

genomfördes baserat på vikt, dimen-
sioner och material. Denna gallring 
resulterade i 1400 kandidater. Dessa 
1400 komponenter reducerades 
sedan till ett trettiotal som bedöm-
des vara efterfrågade och printbara. 
Detta slutliga urval har genomgått 
reverse engineering genom 3D-
scanning, mekanisk mätning och 
densitetsbestämning. Därefter ge-
nomfördes omdesign för AM, med 
val av materiel och optimering av 
geometrier i vissa fall.

Projektet samverkar med Försva-
rets Forskningsinstitut i Norge, som 
kommer att genomföra utskrifter i 
aluminium-legeringen Scalmalloy 
med en SLM-skrivare (Sintrande 
metallpulverskrivare). Polymerdelar 
kommer att skrivas ut i Finland. 
Efter genomförda tester i fordonen 
kommer FFI att stötta med analys 
av komponenterna.

Additiv tillverkning
i Europas försvarsmakter
Additiv tillverkning som teknik är på stark frammarsch. Tekniken har civila rötter, men anpassas 
nu runt om i världen mot militära tillämpningar, även i våra europeiska grannländer.

Utvecklingssteg mot AM-förmåga.

Från digital kopia via optimering 
till färdig komponent. 
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Frankrike
Franska försvarsministeriet, DGA 
Techniques Aéronatiques, (mot-
svarande FMV) stödjer utveck-
lingen för AM inom det franska 
försvaret. AM tillämpas främst 
i utlandsmissioner och för detta 
har man utvecklat egna AM-
containrar. Tillverkningen utgörs 
framförallt av mindre reservdelar, 
men även en stor mängd av vad 
de kallar ”day to day parts” för 
anpassning av befintlig materiel.

Armén använder AM i insatser, 
man skriver ut många delar i väntan 
på reservdelar och har även en print-
farm i Frankrike bestående av 50 st 
FDM-skrivare (Fused Deposition 
Modelling, extruderande plast-
skrivare) och några SLM-skrivare. 
Denna printfarm blev än mer aktuell 
under den nu pågående Covid-krisen 
då den utökades och fick en bredare 
användning.1

Frankrikes flotta har utrustat 
fartyg med 3D-skrivare och flygvap-
net undersöker möjligheterna att 
tillverka reservdelar till flygplan.

Nederländerna
Den militära AM-utvecklingen i Ne-
derländerna bedrivs främst inom två 
spår, där både marinen och armén 
har egna Center of Excellence.

Marinen var först ut, då man 
2015/2016 upptäckte att personal 
tog ombord egna 3D-skrivare på 
fartygen för att lösa underhålls-
problem och genomföra modifie-
ringar. Man ställdes då inför ett val: 
Förbjuda eller utveckla. Valet blev 
utveckla och uppmuntrades i verk-
samheten. Ett 3D-center etablerades 
för att koordinera satsningen och 
man placerade ut 3D-skrivare på 
några fartyg i försökssyfte. Idag har 
man etablerat ”Excellence Center 
Additive Manufacturing”, ECAM, 
för marinen. ECAM har idag en 
printfarm med ett stort antal olika 
skrivare med det uttalade målet att 
bygga kunskap, samtidigt som man 
stöttar fartygen med lösningar på 
skarpa problem. Centret utvecklar 
även nya AM-containrar och har 
utrustat alla fartyg över 40 meter 
med Ultimaker-skrivare, en i sam-
manhanget enkel skrivare som kan 
användas i kontorsmiljö.

I många fall har ECAM kunnat 
minska kostnader och ledtider. Ett 
exempel är ett sjövattenfilter till far-
tyg som hade kort livslängd och kos-
tade 180 €. Filtret ritades om i CAD 
och skrevs ut i en standardplast till 
en kostnad av ca 30 €. Tester visar 
att det håller bättre än originalfiltret 
och det används nu som en stan-
dardlösning.

ECAM har också levererat 
skyddskåpor till IR-sensorn på 
AIM9 Sidewinder. Tillverkarens 
angivna leveranstid var 18 månader, 
med AM kunde kåporna ritas och 
tillverkas på några veckor.

Genom additiv tillverkning 
vill man öka fartygens materiella 
tillgänglighet genom minskade stil-
leståndstider för systemen. Genom 
forcerad prototypframtagning 
(Rapid Prototyping) kan man snab-
bare genomföra modifieringar och 
reducera behov av framgrupperad 
logistik alternativt ökat verknings-
graden för den framgrupperade 
logistiken.

Nederländska armén driver ett 
eget AM-center, ”Additive Ma-
nufacturing Excellence Center” 
(AMEC) sedan 2018 och har haft 
försöksverksamhet i bland annat 
Mali. Centret är uttalat intresserat 
av att dela med sig av sina lärdomar 
till Försvarsmakten, baserat på de 
organisatoriska likheter man ser 
mellan Nederländernas och Sveriges 
försvarsmakter. 

Norge
I Norge leds AM-verksamheten av 
Försvarets forskningsinstitut, FFI. 

Deras upplägg för implementering 
AM är uppbyggt som ett forsknings-
projekt i tre steg:
1. Demonstrator
2. Bygga förtroende
3. Implementera

FFI genomför löpande demon-
strationer av AM-verksamheten. Till 
exempel har FFI genomfört fältför-
sök med grupperade AM-containrar 
vid Cold Response 2016 och Trident 
Juncture 2018. Demonstrationerna 
gjordes tillsammans med norsk mili-
tär personal och företaget Fieldma-
de AS som tillhandhöll containrar 
vid dessa övningar. Syftet med verk-
samheten är att ta fram metoder och 
processer för hur denna verksamhet 
bäst ska bedrivas och på sikt imple-
menteras i Norges försvarsmakt.

1   https://3dprint.com/269936/french-army-deploys-massive-military-print-farm-for-spare-parts/

3D-skrivare i maskincentralen på ett 
nederländskt örlogsfartyg.
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Sjövattenfilter – original i metall
och nytillverkat i plasten PLA. 

Grepp till vapenlavett. Modellen ritades 
och skrevs ut i Mali av den neder-
ländska armén. Greppet på bilden har 
skrivits ut av 3Dverkstan i kolfiberför-
stärkt nylon. 
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Vidare planerar FFI ett AM-
samarbete med Finland kring ett 
militärt fordon. FFI kommer att 
tillämpa ”reverse engineering” på ett 
antal utvalda chassi-komponenter 
på fordonet. Komponenterna kom-
mer sedan att skrivas ut med SLM-
teknik (Lasersintring av metallpul-
ver), monteras i två fordon som 
sedan körs ett år för att utvärdera 
hållfasthet och förslitning. FFI har 
möjlighet att genomföra tester med 
flera olika metoder: Lasermätning, 
CT-scan (skiktröntgen), svepelek-
tronmikroskop och mekaniska 
tester.

Tyskland
WIWeB
Wehrwissenschaftliche Institut für 
Werk- und Betriebsstoffe, WIWeB, 
är centrum för AM inom Bundes-
wehr. 2010 genomförde centret en 
teknikscreening som fångade upp 
AM som ett område med stor fram-
tida potential. 2015 började man 
anskaffa skrivare för testverksamhet 
och samma år startades en AM-
arbetsgrupp inom Bundeswehr för 
utbyte av erfarenheter. Anskaffning 
av AM-utrustning genomförs av en 
AM-koordinator vid BAAINBw, 
som motsvarar vårt FMV.

WIWeB genomför sedan 2017 
rådgivning inom AM till förband 
och skolor inom Bundeswehr. 
WIWeB ansvarar även för utbildning 
av AM-tekniker som ska på insats 
utomlands. Utbildningen är ca en 
vecka lång.

Bundeswehr har en prototyp till 
AM-container i Afghanistan som 
bemannas av personal som utbildats 
på WIWeB, en teknisk off  OF-1 
och två tekniska soldater OR5-6 per 
omgång. Teamet har printat tusen-
tals olika komponenter av varierande 
komplexitet sedan 2017. Tysklands 
uppbyggnad av AM-verksamheten 
liknar den som Nederländska flot-
tan bedriver, med tät samverkan 
mellan främre 3D-enhet och bakre 
3D-center. CAD-modell tas fram av 
förbandet på plats som sedan skickar 
denna till AM-centret för anpassning 

för utskrift. Centret gör även riskbe-
dömning och tar beslut om och hur 
den ska tillverkas beroende på vilket 
system delen ska användas i. Man 
har kunnat konstatera att utfall av 
verksamheten i hög grad är beroende 
av om personalen är dedikerad för 
AM eller har det som tillikaupp-
gift. I det senare fallet blev antalet 
utskrifter väsentligt mycket lägre.

System Support Centre Eurofighter
Tyska flygvapnet närmar sig AM 
genom System Support Centre 
Eurofighter/Airbus. Här har man re-
dan tagit fram certifierade flygande 
komponenter till både Eurofighter 
och P3 Orion. I båda fallen rör det 
sig om ersättare till komponenter 
som är obsoleta och inte belastas vid 
flygning, men man har gått igenom 
processen för godkännande av 
flygande materiel för att säkerställa 
att man kan gå vidare med andra 
komponenter.

Cyber Innovation
Hub of the Bundeswehr
Inom Bundeswehr finns ett innova-
tionscenter benämnt ”Cyber Inno-
vation Hub”, CIH. CIH har 50 an-
ställda med blandad civil och militär 
bakgrund. Centret testar nya idéer 
och fokuserar på snabb utveckling. 
CIH:s filosofi är att gå från idé till 
soldatförsök på 90 dagar under  

mottot ”Done is better than per-
fect”.

CIH har en bred projektportfölj. 
Ett av de projekt som drevs under 
2019 hade rubriken ”Collabora-
tion platform - Thingiverse2 for the 
Armed Forces”, en digital plattform 
för utbyte av 3D-modeller inom 
Bundeswehr.

Spanien
Spanska arméns AM-satsning drivs 
av Parque y Centro de Manteni-
miento de Armamento y Material de 
Artillería (PCMAYMA) i Vallado-
lid. PCMAYMA översätts ungefär 
som Artilleriets underhållsdepå och 
arbetar med försörjning, underhåll 
och reservmateriel. PCMAYMA 
har under 2019 ägnat sig åt för-
beredande verksamhet genom att 
bygga upp affärsidén för additiv 
tillverkning och skapa processer för 
AM-beslutsfattande i den spanska 
armén. PCMAYMA avser bland 
annat använda additiv tillverkning 
för att ta fram reservdelar till system 
som är äldre än 20 år utan att i varje 
enskilt fall säkerställa immateriella 
rättigheter. Detta kan tyckas vara 
uppseendeväckande, men man ska 
i sammanhanget komma ihåg att 
det rör sig om obsolet materiel, dvs 
materiel som inte längre går att köpa 
och där det inte finns en motpart att 
upphandla av.

2   www.thingiverse.com, en nätsida för utbyte av 3D-modeller.

Fäste till NVG-utrustning tillverkad i Afghanistan. Lösningen sparade ca 60 dagar 
genom lokal reparation i stället för UE-hantering ToR Tyskland. 
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PCMAYMA har byggt upp egna 
AM-resurser parallellt med sina 
befintliga verkstäder som redan idag 
har förmåga att tillverka materiel 
med moderna maskiner. Centret har 
även utvecklat en containerbaserad 
AM-lösning (PROMETEO) som 
används av spanska arméns logistik-
förband.

Storbritannien
Den brittiska armén har konstate-
rat att man idag bedriver så kallad 
”Prototype warfare”. Begreppet 
beskriver den snabba och kontinuer-
liga utveckling samt de kortare serier 
som präglar dagens materielanskaff-
ningar. I den kontexten ser man AM 
som en naturlig komponent.

