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Ledaren

Bäste TIFF-läsare!
Syftet med den ledningsfilosofi som gäller inom
Försvarsmakten (FM) från 2019-01-01, och som
bland annat grundar sig i utredningen Ledning för
ett starkare försvar (LFSF), är att öka den militära
förmågan genom ökad decentralisering av ledning
och ansvar. Detta gäller inte minst inom den tekniska
tjänsten. Ett tydligt tecken är delegeringen av ansvaret för vår materiel. Delegering utgår från chefen
för Resursproduktionsenheten (C PROD RPE) och
ansvaret, där materielen är indelade i materielsystem,
är fördelat till ett antal Materielområdesansvariga
chefer (MOAC). Förutom att C PROD RPE själv
hanterar vissa materielsystem, så är övriga fördelade
till försvarsgrenscheferna respektive Ledningssystemchefen. Förändring tar som bekant tid och de
beslut som gäller från 2019 har ännu inte fått full
effekt. Det handlar nu om att på alla nivåer förhålla
sig till den nya kontexten, där vi från central nivå
måste våga släppa kontrollen i större omfattning och
där varje MOAC behöver ta sitt ansvar. Det handlar
mycket om ett förhållningssätt, men det finns också
behov av att se över mandatfördelning, styrningar
och direktiv i syfte att ge MOAC reella mandat och
befogenheter. Att ge MOAC förutsättningar och
handlingsfrihet att lösa sina uppgifter och samtidigt
styra genomförandet i tillräcklig omfattning för att
skapa goda möjligheter för samordning, är något
som vi nu inom den centrala ledningen jobbar aktivt
med tillsammans med MOAC och FMV.
Ett aktuellt område där det sker utveckling är inom
Sammanhållet vidmakthållande. Som jag beskrev i förra
numret av TIFF, så är förutsättningarna nya sedan
årsskiftet. Vi jobbar nu med att ta fram arbetssätt för
planering, styrning och uppföljning som borgar för
tillvaratagande av den handlingsfrihet som sammanslagningen av materielunderhåll och klassiskt vidmakthåll innebär. Ett konkret exempel är att respektive MOAC under året har att utveckla samarbetet
med respektive verksamhetsområde (VerkO) på FMV
inom området vidmakthåll. Detta i syfte att MOAC
ska kunna ta sitt ansvar och nyttja stödet från FMV
på ett effektivt sätt. MOAC:s ansvar är att hålla tilldelad materiel tillgänglig, systemvärdig och säker, och
i slutändan handlar det då om att nyttja tillgängliga
resurser på ett så effektivt sätt som möjligt.
I detta nummer kan ni under rubriken TIFF träffar
bekanta er med Åsa Ringius som är ställföreträdande chef för Teknik- och Vidmakthållandekontor
Marin (TVK Marin). Åsa utgör ett gott exempel på
att man som civil kvinna kan göra karriär inom FM.
I artikeln berättar Åsa bland annat om det utvecklingsarbete som hon är delaktig i inom marinen.
I artikeln beskriver Åsa hur TVK Marin hanterar
implementeringen av det nu fastställda direktivet som
styr Teknik- och vidmakthållandekontorens ansvar,
uppgifter och befogenheter.
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Ett bra exempel på utveckling inom den tekniska
tjänsten framgår av Jonas Westins artikel om hur
marinen nu ställer om för tillväxt och hur man inom
marinen ser att man kan öka robusthet och effektivitet genom att justera balansen mellan interna och
externa produktionsresurser. Ett intressant och aktuellt exempel är inkontrakteringen av marinens nya
stridsbåtar, som kommer att vidmakthållas internt
hos Marinverkstan (MarinV).
I artikeln Tillvaratagande av reservdelar beskrivs
det hur vi inom FM säkerställer tillgängligheten på
äldre materiel genom att demontera fordon, vilket
utgör exempel på ett konstruktivt sätt att säkerställa
operativ förmåga med äldre materiel.
När det kommer till utvecklingen av vår tidning,
så beskrev jag i min förra ledare att jag tillsammans
med redaktionen har dragit igång ett utvecklingsarbete, med målsättningen att ta fram ett antal konkreta förändringar som är tänkta att göra tidningen
ännu mer aktuell. Jag bad då också er läsare att
skicka in förslag och idéer till redaktionen. Detta har
hörsammats, och jag vill därför tacka för inkomna
förslag och kommentarer. Redaktionen tar naturligtvis tacksamt emot ytterligare förslag, ris och ros.
Det finns dessutom goda möjligheter att få en fråga
belyst genom att bidra med en artikel. Är det så att ni
har en artikelidé, men känner er osäkra på skrivandet, så vill jag också slå ett slag för möjligheten att få
skrivhjälp. Det är bara att kontakta redaktionen via
mejladressen tiff.fmv@info.se.

Johan Igert
PROD RPE LOG
Ansvarig utgivare

Foto: Jimmy Adamsson, Försvarsmakten
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Åsa är civilisten som
utvecklats i det militära

TIFF TRÄFFAR

– Jag visste redan tidigt i mitt liv att jag ville vara på sjön och hade en önskan om att bli sjökapten redan
som barn. Jag har dessutom alltid haft ett stort intresse för och imponerats av blåljusverksamhet och
det militära, säger Åsa Ringius. Som ställföreträdande chef för TVK (Teknik- och vidmakthållandekontor)
Marin kanske en del av hennes barndomsdrömmar har gått i uppfyllelse.
Text och foto: Martin Neander

Det militära intresset visade sig i
tonåren då Åsa Ringius anmälde sig
till en kurs som Marinlotta på Berga
och sedan gjorde alla kurser som
man kunde göra som lotta.
Längre fram kom tankar på att
bli mariningenjör men det blev i
stället tekniska studier på Blekinge
Tekniska Högskola och i Linköping,
och som elevingenjör på Volvo.
– Det var jättebra, i verkstäderna
fick jag praktisera det jag tidigare
läste, säger hon.
Via jobb på ABB som kvalitetsingenjör och på Banverket i Borlänge
kom så småningom Åsa tillbaka till
den militära och marina verksamheten som produktionssamordnare på
Södra Basbataljonen i Karlskrona
för SSS, Hemvärnet, Marinbasen
och övriga förband. Därpå fick
hon 2005 en tjänst som TSL (Teknisk Systemledare) för utbildning-,
trängfartyg och båtar på dåvarande
Teknikkontor Fartyg. 2014 övergick
hennes verksamhet till FMV och
varade där till och med 2018.
– På FMV ändrade befattningens namn till produktföreträdare.
Men jag blev även produktledare.
Jag var kvar ett tag in på 2019 för
produktledartjänsten var fortfarande på FMV. I stället blev jobbet i
Försvarsmakten som TSL Båt ledigt
och det började jag på hösten 2019.
Jag hann emellertid inte jobba där
så länge innan jag blev tillfrågad
om att söka min nuvarande tjänst
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som ställföreträdande chef för TVK
Marin. Det var verkligen jättekul att
få frågan om att söka det jobbet och
jag började den 1 november 2019.

korvett eller båt. Inom integrationsprodukterna finns tex TSL Nav, TSL
Samband, TSL Liv- och säkmateriel
samt TSL Dyk.

Tillhör försvarsgrenarna/
Stridskraftsavdelningarna
Alla TVK (TVA inom flyget) tillhör
de olika försvarsgrensstaberna
alternativt stridskraftsavdelningarna
och följaktligen är TVK Marin
en sektion i stödavdelningen på
Marinstaben. Det är RPE Log som
funktionsstyr samtliga TVK.
TVK Marins uppgifter är i huvudsak att:
• Vidmakthålla marin materiel
• Analysera teknisk status och konfiguration samt kostnader
• Leda drift- och underhållsstyrning
samt underhållsproduktion
• Budgetering och uppföljning av
materielunderhåll
• Avtalshantering för interna och
externa leverantörer
• Utöva designansvar

Nya TVK-direktiv
– Vi har nu fått ett gemensamt styrdokument som våra uppgifter utgår
från, berättar Åsa. Chefen för TVK
Marin; Fredrik Sund, produktionschefen; Hans Andersson, chefen för
beredningsgruppen; Peggie Olkerud,
och jag har suttit och diskuterat det
nya direktivet och vad det betyder
för oss. Vi har närmare analyserat
vem som har ansvaret för de olika
uppgifterna, vilken kompetens som
behövs för uppgifterna och vilken
utbildning som behövs för att få
den nödvändiga kompetensen. Det
har varit väldigt bra att diskutera
igenom detta i grupp. De tre ledorden i direktivet är att materielen och
dess underhåll ska vara tillgänglig,
systemvärdig och säker. Essensen är
att plattformarna och systemen ska
vara farliga för fienden men säkra
för oss.
Varje ärende är mycket komplext
eftersom de olika plattformarna ska
fyllas med en stor mängd integrationsprodukter. Och då måste till
exempel de olika integrations-TSL
vara med.
– Det väsentliga är att vi inom
TVK Marin ska hålla reda på vilken
materiel vi har, var den är placerad
och vilken status den har, säger hon.

TVK Marins ledningsgrupp består
av chefen, ställföreträdande chef och
två administratörer.
– Vi har också en produktionsoch avtalsgrupp, en beredningsgrupp och även våra TSL. TSL är så
att säga toppnoden för sitt materielsystem inom marinmateriel. Vi har
TSL för plattformar och för integrationsprodukter. Som plattformsTSL kan man tex vara TSL för ubåt,
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Åsa Ringius önskningar från barndomen om att få hålla på med sjönära verksamhet har uppfyllts.

En bland många utmaningar är
att göra detta i coronatider, då TVK
Marin finns på två orter – Muskö
och Karlskrona – och att då kunna
kommunicera säkert när det gäller
känslig information. Som komplement till den hemliga fibern som
finns installerad så har det blivit ett
antal gemensamma bilresor då man
har kunnat kommunicera säkert.
Funktionsstyra
TVK Marin funktionsstyr i sin tur
Driftstyrningskompaniet (DSK) på
Marinbasen. DSK är TVK Marins
kompetenta beställare av underhållet som ska göras på fartyg och
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båtar. Dessutom är TKM (Tekniska
kundmottagningen), vilken vi också
funktionsstyr, beställare av till exempel mängdmateriel.
– Vi inom produktionsgruppen
är koordinatorer för budgetering
och underhållsuppföljning, säger
Åsa. TVK är ansvarig för systemen
och budgeten. Materielvårdsföreskrifterna talar om vad man ska
göra med materielen. Budgeten ska
räcka till det och pengarna ger vi
till DSK för att genomföra underhållsåtgärderna.
Ett fartygs underhåll består av
sexårscykler med underhåll på systemen årligen.

– Det planerade FU (Förebyggande underhåll) effektuerar DSK
till oss. DSK beställer också det
uppkomna AU (Avhjälpande underhåll), berättar Åsa.
Externa aktörer
Enligt Åsa, har Marinen lagt ut absoluta majoriteten (92%) av underhållet till extern verkstad hos civila
leverantörer.
– Med hjälp av FMV tecknar vi
batch- eller produktavtal. Till exempel skolfartygen ingår i en batch
som i dag Hasslövarvet äger och då
vänder vi oss dit med allt som gäller
underhåll, förklarar Åsa.

>>>
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Det finns också vissa styrda batchavtal som till exempel korvetter, som
hanteras av Saab Kockums. Det är
ett större åtagande så sammantaget
gäller det att veta vilket fartyg som
ska gå till vilket varv och det håller
TIFF TRÄFFAR
DSK reda på. TVK Marin tar fram
förutsättningarna.
Detaljnivå
Det som framför allt märks i ändringarna i direktivet är att det nu är
på en djupare detaljnivå.
– Det som är mycket bra är att
Hans Andersson och Peggie Olkerud, chefen för beredningsgruppen
har varit med och tagit fram det nya
direktivet, säger Åsa. De har kunnat
förklara och tolka åt oss mer i detalj
vad ändringarna innebär.
Hon menar att en fördel är att det
blir tydligare vad TVK Marin ska
göra och att organisationen mer
ska agera som ett och samma TVK
Marin.
– TSL är ytterst ansvarig för materielsystemen och det kan vara ganska
ensamt, säger Åsa. Tanken nu är att
man som TSL ska veta vilket stöd
och hjälp som finns tillgängligt så att
saker kan göras lika och på rätt sätt.
Andra ändringar
I stödavdelningen ingår Rederisektionen och där sker också ändringar. Man går från RMS (Reglemente
Militär Sjöfart) till att det i stället
ges ut FIB:ar (Försvarsmaktens
interna bestämmelser).

