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Reservmaterielförsörjning för fpI 39
ning av konstruktionen och
aktuell status hos olika krav
skall därför lämnas vid dessa
tillfällen . En rapport, innehål
lande FMV totalbedömning av
projektets status, skall upp
rättas och redovisas hela ked
ja n från CFV till regering och
riksdag. Även mellan projekt
värderingstillfällena sker na
turligtvis en fortlöpande upp
följning från FMVs sida. Detta
sker vid arbetsgruppsmöten ,
granskningar m m. I dagsläget
har vi nått fram till projekt
värderingstillfälle 4.

I början av 1992 är det tänkt
att de första flygplanen i 39
systemet s kall levereras till
flygvapnet. Vid den tidpunk
ten måste således en reserv
materielresurs finnas upp
byggd för att tillgodose beho
ven för dessa flygplan. Det
kan därför vara på sin plats
med en kort information om
projektet och läget på reserv
materielområ det.
Fpl 39 utvecklas aven indu
strigrupp (lG JAS) som består
av SAAB-SCANIA (grund
flygpla n och systemsamord
ning), Volvo Flygmotor (mo
tor), Ericson (radar, systemda
tor och elektronisk presenta
tionsutrustning) och FFV (un
derhållsutrustningar).
Pro
jektorganisationen inom FMV
består av ett sammanhållande
projektkontor (PG JAS) med
en projektledare (C JAS) . Se
dan är projektet uppdelat i ett
antal delprojekt för olika spe
cialområ den . FMV:FUH ä r
ansvariga för ett av dessa del
projekt nämligen det som
skall svara för driftsäkerhet,
underhåll och basanpassning.
Under detta delprojekt finns
en arbetsgrupp som kallas Ag
DUBAS där FMV:RESERV
MATERIEL är representerat.
Vid sju olika projektvärde
ringstillfällen skall IG JAS re
dovisa projektläget. Vid dessa
tillfällen skall FMV bedöma
sannolikheten för att de slutli
ga projektmålen kan uppnå s.
En utförlig teknisk beskriv

Det avtal som finns upprättat
mellan IG JAS och FMV är ett
fastpriskontrakt. Det innebär
att såväl typarbete som till
verkning aven första delserie
skall ske till ett fast ba spris
som åsattes 1981. Priset räk
nas sedan upp efter givna reg
ler för att följa penningvärdet.
IG JAS skall dessutom levere
ra ett reservmaterielpaket
som beräknas täcka ett initial
behov för den första delserien
till ett fast baspris.
Det reservmaterielpaket som
IG JAS skall leverera skall in
nehålla reservmotorer, utby
tesenheter, subutbytesenheter
och reservdelar. FMV har se
dan rätt att mot tilläggsbe
ställning förändra antalen i
paketet. Vad avser reservde
lar är senaste tidpunkt för
denna tilläggsbeställning en
ligt avtalet 1990-01-01. En
förteckning över innehållet i

paketet skall således tillstäl
las FMV dessförinnan .
Då projektet innehåller en
mycket stor mängd reservde
lar kommer det att krävas en
kraftig arbetsinsats när man
skall bedöma reservdelspake
tets innehåll och bereda en
eventuell tilläggsbeställning.
Dock skall man ha klart för
sig att denna beställning en
dast avser den första delse
rien. De flygplan som ingår i
delserie 1 skall så småningom
modifieras för att få samma
utförande som planen i en
kommande delserie 2. Detta
kan vara en anledning till att
man skall försöka begränsa
investeringen av reservdelar
för delserie 1 så att den precis
täcker behovet fram tills dess
att samtliga plan har modifie
rats till delserie 2 status. Att
genomföra en så exakt beräk
ning är naturligtvis lättare
sagt än gjort men man bör i
alla fall undvika att köpa på
sig alltför stora lager av re
servdelar när man inte vet hur
den slutliga konstruktionen
kommer att se ut.