Den brittiska armén utvecklar en 
additiv tillverkningsresurs i form av 
en ”Makerspace container” med två 
3D-skrivare, en 3D-skanner, datorer 
för att kunna köra CAD-mjukvara 
samt verktygsmaskiner för efterbe-
arbetning av de utskrivna delarna. 
Fyra containrar är under leverans 
2020.

Brittiska armén har använt ameri-
kanska arméns R-FAB och mari-
nens X-FAB som förebilder. Det är 
expanderbara containrar som USA 
har tagit fram som tillverkningsre-
surs för reservdelar i fält.

Vad händer i Sverige?
FMV har sedan 2017 handlett 
tre examensarbeten inom additiv 
tillverkning, ett vardera under åren 
2017, 2018 och 2019. Exjobbet från 
2019, ”Additiv tillverkning som en 
del av marinens underhållskoncept” 
finns beskrivet i korthet i TIFF nr 3 
2019.

Under 2019 genomfördes en 
omstart av kompetensgrupperna 
inom AG Rep. Arbetet genomfördes 
mellan PROD RPE LOG, FMV 
kluster 508 ”Tekniskt systemstöd” 
och FMTS. Resultat blev KC Ma-
terialteknik med Styrgrupp, Ko-
ordineringsgrupp, KC Metall, KC 
Komposit, KC vidhäftning och KC 
AT (Additiv tillverkning). 

Under 2019 genomfördes en 

workshop vid företaget 3Dverkstan 
med deltagare ur FMV och FM för 
att lära sig mer om tekniken och 
diskutera hur den kan tillämpas i 
Försvarsmakten.

Koordineringsgruppen och KC 
AT hade sina första sammankomster 
i maj 2020 och KC AT gör nu försök 
med tillverkning av impeller till läns-
pump för stridsfordon 90, med hjälp 
av kompetens och FDM-skrivare 
som finns på Grundläggande teknik-
avdelningen (GTA) på FMTS.

FMTS FunkE fortsätter med 
studier och omvärldsbevakning samt 
tar fram underlag för tillämpning i 
krigsorganisationen och hur försöks-
verksamhet kan bedrivas.

Inom MKOK505, FM generell 
underhållsutrustning, finns inrikt-
ning ta fram utrustning inom AM- 
området. Dock behöver krav och 
metoder tas fram genom organise-
rad försöksverksamhet.

Summering
AM-verksamheten kännetecknas av 
pionjäranda och entreprenörskap. 
AM-satsningar pågår över hela 
Europa och stora framsteg görs 
kontinuerligt. Satsningarna är tyvärr 
ofta splittrade även inom länderna 
då man befinner sig i första steget i 
utvecklingsmodellen, det steg som 
är individ- och teknikdrivet. Många 
länder nämner även en avsaknad av 
en nationell militär AM-strategi som 
en stor brist.

Koordineringen länderna emellan 
är svag och det genomförs troligen 
mycket dubbelarbete inom Europa. 
EDA och Nato jobbar för att mins-
ka detta dubbelarbete, men även 
för en framåtblickande verksamhet 
som AM finns en tröghet i besluten. 
Till exempel utvecklar varje land 
med självaktning en egen contai-
nerlösning för AM. Det är lätt att 
föreställa sig att AM-containrar 
kommer att vara en vanlig syn på 
camper vid internationella insatser 
i en nära framtid, men om inte alla 
deltagande länder ska ta med sin 
egen container så krävs standardise-
ring av tillverkningsprocesserna.

Pionjärandan gör att många är 
villiga att dela med sig av sina kun-
skaper och erfarenheter. Vi är dock 
rädda att denna dörr kan komma att 
stängas med tiden om inte Sverige 
själva satsar på AM och därmed kan 
bidra med egen kunskap i diskus-
sionerna. Vi konstaterar att det finns 
ett stort behov att ta fram en svensk 
strategi för additiv tillverkning. Till 
hjälp för detta kan deltagande i 
EDA:s och Nato:s nystartade 
Working Groups vara till stor nytta.

Om författarna
Författarna deltog i Januari 2020 i 
”European Military Additive Ma-
nufacturing Symposium” och EDA 
(European Defence Agency) ”1st 
Additive Manufacturing Work-
shop”. Båda genomfördes vid WI-
WeB i Erding, Tyskland. Jonas del-
tog även vid mässan FORMNEXT 
2019 i Frankfurt som är en stor 
AM-mässa med rundabordssamtal 
med flera militära och industriella 
aktörer. Huvuddelen av informatio-
nen till denna artikel kommer från 
dessa resor.

Major Per Gadestedt, teknisk 
officer arbetar med utveckling vid 
Funktionsutvecklingsenheten, 
FMTS i Halmstad. Huvudsaklig 
inriktning är funktionsföreträdare 
generell underhållsutrustning för 
Försvarsmakten. Har jobbat i olika 
roller med teknisk tjänst i FM under 
34 år. Medlem i KC AT.

Jonas Leander, Chefsingenjör Lo-
gistik på FMV VerkO Marin. Har 
jobbat med ILS och tekniskt tjänst i 
närmare 20 år. Handledde examens-
arbete inom additiv tillverkning 
under 2019. Medlem i KC AT. n

Text: 
Major Per Gadestedt, 
teknisk officer FMTS

Text: Jonas Leander, 
chefsingenjör logistik 

FMV VerkO Marin
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Ingen kan ha missat de utma-
ningar kring medicinteknisk 
utrustning och PPE, Personal 
Protective Equipment, som 
uppstod i mars 2020 när 
Corona-krisen exploderade.

Våren 2020 ställde stora krav på 
leverans av sjukvårdsmateriel 
och stora brister uppstod. AM-
communi tyn (AM: Additiv tillverk-
ning eller additive manufacturing) 
bidrog på flera sätt till lösningar på 
problemen. Bland annat printades 
reservdelar till medicinsk utrustning 
under devisen att en icke certifierad 
reservdel i vissa fall kan vara bättre 
än ingen reservdel alls.

Något vi i Sverige kan vara lite 
extra stolta över är projektet #3dvfa-
ceshield som drevs av företaget 
3DVerkstan i Stockholm. Företagets 
ingenjörer satte sig ner i mars och de-
signade en visirhållare anpassad för 
utskrift i vanliga FDM-skrivare. Som 
visir används en OH-film i A4-storlek 

med hålen stansade i ett A4-hålslag. 
Designen lades upp på en webbsida1 
tillsammans med instruktioner, för 
alla att ladda ner och printa.

Samtidigt satte Stockholm Maker 
Space upp ett distributionscentrum 
dit man kunde skicka de färdiga 
hållarna. Vid centret desinficerades 
hållarna, packades och skickades till 
behövande vårdinrättningar. Även an-
dra högskolor, exempelvis FABLAB 
på högskolan i Halmstad, tog emot 

sådana utskrifter för distribution.
Designern Erik Cederberg upp-

skattar att det sammanlagt har prin-
tats över en halv miljon 3dvfacesh-
ield. Designen har sedan sommaren 
2020 antagits av åtminstone sju 
företag i fem länder som nu form-
sprutar hållarna i miljonvolymer. 
Det här exemplet visar på flera av 
styrkorna med additiv tillverkning 
– korta ledtider och distribuerad 
tillverkning. n

1   www.faceshield.nu

Text: 
Major Per Gadestedt, 
teknisk officer FMTS

Text: Jonas Leander, 
chefsingenjör logistik 
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AM och COVID-19

3D-printade hållare till visir.
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Erik Cederberg,
konstruktör till
3dvfaceshield.
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39210, eller 210:an som hon kallas, 
är den fjärde tillverkade Gripen av 
C-versionen, JAS 39C, och leverera-
des till Försvarsmakten i april 2003. 
Hon flög 162 timmar vid KC:VoV 
(före detta FMV:Prov) i Malmslätt/
Linköping, innan hon, den 18:e maj 
2005, överfördes till 1:a (numera 
21:a) Flygunderhållskompaniet vid 
F 17. Där ”bor” hon än idag.

210:an var, tillsammans med 
39230, länge ett så kallat prioritets-
flygplan, PRI-flygplan. Ett sådant 
ska flygas mer och oftare än övriga 
flygplansindivider, för att man på så 
sätt tidigt ska få driftserfarenheter 

innan resten av flygplansparken har 
uppnått samma drifttid. När 39210 
nådde 800 timmar upphörde PRI-
programmet för de båda flygplanen, 
men de skulle, om möjligt, därefter 
behålla ett visst försprång.

Den 14:e december 2006 passerade 
flygplansindividen 500 flygtimmar, 
1000 timmar uppnåddes den 5:e 
november 2009, den 4:e september 
2014 passerades 2000 och 2500 nåd-
des den 6:e april 2017. Och nu, den 
27:e augusti 2020, har 210:an alltså 
passerat 3000 flygtimmar.

Eldsjälar 
I det svenska flygvapnet har sällan 
varken flygtekniker eller flygförare 
sitt egna flygplan. Dock har 39210, 
under årens lopp, pysslats om lite ex-
tra av teknikerna Bengt-Arne Persson 
(mer känd som POS), Fredrik Hirsch 

och Michael Gleffe. Tack vare deras 
extra engagemang och insatser har 
flygplanet varit ”friskt” oftare än 
andra och därmed kunnat flyga så 
mycket som det nu har gjort.

Snart mesta ”spetsiga” flygplanet 
Det är relativt få stridsflygplan i 
flygvapnets snart 100-åriga historia 
som har passerat 3000 flygtimmar. 
Exempelvis gjorde ingen J/S 35 
Draken det.

Ett 15-tal J 32E Lansen erhöll 
drifttider över både 3000 och 4000, 
men detta ”försprång” skaffade de 
sig under sina sista 25 år i tjänst, 
efter att de 1972 hade överförts till 
Målflygdivisionen, som var en freds-
tida övningsresurs. Dessa flygplan 
var således inte då längre i ”första 
linjen”, vilket 39C/D och 210:an 
fortfarande är.

3000 flygtimmar och snart 
”värst” i Flygvapnets historia.

Text: Denna information är sammanställd 
och författad av Emil Lindberg i augusti 2020.

JAS 39 Gripen med individnummer 39210 målades om inför dagen med detaljer i guld och på stjärtfenan syns en örn, 
målad i svart som är den gemensamma symbolen för 21:a flygunderhållskompaniet och 171:a stridsflygdivisionen.
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3921039210 – världens mest  flugna Gripen!
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Det fanns emellertid tre stycken 
37 Viggen som loggade mer än 3000 
flygtimmar under sin tid som aktiva 
stridsflygplan – AJS 37 37060 med 
3007 timmar, AJSH 37 37901 på 
3055 och AJS 37 37058 ”gick i pen-
sion” med 3099 flygtimmar.

Således ligger 39210 nu ”bara” 
fyra. Men hon bör passera 3100 
flygtimmar, och därmed bli ”värsta” 
”spetsflyget” i flygvapnet, i april – 
juni 2021.

Specialmärkningen 
Sedan 2016 är örnen på fenan 
gemensam symbol för 21:a Flygun-
derhållskompaniet respektive 171:a 
Stridsflygdivisionen. Original- och 
fullfärgsvarianterna kan ses akterom 
huven – kompaniets på höger sida 
och divisionens på vänster. Örnen 
introducerades som emblem för 
dåvarande 1:a divisionen under 
1970-talet.