– Vi har precis remissläst om det
och det är ju också en styrning för
oss, anser Åsa.
Hon påpekar att en viktig sak med
beredningsgruppen är att där finns
kompetenser som gör att varje TSL
inte själv behöver ha all kunskap när
det till exempel gäller reservdelar, avveckling eller ILS.
– Nu kan de få hjälp med hur de
ska hantera de olika områdena,
säger Åsa. I vår beredningsgrupp
har vi otroligt duktiga medarbetare
med bland annat stora kunskaper
i PRIO. Vi arbetar för närvarande
med att göra migrering av materiel
till PRIO där de gör ett jättejobb.
TSL är fortfarande ansvarig för
materielen och masterdata men får
samtidigt hjälp, vilket är bra. Sammantaget så finns beredningsgruppen som är kittet i stödfunktionen.
TSL är alltså ansvarig för sin materiel och det ska kittas ihop.

I vår beredningsgrupp har vi otroligt
duktiga medarbetare med
bland annat stora kunskaper
i Prio.”
Säger Åsa Ringius

Nära samarbete
I vidmakthållandefasen är alltså
TSL ansvarig för materielen. Det
handlar inte bara att göra det planerade och avhjälpande underhållet
utan också att vara ansvarig för
vilken status materielen har. I livs
cykeln ingår även behovet av byten
när produkten har tjänat ut (end-oflife-byten) och andra modifieringsbehov.
– För att en TSL ska kunna göra
sitt jobb krävs ett nära samarbete
med MOA (Materielområdesansvarig), som finns på Marinstaben,
och produktledaren på FMV, säger
Åsa. Treenigheten TSL, MOA
och produktledare har alla viktiga
funktioner där samtliga ska kunna
komplettera varandra.
Enligt Åsa är en av de stora
utmaningarna som TVK Marin
delar med många andra verksamheter inom Försvarsmakten är att
man inte är tillräckligt många för
att på ett optimalt sätt lösa alla sina
uppgifter.
– Det är ett problem att hitta
kompetenta tekniker med rätt
utbildning. För vissa teknikerskrån
är bristen värre än för andra och
exempelvis är det brist på sambandskompetens. Det påverkar oss
direkt eller indirekt eftersom DSK
därmed inte hittar resurser att fylla
sina tomma platser. Det gäller då att
ändå arbeta så effektivt som möjligt
med de resurser som finns, avslutar
Åsa Ringius. n
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Robusta system behöver
robusta underhållslösningar
i hela konfliktskalan
Omvärldsläget och därtill den bedömda framtida utvecklingen av detsamma har under de senaste åren
tydliggjort ett behov av att öka Försvarsmaktens operativa förmåga. De av ÖB tidigare fastställda fyra T
(tillgänglighet, trovärdighet, tillsammans och tröskeleffekt) har utökats med ett femte T; tillväxt.
verksamheten i egen regi har i flera
områden byggt upp ett beroende av
andra aktörer i såväl offentlig som
privat sektor och därmed också en
samlad förmåga i hela konfliktskalan som också ställer krav på andra
aktörers förmåga att verka i hela
konfliktskalan, något som i flera
avseenden inte gått i takt.
I och med ökade försvarsanslag
och ett betydande tillskott till Försvarsmaktens ekonomi samt tydliga
budskap från försvarsmaktsledningen
har fokus skiftats från att framför allt
i stödjande verksamhet söka ekonomisk besparingspotential till att söka
möjligheter till en ökad robusthet och

en så hög tillväxt som givna resurser
medger. Givetvis gäller fortsatt en
hög grad av resurseffektivitet, där
målsättningen alltjämt är att betala så
lite för så mycket som möjligt.
Runt om i Försvarsmakten pågår
olika projekt och arbeten att analysera och genomföra aktiviteter
som bär mot de fastställda fem T
samt mot visionen - ”En starkare
Försvarsmakt möter varje hot och
klarar varje utmaning”.
Resultat av tidigare OPS
I Marinen ligger ca 92 procent av
allt materielunderhåll via olika former av avtal mot civil industri. Detta

>>>
Foto: Fredrik Hyllengren, FMV

Tillväxt innebär inte enbart att olika
resursslag ska öka i volym utan även
att befintliga resurser och förmågor
ska utvecklas och effektiviseras så
att den operativa förmågan ökar i
takt med det behov som omvärldsutvecklingen kräver.
Under många år och under flera
försvarsbeslut har Försvarsmakten
mot givna försvarsanslag effektiviserat genom att bl a fredsrationalisera
och därigenom genomfört ”outsourcing” av såväl tjänster som verksamheter, främst för att uppnå så
hög handlingsfrihet med tillgänglig
ekonomi för befintliga krigsförband.
Vald väg med att inte själv bedriva

Stridsbåt 90HSM.
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är till stor del ett resultat av tidigare
OPS (Offentlig-privat samverkan)
där en utkontraktering från Försvarsmakten till just civila industrier
genomfördes i syfte att fokus och
resurser skulle riktas mot krigsförband vilket i kontexten låg hotnivå
och därmed fredsrationalisering,
genomsyrade många olika verksamheter i Försvarsmakten. Denna valda
utveckling i kombination med perioder av ”neddragningar” har resulterat
i ett gradvis avtagande av de rationaliserade verksamheternas förmåga att
verka i hela konfliktskalan, därmed
också begränsningar i tillgänglighet och robusthet. Utvecklingen har
dessvärre inneburit att många civila
aktörer i likhet med samhället i stort,
relativt Försvarsmakten har en omfattande återtagning för att nödvändiga förmågor ska vara tillgängliga i
hela konfliktskalan. En återtagning
bedöms både vara tids- och resurskrävande, något som i värsta fall skulle
kunna resultera i ett förmågeglapp
och ökade kostnader som påverkar
tillgängligheten – här och nu.
Försvarsmaktens förband med
hög beredskap samt den pågående
tillväxten ställer stora krav på hög
tillgänglighet, något som också ställer krav på att vidmakthållandet på
plattformar och däri ingående system
både kan repareras och underhållas,
säger kommendör Jonas Westin, C
Stödavdelningen Marinstaben.
Tillgänglighet genom samarbete
För att skapa ökade förutsättningar
för hög tillgänglighet och att det sker
så resurseffektivt som möjligt är det
Marinens uppfattning att det är bra
med flera aktörer framför en enskild,
dvs en sund konkurrenssituation
bedöms i sig skapa redundans i hela
konfliktskalan samt ett klimat och
incitament för att berörda aktörers
verksamhet fortlöpande utvecklas
och förbättras. Vidare framgår det
med största tydlighet i beslut avseende tidigare vägval med OPS att konkurrens är något som ska bibehållas.
Ur ett marint perspektiv finns
både behov och vilja att det finns
reparations- och underhållsförmåga
på flera av varandra oberoende geografiska platser, då en koncentration
sannolikt skulle kunna vara en motståndares förbekämpningsmål som
skulle få betydande konsekvenser för
8

de stridande förbandens tillgänglighet och uthållighet.
Nuvarande långsiktiga underhållslösning ställer krav på ett väl
utvecklat samarbete mellan såväl
Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och industrin. Här behöver
samtliga aktörer kunna samarbeta
och tillsammans säkerställa en robust
reparations- och underhållsförmåga
inom samtliga system och delsystem
som krävs för att beredskap, insatser
och förmågeskapande verksamhet
ska kunna upprätthållas och i förekommande fall också utvecklas.
I Försvarsmakten finns vissa förmågor inom materielunderhåll på fartyg
och båtar, vilka med relativt små
insatser i form av mindre utökningar
av organisationen samt specifika
utbildningar kan öka sina ”produktportföljer” och därmed också återta
viss del av det som givet tidigare
kontext köptes från andra aktörer i

samhället, en s k inkontraktering.
Vilka system som skulle kunna
omfattas är något som fortlöpande
analyseras, vidare är en av de viktigaste principerna att det uteslutande
omfattar system vars avtalstid löper
ut, dvs fungerande avtal bryts inte
i förtid. Detta innebär att vi istället för att gå ut i upphandling lägger
uppgiften mot Försvarsmaktsinterna
resurser, säger Jonas Westin.
Det finns självklart områden som
kräver särskilt djup och omfattande
kompetens samt i de fall åtgärderna
är av mer omfattande karaktär, t ex
en halvtidsmodernisering där Försvarsmakten framgent bedöms vara
beroende av civil industri och dess
kompetens.
Inkontraktering
Den nu pågående inkontrakteringen
som genomförs i Marinen är vidmakthållande av Stridsbåt 90HSM
TIFF nr 2 / 2021
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(halv pluton skyddad modifierad).
Det omfattar 18 stycken stridsbåtar
som är under leverans till Försvarsmakten och som vid leverans ej har
något avtal mot civil industri, ett
exempel på att Försvarsmakten inte
tar tillbaka underhåll som någon civil aktör investerat i för att klara av.
Stridsbåt 90HSM som av olika
skäl hamnar i SUA nivå 1 och enligt
gällande säkerhetsskyddslag därmed också ska hanteras i enlighet
med detta, är ett lämpligt system
för Försvarsmakten att själva
hantera inom ramen för förebyggande- och avhjälpande underhåll.
Försvarsmakten har infrastruktur
och säkerhetsklassad personal redan
för andra materielsystem vilket
innebär att utökning av befintlig
produktportfölj inte innebär större
investeringar, utbildning av befintlig
personal eller omfattande anställningsbehov. Produktionskapaciteten
TIFF nr 2 / 2021

planeras mot en balanserad takt och
flöde för aktuellt materielsystem,
vilket skapar förutsättningar för
resurseffektivitet.
Med viss självklarhet och naturlighet blir det Marinverkstäderna som
blir den organisation som kommer
vara ansvariga för materielunderhåll
av Strb 90HSM.
Den personal och organisationsdel som ska planera och genomföra
materielunderhållet på stridsbåtarna
ingår redan idag i ett krigsförband
vilket innebär att förmågan finns
över hela konfliktskalan och att
ledning och styrning underlättas
då Försvarsmaktens intressen inte
behöver synkroniseras med andra
myndigheter eller kunder. Prioriteringar och vid behov kraftsamling av
resurserna sker i linjen och behöver
inte hanteras genom omförhandling
av tidigare ingångna avtal eller produktionsplaner som i förlängningen
kan påverka andra materielsystem
negativt.
Geografisk spridning
Genom att Marinverkstäderna
redan idag finns utgångsgrupperade
på flera av varandra oberoende geografiska platser ökar också robustheten och skapar en redundans som
av taktisk hänsyn kan vara nödvändig. Inledningsvis kommer underhåll
av Strb 90HSM att genomföras på
ostkusten i Stockholmsregionen
för att bygga upp förmågan och
säkerställa erforderlig tillgänglighet. Förutsättningar för att skapa
möjligheter att framöver etablera
förmågan på annan eller andra orter
analyseras och bereds fortlöpande,
men fokus är först och främst att
bygga förmågan på en plats.
Det är egentligen inget konstigt
eller anmärkningsvärt att vi väljer att
hantera vidmakthållande av materielsystemet internt i Försvarsmakten,
kravet på robusthet och tillgänglighet
i hela konfliktskalan samtidigt som
det finns en resurseffektivitet i den
vardagliga produktionen är avgörande
för att kunna skapa förutsättningar
för tillväxt samtidigt som den operativa förmågan ökar, säger Jonas
Westin.
Fortsatt utveckling avseende ytterligare system är något som vid
Marinstabens Stödavdelning fortlö-

pande analyseras, men det är många
aspekter och parametrar som är viktiga att ta hänsyn till. Det handlar
om att strukturerat och genomtänkt
ta beslut som ger långsiktighet, där
grunden för långsiktigheten ligger i
att finna bra och fungerande underhållslösningar i det korta perspektivet, dvs här och nu samt att det finns
förutsättningar för att de fungerar
även på lång sikt.
När det gäller nyanskaffade system kommer särskilda beredningar
och därtill hörande försörjningsstrategier att vara viktiga. Strategierna ger förutsättningar för att
alla inblandade skapar långsiktiga
och trovärdiga helhetslösningar
för vidmakthållandet som ger hög
tillgänglighet samtidigt som de är
resurseffektiva. Detta är ett bra
exempel på när FMV och FM helt
nödvändigt behöver ha ett nära samarbete, förstå förutsättningar samt ta
hänsyn till den förändrade hotbild
som skett och bedömd utveckling av
densamma.
Marinen bedömer att det inom
ramen för nuvarande förutsättningar
och politisk vilja inte finns vilja eller
ambition att skapa eget varv med
kapacitet för samtliga fartygs- eller
båtsystem, utan det handlar om att
bygga förmåga att hantera system
med komplexitet utifrån vad som är
rimligt och realistiskt.
Oavsett vad som fortsatt hanteras
genom avtal mot civila aktörer och
av Försvarsmakten själva så kommer
framtidens krav på tillgänglighet och
resurseffektivitet att vara mycket
viktiga faktorer. Fortsatt kommer
ett riktigt gott samarbete mellan
Försvarsmakten, Försvarets materielverk och civila leverantörer vara
helt nödvändigt och avgörande i
såväl vidmakthållande som utveckling och anskaffning. n