En annan faktor som påverkar
förstagångsinvesteringen av
reservdelar är flygvapnets
uppsättning av krigsförband.
Detta påverkar nämligen di
rekt minimibeståndets och ut
rustningslagrets storlek, dvs
det antal reservdelar som be
hövs för att täcka utrustnings
behovet (U) samt de delar av
ersättningsbehovet (E) och be
redskapsbehovet (B) som skall
lagras i fred . När ett krigsför
band sätts upp måste dessa be
hov kunna tillgodoses även om
man vet att flygplanen kom
mer att modifieras inom en
snar framtid.
Att registrera alla dessa nya
reservdelar i systemen FREJ
och DELTA är ett annat stort
och tidskrävande jobb. För
hoppningsvis kan registrering
på börjas när nya FREJ 88 tas i
drift någon gång i september i
år.
När man väl har daterat in
grunddata för varje reservdel i
FREJ och DELTA skall också
beställningar, kontrollanvis
ningar, förrådsposter m m re
gistreras i DELTA.
(orts sid 3
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Förra numret av IRMA blev
ett jubileumsnummer. Detta
följs upp denna gång med en
avslutande artikel av Åke
Thorsen där han fullföljer hi
storiebeskrivningen.
På senare tid har vi haft che
fer för filiallagren samlade på
kurs. Det har varit stimule
rande för oss att träffa dem
som tillhör de viktigaste kon
taktmännen mot verkstäder
och förband. Vi hoppas och
tror att vi lyckats ge dem nå
got också. Kursen kommer att
upprepas, och då är vår för
väntan att myndigheterna in
ser behovet av dessa kurser
och låter dem åka som anges
som målgrupper för kursen.
Just nu är ett dokument på
väg ut till alla myndigheter i
försvaret med ett innehåll som
vi tycker är principiellt myc
ket viktigt. Det handlar om ny
försörjningsmodell inom re
servmaterielområdet. För en

av tekn dir Jan Savander

del myndigheter är det väl in
te så mycket nytt i detta, för
andra kan det innebära nyhe
ter. En sak är att dokumentet
försöker rensa i begreppsflo
ran inom området genom att
ge en del definitioner av be
grepp vilka inte funnits eller
varit otillräckliga tidigare.
En annan sak är att tydlig
åtskillnad mellan freds och be
redskaps-Ikrigslager eftersträ
vas. Principerna bygger givet
vis på ÖB opverk och har där
för försvarsgemensam karak
tär. En praktisk konsekvens
är att minimibeståndet (MIB),
som skall täcka beredskaps
och ersättningsbehoven, förde
las för flygvapnets del ut till
sektorerna. Dessa lager har
hittills förvarats centralt. Ut
flyttningen blir omfattande av
flera skäl. Vissa miloförråd
blir berörda.
En följd av utflyttningen blir
att centralförrådet kan ratio-

Ett spännande sponsringsavtal
Den 1 april 1988 skrev att RESERVMATERIEL
också sponsrar orienterings
FMV:RESERVMATERIEL
och Sveriges olympiska kom förbundet (Enhetskod 99 =
mitte (SOK) under ett avtal två flugor i en smäll).
om sponsring. SOK's motpres
tation är att den olympiska de Andreas Rosen
visen "Det viktigaste är inte ResmatS
att vinna, det viktigaste är att
delta" ändras till "Det vikti
gaste är inte att
vinna, det
viktigaste är~. Dess
utom ändras under avtalspe
rioden (QTREND = 3 år) sym
bolen "De fem olympiska ring
arna" till "De fem olympiska
o-ringarna". Det sista innebär
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Som på så många andra områ
den blir planerna för och in
tensiteten i det normala ut
vecklingsarbetet senarelagda
resp avmattat så länge organi
sationsutredningarna pagar,
förhållanden som många i för
svaret berörs av. Men även
detta har väl sin övergång.
Med vänlig hälsning