3000-märkningen är, som kanske 
en del inser, kraftigt inspirerad av 
den logotype som flygvapnet använ-
de i annonser och på profilprodukter 
under 1980- och 1990-talet –  Flyg-
vapnet – så högt man kan komma.

Siffran 17 på nosen är en så kallad 
flottiljsiffra och användes förut på 
flygplan och helikoptrar för att visa 
vilken flottilj de tillhörde.

Under F 17:s flygdag 2019, då 
flottiljen firade 75 år, var 210:an 
specialmärkt med bl a flottiljvapnet 
på mörkblå fena och siluetter av de 
flygplanstyper som har använts vid 
F 17 på kroppens ovansidor. Hon 
kallades då Qvintus guld.

F 17 och 21:a
Flygunderhållskompaniet 
Gripeneran vid F 17 inleddes 2002, 
då flottiljen övertog två kompanier, 
två divisioner och ett 30-tal JAS 39A 
från nerlagda F 10 i Ängelholm. 
2004 blev dåvarande 1:a Flygunder-
hållskompaniet, numera 21:a, första 
militära enhet i världen att ta den 
då nya, modernare versionen 39C i 
bruk. F 17 har sedan 2007 år efter, 
med undantag av år 2014, producerat 
mest flygtid i världen med Gripen, 
ibland, eller ofta, samtidigt som man 
har utbildat och satt upp förband för 
internationell och nationell tjänst, 
löst nationella och internationella 
beredskapsuppgifter, m m. Totalt 
har flottiljen, sedan 2002, alstrat över 

66 000 flygtimmar med JAS 39. Det 
svenska flygvapnet (JAS 39 finns (har 
funnits) vid F 7, F 10, F 21, F 17 och 
F 4.) som helhet har producerat över 
206 000 Gripen-timmar.

”Bakom scenen” 
Specialmärkningen har designats av 
Kenneth Nilsson, Emil Lindberg och 
Alexander Flygare, tillhörande 21:a 
Flygunderhållskompaniet respektive 
171:a Stridsflygdivisionen. Målning 
och märkning har, med bravur, utförts 
av Saabs målarverkstad i Kallinge. 
Tack till alla personer som har hjälpt 
till med detta projekt, på ett eller an-
nat sätt, däribland Nicoolas Hoogs-
traten vid FSS Ronneby och Christer 
Lindell vid Saab. n

Omslaget till TIFF nr 2/1997.
Överstelöjtnant Lars-Eric Blad, F 7,

och G 60 som den 13:e mars
passerade ”3000-timmarsvallen”. 
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Från sida 15 i TIFF 2/1997.
Detta på flygplanets 23-årsdag.

39210 – världens mest  flugna Gripen!
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Femtonde läsaren av TIFF som 
får chansen att uttala sig är 
Harry Johansson – som vi fick 
kontakt med i Varberg. Covid-19 
förhindrade återigen en fysisk 
träff så även denna gång blev 
det ett samtal via telefon.

Vad jobbar du med (vad har du
jobbat med) som du gärna vill dela 
med dig av till TIFF:s läsare? 
Jag har arbetat i armén i 35 år. 
Började som civil lärare direkt efter 
värnplikten 1957 och slutade som 
inspektör för den tekniska tjänsten 
som överste av 1.graden 1992.

Egna reflexioner
– Jag vill gärna dela med mig av den 
utveckling som jag fick vara med om 
under alla mina år i armén. Så här 
långt efteråt tycker jag att jag hade 
flera duktiga chefer som vågade satsa 
på mig och skapa en utveckling som 
blev lite annorlunda än den veder-
tagna militära karriärstegen.

Jag mönstrade på tidigt 50-tal och 
blev uttagen till teleteknisk tjänst vid 
kustartilleriet. Det strulade med jobb 
och utlandsresa, så jag fick vänta ett 
år med att rycka in till en befälsskola 
vid KA 4 i Göteborg sommaren 
1956. Hamnade på en pluton med 
specialfolk: tekniker, krigskassörer, 
meteorologer och dylikt.

Vi var lite betraktade som malajer. 
Men vi älskade att slå aspirantplu-
tonen i den 5 km långa terränglöp-
ningen, i samlad pluton, vi fick göra 
varje lördag före permissionen.

Efter två månaders grundläggande 
soldatutbildning med sjömaning, 
rodd av 10-huggare, hinderbana 
och terränglöpning, fick vi två, som 
var uttagna till radartekniker, ta 
vårt pick och pack och en karbin 
och åka spårvagn till andra sidan 
av stan, till Kviberg. På 10.komp 
hittade vi de grabbar ur luftvärnet 
som vi skulle vara tillsammans med 
på Arméns Radarskola (RMS), här 
fick vi utbildning för att bli tekniker 
i kustartilleriet.

Vi fick lära oss två radarstationer, 
eldledningsstationen PE-07/R och 

spaningsstationen PS-23/R.
Fantastisk utbildning i nio 

månader. Duktiga lärare och bra 
med resurser. Vi var två man per 
radarstation. Vi tyckte då att det var 
teknikens framkant. När luftvärns-
teknikerna muckade fick vi två 
kustartillerister åka till KA 1 i Vax-
holm. Under några  månader gick 
vi igenom alla radarstationer som 
fanns i Stockholms skärgård. Rolig 
sysselsättning för två unga killar.

Någon månad efter utryckning 
blev jag uppringd av en av arméin-
genjörerna på Arméns Radarskola 

Harry Johansson
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som frågade om jag ville komma och 
hjälpa till att vara lärare för den nya 
kursen med värnpliktiga radartekni-
ker. Jag hade ju inget arbete ännu, så 
jag svarade närmast roat: Ja. Kunde 
ju stanna över sommaren tills det 
blev klart med det jobb jag sökt i 
USA. Men det blev längre. Kan säga 
att det blev 30 år.

Jag trivdes väldigt bra med att 
vara lärare i en bra utbildningsmiljö. 
Hade bra chefer som tillät mycket 
vidareutbildning. Fick lära mig 
mycket ny teknik. Minns bl a hur jag 
satt i skolans bibliotek och försökte 
lära mig om transduktorn, som 
fanns i några elverk. 

Läste reglerteknik på en yrkesrela-
terad kurs med lärare från Chalmers 
i ett och ett halvt år. Fick studietid 
en dag i veckan mot byte av arbets-
tid till kvällstjänst på Radarskolan. 
Lärde mig de flesta av luftvärnets ra-
darstationer och elverk. 1963 ledde 
jag en grupp av tekniker till England 
där vi lärde oss den nya artilleri-
radarstationen PE-49/T (Green Ar-
cher). Där kom jag för första gången 
i kontakt med transistorer.

Ny spaningsradar PS-04/R anskaf-
fades till 48-bataljonerna. Jag skrev 
beskrivningen över radarstativet.

PPI:et och datalänken var digita-
liserade. Det var ett tekniskt genom-
brott. Vi på skolan var ju fortfaran-
de ”analoga” med elektronrör.

För att hänga med i teknikutveck-
lingen, fick vi,  några ingenjörer, 
under tiden 1967-1977 gå vecko-
långa kurser i halvledarteknik på 
SIFU (Sveriges institut för hantverk 
och industri). Sen åkte vi hem och 
ordnade motsvarande utbildning för 
arméns tekniker. Vi gjorde ett tek-
niklyft i takt med den nya materiel-

en. Sedan kom Robotsystem 70 med 
Ericssons Giraffradar PS-70. Helt ny 
radarteknik och digitaliserad signal-
behandling. Robotsikte från Bofors 
med optronik och laserteknik. Jag 
skrev ett kompendium i optronik 
och försökte hela tiden hänga med i 
den tekniska utvecklingen.

Utbildning i det militära systemet 
fick jag efter grundutbildningen, 
först genom en bataljonsingenjörs-
kurs för värnpliktiga  Lv-tekniker. 
Gjorde flera repövningar i krigsbe-
fattning i luftvärnet. 

Därefter blev jag 1962 anställd 
som arméingenjör, men fortsatte att 
vara lärare på RMS.

På skolan fanns en arméingenjör 
som hette Per Bäck. Han började 
studera pedagogik vid Göteborgs 
universitet och uppmanade oss 
ingenjörer att göra detsamma. Bäck 
blev doktor i pedagogik och bör-
jade på FOA. Jag tog två betyg i 
undervisningsteknologi och flera av 
lärarna hängde på.

Kvaliteten på skolans utbildning 
ökade.

1969 gick jag en majorskurs 
tillsammans med luftvärnets office-
rare på Lvss på Väddö. Det blev ju 
lite mer av militär chefsutbildning 
och jag fick i princip ”körkort” på 
lvbat 48.

Uppmanades av arbetskamrater 
i Tygtekniska kåren att inte missa 
utbildning i förvaltningstjänst och 
verkstadstjänst, så jag gick de må-
nadslånga kurser som genomfördes 
vid Underhållsskolan i Skövde. 

I slutet av 70-talet beslöt riksda-
gen att ändra i försvarets befäls-
ordning. Den nya befälsordningen 
(NBO) innebar bl a att civilmilitära 
befattningar avvecklades. I stället 

för att kallas armédirektör blev jag 
överstelöjtnant i Arméns Tekniska 
Kår. Viktigare med NBO var att 
blivande fast anställda tekniker i 
försvaret skulle ha full gymnasie-
kompetens, dvs samma kompetens 
som de värnpliktiga teknikerna, och 
utbildas till officerare. Det blev ett 
annat drag i utbildningen av tekni-
ker till bl a luftvärnet och artilleriet.

Men de blev kanske för bra? De 
stannade inte kvar i försvaret.

Med NBO infördes en ny typ av 
grundläggande ledarskapsutbildning 
(UGL). Jag blev försvarets första 
överstelöjtnant att skaffa mig kom-
petens som UGL-handledare.

Jag har alltid känt mig som tek-
niker och tyckte nog att det var lite 
annorlunda när jag blev utbildnings-
chef för bl a luftvärnets aspirant-
skola på LvOHS/TS. Men det blev 
förstås intressant för mig.

Efter 30 år som utbildare vid luft-
värnets skola på Kviberg i Göteborg 
blev jag i augusti 1988 tillfrågad om 
jag ville bli chef för Arméns Teknis-
ka Skola (ATS) i Östersund. Min fru 
och jag bestämde att vi ville flytta till 
Jämtland så jag tackade JA! Barnen 
var utflugna.

”Åk upp och gör en utbildning 
i klass med de fina lokalerna” sa 
arméchefen när jag anmälde mig 
för honom. Det var en fantastiskt 
stimulerande utbildningsmiljö att 
komma till. Stort och nytt! Jag 
gjorde mitt bästa för att vara en bra 
och modern skolchef i UGL-anda. 

Gick en chefskurs på Försvars-
högskolan. Det var dynamik i den 
utbildningen. Lärde mig för hund-
rade gången att fylla i en M-blankett 
men fick också insyn i de högsta 
ledningsfunktionerna.
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Från taket på Arméns Radarskola ut över mot västra Göteborg.

Eldlednings- 
stationen PE-07/R.
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Text: Thomas Härdelin Saab AB

Återkommande artikelinslag i TIFF

Vi uppmanar dig som läsare att höra av dig till redaktionen (lämpligen via 
tiff.info@mil.se) om du är intresserad av att få ett besök för en kortare intervju. 

Motivera även varför du tycker att TIFF ska besöka just dig!

1992 ändrades åter hela försvarets 
organisation. Arméstaben skulle 
minskas och nya truppslagscentra 
inrättas. I Östersund, i anslutning 
till ATS, bildades Arméns materiel-
underhållscentrum. Det fick först 
senare kallas för Arméns Tekniska 
Centrum. 