Text: Jonas Westin
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Kemiska produkter
i verksamheten
Under 2021 och en bit in i 2022 kommer TIFF att innehålla en artikelserie som fokuserar på arbetet
med kemiska produkter i verksamheten – allt från utfasning av kemiska produkter till arbetsmiljö.
Den första artikeln tar upp arbetet med att fasa ut farliga kemiska produkter från verksamheten.
FMS39 Gripen och MS530, som omfattar standard- och allmänmateriel, har etablerat arbetssätt
för att löpande arbeta med frågan.
I artikeln intervjuas Chefsingenjör Vidmakthållande (CI Vmh) FMS39 Jerker Fredén och Produktledare
(PrL) MS530 Elias Nyström och de berättar om hur arbetet går till inom deras respektive verksamhet.
Utfasning av farliga ämnen. Försvarssektorn anskaffar och använder
varje år stora mängder kemiska produkter och varor som kan innehålla
farliga ämnen. Det ställs därmed
krav på att verksamhetsutövare
och produktledning tar ansvar för
de produkter som används för att
skydda de som använder produkterna och miljön.
Det händer mycket inom miljöoch kemiområdet, vilket berör såväl
FMV som FM. Kravbilden tätnar
hela tiden och det kommer ständigt
nya villkor och omständigheter att
förhålla sig till. När det gäller kemiska produkter och kemiska ämnen i
varor så dominerar den europeiska
kemikalielagstiftningen REACH.
REACH har som syfte att skydda
människors hälsa och yttre miljö
mot de risker som kemikalier kan
utgöra.
Det är den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA som bedömer
om riskerna med förekommande
ämnen kan hanteras. Om riskerna
bedöms ohanterliga kan användning av vissa ämnen begränsas på
olika sätt. Ett exempel på detta är
tillståndskrav för särskilt farliga
ämnen i syfte att de successivt ska
ersättas med mindre farliga alternativ.
Tillståndspliktiga ämnen
När ämnen blir tillståndspliktiga
får de ett s k sunset date. Efter detta
datum krävs ett tillstånd för att fortsätta tillverka och använda kemiska
produkter innehållande ämnet i
fråga. Det räcker dock inte med att
10

det finns ett tillstånd, utan det finns
diverse krav som måste säkerställas
innan produkten kan användas efter
sunset date:
• Det användningsområde som är
relevant för verksamheten måste
omfattas av tillståndet.
• Produkten i fråga måste omfattas
av tillståndet.
• Leverantören/tillverkaren av
produkten i fråga måste omfattas av
tillståndet.
• När beslut om beviljat tillstånd
kommit ska eventuella villkor uppfyllas av verksamheten vilket bland
annat innebär exponeringsmätningar för människa och miljö.
Den arbetsbörda som förenas med
att ha tillståndspliktiga produkter i
sin verksamhet gör att dessa produkter blir högt prioriterade att ersätta
för Försvarsmakten. Dessutom har
ämnena sådana egenskaper, t ex att
de är cancerframkallande eller giftiga för miljön, som gör att de inte
är önskvärda i verksamheten.

Kandidatämnen
Alla ämnen som blir tillståndspliktiga är s k kandidatämnen. Men det
är inte alla kandidatämnen som blir
tillståndspliktiga. Det finns alltså
fler kandidatämnen än tillståndspliktiga ämnen. Kandidatämnen är
ämnen som enligt kriterier fastställda inom REACH har särskilt farliga
egenskaper. De kan bland annat
vara svårnedbrytbara i miljön eller
cancerframkallande.
Kemiska produkter
inom FMS 39 Gripen
Arbetet med kemiska produkter
och utfasningen av dessa tog för
FMS39 fart i och med framtagandet
av miljöplanen för materielsystemet.
Under 2019 uppmärksammades
behovet att förbättra materielsystemets miljöplan. I enlighet med
Försvarsmaktens beställningar ska
varje materielsystem ha upprättat
en Systemlivscykelplan (SLCP).
Denna beskriver ett materielsystems
status och behov av åtgärder under

Styrande dokument:
REACH är en EU-förordning (EG) nr 1907/2006 som omfattar registrering,
utvärdering, tillståndsprövning och begränsning av kemiska ämnen.
Försvarssektorns kriteriedokument - kemiska ämnen, kemiska
produkter och varor (19FMV3315-2:2) är ett styrande dokument som
anger kriterier för kemiska produkter och ämnen i varor som ska undvikas
inom försvarssektorn.
FMV Tjänsteföreskrift Kemi (18FMV6777-1:1) utgår ifrån gällande lagstiftning och interna krav som reglerar området kemiska produkter och
kemiska ämnen i varor för att säkerställa styrning inom detta.
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JAS 39 Gripen taxar in efter landning på Luleå flygplats under övningen ACE 17.

systemets livscykel till och med att
materielen är avvecklad. Ett antal
bilagor följer SLCP, varav bilaga 11
är en miljöplan som beskriver systemets miljöpåverkan.
I miljöplanen identifieras bland
annat behovet av åtgärder inom
miljöområdet. En av åtgärderna som
identifierades var en samlad översikt av de kemiska produkter som
används för underhåll av flygplanet.
Denna samlade översikt är en förutsättning för att senare kunna identifiera oönskade kemiska produkter
och ta fram en plan för att fasa ut
dessa ur verksamheten.
Jerker Fredén – ”Vi har hittat
stommen för ett bra arbetssätt”
Jerker Fredén (CI Vmhl) är en av
personerna som har arbetat med
utfasning av farliga ämnen. Redan för
två år sedan fick han uppgiften av PrL
Mikael Nienkerk att ta fram en ny
miljöplan för FMS39, en spännande
uppgift som i början kan verka överväldigande för den som inte känner sig
insatt i miljöfrågor.
Jerker Fredén såg
positivt på uppgiften: ”Miljöområdet hamnar lätt i
skymundan men är
ett intressant och
lärorikt område
Jerker Fredén
att jobba med. Det
CI Vmhl.
berör oss alla”.
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En av de stora utmaningarna med
att arbeta med kemiska produkter i
allmänhet och utfasning av kemiska
produkter i synnerhet, är att kravbilden ständigt förändras. Detta ställer
krav på verksamheten att etablera
ett löpande arbete som innebär
att bevaka de förändringar som
sker inom lagstiftningen och övrig
kravbild och analysera påverkan på
materielsystemet i fråga.
Fredén började undersöka vilka
styrdokument som fanns inom området samt vilka lagkrav som gäller
och identifierade snabbt att det ställs
stora krav vid anskaffningen och på
användaren. Beaktan av miljöaspekter är en stor del vid nyanskaffning
och upphandling, drift och avveckling och därmed en viktig del i hela
livscykeln. Fredén menar att ansvaret för dessa frågor inte ligger på en
organisation eller enhet utan för att
lyckas behövs samarbete och stöttning från flera olika organisationer.
”Vi måste nyttja resurser hos både industrin, FMV och Försvarsmakten för
att nå målet” säger han i intervjun.
Nyttan med kontaktnät
Ett kontaktnätverk av väl insatta
personer med miljö- och kemikunskaper växte fram mellan FMLOG
Försörjning, Försvarsmakten,
Flygstaben, industrin (Saab) och
FMV. ”Jag är inte specialutbildad
inom miljö så för att kunna skriva

miljöplanen tog jag kontakt med
FMV:s miljögrupp och miljöingenjör
Annika Wirén på Saab”. För att få
en helhetsöversyn över vilka ämnen
som används inom materielsystemet
och för att se vilka produkter som
t ex innehåller så kallade kandidatämnen hjälpte Saab till med en
sammanställning. När sammanställningen över kemiska produkter
inom FMS39 var på plats fanns förutsättningarna för att fortsatt arbeta
med dessa och följa förändringarna
i kravbilden, då information om
ingående ämnen enkelt kan sökas ut.
Denna sammanställning används
idag av FMV, Försvarsmakten och
industrin (Saab) för att proaktivt
kunna arbeta med kemirelaterade
frågor. Att kartlägga vilka ämnen
som kommer att beröras av till
exempel substitution gör att man i
tidigt stadie kan planera för detta.
Utfasning av kromtrioxid
Ett aktuellt exempel på arbete med
denna sammanställning är från i
december 2020 då den europeiska
kemikaliemyndigheten (ECHA)
meddelade att tillstånd beviljas
för fortsatt användning av den
tillståndspliktiga kromtrioxidprodukten Bonderite M-CR 1200S.
”Det var sedan tidigare känt via
information i säkerhetsdatabladen att
produkten är väldigt hälsofarlig så
man jobbade redan väldigt restriktivt
med den med utsug m m.”. Fredén
förklarar vidare att med hjälp av
Saabs sammanställning kunde man
nu lokalisera produkten och kontakta MTC*-innehavaren (Saab) som i
sin tur redan tagit fram en ersättare.
Försvarsmakten ställdes inför valet
att efterleva villkoren i tillståndet
eller att ersätta produkten. De beslutade sig för att ersätta produkten
(Bonderite M-CR 1200S) och sedan
lägga allt fokus på att fasa ut den
från verksamheten med kort varsel.
Fredén säger att framgångsfaktorn
bakom den relativt snabba substitutionen var det redan etablerade
nätverket. ”Jag vill lyfta fram FMV:s
miljögrupp som varit ett jättebra
stöd. Hanna Jonsson och hennes kollegor är ett fantastiskt stöd internt
på FMV. Även rapporteringen från
Saab och Annika är otroligt värdefull, något av det viktigaste vi har att
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vi får bort så mycket farligt vi bara
kan” säger Fredén.
Till sist så handlar hela arbetet
om människan och miljön ”Vi är en
myndighet och vi har lagar som styr.
Går det fel så får det allvarliga konsekvenser. Lagar finns för människors
hälsa. Allt handlar om en minskad
påverkan på människan och miljön –
det får vi inte glömma bort”.

Värnpliktiga soldater på F 7 genomför klargöring av JAS 39 Gripen på
Trollhättan-Vänersborgs flygplats under sin slutövning.

förhålla oss till. Detta har varit framgångsfaktorer. FMLOG Försörjning
har stor miljökompetens som jobbar
mycket med dessa frågor, här borde vi
tidigare kommunicerat denna substitution, den kontakten är nu etablerad.”.
Det har varit en lärorik process
för alla inblandade men också en
process som alltid kan förbättras och
förtydligas enligt Fredén.
Tjänsteföreskrift kemi
Sedan starten av uppdraget med
miljöplanen har han haft stor hjälp
av FMV Tjänsteföreskrift Kemi
som tydligt beskriver roller med
specifikt ansvar. Fredén menar att
det är lätt att hamna i diskussioner
där ansvarsfrågan skjuts över till
någon annan, något som undviks
med hjälp av tjänsteföreskriften. I
intervjun berättar han att det i tjänsteföreskriften framgår tydligt att det
är designansvarig, eller person som
arbetar på uppdrag av designansvarig, som ska säkerställa god kännedom om innehåll av farliga kemiska
ämnen och komponenter som ingår
i materielsystemet. Det är också
designansvariges ansvar att tillse att
arbetet för substitution och farliga
kemiska produkter och särskilt farliga ämnen bedrivs. ”Försvarsmakten,
FMV, MTCI och industrin har alla
ett stort ansvar. Ingen kan avsäga sig
12
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det ansvaret för om något blir fel så
drabbas vi alla, så intresset är gemensamt och ligger ovanför kommersiella
frågor” säger Fredén.
Fortsatt arbete
Trots att miljöplanen var klar så
slutade inte arbetet med miljöfrågor
– tvärtom. ”Vi jobbar kontinuerligt
med att träffa Försvarsmakten och
Saab och diskutera den dagliga verksamheten. Det har vi märkt bidrar
till att vi identifierar nya saker”.
Fredén menar att miljöplanen nu
kan användas som en hävstång för
att driva saker vidare. Han anser
att miljöplanen inte bara handlar
om fina dokument utan även att ta
lärdom av andra och förkovra sig
i ny kunskap. Till exempel genom
en workshop tillsammans med
alla som arbetar med miljö inom
industrin, Försvarsmakten och
FMV. Han säger också att för att i
praktiken kunna omsätta det som
står i dokumenten behöver människor dela sin kunskap och prata
med varandra.
Reaktionerna kring miljöarbetet
inom FMS39 har varit goda. FMV:s
miljögrupp, Försvarsmakten och
FMV teknisk chef är överens om att
detta arbete är mycket uppskattat.
”I slutändan handlar det om att ingen
person ska komma till skada och att