~~
Jan Savander
C FMV:RESERVMATERIEL

REDS REFLEKTIONER
Ja, då håller Du äntligen ett
rykande färskt nummer av IR
MA i Din hand. Rykande ja,
sommarvädret har hittills bju
dit på många behagliga dagar.
Därför kanske det passar med
lite svalkande vinterbilder
från
RESERVMATERIEL's
kombattantutbildning .
Vidare följer den avslutande
artikeln av Åke Thorsen om
RESERVMATERIEL's
"till
komst".
Redaktionen ber att få tillöns
ka alla en lång och skön
sommar!
Väl mött i höst
RED

en kundfidning från FM V:RESERVMATERIEL

Ansv. utgivar e: Tekn dir Jan Savander
Redaktion:

naliseras så att bättre effekti
vitet i fredsförsörjningen kan
uppnås. Aktiviteterna är sam
lade i ett projekt som vi kallar
för projekt centrallager 90.
Genom sin omfattning kom
mer projektet att beröra
många. Projektledare är Sture
Selemark, reservmaterielav
delningens ledningsstab.
FMV håller på med en organi
sationsöversyn benämnd Kon
troll 88. Denna tillsammans
med andra organisationsut
redningar just nu inom för
svarsmakten berör även oss på
reservmaterielavdelningen.

FMV:RESERVMATERIEL
"IRMA"
Box 1002
73200 ARBOGA
0589- 16000

IRM A utkommer med tre nummer/ar.
Nästa utgåva är beräknad till
slute~ av november -88
Manusstopp: 30 sept -88
pplaga:
2000 ex
Prod u ktion: ART. Arboga
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Reservmaterielförsörjning för fpI 39
För att FMV skall
kunna göra allt detta krävs
att man får tillgång till en
hel del materieluppgifter. När
man registrerar förrådsposter
måste man dessutom ha en
plan för hur materielen skall
vara fördelad.
Före leverans skall också ut
rymme reserveras i varje för
råd som skall lagerhålla mate
riel till fpl 39. Den första delle
veransen av reservdelar be
räknas ske ett halvår före för
sta flygplanieverans.
En intressant nyhet med fpl
39 är att man planerar att in
föra streckodsmärkning på
materielen. Detta innebär en
hel del nya möjligheter och

även vissa ändringar i hante
ringsrutinerna
men
detta
skall vi inte gå in på närmare
här.
Av de garantier som finns i
avtalet kan det vara värt
att nämna några ord om an
vändningskostnadsgarantin
(AKG). Denna garanterar att
kostnaden för underhåll och
reservdelar per flygtimme un
der en intitialperiod inte skall
överstiga en bestämd del av
varje flygplans försäljnings
pris. Kostnaden för en under
hållsmantimme regleras i av
talet medan priset för en re
servdel skall vara det pris som
gällde för denna reservdel vid
respektive flygplans försälj-

Det var så det började • • •
I förra numret av "IRMA"
återfanns en b ild av Helge
Andersson, Åke Pernelid
och Åke Thorsen ur "Berg
trollet" nr 2 1961, som ur
sprungligen
illustrerade
den ADB-tekniska utveck
lingen inom flygvapnet i en
artikel "Från hålkort till
m agnetband". Artikelns in
ledande avsnitt förtjänar
att åter släppas fram i
rampljuset, när tidigare
epoker av flygvapnets pion
järarbete inom försvarets
ADB-verksamhet skall be
lysas.

Det började
våren 1949...