Jag blev dess chef och utnämnd 
till överste 1.gr.

Fick efter ett halvt år som inspek-
tör lov av arméchefen att gå i pen-
sion och gjorde så den 31 dec 1991. 
De gamla pensionsbestämmelserna 
gällde då.

Det känns som om jag under mitt 
yrkesverksamma liv i armén suttit 
på en trebent pall med:  
1. Ett ben som tekniker
2. Ett ben som pedagog och 
3. Ett ben som ledare.

Jag har för det mesta trivts mycket 
bra med mitt jobb.

Hur länge har du läst TIFF?
– Jag har tagit del av TIFF så länge 
den funnits. Även jag är en av läsar-
na som har varit med sedan nummer 
1 av TIFF.

Varför läser du TIFF?
– Den har ju blivit en bra ersättare 
för flera tidskrifter som tidigare 
fanns i försvaret och ger en möjlig-
het för en gammal knekt att hänga 
med i försvarets tekniska utveckling. 

Jag kompletterar 
med Vårt Försvar 
och info från kam-
ratföreningarna.

Finns det några 
spännande eller
intressanta anek
doter som du vill
dela med dig av till 
TIFF:s läsare?
– Jag har ett kul 
foto som jag fick av 
mina arbetskamra-
ter när jag flyttade 
från Göteborg.

Vad tycker du om 
TIFF:s innehåll
nu jämfört med i 
begynnelsen?
– Kvaliteten på TIFF har ökat högst 
väsentligt. Blandningen av aktuella 
grejer blandat med lite historia är 
bra. Papperskvaliteten är hög och 
bildmaterialet super.

Har du några favoritområden
i innehållet när det kommer ett
nytt nummer i brevlådan?
– Jag läser i princip allt.

Saknas något som du gärna skulle 
se att vi tar upp i framtiden?
– Det skulle vara intressant med en 
artikel om dagens förbandsproduk-

tion och hur alla befattningshavare 
för den tekniska tjänsten utbildas.

Avslutande ord
Det är nu snart 30 år sedan jag 
gick i pension. Många av dessa år 
har utvecklingen i försvaret varit 
beklämmande låg i mina ögon. Jag 
nästan grät när man avvecklade 
värnplikten. Det verkar ju nu blåsa 
lite nya vindar och det blir genast 
mer intressant att sitta vid sidan och 
se på. Att en del blir som det var förr 
och en del blir mycket bättre. n

Denna tjänstetavla fick Harry då han slutade på Radarskolan 
i Göteborg. ”Min lärargärning i Göteborg kan något sam-
manfattas av det fotomontage jag fick som gåva av mina 
arbetskamrater inför flytten till ATS. Kritasken skall påminna 
om min vana att åstadkomma en pedagogisk minipaus 
genom att med precision kasta kritstumpen i papperskor-
gen av plåt. Stenhögen/forngraven påminner om ett nattligt 
besök i samband med en personalfest. Minneslappen med 
Cig-760 är en påminnelse om ett inspel i reparationstjäns-
ten under fältövningen Väst 86 som ställde till rabalder. 
Spiran i min högra hand är dipolmataren till Radar PE-07/R”.
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Flygbild över ATS i Östersund.
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Här presenteras TIFF:s artikelre-
gister som sedan nr 3/2020 finns 
tillgängligt på TIFF:s hemsida.

Äntligen har vi fått fram ett kom-
plett artikelregister (Jag tror även 
att t ex Gun Pettersson håller med 
mig? Se hennes önskemål från TIFF 
möter en läsare i nr 1/2019 sidan 22-
23) i bilden nedan). Nu finns det ett 
artikelregister för alla nummer sedan 
starten 1967 åtkomligt via TIFF:s 
hemsida (ARKIV; http://tiff.mil.se/
tiff-2/ - ”Artikelregister”). Just nu 
är alla nummer inklusive nummer 
4/2020 med i sammanställningen. 
Artikelregistret kommer att fyllas på 
med underlag för varje kommande 
nummer.

Länkar och sökning
Rubriken till varje nummer i arti-
kelregistret innehåller direktlänkar 
till aktuellt nummer. För varje 
uppräknad artikel så är det en länk till aktuell sida som presenteras. I 

nuläget utgörs sammanställningen 
av en PDF på cirka 206 sidor. 

Efter det att du har aktiverat 
länken till PDF:n för artikelregistret 
så är det bara till att navigera efter 
alla artiklar. Ctrl + F (sök) och Ctrl 
+ Shift + F (Avancerad sökning, 
för att söka i hela filen efter alla 
förekomster av det du letar efter). 
Om du vill att en länk ska öppnas 
i en egen flik eller i ett eget fönster 
så ”högerklicka” på länken och välj 

Artikelregister TIFF

Länkar till artikelregistret finns åtkomligt direkt från startsidan för http://tiff.mil.se/. 
Även från flikarna ”ARKIV”, ”INFORMATION” och ”LÄNKAR” finns det en länk till 
artikelregistret.

Från TIFF nr 1/2019 där Gun Pettersson 
efterfrågar ett artikelregister.

Via sidan ARKIV (http://tiff.mil.se/tiff-2/) Klicka på ”här” för att öppna artikelregistret.

>>>

lämpligt alternativ (vad som finns 
tillgängligt och hur det står beror 
på vilken PDF-läsare som används). 
Beroende på vilken PDF-läsare som 
används så kan man även söka efter 
olika varianter av ”hela ord” och 
t ex ”skiftlägeskänsligt”.

Innehåll och OCR
Under åren 1967 – 1979 och 1993 – 
1995 var det ingen ingress i inne-
hållsförteckningen på sidan 2, så där 
finns inte någon ingress i denna sam-
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manställning. Om andan och lusten 
faller på samt att någon får tid över 
i framtiden så kommer vi kanske 
att kunna lägga in ingresstexten 
som ofta finns med i början av varje 
artikel! Redan nu är 1967 klart.) 
Får någon av oss i redaktionen lite 
tid över så kanske dessa, från 1981 
– 1990, också kan kompletteras suc-
cessivt i framtiden med sin ingress 
från sidan 2.
Eftersom alla artiklar fram t o m 
2004 är inskannade kan den efterföl-
jande OCR-tolkningen som är gjord 
vara felaktig. Om du hittar fel så är 
det bara att höra av sig till redaktio-
nen så fixar vi det till nästa upp-
datering, vilket alltid kommer att 
ske när en ny utgåva publiceras på 
hemsidan. Jag har redan gjort några 
korrigeringar när jag har kvalitets-
granskat underlaget.

Några personliga
nedslag och reflektioner
Nu när jag har skapat denna sam-
manställning så har jag ägnat mig 
åt ytterligare lite digital arkeologi. 
Detta genom att jag har roat mig 
med att klicka mig runt bland gamla 
artiklar så måste jag bara få göra 
några personliga nedslag och reflek-
tioner:

• S1000D omnämns för första 
gången i TIFF i nr 2/1989 (Inter-
nationell specifikation för tekniska 
publikationer). Då skrev man Spec 
1000D. Därefter har specifikatio-
nen omnämnts ett antal gånger. På 
senare tid har en serie om S1000D 
(från nr 1/2019) pågått. Ännu har 
FMV-FM inte något riktigt system 
för att omhänderta information som 
är strukturerad enligt denna ”stan-
dard”. Många försvarsindustrier 
världen över producerar information 
enligt S1000D, men FMV är fort-
farande kvar på PDF-stadiet. Om 
man söker på ”1000D”, i artikelre-
gistret, så finns det sju artiklar som 
behandlar detta regelverk. Men det 
finns flera artiklar om man ”klickar” 
sig igenom alla nummer, t ex ” 
FVSDUP - Flygvapnets System för 
Drift och UnderhållsPublikationer” 
från nr 3/1993.

• I TIFF 3/2002 på sidan 13 i arti-
keln ”DIGITAL DIMENSION” så 
står det så här ”MER AVANCERAD 
– Projektet håller nu som bäst på att 
gå in i nästa fas. Den benämns i pro-
jektet som Interimslösning 2. Denna 
bygger på att informationen ges ut i 
en kombination av filer av typ HTML 
och PDF, vilket innebär att två kom-
mersiellt vanliga ”bildskärmsläsare” 
blir aktuella- förutom Acrobat Read-
er, nu också Internet Explorer. Här 
räknar vi med att få det verkliga ge-

http://ebooks.exakta.se/tiff/pdf/TIFF_Artikelregister.pdf

https://sv.wikipedia.org/wiki/Maskinl%C3%A4sning 

Exempel från artikelregistret för TIFF nr 4/1990 och 1/1991. Till varje nummer 
finns en uppräkning av innehållet (från sidan två i varje nummer). I de fall där 
det finns en ingress på innehållssidan så är även den med. I detta exempel 
så finns det ingen ingresstext till nummer 4/1990 (för vi har hämtat underla-
get till nr 1/1967 - 4/1990 från AEF Arboga Elektronikhistoriska Förening, se 
https://www.aef.se/TIFF/Innehall_TIFF.htm samt TIFF nr 3/2014 [sida 40-41]).

TIFF nr 2/1989
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nombrottet för de digitala publikatio-
nerna. Tänk dig själv att få ”bläddra” 
i det snabba Explorer, med alla dess 
möjligheter till länkar mellan olika 
dokument, till att med ett tangentned-
slag hoppa över till PDF-mode och få 
den aktuella informationen presente-
rad i Acrobat Reader. Där efterliknas 
ju den verklighet som finns på papper, 
och därifrån kan man ju också skriva 
ut ett papperslikt dokument. Det är 
ungefär så vi ser på användningen 
av denna lösning. Åtminstone till att 
börja med – tills vi vänjer oss att på 
allvar umgås med elektroniska och 
inte sidorienterade dokument.”

Vi är faktiskt inte ännu där för 
just denna publikation (numera kall-
lad DMP1… ). Det är fortfarande 
PDF-filer, som dock är förpackade 
i ett webbskal (se sida 13 i TIFF 
2/2013 DMP/DUPJAS publicering 
på emilia, även om upplägget har 
modifierats något sedan artikeln 
skrevs så är det samma principiella 
upplägg som beskrivs i den arti-
keln). Se även vidare i TIFF 2/2004 
sidan 21 (i artikeln DUPJAS - ETT 
BEGREPP ”ANVÄNDARNA VILL 
HA DEN FRAN BÖRJAN UTLO
VADE FUNKTIONALITETEN I 
användarleden önskar sig många en 
bättre funktionalitet än vad vi nu kan 
erbjuda. Den lösning, som från början 
var tänkt för DUPJAS- en kombina-
tion av HTML och PDF -fick stryka 
på foten av olika skäl. Dels så skulle 
det hela bli för kostsamt, dels skulle 
produktionen bli alltför komplex med 
flera olika aktörer inblandade. Så 
mycket står emellertid klart att bru-
karna överlag, och i slutändan, önskar 
sig en lösning med bättre länknings-

möjligheter och fönsterhantering än 
den som PDF kan erbjuda. På sikt 
så kanske vi kan hitta en lösning 
som bygger på det digitala formatet 
XML. Och då finns det också mycket 
bättre förutsättningar för en effektiv 
distribution över olika nät.”). Men 
vem vet - vi kanske gör som vi har 
gjort för en demo med STRF90 (se 
TIFF 1/2020 sidan 16) att vi även 
inför detta på prov som en demo 
till JAS-dokumentationen om mitt 
förslag till FMV ”vinner gehör” hos 
ansvariga på FMV!