Kemiska produkter inom MS530
MS530 är ett allmänt förnödenhetsansvar som omfattar många
artiklar av typen standard- och
allmänmateriel vilket inkluderar
flertalet kemiska produkter. Produkterna under MS530 kan komma
att användas av många och det
finns därmed ett starkt behov av
att ha kontroll över dessa för att
kunna förutse kommande förbud
och förändringar i kravbilden. Då
förnödenhetsansvarigt materielsystem inte själv är användare av
produkterna är arbetet för utfasning av kemiska produkter inriktat
mot att säkerställa att de system
som kopplat sig i GoF mot berörda
förrådsbeteckningar får information om förändringarna.
För att få en överblick över de
kemiska produkter som ligger under
MS530 har det tidigare genomförts
genomlysningar för att kontrollera produkterna mot den gällande
lagstiftningen. Men då lagstiftningen
och även produkternas innehåll
varierar med tiden ger en sådan
genomlysning endast en ögonblicksbild som snart blir inaktuell i
och med förändrad lagstiftning. På
grund av detta beslutades det inom
MS530 att en förteckning över kemiska produkter istället löpande ska
bevakas vilket innebär att förändringar i lagstiftning och produkter
kan lyftas i ett tidigt skede och på ett
mer tidseffektivt sätt. Detta medför i
sin tur att produktledningen hinner kommunicera ut information
till berörda system som använder
produkterna i tid för att säkerställa
materielförsörjningen och möjliggöra en robust leveranskedja.
Elias Nyström
– ”Det är för miljö och hälsa”
Elias Nyström (PrL) berättar att
det idag finns över 700 kemiska
TIFF nr 2 / 2021
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Exempel på
tillståndspliktigt ämne:
Kromtrioxid (t ex i kromateringslösning)
Zinkkromat (t ex i grundfärg)

Exempel på
kandidatämnen:
NMP (N-metyl-2-pyrrolidon) (t ex
i färg)
Hydrerad terfenyl (t ex i tätningsmedel)
Bisfenol A (t ex i plast)

produkter som
används inom
MS530. ”Vi
använder inte
produkterna själva
utan det är andra
som är brukare
av produkterna,
vilket gör att det
Elias Nyström
krävs kopplingar
PrL MS530.
så att jag kan
ta stöd av brukarna och informera
kopplade system kring förändringar
inom MS:et”.
Nyström förklarar att produktledaren inom detta materielsystem
framförallt har en koordinerande
roll. Det innebär att en stor del
av arbetet går ut på att informera
systemen som är kopplade i GoF
om kommande förbud och vilka
tillstånd samt eventuella krav som
systemen som använder produkterna behöver uppfylla. Nyström
betonar även vikten av att förstå
rollfördelningen mellan FMV och
Försvarsmakten - FMV kan ge
förslag men det är bara Försvarsmakten som kan fatta det slutliga
beslutet kring utfasning.
Vidare berättar Nyström att
under det senaste året har det varit
stort fokus på olika kromatinnehållande produkter som fått beslut
om tillstånd men även miljöfarliga
produkter med högt GWP-värde
(Global Warming Potential), det
vill säga stor klimatpåverkan. Den
sammanställda listan över vilka
kemiska produkter som ingår i
materielsystemet i kombination med
det kontinuerliga bevakningsarbetet
TIFF nr 2 / 2021

har möjliggjort att man har kontroll över vilka kemiska produkter
som ingår i materielsystemet. Den
kontrollen i kombination med korrekta GoF-kopplingar har medfört
att produkten Bonderite M-CR 1500
Aero, innehållande den cancerogena
kromföreningen kromtrioxid, har
kunnat fasas ut för de kopplade systemen och ersatts med mindre hälsofarliga produkter. Det var tack vare
systemstödet med GoF-kopplingar
som gjorde det möjligt för Nyström
att nå ut med informationen till rätt
instanser som sedan i sin tur kunde
arbeta vidare med utfasningen.
När detta var gjort och Nyström
fick signalen om att produkten inte
längre behövdes kunde förrådsbeteckningen spärras.

I samband med en genomlysning i
juni 2020 togs beslutet att låta en extern leverantör kontinuerligt bevaka
de kemiska produkter som finns.
Därefter återkopplas informationen
till produktledningen kvartalsvis.
Materielsystemet har tillsammans
med FMV:s miljögrupp tagit fram
en miljöplan som årligen revideras. Även Nyström vill i intervjun
lyfta miljögruppen – ”de har varit
ett jättebra stöd i den här processen
och vi har en överensstämmande syn
framåt”.

Samarbete och reaktioner
I arbetet med att fasa ut farliga
kemiska produkter upplever Nyström att kontakterna inom FMV
och FM varit positiva. Hittills har
det för materielsystemet framförallt
varit fokus på produkter som berört
Marin och Flyg och där har inställningen varit väldigt god och han har
upplevt att utgångspunkten är att
alla är med i samma team. En utmaning Nyström ser är möjligheten att
nå ut med information till brukaren
av produkten och belyser att det
”ytterst är för miljö och hälsa som vi
gör detta”.
Även Nyström betonar vikten av
samarbete mellan olika organisationer för ett lyckat resultat. En extern
leverantör anlitades för att upprätta
en förteckning över systemet. ”Detta
gav en bra bild av nuläget och vilka
miljörestriktioner som var aktuella
för stunden och vilka produkter som
var i farozonen”. Nyström menar
vidare att man också insåg vikten
av att hålla denna översyn aktuell.

Förkortningar
FMS:
Flygmaterielsystem
MTC:
Militärt Typcertifikat
REACH:	Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals

Text: Sandra Helgeson, Saab

I nästa artikel i denna serie kommer vi fokusera på arbetsmiljö och
lagstiftningen CLP (Classification,
Labeling and Packaging) som berör
kemiska produkter. n

Kontaktuppgifter
FMV Kemi
kemi.fmv@fmv.se
Annika Wirén
Miljöingenjör, Saab AB
annika.wiren@saabgroup.com
+46 766 37 13 24
Sandra Helgeson
Kemiingenjör, Saab AB
sandra.helgeson@saabgroup.com
+46 734 18 77 99
Marie Hultman
Kemiingenjör, Saab AB
marie.hultman1@saabgroup.com
+46 734 34 21 44

Text: Annika Wirén, Saab

Text: Marie Hultman, Saab
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Tillvaratagande av reservdelar
till TGB 11, 13, 20 samt TGB 30, 40
Under 2019 gjordes ett arbete med att återvinna reservdelar från Terrängbil 11-individer som var för dåliga
eller för dyra att reparera. Beställare av detta arbete var då som nu FMLOG, Försörjning, Anskaffning & UE,
Sektion Mark. Största arbetet gjordes vid detta tillfälle av Markverkstaden i Revinge och Markverkstaden
i Skövde. Med mycket gott resultat: ‘Nygamla’ reservdelar till TGB, bra för både ekonomi och miljön!
Text och foto: Magnus Ekström.

Nu sker detta arbete återigen då
FMLOG, Försörjning, Anskaffning
& UE, Sektion Mark nu lagt en
beställning, bok och räkning med
tak, till MV Skövde, Sektion Lätta
hjulfordon och dess chef Jan Åberg.
Beställningen inbegriper ca 7 st
TGB 11, 1 st TGB 13, 11 st TGB 30
samt 5 st TGB 40.
Lärdomen av tidigare arbete ligger till grund för den nu fastställda
TO AF FORDON 200 036343 som
tagits fram av flera aktörer. Denna
tekniska order beskriver förfarandet
generellt och inte ingående för något
specifikt materielsystem.
TO AF FORDON 200 036343.
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De specifika delarna som väljs ut
som kandidater för återvinningen
bygger på ett samarbete mellan Arméstaben (TVK Mark) Materielledare (ML) för systemet samt FMLOG,
Försörjning, Anskaffning Sektion
Mark och ansvarig Materielplanerare för systemet. Man väljer
ut reservdelar (RD), begränsat reparerbara enheter (BRE) eller Rep-RD
(Reparerbara reservdelar). Även utbytesenheter (UE) återvinns. Delar
som återvinns är med i underlagen
som tillhandahålls av Materielledare.
Underlagen tas fram tillsammans
med respektive Materielplanerare
för de utpekade systemen.
Reservdelar och tillbehör till tidiga
generationer av fordonssystem kommer finnas kvar inom överskådlig
tid. Många reservdelar går inte att
återanskaffa från leverantör varvid
tillvaratagande av reservdelar och
tillbehör ska genomföras i samband
med total- eller delavveckling av
objekt/individer från berörda äldre
fordonssystem.
Tillvaratagande av reservdelar
görs i syfte att öka reservdelstillgången för fordonssystem med stort
antal obsoleta delar och tillbehör
samt andra fordonssystem där kostnader för reparationer anses för stor
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Ekonomi
Uppdragsbeställning på arbetet/
legoorder läggs för varje tillfälle,
beställningen reglerar individer och
reservdelar. Verksamheten ses som
”anskaffning reservmateriel” och kan
belasta olika medel vid olika tillfällen
som exempelvis anskaffningsmedel,
vidmakthållandemedel eller driftbudget.
Kompetenser inom uppdraget:
MC 258.

och tillvaratagande av reservdelar
kan företas.
Efter genomförd återvinning levereras delarna till FM centrallager
där respektive materielplanerare för
systemet gör en s k internbeställning
för att få in det aktuella/återvunna
saldot på hyllan.
Att tänka på i detta är att nu kommer respektive Garnisonslager få ut
en begagnad del och det är helt i sin
ordning, dvs delen är återvunnen
men skall vara i fungerande skick,
det åligger den utförande markverkstaden att kontrollera den återvunna
RD/BRE/UE.

Arméstaben: Materielledare, Stefan
Andersson samt Anders Jansson.
FMLOG, Försörjning, Anskaffning
& UE, Chef Sektion Mark, Magnus
Ekström.
FMLOG, Försörjning, Anskaffning
& UE Sektion Mark, Materielplanerare för aktuella system: TGB 11,
13, 20: Peter Tolnai.
TGB 30/40: Leif Nilsson.
FMTS, MV Skövde, Lätta Hjulfordon: Chef, Jan Åberg samt Lagsamordnare Henrik Johansson.
Vi har även genomfört samma
återvinning på Materielsystemet MC
258 där ca 100 motorcyklar har återvunnits. Materielledare ansvarade
för projektledningen av uppdraget.

>>>
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Vi har också återvunnit två stycken
krockade MAN dragbilar år 2020.
FMV höll ihop projektet med projektledare Rickard Hult MS 141 och

FMLOG Försörjning Anskaffning &
UE (Sektion Mark) gjorde internbeställningar och tog in RD i saldo/lager.
Uppgiften med att demontera de

MAN under demontering/återvinning.

två krockade dragbilarna startades
upp och genomfördes i ändamålsenliga lokaler som disponeras av 25:e
Brigadtekniska kompaniet.

Första pallen med reservdelar inlämnad på godset på
Markverkstaden i Boden för
leverans till Arboga.

Tillvaratagande
av reservdelar

16
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TGB 30/40.

Stefan Andersson, Magnus Ekström samt
Anders Jansson (Här framför en TGB 16) Stefan
är även Materielledare för TGB 16.

Arbetet genomfördes på plats i
Boden med personal från SAAB
(två FMV konsulter), Sydhamnens
trailerservice (två mekaniker) och
25.Brigteknkomp (ett befäl, fyra
mekaniker och en reservdelsman).
På plats var även FMTS/FunkA
med en man för att omhänderta
materiel till skolan.
Stödorganisationerna som aktivt
deltagit för att omhänderta de demonterade reservdelarna/enheterna
är:

TGB 11.

• FMLOG/Anskaffning & UE (Sektion Mark) – registrerar och lägger
upp artiklarna i stödsystemet.
• FMTS/Mv – godshantering.
• I 19/LogE – levererar kärl för att
omhänderta avfallet, säkerställer
destruering samt att fordonen tas
bort från redovisningen. n
Leif Nilsson,
Materielplanerare
för bland annat
TGB 30/40.
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Peter Tolnai
Materielplanerare
för bland annat
TGB 11,13, 20.
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Sveriges flygspaningsmuseum
med kalla krigets spaningsplan
och unika flygsimulatorer
Flygflottiljen F 11 lever vidare genom F11 Museum som etablerades 1991 på flottiljens område. Museet, som är Sveriges flygspaningsmuseum, visar utvecklingen
av spaningstekniken fram till dagens JAS 39 Gripen. På museet finns de Svenska
spaningsplanen från Saab: S 29 Tunnan, S 32 Lansen, S 35 Draken och SF 37 Viggen
samt landets enda bevarade underrättelsepluton från kalla krigets dagar och många
utställningar. F11 Museum är även ett spännande ”Air Science Center” med fyra
avancerade flygsimulatorer: SF 37 Viggen, SK 60, Piper Twin samt en unik JAS 39
Gripen-simulator. Tack vare museets specialinriktning, simulatorerna, och flygdagarna som museet
arrangerar, är intresset stort för detta besöksmål från stora delar av landet, samt från många länder i
Europa. Ca 10 000 besökare hittar till F11 Museum under ett år.
Text och foto: Kenneth Åbrink och Gunnar Vieweg, samt F11 Museums arkiv.