• För att fortsätta på temat PDF 
––> HTML. I TIFF nr 1/2005 (sidan 
32 ”DITO - en fullträff”) så står 
det ”Senare kan också andra format, 
som HTML och XML, bli aktuella. 
En sådan vidareutveckling har man 
redan ”tagit höjd för” i upphand-
lingen av DITO.”. Vi står fortfarande 
kvar med endast PDF-filer i DITO. 
Visst vore det önskvärt om systemet 
skulle kunna tillföras mera ”intel- Text: Thomas Härdelin Saab AB

TIFF nr 2/2003.

TIFF nr 2/2004.

ligens” såsom länkar åtminstone 
till andra utpekade TO! Även en 
övergång till andra mera flexibla 
format skulle vara efterlängtat. För 
användare på Försvarsmakten så är 
just nu DITO-systemet även svår-
åtkomligt från andra applikationer 
och bokpaket (man måste gå via en 
”ZTYX STS-applikation”),  vilket 
omöjliggör länkning till aktuella 
utpekade TO.

• Detta leder mig osökt vidare till 
begreppet CALS. Om man söker i 
alla gamla nummer, dvs 176 till an-
talet, så får man träff  i 31 nummer 
med totalt 99 träffar. Via artikelre-
gistret så får du träff  på fyra ställen. 
Jag själv jobbade några år på FMV:s 
CALS-kontor i slutet av 1990-talet 
och jag kan fortfarande konstatera 
att FMV inte har kommit särskilt 
långt i frågan. Jag har även nämnt 
detta förut, nämligen i nr 2/2014 
(på sida 43 ”Teknisk dokumenta-
tion” samt på sida 44 ”FVSDUP 
– FMSDUP”, ”DMP/DUPJAS” 
och ”BOKMAN” berör detta, även 
om det systemet endast var tänkt att 
hantera PDF:er). För att sticka ut 
hakan lite grann så måste FMV och 
Försvarsmakten se över hur man vill 
att publikationer både ska distri-
bueras, vidmakthållas och göras 
åtkomliga på ett effektivt sätt. Det 
är alldeles för många isolerade öar 
på respektive ställe utan att man har 
slutanvändarna i blickfånget. För-
hoppningsvis kan FMV:s S1000D-
aktiviteter (se pågående artikelserie 
om denna specifikation i nr 1/2019 
och framåt) leda fram till att FMV 
och Försvarsmakten kan hantera 
detta i riktig ”CALS-anda”.

Vi får hoppas att du, i och med 
detta artikelregister, hittar några 
godbitar från förr! Det har i varje 
fall jag gjort. n
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Femörebatteriets historia
Det var 1961 som den första 
sprängsalvan sköts vid byggandet 
av det stora kustartilleribatteriet 
på Femörehuvud i Oxelösund. 
Man började spränga sig in i berget 
under den bruna stuga som bygg-
des för att dölja huvudingången 
till anläggningen. Stugan är idag 
Femörefortets reception, museibutik 
och kafé. Själva utsprängningen av 
den jättelika berganläggningen var 
forcerad, man arbetade tidvis sju 
dagar i veckan och tidvis också 24 
timmar per dygn. Byggandet skedde 
under stort hemlighetsmakeri och 
hela Femörehuvud var avspärrat för 
besökare under byggtiden. När väl 
sprängningsarbetena var avslutade 
startade installationsfasen, som 
omfattade installation av el, vatten, 
ventilation och alla dörrar, trap-
por, rum m m, samt alla vapen och 
vapensystem. 

När anläggningen stod helt klar 
1966, fanns det ett helt litet samhälle 
i berget. Det fanns bl a kompletta 

förläggningar, 
toaletter, 
duschrum, kök, 
elverk, verk-
städer, förråd, 
stridslednings-
central och 
kanoner. 
Krigsorga-
nisationens 

totalt 70 
soldater och 

befäl kunde leva och verka i minst 
en månad utan tillförsel av något 
från utsidan. Hela anläggningen 
inklusive de tre sjömålskanonerna 
med räckvidden 13 km som var 

huvudbeväpningen byggdes för att 
stå emot en kärnvapendetonation av 
samma storlek som den i Hiroshima 
i Japan i slutet av andra världskriget. 
Det var också 1966 som den första 
krigsförbandsövningen genomför-
des med Femörebatteriet. Direkt 
därefter blev batteriet operativt och 
gick in i krigsorganisationen som 
en del av spärrbataljon Bråviken, 
som hade ansvaret för försvaret av 
Oxelösunds- och Bråvikenområdet 
fram till bataljonens avveckling 
1998. Femörebatteriet lades då i sk 
materielberedskap, eller malpåse 
som det också kallas fram till 2003 
när museet Femörefortet startade sin 
verksamhet i anläggningen. 

Under åren 1966 till 1998 när 
Femörebatteriet ingick i krigsorga-

Det spännande
och topphemliga
Femörefortet
Året var 2003 när det topphemliga kustartilleribatteriet 
i naturreservatet på halvön Femöre i Oxelösund övergick 
till att bli det spännande museet Femörefortet. 
Museet Femörefortet har årligen ca 8000 besökare och har 
sedan starten haft över 115000 besökare. Alla besök i Femöre- 
fortet är guidade, detta för att ge besökarna en mycket bättre upplevelse än den man får om 
man bara vandrar runt och tittar på egen hand. Femörefortet erbjuder visningar för allmänheten 
under vår, sommar och höst. Hela året kan man dessutom boka gruppvisningar. 

Illustration: Lars Dahlbom

Schematisk
3D-bild över Femörefortet.

Besökare i berget.
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nisationen genomfördes totalt sex 
stora krigsförbandsövningar, så 
kallade KFÖ. Övningarna genom-
fördes 1966, 1971, 1975, 1983, 1990 
och 1994. Övningen i september 
1990 blev för övrigt den sista övning-
en med skjutning med kanonerna. 
Totalt 1800 skott har avfyrats med 
kanonerna på Femöre mot bogsera-
de mål ute på havet vid övningarna. 
Mellan dessa övningar genomfördes 
ett stort antal mindre övningar i 
batteriet. Femörebatteriet var också 
en populär visningsanläggning som 
Försvarsmakten demonstrerade bl a 
för höga utländska militärer även 
från Warszawapakten. Detta som 
ett led i avskräckningen där mot-
ståndarna på andra sidan Östersjön 
skulle se att det inte gick att inva-
dera Sverige utan rejält motstånd. 
Under tiden i krigsorganisationen 
hade Femörebatteriet namnet 
Batteri OD, detta för att namnet 
inte i onödan skulle röja batteriets 
placering. Bokstäverna O och D var 
för övrigt första och sista bokstä-
verna i Oxelösund. Under tiden i 
krigsorganisationen var anlägg-
ningen normalt obemannad, det var 
bara vid övningar eller liknande som 
batteriet var bemannat. Tillsyn och 
service på byggnaden inklusive el, 
luft, vatten m m sköttes av personal 
från Fortifikationsverket i Norrkö-
ping medan tillsyn och service på 
kanoner, eldledningssystem m m 
sköttes av personal från dåvarande 
regementet KA 1 i Vaxholm. Det var 
bara vid större övningar som Femö-

rehuvud var avspärrat för allmänhe-
ten, övrig tid hade allmänheten fullt 
tillträde till Femörehuvud bortsett 
från fotograferingsförbudet som 
omfattade själva kanonerna, radar-
anläggningen och mätstationstornet. 
Nästan samtliga övriga hundratalet 
kustartillerianläggningar runt Sveri-
ges kuster låg under det kalla kriget 
inom avspärrade militära skyddsom-
råden utan tillträde för allmänheten. 

Bakgrunden till byggandet av 
Femörebatteriet och bildandet av 
spärrbataljon Bråviken var det kalla 
kriget och försvarsbeslutet 1958, 
som innebar start av byggandet av 
totalt inte mindre än 30 kustartilleri-
batterier av samma typ som Fem-
örebatteriet. Tre av dessa kom att 
placeras i Bråvikenområdet. Femö-
rebatteriet (Batteri OD) och Arkö-
sundsbatteriet (Batteri AD) 1966 
och så sent som 1974 Kungshamns-
batteriet (Batteri BÅ). Anledningen 
till att Oxelösund och Bråviken 
prioriterades mycket högt i det 
svenska invasionsförsvaret under det 

kalla kriget var de båda djupham-
narna i Oxelösund och hamnarna i 
Norrköping. Vi visste nämligen att 
Warszawapakten behövde tillgång 
till rejäla hamnar vid en storinvasion 
över Östersjön från Baltikum. 

Det kalla kriget pågick åren 1946 
till 1991 och innebar bl a att två jät-
tearméer stod öga mot öga i Europa, 
Nato eller Atlantpakten på västsidan 
och Warszawapakten på östsidan. 
Sverige var ett av en handfull länder i 
Europa som inte var medlem i någon 
av dessa pakter, men idag vet vi att 
Sverige i största hemlighet hade ett 
mycket välutvecklat samarbete med 
USA och Nato under kalla kriget 
som innebar att Sverige i allt vä-
sentligt hade samma status som de 
officiella Nato-medlemmarna, men 
det är ju som man brukar säga en 
helt annan historia…

Museet Femörefortets historia
Upptakten till museet Femörefor-
tet var ett upprop i lokaltidningen 
Södermanlands Nyheter år 2001. 

Kanon nr 2.

Kraftcentralen i berget.Förläggningen i berget.

>>>
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Detta resulterade i bildandet av 
Intressegruppen för Femörefor-
tets bevarande, som 2003 blev 
den ideella Föreningen Femö-
refortet.

Planen var att försöka stoppa 
den redan beslutade rivningen 
av Femörefortet och att få 
låna anläggningen under tre 
år för att prova att driva ett 
museum. Många och mycket 
tidskrävande uppvaktningar av 
Oxelösunds kommun, Länsstyrelsen 
Södermanland, Försvarsmakten, 
Fortifikationsverket, Fastighets-
verket, Försvarsdepartementet, 
Finansdepartementet, Kulturdepar-
tementet och Riksantikvarieämbetet 
resulterade 2003 i ett regeringsbeslut 
om ett provår i stället för de önskade 
tre och att Oxelösunds kommun 
samtidigt måste komma överens 
med Fortifikationsverket om ett 
slutligt övertagande av anläggningen 
senast sista april 2004. I annat fall 
skulle rivningen verkställas. Under 
resan var vi nära att ge upp flera 
gånger, men trägen vinner ju som 

det heter. Skall en person nämnas i 
sammanhanget så är det Oxelösunds 
dåvarande kommunalråd Benita 
Vikström som var den som slutligen 
övertygade regeringen. För att göra 
en lång historia kort så öppnade 
museet Femörefortet med en invig-
ning 18 juni 2003 för provåret och 
sedan med ytterligare en invigning 
1 juni 2004 i samband med att 
Oxelösunds kommun övertog ägan-
det av anläggningen.

Föreningen Femörefortet driver 
museet Femörefortet sedan starten 
på uppdrag av Oxelösunds kommun 
via ett långtidsavtal. Föreningen 

ansvarar för samtliga kostnader 
för verksamheten inklusive hyra 
till ägaren Oxelösunds kommun. 