Så blev Kungliga Södermanlands
flygflottilj F 11 till. Krigsåren under
andra världskriget innebar höjd
beredskap för svenska flygvapnet.
Landets flygspaning fick bära den
tyngsta bördan. Men landet befann
sig vid krigsutbrottet, vad gällde
försvaret, i ett prekärt läge och flygvapnet var inget undantag. Den 19
december 1940 beslutas i riksdagen
om uppförandet av en fjärrspaningsflottilj vid Nyköping. Uppsättningen
av F 11 på Skavsta börjar den 1 juli
1941, på mark som snabbt köptes
in. Men redan 1939 hade det byggts
ett mindre krigsflygfält med asfalterade rullbanor vid Skavsta. Detta
krigsflygfält blev början på F 11/
Skavsta. Som ett provisorium får
F 11 först överta 4:e divisionen på
F 13 (Norrköping/Bråvalla) och dess
för fotospaning modifierade B 3:or
(Junkers Ju 86). I december 1941
erhåller F 11 de tre första Caproniplanen S 16, och har i april 1943

76 stycken S 16 Caproni fanns på F 11.
Alla skrotades sedermera på uppdrag
av dåvarande flygvapenchefen.
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Flyghallen på F11 Museum, med spaningsplan, simulatorer butik och flygcafé.

76 stycken S 16. Den 1 september
1941 finner regeringen utrikesläget
lugnare och anbefaller återgång
till lättad beredskap, innebärande
att varje flottiljdepå skulle ha en
division i 24 timmars beredskap.
Det nyuppsatta F 11 hade då ca 12
fjärrspaningsflyplan av typen S 16
och B 3 baserade på Skavsta. Den
14 januari 1942 anbefalldes skärpning av beredskapsläget. Ur F 11
skulle en fjärrspaningsgrupp om två
B 3:or stå beredda för ombasering
till F 9 depå (Säve, Göteborg), för
att därifrån - i samband med övriga

åtgärder till neutralitetsförsvar i
väst - utföra spaning utanför Göteborg. Redan påföljande dag, den 15
januari 1942, kommer mer detaljerade direktiv från ÖB: Den nämnda
fjärrspaningsgruppen (1:a gruppen
ur F 11) skulle - fortfarande med basering på Skavsta - stå beredd för att
på senare order förflyttas sydväst ut.
S 16 kom sedan att göra en mycket
värdefull insats under hela kriget,
med spaning ofta utmanande nära
de baltiska och tyska kusterna. Tre
S 16 förlorades genom nedskjutning
från tyskt jaktflyg.
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Med flygplanet
S 31 Spitfire lades grunden
till svensk flygspaning
Spitfire, som köptes i 50 exemplar
från England 1948, var en utomordentligt bra flygplanstyp för
spaningsflygning och den höll sig
länge i toppen både i fråga om hög
höjd, fart och vändbarhet. Under
S 31-epoken på F 11 lärde sig det
svenska spaningsflyget osedvanligt
mycket vad gällde ny spaningsteknik
och spaningstaktik. Internationellt
låg också flygvapnets flygspaningsorganisation mycket väl framme
med kamerateknik och taktik.

F 11, då regeringen 1978 beslöt att
montera ned flygvapnet. F 11 gick
i graven 1980. F 11 var flygvapnets
största flygflottilj genom åren med
fem divisioner, en personalstyrka på
omkring 900 personer och med ca
16 000 värnpliktiga under 39 år.
På F11 Museum
får du en inblick
i spaningsflygets alla delar
Se utvecklingen från handhållna
kameror med glasplåtar, till i planen
med moderna inbyggda automatkameror. I vår utställning Photoseum,
kan du se bildbehandling från förr.
I landets enda bevarade mobila
underrättelsepluton (UND-plut),
får du en inblick i framkallning,
fototolkning och uppdragsgivning i
fält, på vägbaser.
Vårt kalla-kriget-spaningsrum
visar SF 37 Viggens avancerade
spaningssystem, konstruerat av foto-

ingenjörerna på F 11. Systemet lever
vidareutvecklat i JAS 39 Gripen.
Se underrättelsetjänsten, mekanikernas arbete, livet på luckan,
”sjukan”, idrotten, flygvapnets
stiliga uniformer och personalens
arbetskläder under åren.
Under kalla kriget sände USA
upp spaningsballonger för att spana
över Sovjet.
En ballong havererade på sjön
Yngarens is, NV om Nyköping, 20/1
1956. Den unika utrustningen finns
nu utställd på F11 Museum.
Även delar av regionala flygverksamheten visas. Se SK 61 Bulldog
och Piper Cub från Arméflyget,
samt segelflygplanet Bergfalke. Se
också prototypflygplanet Sparven,
konstruerat och framtaget av ANAflyg, senare Nyge-Aero och därefter Saab AB i Nyköping. Sparven
hänger idag i avgångshallen på
>>>
Stockholm Skavsta Flygplats.

S 31 Spitfire – planet som lade grunden till den svenska flygspaningen.

I vissa fall var det svenska spaningsflyget ensamt i världen att
utnyttja vissa nya metoder som till
exempel fotografering under sväng.
Alla Spitfire skrotades 1955 på
uppdrag av dåvarande flygvapenchefen. Caproniplanen hade skrotats
ut några år innan. Efter Spitfire,
kom spaningsversionerna (som
flygteknikerna på F 11 var med och
utvecklade) av de svenska planen
Tunnan, som bland annat gjorde
spektakulära spaningsuppdrag över
Sovjet 1958, Lansen och Draken.
Viggen hann aldrig komma till

En av arbetsplatserna i vår unika UND-plut.

Handhållna spaningskameror
från 1940-talet.

Utställningen med den havererade spaningsballongens olika delar.
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SAAB 105/SK 60
Denna cockpit står i en dom, med
ca fyra meter i diameter och med en
filmprojicering på ca 240 grader. Vår
simulator är Sverigeunik och måste
upplevas! Simulatorn är byggd av
F11 Museums tekniker. SK 60 är ett
tvåmotorigt jetplan som används i
Flygvapnet i dag för utbildning.
SF 37 Viggen
Viggensimulatorn har tidigare använts
för utbildning av Flygvapnets piloter.
Äkta pirrande flygkänsla garanteras – och överljudsfart som verkligen
känns! Innan den blev simulator flög
den med nummer 58 på fenan, som
spaningsplan på F 21 i Luleå.
Här kan besökarna prova att gör en
looping och att rolla med vår Viggen.

Häftiga flygupplevelser i unika simulatorer

JAS 39 GRIPEN
Gripensimulatorn kommer från F 7,
Såtenäs. Det är en Gripen A-simulator som använts i pilotutbildningen.
Museets tekniker har modifierat och
uppgraderat den.
Vi planerar att vår Gripensimulator
kommer i drift under hösten 2021.
PIPER TWIN
Pipern är en simulator där man kan
ta det lite lugnare. Med projektion
på en 180 graders filmduk, ger det
en härlig flygkänsla. Generalagent
för Piper Aircraft i Norden var under drygt 50 år före detta ANA-Flyg
och senare Nyge-Aero samt Saab
AB, i Nyköping.

En instruktör hjälper dig alltid,
och leder din ”flygning”.
Aktuella ”flygpass”-priser presenteras på hemsidan och på museet.
Simulatorpresentkort finns att köpa.
Boka din flygtid på vår hemsida:
www.f11museum.se
För de allra yngsta besökarna finns
en enkel flygsimulator liknande en
Piper som är gratis att ”flyga” i och
utan tidsbokning.
20
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Besök F11 Museum även när
det är stängt. Detta är möjligt
tack vare museets unika app
F11 Museum är i takt med tiden.
Nu kan du besöka museet virtuellt.
Du gör det i F11-appen, som lanserade i juli 2020 Det stora antalet
filmer, många om flygspaning under
kalla kriget, gör appen speciellt
intressant. Alla filmer är i liggande
format med hög kvalitet. Till det
kommer det stora dokumentära värdet, genom berättelser av ”De som
var med”. Den informationen kan
du bara få via appen. Utvecklingen
av appen har skett i samarbete med
företaget KFV IT i Katrineholm,
där Andreas Kviby utvecklat tekniken. Det stora arbetet som lagts ner
på utvecklingen har lett till en app
som är speciellt anpassad, inte bara
till F11 Museum, utan för museer
i allmänhet. Med enkla medel kan

därför även andra museer få hjälp
att skapa en app speciellt för deras
verksamhet. De personer vid F11
Museum som varit verksamma med
appen är Joachim Smith, Gunnar
Vieweg, Gunnar Wolving och Georg
Hammertjärn.
Så här laddas appen ned
För att ladda ner appen i din mobil
söker du på: F11 Museum i Iphone
i App Store och i Android-mobil i
Google Play.
QR-koder främjar besöket
Stor vikt har också lagts på användning av QR-koder. De flesta stora föremålen eller händelserna som visas
i museet är kopplade till en QR-kod.
Drygt 50 föremål har QR-kod. När
du skannar koden med din mobil
öppnas sidan med den aktuella
informationen direkt. Koderna är

Med hjälp av din telefon kan du besöka
museet även utanför öppettiderna.

fästade invid eller på ett speciellt
stativ intill föremålet och lätta att
upptäcka och skanna. n

Det finns mycket spännande att upptäcka på F11 Museum under en dag.
Museibutiken säljer böcker om spaningsuppdrag under kalla kriget.

F11 Museum
Skavsta Flygplats
611 92 Nyköping
Museichef: 070 389 90 63
Information: 070 416 33 41
info@f11museum.se
www.f11museum.se
Facebook: f11sverigesflygspaningsmuseum
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T I F F
MÖ T E R E N
L Ä SA R E

Tommy Folkesson
Vi fick ett mejl till redaktionen med positiv kritik på föregående nummer av TIFF. Mailet var undertecknat
Tommy Folkesson och för att höra mer om både hans spännande bakgrund som tekniker inom flygvapnet
och vad han framöver vill se mer av i TIFF, fick vi en pratstund tillsammans. Tommy blir därmed den
sjuttonde läsaren som vi får lära känna i ’TIFF möter en läsare’.
Corona fortsätter att försvåra
resandet – både inom och utanför
landets gränser. Men eftersom både
vår läsare Tommy och jag som
webbredaktör till vardags befinner
oss i Linköping, stämde vi träff vid
caféet vid Vidingsjö motionscentrum, i utkanten av stan. Under ett
par timmar satt vi och talade om
allt från vilken flygplansdesign som
var mest tilltalande, till huruvida
husvagn eller husbil drar det längsta
strået.
Vad har du jobbat med, som du gärna
vill dela med dig av till TIFF:s läsare?
Min första inblick i flygvapnet fick
jag, då sex år, när farfar tog mig med
till staketet vid västra banänden på
F 12. Därifrån kunde vi se J21:or
starta och landa. Farmors saft och
bullar var säkert med.
Fortsättningen blev modellflyg
i flera former, vilket formade min
tekniska talang.

Tommy med sin portfölj
– som även den hade
en historia kring sig.
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En tuff fortsättning blev det på
Flygförvaltningens Verkstadsskola,
FFV, i Västerås. (Se TIFF nummer
1/1987). Internatskola med många
av dess utmaningar för en 17-åring;
ensam och hemifrån. Utbildningen
var fenomenal! Vi fick lära oss nyttja
de flesta maskiner och verktyg som
en tekniker kan tänkas behöva, samt
att hålla undan fingrarna.
Värnplikt på LFC Måsen nära
Örebro - dagar jag ännu kan längta
tillbaka till. Fjällvandringar till luftbevakningstorn i Dalarna, dagar i
lufor*-master sysselsatt med att byta
stag upphissad 60 meter upp i luften.
Muckade och fick anställning på
F 1 som hjälptekniker. Nu började
35 års vandring i försvaret. Dessutom kom DIDAS Flyg och TIFF
detta år. Nu återstår bara TIFF.

Tur i oturen var att ingen person satt i
passagerarsätet vid tillfället.