Museet Femörefortet idag
Femörefortet är idag 2020 ett 
väletablerat och framgångsrikt 
museum över det kalla kriget. 
Vi fortsätter med vårt fram-
gångskoncept i form av enbart 
guidade visningar. Vår och 
höst har vi öppet med entim-

mesvisningar lördagar – söndagar 
med 4 visningar per dag och under 
perioden midsommar till skolstart 
dagligen med hela 9 visningar per 
dag. Dessutom har vi öppet under 
sportlovet och höstlovet där även 
spännande mörkervisningar ingår. 
Hela året kan man boka gruppvis-
ningar på 1,5 timme alternativt 2 
timmar med målgruppen företag, 
myndigheter, föreningar, skolor och 
researrangörer men även privat-
personer som familjer, kompisgäng 
m fl. I samband med gruppvis-
ning kan man boka militärmåltid 
med ärtsoppa och pannkakor i 

Årtal Femörefortet 

1961  Bygget av Femörebatteriet startar 

1964  Bygget är färdigt och batteriet överlämnas från 
Fortifikationsförvaltningen till Krigsmakten, 
dvs nuvarande Försvarsmakten

1966  I samband med den första krigsförbands-
övningen (KFÖ) i september 1966 blir 
Femörebatteriet operativt och ingår därefter 
i krigsorganisationen 

1989  Ett stort antal närförsvarsvärn och två stora 
skyddsrum för markförsvararna byggs runt 
Femörebatteriet 

1990  I samband med en krigsförbandsövning i 
september 1990 skjuts de sista skotten med 
Femörebatteriets pjäser 

1994  Den sista krigsförbandsövningen med 
Femörebatteriet 

1998  Femörebatteriet går ur krigsorganisationen i 
samband med Kustartilleriets avveckling och 
läggs i materielberedskap, så kallad malpåse 

2003  Femörebatteriet blir museet Femörefortet, 
ett museum över det kalla kriget

Stridsledningscentralen i berget.Köket i berget.

Periskoputsikt.
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matsalen i berget vilket är mycket 
populärt. Av besökarna utgör barn 
och ungdomar 25 % på årsbasis, 
under sommarsäsongen hela 30 %. 
Sommartid har vi också förhållan-
devis många utländska besökare, 
framförallt från våra nordiska 
grannländer men också Tyskland, 
Storbritannien, Polen och de 
baltiska länderna. Försvarsmakten 
är sedan museets öppnande en av 
stamkunderna vilket vi som job-
bar med museet naturligtvis tycker 
är extra trevligt. I Femörefortets 
reception/museibutik/kafé kan man 
förutom biljetter även köpa glass 
och fika samt köpa souvenirer och 
böcker om kalla kriget. Vi har Sve-
riges största samlade sortiment med 
böcker om kalla kriget, böcker som 
vi också säljer via postorder.

Föreningen Femörefortet består av 
drygt etthundra medlemmar spridda 
över landet. Ett tjugotal aktiva 
medlemmar från närområdet är de 
som helt ideellt sköter museiverksam-
heten, de flesta pensionärer. Både 
kvinnor och män ingår i den aktiva 
skaran. Typiska arbetsuppgifter gäl-
ler guidning, museibutiken, måltider, 
underhåll, ekonomi, inköp, mark-
nadsföring och personalplanering. 
Som aktiv väljer man själv hur myck-
et, när och vad man arbetar med. 
Styrelsen består av 8 personer varav 
2 kvinnor. Under högsäsongen på 8 
veckor från midsommar till skolstart 
anställer vi och utbildar 7 ungdomar 
från Oxelösund och Nyköping som 
sommarguider. Vi får alltid mycket 
beröm för våra duktiga sommargui-
der. Sommarguiderna innebär också 
att vi som arbetar ideellt kan ha 
semester under den perioden.

Måndagar udda veckor kl 10 har 
vi öppet hus i Femörefortet med fika 
och ostfrallor, och förutom trevlig 
samvaro passar vi då på att planera 
närmaste tidens arbeten. Den som 
är nyfiken på att medverka i verk-
samheten är då extra välkommen att 
träffa oss.

Oxelösunds olika museer har ett 
väl utvecklat samarbete med mark-
nadsföring och erfarenhetsutbyte 
m m. Förutom Femörefortet finns 
Skärgårdsmuseet som speglar Oxe-
lösunds ursprung som fiskeläge, Sjö-
fartsmuseet som speglar den omfat-
tande sjöfarten i Oxelösunds hamn 
samt Sörmlands Veteranjärnväg som 
speglar järnvägens stora betydelse 
för Oxelösund. Med F 11 Museum 
i Nyköping, som är Sveriges flyg-
spaningsmuseum, har Femörefortet 
ett särskilt samarbete där vi tillsam-
mans försöker locka besökare att 
besöka båda museerna när de ändå 
är här. Femörefortet, F 11 Museum, 
Arsenalen i Strängnäs, Robotmuseet 
i Arboga och Västerås Flygmuseum 
bildar ett nätverk av militärmuseer 
i Mellansverige som träffas årligen 
och utbyter erfarenheter.

Ekonomiskt står Femörefortet 
på fyra ben, visningarna, musei-
butiken, ett antal trogna sponsorer 
samt uthyrningen av den fantastiska 
Fyrvaktarbostaden på Femöre.

När det gäller marknadsföringen 
annonserar vi i besöksbroschyrer 
och hemsidor i regionen, Arbetslivs-
museernas Samarbetsråd (Arbet-
Sam) museiguide/webb, Utflyktsvä-
gens besöksguide/webb samt några 
utvalda tidskrifter och magasin. 
På sociala medier finns vi själv-
klart också. Femörefortets webb är 

Text och foto: Per Rödseth,
ordf och museichef.

Femörefortet
Box 11, 613 21 Oxelösund
070-695 69 02
info@femorefortet.se
www.femorefortet.se
www.facebook.com/femorefortet/
www.instagram.com/femorefortet/
www.twitter.com/femorefortet

mycket välbesökt, bl a vår populära 
bildblogg med bilder från 2001 och 
framåt som uppdateras i princip 
dagligen och i nuläget omfattar fler 
än 15000 bilder. Vår webb finns på 
fyra språk, svenska, engelska, tyska 
och finska. Men den i särklass bästa 
marknadsföringen är ändå alla våra 
nöjda besökare!

Välkommen till det spännande och 
f d topphemliga Femörefortet! n

Verkstaden i berget. Fyrvaktarbostaden på Femöre.
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M en på 1300-talet började 
riddarnas militära domi-
nans försvagas. De eng-

elska långbågskyttarna visade sig 
vara mycket farliga motståndare till 
de pansarklädda. Hotet var dock 
begränsat, det krävdes år av övning 
för att hantera en långbåge effektivt 
och bågskyttarna hade egentligen 
ingen offensiv förmåga. Deras segrar 
i hundraårskriget byggde på att 
det franska chevaleriet var okloka 
nog att gå till anfall även när den 
engelska styrkan formerat sig i en 
fördelaktig defensiv position, vilket 
också oftast var fallet.

Samtidigt höll emellertid en annan 
ny typ av infanteri på att uppstå, 
i Flandern och – i synnerhet – i 
vad som snart skulle bli känt som 
Schweiz. Det var pikenerare, relativt 
lätt bepansrade infanterister beväp-
nade med ett tillsynes ohanterligt 

långt (4-5 meter) spjut med en förvå-
nansvärt liten metallspets.

Ett väl exercerat och discipline-
rat pikenerarförband var praktiskt 
taget immuna mot även det tyngsta 
pansarkavalleri. Att ta ställning 
och fälla spjuten mot en anfallande 
styrka tog inte många sekunder och 
under förutsättning att pikenerarnas 
nerver höll misslyckades alltid en 
kavallerichock. De små spjutspet-
sarna trängde igenom både harnesk 
och hästarnas eventuella bogpansar. 
Detta gällde även om kavalleristerna 
var villiga att offra sina hästar. Det 
var fysiskt omöjligt att förmå en 
häst att springa in i en skog av spjut. 
Och i ett trängt läge mot en överläg-
sen styrka kunde pikenerarna ”bilda 
igelkott” med spjut åt alla håll, även 
om formeringens hörn i viss mån var 
sårbara.

Men pikenerarna hade en stor 

fördel gentemot bågskyttar. De 
kunde även ta till offensiven. Ett 
välövat pikenerarförband kunde 
även gå till anfall med de tre första 
ledens pikar fällda och genom att 
gå fram skuldra mot skuldra och 
bröst mot rygg välta allt motstånd 
överända. De bakre leden var för 
övrigt också vitala. Det var de som 
svarade för eftertrycket. Eftertryck 
(tyska Nachdruck) är nämligen ur-
sprungligen en militärteknisk term 
för det stöd som de bakre leden i 
ett pikenerarförband gav de främre 
(Bild 1).

Det fanns naturligtvis begräns-
ningar. Det var nästan omöjligt 
att ändra riktning på ett anfall och 
underlaget måste vara någorlunda 
slätt och stadigt, annars riskerades 
luckor i formeringen och det viktiga 
eftertrycket försvagades. Men på det 
hela taget dominerade pikenerarna, 

Från harnesköppnare
till flasköppnare
Under ett halvt årtusende eller mer, från 800-talet till 1300-talet dominerade det tunga 
bepansrade kavalleriet helt på de europeiska slagfälten där de som hade råd att skaffa 
sådan utrustning, riddarna, helt dominerade både socialt och politiskt.

Bild 1. Två pikenerarförband drabbar samman. De schweiziska pikenerarna avskydde de tyska landsknektarna 
som tagit efter schweizarnas taktik, och strider dem emellan fördes ofta som ”schlechtes Krieg” (ont krig), 
där inga fångar togs. Teckning av Hans Holbein den yngre.
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först schweiziska men sedan även 
tyska, de europeiska slagfälten i 
ungefär 100 år från början av 
1400-talet till början av 1500-talet.

Slut på pikenerarnas dominans
Det var eldvapnen, luntlåsgevären 
och de första rörliga fältkanonerna 
som gjorde slut på pikenerarnas 
dominans. Vare sig träffsäkerheten, 
eldhastigheten eller skottvidden var 
särskilt imponerande till att börja 
med men pikenerarförbanden, som 
var många led djupa, var idealiska 
mål.

En bit in på 1500-talet började 
därför de rena pikenerarförbanden 
att försvinna och numera lever de 
bara kvar i form av påvens ceremo-
niella Schweizergarde. 

De djupa pikenerarförbanden er-
sattes av bredare, några få led djupa, 
formeringar av musketerare, efter-
som de bakre leden i ett skytteför-
band ju är till ingen nytta i en strid. 
Pikenerarna försvann dock inte helt. 
De var fortfarande oumbärliga för 
försvar mot kavalleri. En ganska 
stor andel, ibland så mycket som 
hälften, av infanteriet var därför 
fortfarande beväpnad med pikar.

Dessa användes dock numera i 
praktiken enbart defensivt, främst 
mot kavalleri och en tysk knekt un-
der 30-åriga kriget hävdade ironiskt 
att den som dödade en pikenerare 
egentligen var en mördare eftersom 
han gett sig på en helt harmlös 
människa. Det enda sätt pikenerare 
kunde göra någon skada var ju om 
någon var dum nog att själv springa 
på hans pik.

Pikenerarna var alltså av begrän-
sat värde i strid men ändå svårum-

bärliga. Det som till sist gjorde 
dem onödiga var uppfinningen av 
bajonetten.

Var, hur och när bajonetten egent-
ligen uppfanns är osäkert. Namnet 
kommer från den sydfranska staden 
Bayonne, men det är osäkert om det 
från början användes för vad vi idag 
kallar bajonetter. Vad som däremot 
är klart är att de första bajonetterna 
var s k pluggbajonetter, alltså en 
kniv med ett runt skaft som kunde 
stickas in i muskötens mynning 
(bild 2).

Vissa vapenhistoriker har hävdat 
att pluggbajonetten ursprungligen 
var ett jaktvapen och en ersättning 
för spjut som skydd mot skad-
skjutna vildsvin. I så fall måste 
jägarna ha varit mycket flyhänta om 
de skulle hinna sticka in bajonetten 
och ta ställning mot en anrusande 
vildsvinsgalt.

Vad man säkert kan säga är 
att första gången ett europeiskt 
förband (ett franskt regemente) 
beväpnat med bajonetter nämns 
är på 1640-talet och att från och 
med 1670-talet hade bajonetten i 
stort sett ersatt piken i den franska 
armén. I Sverige dröjde det längre. 
Bland det sista Karl XI hann med 
före sin död 1697 var att fastställa 
den svenska arméns båda första 
bajonettyper (Bild 3) och först mot 
slutet av Karl XII regering hade 
piken helt ersatts i den karolinska 
armén.

Ett märkligt faktum som nyligen 
noterats är att en kinesisk skrift om 
skjutvapen från 1610-talet beskriver 
en pluggbajonett. Skjutvapen (men 
inte krut) var då något nytt i Kina 
och det verkar troligast att även idén 

med bajonetter var importerad, men 
det är oklart vilken väg den kommit, 
om det var via Centralasien från det 
Osmanska riket, eller sjövägen med 
portugiserna (vilket man vet gäller 
för skjutvapen i Japan). Det skulle 
dock ta flera hundra år innan vare 
sig skjutvapen eller bajonetter slog 
igenom på allvar i Kina.

Pluggbajonetten hade en stor 
nackdel. Man kunde inte skjuta med 
påsatt bajonett, och det gällde alltså 
att sätta på bajonetten i exakt rätt 
ögonblick. Och man hade inte lång 
tid på sig. Musköten med rundkulor 
och oräfflad pipa hade usel träff-
säkerhet på längre håll och regeln 
var att inte skjuta förrän man såg 
fienden ”i vitögat” (också en mili-
tärteknisk term, alltså det avstånd 
där man kan urskilja motståndarnas 
ögonvitor). Sålunda uppges det att 
den skotska armén förlorade slaget 
vid Killiecrankie under höglands-
upproret 1689 för att man inte hann 
få på bajonetterna innan höglän-
darna stormade in med yxor och 
claymores (tvåhandssvärd).

Detta taktiska problem lös-
tes dock genom uppfinningen av 
hylsbajonetten som infördes i den 
franska armén från 1703 (i detta fall 
var alltså den svenska armén före, 
se Bild 3). En hylsbajonett monte-
rades utvändigt på muskötpipan 
och kunde alltså i princip alltid vara 
monterad.

Franska revolutionen
Den ”klassiska” tiden för bajo-
nettfäktning och bajonettanfall är 
de franska revolutionskrigen och 
napoleonkrigen.

Under 1700-talet dominerade 

Bild 2. Pluggbajonett med slida. Detta är en engelsk 
pluggbajonett från ca år 1700 och troligen mycket lik de 
bajonetter som aldrig hann bli monterade under slaget vid 
Killiecrankie. 

Bild 3. Den första svenska bajonetten. Bajonett m/1696 
för musköt m/1696. En typisk hylsbajonett. Lägg märke till 
spåret i hylsan som används för att fixera bajonetten på mus-
köten. Pluggbajonetter användes troligen aldrig i Sverige. 

Källa: Royal Armouries
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linjetaktiken helt på Europas 
slagfält. Infanteriförbanden stred 
i breda, grunda linjeformationer, 
bara ett par tre led djupa. Denna 
maximerade eldkraft, vilket kunde 
behövas eftersom den maximala 
eldhastighet som mycket välövade 
musketerare kunde komma upp i var 
ca 4 skott per minut. Det minime-
rade också effekten av artilleriet 
som vid denna tid bara hade solida 
rundkulor, och kanske druvhagel på 
mycket nära håll (Bild 4).

Linjetaktiken hade dock även 
många nackdelar. Framryckning på 
linje gick även i bästa fall långsamt, 
eftersom soldaterna hela tiden måste 
vara uppmärksamma på att hålla 
rättningen i sidled, och på ojämnt 
underlag och bruten terräng fick 
även de mest välexercerade förband 
stora problem. Det var också svårt 
och komplicerat att ändra riktning 
liksom att snabbt ”bilda fyrkant” 
för att avslå kavallerianfall. Även 
att snabbt övergå från kolonn till 
linje och tvärtom krävde kompli-
cerade manövrar. Alla dessa man-
övrar samt de otaliga moment och 
handgrepp som krävdes för att ladda 
om en framladdad flintlåsmusköt 
krävde ett ändlöst exercistragglande 
för att fungera någorlunda och de 
flesta arméerna bestod följdriktigt av 
yrkessoldater.

Som en följd av den franska revo-
lutionens fortlöpande radikalisering 
hade den kungliga franska armén i 
praktiken upphört att existera och 
när de österrikiska och preussiska 
arméerna så småningom satte sig 
i rörelse för att krossa den unga 
republiken måste en ny armé snabbt 
formeras. Denna var alltså allt annat 
än välexercerad. De republikanska 
generalerna (bl a en korsikansk f  d 
artillerilöjtnant vid namn Napoleon 
Bonaparte) hade egentligen bara en 
fördel. Entusiasmen för revolutionen 
möjliggjorde en levée en masse, vad 
vi idag skulle kalla en värnplikts-
armé, och den revolutionära armén 
var därför relativt okänslig för 
förluster.

Den republikanska armén utveck-
lade därför kolonntaktiken. Kolon-
ner, djupa relativt smala gruppering-
ar, hade alltid varit det normala vid 
längre marscher, eftersom de hade 
god framkomlighet och var lätta att 
hantera. Att lära sig marschera i ko-

Den tsarryska armén, konservativ 
som alltid, höll dock fast vid hylsba-
jonetten och de Mosin-Nagantgevär 
som ”ärvdes” av den finska armén 
1918 var försedda med sådana, 
och de flesta finska soldater var 
försedda med hylsbajonetter ända 
tills alla bajonetter drogs in från 
frontförbanden 1942. Det hade visat 
sig att soldaterna i förekommande 
fall hellre använde den traditionella 
”puukkon” och därför ofta ”tappade 
bort” bajonetten.

Sawbacks
Under årtiondena före första världs-
kriget tillmättes bajonetter och 
bajonettfäktning fortfarande stor 

lonn krävde ett minimum av exercis. 
Att ”bilda fyrkant” mot kavalleri 
gick också snabbt och enkelt från 
en kolonnformering. När en kolonn 
kom fram till slagfältet grupperades 
den traditionellt om på linje. Det 
gjorde inte revolutionsarmén. Man 
fortsatte i stället i forcerad marsch 
för att fortast möjligt komma ige-
nom den zon som beströks av fien-
dens artilleri. När man kommit in på 
nära håll avfyrade de främsta leden 
en salva varefter hela kolonnen 
gjorde en inrusning med bajonetter-
na för att försöka bryta igenom den 
fientliga linjen. Det var en enkel, för 
att inte säga primitiv, taktik men den 
lyckades förvånansvärt ofta. 
Dock inte mot den engelska 
armén under Wellington. 
Den engelska armén sköt på 
grund av mera övning bättre 
än andra arméer och Wel-
lingtons defensiva variant av 
linjetaktiken där ”the thin red line” 
inväntade de franska kolonnernas 
anfall, helst på eller just bakom ett 
krön, visade sig lika besvärlig att 
hantera som långbågarna en gång 
var.

Lärdomarna (eller kanske sna-
rare myterna) från Napoleonkrigen 
levde länge kvar i medvetandet och 
bajonetter och bajonettfäktning 
betraktades som mycket viktiga av 
alla europeiska arméer under hela 
1800-talet. Däremot tycks man inte 
ha noterat att antalet soldater som 
faktiskt dödades eller skadades av 
bajonetter jämfört med skottskador 
var lågt och dessutom sjunkande 
allteftersom skjutvapnen förbättra-
des. I synnerhet när repetergevären 
slog igenom på allvar ca 1890 redu-

cerades bajonettens användbarhet 
mycket starkt. Samtidigt bortföll i 
praktiken också behovet av bajonet-
ter som skydd mot kavallerichocker 
eftersom inget kavalleriförband hade 
en chans mot infanteri beväpnade 
med repetergevär, något som dock 
många inte insåg förrän 1914.

Omkring 1850 började hylsba-
jonetterna successivt ersättas av 
knivbajonetter i de flesta arméer. 
Fördelen med knivbajonetten (och 
storebror sabelbajonetten (Bild 5)) 
var just att den även kunde använ-
das som verktyg för fältarbeten som 
t ex skottfältsröjning eller som ett 
vapen i sig.

Bild 4. Linjetaktik när den var som linjärast. Preussiska grenadjärer i slaget 
vid Hohenfriedeberg under österrikiska tronföljdskriget 1745.

Källa: Armémuseum

Bild 5. Svensk sabelbajonett m/1867.
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Text: Tommy TyrbergText: Tommy Tyrberg

betydelse, och i synnerhet betonades 
vikten av att gevär + bajonett var 
längre än motståndarens, eftersom 
man då hade större räckvidd än 
motståndaren. Som så mycket an-
nan strategisk och taktisk klokskap 
från denna tid visade det sig att 
det var precis tvärtom när det blev 
allvar 1914. Det gick bättre både att 
parera och attackera med ett kortare 
vapen med mindre tröghet.

Dock visade det sig att bajonet-
terna sällan kom till användning i 
praktiken, trots att närstrid inte var 
ovanligt under skyttegravskriget. 
Andra tillhyggen, som gevärskolvar 
och spadar, visade sig mer använd-
bara, och framförallt, att skjuta var 
nästan alltid att föredra. Som Erwin 
Rommel, då en ung löjtnant, ut-
tryckte det när han blivit sårad ”den 
som har en patron kvar vinner”.

En berömd (eller kanske ökänd) 
variant på knivbajonetten var den 
tyska sågbajonetten (Bild 6). Det 
var en variant av Seitengewehr 98 
som hade en dubbel rad av skränkta 
sågtänder ovanpå bajonettbladet, 
och de var tänkta att även kunna 
användas just som sågar och var av-
sedda för främst ingenjörstrupperna. 
Dessa ”sawbacks” gav upphov till 
mycket stora och svårläkta sår och 
hatades intensivt av de engelska och 
franska soldaterna och en praxis 
uppstod att tyskar beväpnade med 
sådana bajonetter inte togs till fånga 
utan sköts direkt på platsen. När 
detta blev allmänt känt fann den 
tyska arméledningen det bäst att 
beordra att sågtänderna skulle slipas 
bort (något som förresten nämns i 
Erich Maria Remarques berömda 
krigsskildring På Västfronten intet 
nytt). Intakta sågbajonetter är 
därför ovanliga och eftersökta av 
vapensamlare.

När andra världskriget började 
1939 använde märkligt nog samt-
liga länder utom USA fortfarande 
samma 1890-talsgevär som de gått i 
krig med 1914 och dessa var nästan 
undantagslöst försedda med bajo-
netter. Vid det här laget hade dock 
de flesta insett att bajonetten inte 
längre var något särskilt användbart 
vapen. Det är symptomatiskt att 
kulsprutepistoler, som blev det vik-
tigaste närstridsvapnet under andra 
världskriget i regel inte hade någon 
bajonett.

Katana
Den enda nation som fortfarande 
betraktade bajonetten som ett vik-
tigt vapen och övade bajonettfäkt-
ning intensivt var Japan. Japanerna 
var överhuvud taget starkt fixerade 
vid stick- och huggvapen. Japanska 
officerare bar nästan alltid en katana 
(samurajsvärd) i strid. Inte bara 
arméofficerare som åtminstone teo-
retiskt kunde få användning för dem 
utan även sjöofficerare och t o m 
piloter (Bild 7).