Som ’hjälpkalle’ var det till att
lyssna och lära av de gamla teknikerna. Några var över 50 år gamla,
vilket vi ansåg var en aktningsvärd
ålder! Men när hjälpkalle-tiden var
förbi måste vi eltekniker lära oss telesystemen på 35:an fullt ut, genom
två så kallade busskurser.
Till 35:an hörde en Mercedesbuss
med testutrustning som med två
grova kablar (400 ledningar i varje)
anslöts till flygplanet. Från bussen
kunde man bland annat simulera
flygplanläget, siktet 7B och radarn
PS 011.
En gång fick jag in en 35:a vars
horisontindikator visade stigning
i stället för dyk under flygning.
Landningen kunde slutföras genom
att följa ett annat plan. Påbörjade
fellokalisering: Jag satt i flera timmar i testbussen mätte och testade,
utan att hitta orsaken. Ingen flygning kunde genomföras förrän jag
identifierat felet. Till slut skickades
flyglägesgivaren till instrumentverkstaden på CVM. Så småningom
upptäcktes att någon felaktigt hade
smort givaren med silikonolja som
har mycket god elektrisk isolering.
Efter detta får inte silikonolja/-fett
tas in på elverkstaden.
Tiden i Västerås på F 1 var fantastisk. Det blev familj med två barn.
Många och ibland långa kurser.
Bäst minns man - som sig bör - de
trevliga sakerna. Visst hände det
även mindre trevliga saker, som
man nu i efterhand kan skoja om.
Till exempel när en ganska nyutbildad flygförare inte fick stopp
på maskinen vid landning; kom i
otakt med gasreglage, bromsar och
bromsskärm. Fortsatte in i utrull-

Resultatet av brist på tillräckligt bromstryck i bogserbilen.
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Iscensatt fiskelycka.

ningshindret, max utdraget. Stannar
på vallen mot Mälaren. Maskinen
blev lite knäckt i ryggåsen, och fick
fortsätta som utbildningsmateriel på
teknikerskolan F 14 i Halmstad.
En annan 35:a blev hårt ansatt en
fredagseftermiddag, då all utrustning skulle in i hangaren.
En värnpliktig inväntade inte erforderligt bromstryck på bogserbilen,
med resultatet att han körde in i nosen på planet, vilket blev hängande i
passagerarplatsen på bogserbilen.
Mellan alla kurser var det långa
och korta ombaseringar. Oftast till
Boden med Södra Bredåker som
förläggning. Vid dessa tillfällen blev
det gärna turer till Kvikkjokk och
Stora Sjöfallet över helgerna, med
lite fjällvandring och fiske. Det var
inte många som fick napp, men
Tommy Jacobsson lånade fiskar för
fotografering av lokala fiskare vid >>>

En 35:a uppfångad av utrullningshindret strax intill Mälaren.
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Tarrekaisesjön. Så var den fiskehistorian avslöjad…
Till F 15 Söderhamn
Men allt är inte evigt. När jag
började på F 1 år 1967 satt en gammal tekniker (Loberg) och spådde
framtiden. ”När ni blir så här gamla
finns det bara en flottilj kvar”. Tyvärr hade han nästan rätt.
Så år 1982 lades F 1 ner och jag
med familj flyttade till F 15 Söderhamn där vi byggde en villa i Ljusne.
Vi nio eltekniker som skulle skiljas
åt från F 1, samlades en kväll för en
sista gemensam samvaro hemma hos
Tommy Jakobsson. Hans fru Eva
hade sytt en fana åt oss, som hissades på kvällen.
Vi lovade varandra att träffas
första helgen i september varje år.
Ytterligare några F 1-tekniker fick
höra talas om våra trevliga träffar och undrade om även de fick
ansluta. Och jo visst, varför inte? Vi
samlade ihop adresser till 91 stycken
före detta tekniker. Ungefär 60 av
dessa har deltagit någon gång.
Vi har stått fast vid vårt ord och
träffas varje år, med god mat och
dryck. Fanan som Eva sydde hissas
alltid klockan 12, under civil givakt
och F 1 marsch spelas. Historierna
som berättas blir inte sämre med
åren. ”Kommer du ihåg…?” Detta

är för oss övning Månsken. Jag är
självpåtagen utbildningsledare.
Tips-/utbildningsrunda med frågor
om vår kära 35 Drake. SKI 35 (Speciell klargöringsinstruktion Fpl 35)
gäller då fortfarande. Det har blivit
naturlig gallring i deltagarlistan,
men fortfarande 37 aktiva och siste
man skall ha vår fana med sig enligt
statuterna.
Här på F 15 blev det till att börja
med omskolning till 37:an. Ganska
stor skillnad mot 35:an. Ett trevligt
inslag blev, att man efter test och utprovning, fick åka med i baksits på
en SK37. Och visst jäklades flygföraren ibland för att kolla hur mycket
teknikern tålde i g-kraft och sväng…
1986 fyllde flygvapnet 60 år, och
en stor överflygning över huvudstaden skulle göras, med en division
från varje flottilj. Jag hade turen
att få sitta i baksits med kamera.
Hemflygningen gick över F 16
Uppsala. Där vände alla åtta planen
till ryggläge och passerade flottiljen
så. Orsaken sade divisionschefen var
”att F 16 är så fult”.
På F 15 kom jag snart att hamna
på teknisk enhet. Där blev DIDAS
Flyg min följeslagare. Som följd av

detta blev det varje år en materielkonferens för flottilj, Saab, CVM,
FMV med flera intressenter. Alltid
trevliga upplägg med DIDAS som
utgångspunkt samt mycken annan
information. Kaj Palmqvist (FMV)
och jag höll låda och han ”retade”
alltid mig - till allas förtjusning. Det
bjöd vi på!
Jag hade gått flygverkmästarkurs
1978-79, och för att bli ”riktig” officer, måste jag flytta till en högre befattning. Detta blev chef för frivilligavdelningen; en tjänst jag initialt inte
visste mycket om. Jag blev flottiljens
representant mot bl a bilkårister och
flyglottor. Med uppgift att under

Övning Månsken omnämns
i tidningsartikel med anledning
av sitt 25-årsjubileum.

Fanan som Eva Jacobsson sytt hissas under högtidliga former varje år under ’Övning Månsken’.

24

TIFF nr 2 / 2021

Huvudstaden och ett flertal 37:or, sedda från baksits på en SK37.

övningar besöka luftbevakningstorn
och bevakningscentraler där de
frivilliga arbetade under helgerna:
Fantastiskt engagerade människor!
Samt att dela ut betyg vid kursavslutningar och att marknadsföra
flottiljen. Nackdelen var att det blev
alltför mycket övertid och resande.
Under mina första år på F 15 och
37 Viggen kom det ofta upp servicetekniker från Saab. Dessa gjorde
tillsyn på 37:ans testutrustning. Vid
fikabordet en dag berättade Saabkillen Svesse att vi skulle sälja 24
stycken 35:or till Österrike. ”Säg till
mig när det är dags.” sa jag. ”Jag vill
vara med!”
Många år senare ringer någon.
”Du skall vara på Saab på måndag!”
Så blev det. Jag fick veta att jag
skulle deltaga i enklare 35–information för höjdare från Österrike,
under två veckor. El, styrautomat
och tele blev min bit. Det gick tydligen bra, för efter de sista lektionerna
blev jag uppkallad till en Saabsäljare
(Peter Grönros). Jag fick godkänt
och ett: ”Du börjar hos oss den första
september!”. Nu gick det fort. Fick
mycket fina anställningsvillkor och
lön. Lättköpt.
Till Saab Linköping
Flytt till Linköping och påbörja en
ny villa. Tyska språket hade aldrig
varit något för mig. Men Saab hade
språkutbildning och skickade mig
med en lärare (Wolfgang Zoffel)
till Österrike. Det blev två intensiva
veckor med, förutom språk; lära sig
TIFF nr 2 / 2021

vett och etikett, och hur man klär sig
vid rätt tillfälle. Mycket ansträngande, men den utbildningen hade jag
mycket nytta av och har än idag.
Så blev jag Saabare för två år
framåt. Det blev mycket publikationsarbete. 35-simulatorn som kom
från F 4 blev mitt större jobb. Österrike själv stod för ett imponerande
simulatorbygge i Österrike. Tekniker
från CVA (Anders Willen) byggde
ihop allt i Zeltweg. Jag satt i berget
i Arboga och plockade ihop reservdelar som vi trodde skulle komma
till användning. Det blev många
trevliga resor till Zeltweg och ett litet
trevligt gasthaus. Monteringen av simulatorn (Sulan) fortskred bra, trots

landets byråkrati. T ex: En påse med
brickor, som jag packat och markerat 10 styck, innehöll 16 stycken.
Jag hade öst i alla kvarvarande i
förpackningen. Det blev klassat som
felleverans. Jag vände mig helt sonika om och tömde ur det felaktiga
antalet. Fick ett OK!
Så kom stora dagen att starta upp
Sulan för fullt. En kraftig smäll och
en blå låga ur högspänningsenheten.
Tystnad. Är det fukt? Ja, i byggnaden kändes det att det var fuktigt.
Vid kontroll med en hygrometer jag
lånade, slog den nästan i botten. Så
det var bara till att köra avfuktning
av den stora nya betongbyggnaden.
Hemma igen blev det mycket
åkande Saab-CVM. Nu handlade
det mest om telekörning av David 14
som skulle bli första planet ut.
Så kom äntligen den stora leveransdagen. Stor delegation från Österrike och Saab samlades vid plattan
för leveransflyg/uppvisning och
symboliskt överlämna loggbok. Lite
vid sidan om stod vi som praktiskt
arbetat mycket med nr 14.
Planet rullades ut i solsken och
piloten (Stig Holmgren) gjorde sig
redo. Teknikern med startaggregat
likaså. Flygföraren visar kontakttecken. Trycker på startknappen.
Startförloppet går halvvägs.
Inget motorljud. Teknikern ser
förvirrad ut. Vad göra? Panik!
Jag som hade arbetat med 35:an
i många år kände igen problemet.
Jag gick diskret fram till teknikern.

>>>

Nr 14 i luften. Med lite hjälp av en trätoffel.
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”Skall jag hjälpa?” Jag gick ofta i
trätofflor vid kontorsarbete. Så även
idag. Jag reste mig upp i främre
landställsrum, tog av en trätoffel
och knackade hårt med denna till
reläbox V151 ett par gånger. Här
fanns relä av tvivelaktig säkerhet
som ibland fallerade. På med toffeln
och jag gick därifrån en bit. Tummen upp igen och motor startar.
Ceremonin kunde fortsätta och
loggboken kunde överlämnas. Jag
tror inte att någon förstod att vi
hade haft problem. Ingen vet, förrän
nu…
AF2 Helikopterbataljon Malmen
Under mitt pendlande mellan Saab
och CVM passerade jag gamla F 3/
Malmen. Helikoptrar. Helikopterbataljon hade flyttat in på Malmen.
Spännande! Jag svängde in. Gick
upp till hangaren och träffade
tekniske chefen AF2 (Lars Burman)
och presenterade mig. ”Bra, vi behöver en eltroppchef!” och så blev jag
det. Snabba ryck igen och därmed
slut på den lärorika Saabtiden.
Helikopter 5 var något helt nytt.
En liten kolvmotor som brummade
på. Plats för två personer. När jag
anslöt var vi totalt 42 personer
och 24 helikoptrar. En stor familj
som mest hade skoj. För min del
blev det så mycket flygutbildning
att jag kunde styra hem vid behov.
Däremot blev navigering min bästa
bit. Så kom pansarvärnshelikoptern HKP 9 med dubbla jetmotorer. Då blev det lite mera åka av.
Även tekniken med beväpning och
sikte krävde ny utbildning. Ännu
en gång hamnar jag på Teknisk
enhet. Åter i DIDAS. Känner mig
hemma och stannar här i 17 år, tills
chefen en dag undrade om jag och
två tekniker som också fyllde 55
år kunde tänka oss att ”gå hem”.
Löneavtalet var så bra, att vi kunde
tänka oss att packa ihop direkt.

Under mina år i försvaret har TIFF
varit en god följeslagare. Har ofta
funnits i fikarummen. Och som pensionär är
jag prenumerant, för att inte missa något.”
Säger Tommy Folkesson

Men ett avslutande uppdrag blev
det: Veckan före jul; snöstorm.
Värst drabbat var som vanligt
södra norrlandskusten. Jag som
tidigare varit bosatt där, visste hur
det kunde vara. Bataljonschefen
undrade om vi kunde flyga upp till
Gävle och se om vi kunde vara till
någon hjälp. Vi packade två helikoptrar med nödvändig utrustning
för att kunna vara borta en vecka.
Iväg och mellanlandade på F 1
Västerås för tankning. Kontakt med
Gävle/Sandviken flygplats. Svaret
blev; ”Nej ni får inte komma in, det
snöar här”. I skymningen fick vi till
slut landa där trots allt. Allt tyst.
Meterdjupa gångar i snön. En av
gångarna visade sig leda fram till
tankcisterner, som var fullständigt
översnöade. Start igen mot brandstationen i centrala Gävle, som skulle bli vår bas under veckan. På väg
in sitter jag och funderar på vad det
är för stora snöhögar vi flyger över.
Landning och nattning av helikoptrarna. Morgon. Samverkan med
det lokala styret, för att reda ut var
vi kunde göra mest nytta. Det blev
mycket blandat. Flyga ut matkassar,
snusdosor och transportera havande
damer, skrämma bort älgar som låg
på plogade vägar. Älgarna kunde
knappt ta sig fram i snön. Man
kände att man gjorde nytta. Och de
där kullarna vi såg vid ankomsten
var ett villaområde med enplanshus
som var helt översnöade, upptäckte
vi nu när innevånarna började gräva
sig ut. Så hann vi hem till helgen
och säga farväl till bataljon, arbetskamrater och försvaret.

Hur länge har du läst TIFF och
vad tycker du om TIFF:s innehåll
nu jämfört med i begynnelsen?
Under mina år i försvaret har TIFF
varit en god följeslagare. Har ofta
funnits i fikarummen. Och som pensionär är jag prenumerant, för att
inte missa något. Första åren samlade jag på för mig intressanta nummer. 1999 började det bli mera färg
i tidningen. 2001/3 allmän försvarsmakttjänst, mycket staplar, diagram
och tårtbitar i presentationer. Jag
kände inte igen TIFF längre eller
rättare sagt, materielen som avhandlas. Vad hade hänt? Jo, det var ju jag
som hade vuxit ifrån och blivit äldre.
Men något nytt hade hänt. Nu hittar
man alla TIFF på sin hemsida. Där i
arkivet hittar jag nu många godbitar
som får mig att minnas.
Har du några favoritområden
i innehållet när det kommer
ett nytt nummer i brevlådan?
Tommy Tyrbergs artiklar. n

Förkortningar
Lufor, akronym för
Luftförsvarsorientering:
	Luftlägesorientering, var ett äldre
system för att överföra luftlägesinformation. Systemet användes från
mitten av 1950-talet fram till 1998
då det ersattes av Luftlägesinformationssystem, LuLIS.

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!
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Text: Elin Månsson

Text och foto:
Tommy Folkesson
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Tjocka Berta
De flesta har säkert hört namnet Tjocka Berta nämnas och många vet troligen också
att det är namnet på en kanon, men kanske inte vilken. En vanlig uppfattning tycks
vara att det var namnet på de långdistanskanoner som användes för att bombardera
Paris 1918 från mer än 100 km avstånd, men så var det inte (se även TIFF Nr 1:2005
”Kanonen som inte var Tjocka Berta”).

”D

ie Dicke Bertha” var

mycket riktigt en tysk
kanon från första
världskriget, men en helt annan (och
betydligt tjockare) pjäs än pariskanonen. Bakgrunden till Tjocka Berta
var att man i Tyskland och Frankrike ända sedan kriget 1870-71 förr
eller senare väntade sig ett nytt krig.
För Tyskland innebar ett nytt krig
med Frankrike ett allvarligt strategiskt dilemma eftersom Frankrike
och Ryssland nu var allierade vilket
gjorde ett tvåfrontskrig mer eller
mindre oundvikligt. Den tyske generalstabschefen Alfred von Schlieffen
utarbetade den berömda ”Schlieffenplanen” för att komma runt detta
problem. Den gick ut på att vid
mobiliseringen samla huvuddelen
av den tyska armén mot Frankrike och göra en stor kringgående

rörelse runt den franska arméns
vänstra flygel, ta den i ryggen och
snabbt krossa den, varefter arméns
huvudstyrka via det utmärkta tyska
järnvägsnätet snabbt skulle transporteras österut för att sättas in mot
den ryska armén som p g a enorma
avstånd och ett glest järnvägsnät
behövde lång tid för att mobilisera.
Ordet Blitzkrieg var inte uppfunnet
än, men tanken fanns redan.
Emellertid hade fransmännen
byggt ut ett stort system av fästningar längs gränsen mot Tyskland,
så den kringgående rörelsen måste
gå genom Belgien, vars neutralitet
Tyskland egentligen hade garanterat,
vilket dock inte sågs som något allvarligt hinder. Ett potentiellt allvarligt hinder var däremot två belgiska
fästningar, Antwerpen och Liège.
Antwerpen kunde lätt kringgås och

intas senare, men ringen av fort runt
Liège var mera problematiska, de låg
mitt i vägen för den tyska huvudstyrkan och skulle framförallt göra det
omöjligt att använda järnvägarna
genom Liège för att försörja den
tyska högerflygeln vilket var absolut
nödvändigt för att den tyska anfallsplanen skulle lyckas.
Ringen av fort runt Liège måste
alltså oskadliggöras, och det måste
dessutom ske snabbt. Det tyska
artilleriet var vid denna tid troligen
det bästa i världen, men det var inte
tillräckligt kraftigt för att snabbt
slå ut moderna fort med betongtäckning och artilleri i pansartorn.
Den tyngsta rörliga pjäsen var en
21 cm mörsare, och detta var också
ungefär maximum för vad som var
praktiskt möjligt för en hästdragen
pjäs, men det var inte tillräckligt.
>>>

Bild 1. ”Gerät Gamma” i eldställning vid Liège i augusti 1914.
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Kustartilleriet, med fast monterade
pjäser kunde nyttja betydligt grövre
kalibrar och 1904-05 under det ryskjapanska kriget hade japanerna tagit
till sådana under den årslånga belägringen av den ryska fästningen och
flottbasen Port Arthur i Manchuriet.
Man monterade ned ett antal 28 cm
kusthaubits, knackade loss lavettagen ur betongen, släpade delarna
till närmaste hamn, skeppade över
alltsammans till Manchuriet, släpade
mödosamt upp pjäsdelarna i det
kuperade landskapet runt fästningen
och göt fast dem i ny betong. Det
fungerade, och gjorde det möjligt
att slå ut den ryska stillahavsflottan,
men det tog ett antal månader. Det
var alltså knappast en slump som
gjorde att den nytillträdde generalstabschefen Helmuth von Moltke
(den yngre) just 1906 gav Krupp
i uppdrag att konstruera en rörlig
haubits kraftig nog att slå ut varje
känd fästning.
Gamma-Gerät
Det fanns två alternativ till hästar.
Det ena var järnvägstransport. Och
det blev lösningen när Krupp 190610 konstruerade en 42 cm mörsare ”Gamma-Gerät”. Pjäsen som
omgavs med stort hemlighetsmakeri
kallades även för ”Kurze Marinekanone L/12” för att ge intryck av att
det rörde sig om en kustartilleripjäs.
Möjligen kan det också ha spelat
in att pjäsen hade skruvmekanism,
vilket var vanligt i marina sammanhang, medan tyska armépjäser
nästan undantagslöst hade kilmekanismer. Trots skruvmekanismen
användes en mässingshylsa för
laddningen, en ovanlig kombination. Eftersom vikten av en granat är
proportionell mot kuben på kalibern var en 42 cm granat ungefär 8
gånger tyngre än en 21 cm granat.
”L/12” var det tyska sättet att ange
loppets längd i kaliber.
”Das Gamma-Gerät” var en massiv och mycket tung pjäs, den vägde
i ställning ca 140 ton (Bild 1) och
det behövdes ett helt godståg för att
förflytta och montera den. Innan
pjäsen kunde gå i ställning måste ett
stickspår byggas fram till ställnings28

Bild 2. Montering av ”Gerät Gamma”.
Eldröret förs in på plats.

platsen där en 2,25 meter djup grop
måste grävas och fodras med timmer
och stålplåtar. Därefter kördes tågsättet fram och en speciell spårburen
kran med 25 tons lyftförmåga som
gick på två spår parallella med och
utanför stickspårets, lyfte bit för bit
över pjäsen för hopmontering (Bild
2). Inalles transporterades pjäsen i
sju sektioner om vardera ca 20 ton,
plus ytterligare tre vagnslaster med
tillbehör. Enbart själva monteringen
tog ett dygn och därefter var eldhastigheten nominellt ett skott var
sjunde minut. Kranen som användes
för monteringen av pjäsen användes
sedan för att lyfta upp granaterna
på laddbordet, eftersom de vägde
bortemot ett ton.
Den första prototyppjäsen var
klar 1909, och efter en del problem,
främst med granaterna, som till en
början hade otillräcklig genomslags-

förmåga, levererades den till tyska
armén 1910. Ytterligare en levererades 1911 och tre 1912, vilket räckte
till två tvåpjäsbatterier.
Armén var dock inte helt nöjd
med Gamma-Gerät. Kravet på en
järnväg med hög bärighet ända
fram till pjäsplatsen och den långa
tid som krävdes innan man kom
till skott begränsade kraftigt den
taktiska användbarheten.
Omkring 1910 hade emellertid ett
nytt transportalternativ uppstått i
och med att det nu fanns motortraktorer med mycket större dragkraft
än något hästspann vilket öppnade
möjligheten att förflytta även mycket
grovkalibriga pjäser på landsväg.
1910 började därför Krupp skissa på
en vägtransportabel 42 cm mörsare.
För att minska vikten gjordes eldröret kortare och det lägre maxtrycket
gjorde att godset även kunde göras
tunnare. Trots detta måste även
Gerät M transporteras i sju separata
laster, men dessa var nu lätta nog att
kunna dras på landsväg med en fart
av som bäst 7 km/h av traktorer. Att
montera ihop pjäsen gick nu på 5-6
timmar (Bild 3) och pjäserna kunde i
princip ställas upp var som helst där
det fanns tillräckligt fast underlag.
För att minska marktrycket var pjäsernas hjul dessutom försedda med
”träskor” (Radgürteln) (Bild 4)

Bild 3. ”Gerät M” under montering.
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Bild 4. Gerät M i eldställning. Bilden är från hösten 1914, men det är oklart var den är tagen.
Lägg märke till den minimala bäddningen och Radgürteln på hjulen.

Gerät M
Den nya pjästypen var om möjligt
ännu hemligare än Gerät Gamma
och gick under täcknamnen ”Kurze
Marinekanone L/9” eller Gerät M.
Det sistnämnda påstås ofta vara en
förkortning av Minenwerfer (granatkastare), men i så fall måste detta ha
varit ett mycket dubiöst täcknamn.
Tyskland var nämligen den enda
nation som 1914 hade tillgång till
ett antal granatkastare, men dessas
existens var lika hemlig som Gerät
M, och att i avledande syfte döpa ett
hemligt vapensystem efter ett annat
lika hemligt känns kanske litet väl
avancerat eftersom täcknamnet, om
det fungerar, istället avslöjar det
andra vapensystemet!
Under våren och försommaren
1914 hade de två första M-Gerät
TIFF nr 2 / 2021

pjäserna använts för en lång serie
prov, både av skjutning och för
förflyttning, på Krupps berömda
skjutfält vid Meppen i Niedersachsen. Själve kejsare Wilhelm hade bevistat en del av proven och efter att
de avslutats sändes de båda pjäserna
i juni tillbaka till Essen för ett antal
modifieringar före den planerade
uppsättningen av det första batteriet
i oktober 1914.
Samtidigt hade emellertid ett
terrorattentat i Sarajevo, troligen
iscensatt helt på eget bevåg av chefen
för den serbiska underrättelsetjänsten, eskalerat först till ett lokalt och
sedan till ett europeiskt krig, och i
slutet av juli kom brådskande order
till Krupp att omedelbart organisera
ett fältbatteri av de båda prototyppjäserna och sända detta till fronten.