Dock blev bajonettanfallen 
ingalunda någon fram-
gångssaga. Medan det 
visade sig extremt svårt, 
tidsödande och kostsamt 
att bekämpa japanska 

förband som grävde ned sig 
och förblev på defensiven så slu-
tade stormanfall, ”banzai charges”, 
nästan alltid med att det japanska 
förbandet utplånades i stort sett till 
sista man, bl a för att den amerikan-
ska armén i motsats till alla andra 
var beväpnad med ett modernt halv-

Sågbajonetten, eller Seitengewehr 
98-05 som den egentligen hette, med 
tillhörande slida.  Bortsett från sågtän-
derna en typisk knivbajonett.

Bild 7. En japansk pilot äntrar sitt Ki-84 
Hayate-jaktplan i komplett flygutrust-
ning inklusive katana. Att han greppar 
svärdet är helt normalt, en katana bärs 
ofta på detta sätt, istället för att hänga 
vid bältet som en västerländsk sabel.

Bild 6.

automatiskt gevär (Garand M-1, f ö 
försett med knivbajonett).

Efterkrigstiden har märkligt nog 
inneburit en liten renässans för 
bajonetten. Automatkarbiner har 
ersatt både gevär och kpistar, och 
automatkarbinerna är, i motsats 
till kpistarna, i regel försedda med 
fästen för knivbajonetter.

Och det förekom faktiskt vid 
några tillfällen bajonettanfall under 
Koreakriget 1950-53. Att det inte 
betraktades som något vardagligt 
framgår dock av att en sergeant 
som lett två framgångsrika bajo-
nettanfall tilldelades the Medal of 
Honor, USA:s högsta utmärkelse för 
tapperhet.

Senaste gången som bajonetter 
mig veterligen användes i strid var 
under Falklandskriget 1982. En 
gurkhabataljon som deltog tog dock 
istället till kukrin, den traditionella 
tunga och krokiga huggkniven, när 
det kom till närstrid.

De flesta arméer utrustar dock 
fortfarande sina soldater med kniv-
bajonetter, som dock mest används 
vid parader, som verktyg och möjli-
gen som ett ”weapon of last resort”.

Att bajonetten inte längre är 
särskilt viktig som vapen framgår 
kanske av att Glock (väl mera känd 
för sina pistoler) i sitt sortiment har 
en knivbajonett där ena änden av 
parerstången är modifierad så att 
den även kan användas som flask-
öppnare. Den ultimata julklappen 
till en machoman?

För den som vill veta mer om 
pikenerare och hur de påverkade 
den europeiska historien rekommen-
deras varmt Frans G. Bengtssons 
essä Schweizare och landsknektar, 
i samlingen Sällskap för en eremit. 
Den finns inte på internet, men varje 
offentligt bibliotek bör rimligen ha 
den. n
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år haubits-fråga. Frågan om 
haubitsers användande i fält-
kriget har som bekant, sedan 

länge dryftats bland de militära 
myndigheterna, inom vilka detta 
vapen har både vänner och motstån-
dare. Föredragande i artilleriveten-
skap inom krigsakademin, major 
J Moberg, har nu i en längre utred-
ning tagit till orda för haubitsen.

Hvad vårt land beträffar, framhåller 
major M, torde äfven dess terrängför-
hållanden öfva inflytande på haubits-
frågans lösning, ty i småbruten och 
skogig terräng, där det mångenstädes 

är svårt att finna 
en god eldställning 
för kanonbatterier, 
kan haubitsen, som 
skjuter öfver kullar 
och dungar, använ-
das i alla fall. Att 
vi i händelse af en 
fientlig landstig-
ning redan från 
krigets början få 
bekämpa fältbe-
fästningar, är ju 
ganska sannolikt, 
ty den styrka 
som först trans-
porteras öfver, 

lär väl ej ensam kunna 
tränga vidare utan får till uppgift att 
i afvaktan på nästa transport trygga 
operationsbasen med befästnings-
anordningar, hvilka då det måste bli 
våra truppers första mål att anfalla.

Sveriges rörliga artillerimateriel
I afsikt att utreda vissa frågor, 
stående i samband med anskaffandet 
af ny fältartilleri- och positionsartil-
lerimateriel, hade k. m:t, som förut 
nämnts, gifvit öfverstarna S G A 
Geijer och O W Virgin samt öfverste-
löjtnanten S G Wennerberg i uppdrag 
att företaga en resa till utlandet för 
att studera hithörande förhållanden.

Enligt hvad öfverste Geijer med-
delat G H T var resan hufvudsakliga 
ändamål att studera riktinrättning-
arna och sköldanordningarna å fält- 

och positionsartillerikanoner. Dessa 
sköldanordningar, som alltmera börja 
tränga igenom kunna visserligen icke 
fullkomligt skydda artilleriet, men 
de utgöra en säker betäckning mot 
gevärskulor och skrot af granatkar-
tescher.

Med sköldanordningen följer det 
krafvet, att kanonen ej får rekylera, 
utan bör behålla sitt fasta läge, hvarför 
kanonerna måste vara försedda med 
eldrörsrekyl. Enligt öfverste Geijers 
mening torde fält- och positionsartille-
rikanoner med sköldar och eldrörelsere-
kyler vara de typer, som så småningom 
komma att tränga igenom öfverallt i 
Europa. Vår nya artillerimateriel kom-
mer antagligen att blifva försedd med 
dessa anordningar.

Det kan nämnas att vapenfabriken 
Erhard redan är färdig med en mindre 
kanontyp afsedd att begagnas mot 
dessa sköldkanoner, men det torde 
ännu vara svårt att afgöra, om den 
har någon framtid för sig.

Förnyandet af vår fältartillerima-
teriel hinner ej att försiggå ännu en 
4-5 år.

I Norge har omdaningen gått for-
tare och där har man antagit modell 
Erhard. Äfven denna modell har rönt 
mycket erkännande af våra landsmän. 
I Sverige håller man dock än mer på 
den gamla ansedda firman Krupp.

Varbergs f.d. fästning
Är nu upplåten för promenerande. 
Stadsfullmäktige och badhusbolaget 
hafva gemensamt hos fortifikationsbe-
fälhafvaren utverkat tillstånd härtill. 
Som bekant, har man från fästningen 
en härlig utsikt öfver land och haf.

Före 1898 var fästningen en plats 
för volontärskolor och är omnämnd 
i pressen flera gånger. Nu fick äntli-
gen allmänheten tillgång till den fina 
utsikten över hafet.

Brandkårens chef i Varberg såg 
i dessa volontärer en potential att 
kunna utnyttjas vid större bränder. 
Han begärde hos chefen för volon-
tärskolan och fick ett godkännande 
att skolan skulle ställa upp om 
hjälp så krävdes. Han rapporterade 
till Kommunfullmäktige som med 
tacksamhet noterade ”tilltaget” – att 
inte först rådgöra med fullmäktige. 
Men å andra sidan så tog brandche-
fen sig stora friheter och brydde sig 
inte så mycket om fullmäktige fastän 
han satt i den och vissa perioder var 
dess ordförande. Han skänkte bl a 
en brandspruta till staden. Det hade 
han råd med. Vem han var? Min 
farfar Hugo Gerlach…

PS han hade en tax som fick pris 
på många utställningar. Taxens 
namn? Peter Corona (!) n

KB tidningsarkiv
Under vintern – våren har jag i KB tidningsarkiv letat artiklar som skrivits om släkten. 
Då kom jag att ramla över ett antal intressanta områden. Bäste läsare, håll till godo!

V

Text och foto: Hans Gerlach

Göteborgs Aftonblad
1904-06-01.

Svenska Dagbladet 
1902-06-21.

Ur Borås Tidning 
1898-06-14.
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Gissa bilden

Årets utbildningskull av värnpliktiga röjdykare genomför första dykningen. 
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Höstbilden
Det rätta svaret är att detaljen var på en ansiktsmask för röjdyk. 

Vi fick inte in några rätta svar denna gång. 
Bättre lycka önskar redaktionen er alla med julbilden!

Svaren vill vi ha in senast måndag 25:e januari helst till: tiff.info@fmv.se  
eller skicka post till

TIFF-redaktionen, FMV, 115 88 Stockholm.

Foto: Försvarsmakten. 

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.
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NötenNöten
Höstnöten

Saknat nummer i tältet

Uppgiften var att fundera ut vilken siffra som ska 
ersätta “?” i tält “C”. 

Julnöten
Pyramidklättrare

Varje kloss i basen av pyramiden har en klättrare  
kopplad till sig. Varje klättrare klättrar upp en väg till  

en angränsande kloss, där varje led innehåller avvikande 
bokstäver. Man får inte klättra i sida (horisontellt), Varje kloss 

nås av exakt en klättrare (undantag kan finnas från basen, se exemplet).

Alla godkända svar deltar i dragningen och ett premium utlovas till vinnaren. 
Svaren vill vi ha in senast måndag 25:e januari helst till: tiff.info@fmv.se eller 
skicka post till TIFF-redaktionen, FMV, 115 88 Stockholm.

Rätt svar = 8; Vilket man får ut på följande sätt;  
4×9÷3=12, 8×6÷3=16 och 4×6÷3=8.
Vinnare av höstnöten blev Patrik Törnkvist från Lyckeby.  
Ett bokpremium kommer med posten.

Lösning på en pyramidklättrare med fem rader.

Hur ser då lösningen ut för denna nioraders pyramidklättrare? 
Ja det blir din uppgift att skicka in det till TIFF!
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Kontaktpersonerna/redaktionsmedlemmar finns inom olika specialområden 
och organisationer vilket framgår nedan:

 Namn Organisation E-post Tfn

 Anders Steninger HKV anders.steninger@mil.se 08-788 75 00

 Kent Vikström FMV kent.vikstrom@fmv.se 08-782 58 96

 Caroline Genfors FMV caroline.genfors@fmv.se 08-782 66 01

 Ann-Katrin Widing FMTS ann-katrin.widing@mil.se 070-305 04 05

 Björn Axelson Saab AB bjorn.axelson@saabgroup.com 073-437 12 08 

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

 Elin Månsson Saab AB elin.mansson@saabgroup.com 073-418 21 28

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

 Jan R Lindgren FMTS jan.lindgren@mil.se 035-266 22 98

 Lars Håkansson FMTS lars.h.hakansson@mil.se 070-607 58 45

 Lars Unnerfelt Arméstaben lars.unnerfelt@mil.se 0500-46 51 31

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

 Per Englund (tjänstledig) Flygstaben per.englund@mil.se 070-712 54 46

 Per Lundgren Sjöstridsskolan per.lundgren@mil.se 0455-861 71

 Petra Larzénius FMTS petra.larzenius@mil.se 035-266 26 06

 PG Persson KamraToff per-gunnar.persson@kamratoff.se 070-610 86 78

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

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 kontaktpersoner för eventuell hjälp eller vägledning. Det går givetvis också  
bra att kontakta redaktören, Kent Vikström.

Fortfarande gäller att tidskriften görs ”av oss – för oss” och med ledstjärnan
Teknisk tjänst i fokus – för framtiden.

Redaktören



Anneli Gunhardson
Saab AB
581 82 Linköping

Posttidning B

TIFF:s hemsida: http://tiff.mil.se

Teknisk tjänst i fokus
– för framtiden

Läs mera om Femörefortet på sidan 32.
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