Någon armépersonal utbildad på
pjäsen fanns inte ännu, utan Krupps
testpersonal fick bemanna batteriet. Armén hade inte heller ännu
inköpt några artilleritraktorer, utan
även dessa fick tillhandahållas av
Krupp. På detta sätt lyckades man
snabbt improvisera fram 3. ”KMKBatterie” (1., 2., och något senare,
4. batterierna utgjordes av ”Gerät
Gamma)”. Den 2 augusti avgick batteriet med 2 pjäser och 240 man från
Essen mot Liège.
Den 12 augusti öppnade ”KMKBatterie” 3 eld mot Fort de Pontisse
som kapitulerade efter två dagar,
och den 15 augusti var det Fort de
Loncin, huvudfortets, tur. Efter två
timmars bombardemang träffade
det tjugofemte skottet fortets ammunitionsdurk och lade hela fortet

>>>
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i ruiner (Bild 5). De två sista forten
kapitulerade den 16 augusti.
Die Dicke Bertha kom efter erövringen av Liège att spela en viktig
roll i den tyska propagandan, som
en symbol för tysk teknik och tysk
makt, men i praktiken visade den sig
inte vara särskilt användbar utom
för just denna speciella operation.
Närmast sattes pjäserna in mot
den äldre och svagare belgiska fästningen Namur och den likaså svaga
och föråldrade fästningen Maubeuge i norra Frankrike i båda fallen
med gott resultat (Bild 6). Därnäst
var meningen att det skulle bli Paris
tur, men trots framgångarna vid
Liège och Namur visade det sig bli
mycket mera tidsödande att få de
belgiska järnvägarna i drift igen än
någon hade tänkt sig. Delvis berodde detta på att någon kvicktänkt
belgisk järnvägstjänsteman kom på
ett enkelt och snabbt sätt att spärra
en järnväg. Man skickade helt
enkelt in ett (obemannat) lokomotiv
från vardera hållet i en tunnel så
de möttes därinne. Hade man flera
lok till hands var det sedan bara
att fylla på. I ett fall blev de tyska
järnvägstrupperna tvungna att bärga
37 ramponerade lokomotiv för att
öppna en tunnel.
Med dåtiden primitiva transportmedel visade det sig svårt att klara
försörjningen så snart trupperna
kom mer än 60 km från närmaste
järnväg och närmast omöjligt när
avståndet växte till över 100 km.
Samtidigt var de tyska trupperna
fysiskt utmattade efter bortåt en månads oavbrutet marscherande. Dessa
problem fick general von Kluck (ja,
han hette faktiskt så) som ledde den
Första Armén på högerflygeln att
göra en fatal felbedömning. Istället
för att fortsätta mot sydväst och gå
runt Paris enligt Schlieffenplanen
böjde han av mot öster i förtid för
att ta den franska huvudstyrkan
i ryggen. Manövern upptäcktes
snabbt av franska och engelska
spaningsplan och den franska Sjätte
Armén i Parisområdet och BEF, den
engelska expeditionskåren, attackerade Första Arméns sårbara flank
vid floden Marne. Första och Andra
arméerna blev för att undgå inring30

Bild 5. Resterna av Fort Loncin efter durkexplosionen.

ning tvungna att retirera sex mil och
gräva ned sig längs floden Aisne, och
därmed var möjligheten till en snabb
tysk seger borta.
Dock kom de tunga haubitserna
till användning en gång till hösten
1914. Efter Marne försökte båda sidor upprepade gånger gå runt motståndarens västra flank, en fas som
blivit känd som ”kapplöpningen till
havet”, och därmed blev en erövring
av fästningsringen runt Antwerpen
högst aktuell. KMK-batterien 2 och
3 sändes till Antwerpen och slog
tillsammans ut fem fort på en dryg
vecka. Antwerpen ockuperades av
tyskarna 10 oktober.
Därefter fanns det faktiskt inte
mycket som det supertunga artilleriet kunde användas till på västfronten. Våren 1916 sattes det in under
det tyska anfallet mot Verdun, och
användes framförallt mot Fort Vaux
i maj 1916. Pjäserna hade stor effekt
på installationerna ovan jord, men
de underjordiska delarna av fortet
förblev intakta och måste rensas
meter för meter av tyskt infanteri.
Pjäserna användes även på östfronten. Sommaren 1915 användes
KMK-Batterie 6 vid återerövringen
av den Österrike-ungerska fästningen Przemysl och senare vid
erövringen av den gamla fästningen
Kaunas i Litauen och i augusti var
inte mindre än tre KMK-batterien 3,
5 och 6 engagerade i erövringen av
den stora ryska fästningen Novogeorgievsk (numera Modlin). Och till

sist deltog KMK-Batterie 6 i erövringen av Belgrad i oktober.
Den tyska industrin hade tydligen
problem att tillverka de mycket stora
42 cm granaterna med tillräckligt
god kvalitet. Flera loppexplosioner
inträffade (Bild 7) och kanonservisen fick därför order att ta skydd
före skott och avfyra pjäserna med
hjälp av en lång wire. För att förbättra skottvidden och eldhastigheten togs ett 30,5 cm eldrör fram som
hade en skottvidd av ca 20 000 m
och fyra skadade ”Gerät M” byggdes om med detta nya eldrör under
beteckningen ”Beta-M-Gerät”. Även
dessa drabbades dock av loppexplosioner.
Men det var inte bara loppexplosioner som hotade pjäserna.
Den korta räckvidden innebar
att de måste grupperas nära målet vilket gjorde dem sårbara för
fientlig artillerield. När pjäserna
konstruerades var tanken att de
skulle vara skyddade genom att
de kunde skjuta med övervinklar
och alltså grupperas bakom höjder
utom synhåll för fienden, men i och
med att flygplan började användas
för eldledning fungerade detta inte
längre. Nu blev det istället riktiga
”marinkanoner” som tog över som
supertungt artilleri, alltså långpipiga
pjäser med hög V0* ursprungligen
avsedda för kryssare eller slagskepp.
Dessa hade skottvidder på 20-30 km
eller mer och var oftast monterade
på järnvägslavettage. Dessa krävde
TIFF nr 2 / 2021

Bild 6. Ett förstört kanontorn i Maubeuge.

Bild 8. Den ursprungliga dicke Bertha, Bertha Krupp
von Bohlen und Halbach (1886-1957).

Bild 7. En Gerät M efter en loppexplosion.

visserligen förberedda ställningar,
men dessa kunde ligga långt bakom
fronten och pjäserna kunde snabbt
och ganska lätt förflyttas mellan
olika ställningar.
De få återstående ”Gerät M”
skrotades efter krigsslutet, men en
”Gerät Gamma” gömdes undan i
delar på skjutfältet i Meppen av
Krupp-anställda och togs i bruk
igen under den tyska upprustningen
på 1930-talet. Ny, förbättrad, ammunition tillverkades och pjäsen
sattes in mot Maginotlinjen 1939-

40 och mot den ryska flottbasen
Sevastopol på Krim våren 1942,
dock utan några mera anmärkningsvärda resultat. Sevastopol blev den
allra sista ”klassiska” belägringen
med tungt belägringsartilleri och 42
cm haubitsernas historia kan alltså
sägas både ha börjat och slutat med
en belägring av en rysk flottbas.
Men vem var då den Bertha som
gav namn åt kanonen? Historikerna är oense, men den klassiska
förklaringen att namnet syftade på
Kruppkoncernens ägarinna, Bertha

Tekniska Data:

Krupp von Bohlen und Halbach
(Bild 8) verkar troligast. Bertha
Krupp hade efter fadern Friedrich
Krupps död 1902 ärvt hela Kruppkoncernen, men i det wilhelminska
Tyskland, där kvinnor förutsattes
ägna sig åt Kirche, Küche und Kinder, var det givetvis helt otänkbart
med en kvinnlig storföretagsledare,
och själve kejsar Wilhelm II engagerade sig i att hitta en lämplig man
åt Bertha. Valet föll på diplomaten
och hovmannen Friedrich von
Bohlen und Halbach som fick sadla
om och bli industrimagnat, något
som han lyckades förvånansvärt
bra med. n

Gamma-Gerät: Kaliber 420 mm, vikt i ställning 140 ton, höjd: 4,25 m längd: 13,5 m,
eldrörslängd: 6,72 m, elevation 43-75 grader, eldhastighet 1 skott/7 minuter, projektilvikt:
halvpansargranat 400 kg, spränggranat 760 kg, pansargranat 880 kg, maximal skottvidd
14200 m, V0 = 370-420 m/s, sidriktfält 46 grader, mekanism: trappskruv, tid för att gå i
ställning: 24 timmar, antal tillverkade: 10.
M-Gerät: Kaliber 420 mm, vikt i ställning 43 ton, höjd 4,5 m, bredd 4,7 m, längd 10 m,
eldrörslängd 5,04 m, elevation max 65 grader, eldhastighet 1 skott/7,5 minuter, projektilvikt
760 kg, maximal skottvidd 9300 m, V0 = 400 m/s, sidriktfält 4 grader, mekanism: trappskruv,
tid för att gå i ställning: 6 timmar, antal tillverkade: 12.
Text: Tommy Tyrberg
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Länkar!
Här kan man läsa om förslag på internetlänkar.
Är det något som ni vill tipsa om så skicka in förslag till tiff.info@fmv.se.
Tjocka Berta
https://en.wikipedia.org/wiki/42_cm_Gamma_howitzer

Stridsbåt 90HSM
Försvarsmakten

https://www.fmv.se/aktuellt--press/aktuella-handelser/stridsbat-90hsm-en-potent-plattform/

Sveriges Flygspaningsmuseum
https://f11museum.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Supermarine_Spitfire

Kemiska produkter i verksamheten

Sveriges Flygspaningsmuseum

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/kort-om-reach

Gissa bilden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stridsfordon_90

Kemiinspektionen

Tycker ni länkarna är på tok för långa att skriva av,
kan du gå in på TIFF:s hemsida (http://tiff.mil.se) och
klicka på länkarna i den webbpublicerade tidningen.
Har du smartphone eller surfplatta kan du scanna
QR-koden ovan för att komma till TIFF:s hemsida.
TIFF:s hemsida
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Gissa bilden
Vårbilden

Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten

Foto: Försvarsmakten

Det rätta svaret är att detaljen var på ett Stridsfordon 90. Det mest utförliga svaret och det som har
utfallit med vinst var Patrik Lakhsasi, Livgardet. Ett bokpremium kommer med posten.

Stridsfordon 90 korsar vattendrag.
Från https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/mark/stridsfordon-90/

Stridsfordon 90 är ett bandgående stridsfordon och har ett torn som är vridbart
horisonten runt. Besättningen består av en
vagnchef, en förare och en skytt.
I Stridsfordon 90 sitter föraren nere i
chassit medan skytten sitter högt placerad
uppe i tornet. Längst bak i fordonet finns
dessutom utrymme för sju stridsutrustade
soldater.

För att rikta in kanonen och kulsprutan
använder skytten ett sikte med laseravståndsmätare och eldledningsdator. Eldledningsdatorn gör, tillsammans med gyro och
accelerometer, att observation och skjutning
kan ske även när fordonet är i rörelse. Siktet
är också utrustat med ett IRV-system (Infra
Red Vision) för att kunna användas även
vid mörker eller nedsatt sikt.

Sommarbilden
Vad är detta och vilken materiel (materielsystem eller motsvarande) tillhör objektet?

Foto: Försvarsmakten

Alla godkända svar deltar i dragningen och ett premium utlovas till vinnaren.
Redaktionen förbehåller sig rätten att utse det mest utförliga svaret.

Svaren vill vi ha in senast måndag 16 augusti helst till: tiff.info@fmv.se
eller skicka post till TIFF-redaktionen, FMV, 115 88 Stockholm.
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Nöten
Sommarnöten
Vårnöten
En pokerspelares dröm
Uppgiften var att räkna ut
sannolikheten för att få en
’Royal straight flush’ på given,
d v s att man får tio, knekt, dam,
kung och ess i hjärter på de dem första korten.
Det rätta svaret kan du få fram genom att räkna så
här: Att det första kortet man tar upp är något av de
fem rätta sker 5 gånger av 52. Det andra kortet har en
sannolikhet på 4/51 att ingå i ”den gudomliga handen”.
Multipliceras sannolikheten i 5 led blir resultatet
5/52*4/51*3/50*2/49*1/48= 1/2598960

Familjekonstellation
Två soldater var ute på övning. Båda hade hemlängtan
och satt och pratade om sina respektive familjer:
– Jag hörde att du har tre barn?
– Ja, jag har tre söner
– Hur gamla är de?
– Om du adderar deras ålder så får du 13 och om
du gångar dem så får du samma nummer som på
byggnaden där borta.
– Okej, men den informationen räcker inte.
– Nej, det har du rätt i. Nämnde jag att min äldsta son
har en katt?
– Aha, nu vet jag hur gamla de är!
Hur gamla är sönerna?

Vinnare av vårnöten blev Jan Johansson
från Sollefteå. Ett bokpremium kommer
med posten.

Alla godkända svar deltar i dragningen och ett premium utlovas till vinnaren.
Svaren vill vi ha in senast måndag 16:e augusti helst till: tiff.info@fmv.se eller
skicka post till TIFF-redaktionen, FMV, 115 88 Stockholm.
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Rapportera gärna om något som ni är duktiga på eller något som är unikt för er del till redaktionsbrev-lådan tiff.info@fmv.se. Har du uppslag till, eller själv vill skriva, någon artikel som kan intressera
TIFF-läsarna kontakta gärna någon av nedanstående kontaktpersoner för hjälp eller vägledning.
Det går givetvis också bra att kontakta redaktören Kristina Mårtensson eller webbredaktören
Elin Månsson, via e-post tiff.info@fmv.se
Fortfarande gäller att tidskriften görs ”av oss – för oss” och med ledstjärnan

Teknisk tjänst i fokus – för framtiden.
Redaktören

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

Organisation

E-post

Tfn

Johan Igert

HKV

johan.igert@mil.se

076-649 22 96

Kristina Mårtensson

FMV

kristina.martensson@fmv.se

08-782 59 33

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

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

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
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Posttidning B

Foto: Fredrik Hyllengren, FMV

Elin Månsson
Saab AB
581 82 Linköping

Läs mer om robusta underhållslösningar inom marinen och
Stridsbåt 90HSM på sidan 7.
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