Chefen för dåvarande verk
stadsbyrån inom flygförvalt
ningen verkstadsdirektör S
Bjarnholt lät genom chefen för
byråns centralsektion ingen
jör Å Pernelid föranstalta om
en utredning, som syftade till
att undersöka lönsamheten
att mekanisera och kanske
centralisera i första hand avlö
ningsuträkning och
verk
stadsbokföring
(efterkalkyl)
vid flygvapnets centrala verk
städer i Malmslätt, Västerås
och Arboga. Utredningen an
l koncentrerad form:
förtroddes nedskrivaren av
Ake Thorsen ledde under aren
dessa rader, som vid den aktu
1950- 30/6 1968 utvecklingsar
ella tidpunkten tjänstgjorde
betet Inom flyguapn.ets ADB
kamrer vid CVV.
som
uerksa.mhet vid hålkorlscenlra
Ganska snart konsta terades
lenJda.tacentra.len i Arboga OI:h
tjä1l.$tgjorde fr O m 1719 1950 et!
att mekanisering med hjälp av
pa.r dr uld hålkortsccrttra.le"
hålkort skulle medföra många
urider uppläggnitlgsarbetet.
fördelar och den årliga kostna
den skulle uppgå till något
"Flygvapnets nya
data be- över 100000 kr, vilket i allt
handlingsanläggning
IBM väsentligt skulle uppvägas av
minskade lönekostnader vid
140117070 invigdes torsdagen
de
centrala verkstäderna.
den 22 juni 1961 i närvaro av
Redan innan flygförvaltning
bl a chefen för flygvapnet ge
neral T Rapp och souschefen i en tecknat kontrakt på erfor
flygförvaltningen general L derlig hålkortsutrustning väx
Thunberg. Härvid uppnåddes te aptiten - en tendens, som
kanske något vanvördigt ut
ännu en milstolpe inom data
tryckt skulle kunna sättas
behandlingsområdet i flygvap
net och i tunnel VI vid CVA, som kännetecken på utveck
lingen från ovannämnda ut
som på nära håll sett utveck
redning fram till dags dato.
lingen från enklaste hålkorts
maskiner till de mest avance
Flygtidsredovisning med hjälp
rade databehandlingssystem.
av hålkort hade börjat införas

ningstillfålle. Vid ett even
tuellt
kostnadsöverstigande
skall IG JAS ersätta FMV för
hälften av den överstigande
summan. Beträffande uppfölj
ningen av denna garanti är
den för närvarande under ut
redning.
Vid sidan av avtalet med IG
J AS köper FMV också en del
utrustningar till 39-systemet
från
andra
leverantörer.
Dessa utrustningar kallas för
direktleveranser och IG JAS
har skyldighet att integrera
dessa i det totala systemet. Re
servmaterielfrågor för dessa
direktleveranser måste lösas
separat för varje objekt.
Sammanfattningsvis kan sä

gas att vi har ett stort arbete
framför oss när vi skall an
skaffa, lagerhålla, redovisa
och distribuera ett optimalt la
ger av reservdelar för fpl 39
systemet som är ett av de stör
sta försvarsprojekten i Sverige
någonsin . Ambitionen är att
detta skall ske till lägsta möj
liga kostnad och att vi kan
åstadkomma en hög service
grad. Det finns fortfarande en
del frågor som är oklara men
vi ser framtiden an med till
försikt och hoppas att allt
kommer att lösa sig till det
bästa.
Mats Olsson
ResmatBP

en jubileurnsartikel av Åke Thorsen
vid flottiljerna och härvid ut
nyttjades hålkortsanläggning
en vid Försvarets Civilförvalt
ning för de fyra flottiljer, som
vid aktuell tidpunkt hade hål
kortsmässig flygtidsredovis
ning. Denna redovisningsform
skulle införas vid samtliga för
band och omfatta såväl tek
nisk som personell redovis
ning. Flygstabens väderleks
avdelning anmälde behov att
stansa gjorda väderIeksobser
vationer på hålkort för smidi
gare bearbetning av statistik
materialet och - framförallt det lekte verkstadsdirektören
i hågen att mekanisera för
rådsredovisningen inom flyg
vapnet.
En snabbutredning av anlitad
konsult gav vid handen att en
hålkortsmässig
förrådsredo
visning var möjlig att genom
föra under förutsättning att
kalkylator med större kapaci
tet än dittills inom landet ut
nyttjade kunde erhållas från
USA.
Den 5 mars 1950 tecknade
flygförvaltningen det första
kontraktet på hålkortsmaski
ner till den blivande hålkorts
centralen i Arboga.
Normalt föreligger ganska
lång leveranstid på hålkorts
maskiner, oftast över ett år.
Den tiden brukar vanligtvis
användas för systemupplägg
ning, blankett- och hålkorts
konstruktion etc. För flygför
valtningens vidkommande in-

Del II

träffade den situationen, att
maskinerna kunde omgående
levereras på grund av att För
svarets Civilförvaltning hade
beslutat sig för övergång till
ett annat hålkortssystem (en
åtgärd, som för övrigt resulte
rade i en återgång till det tidi
gare systemet redan efter ett
par år). Efter kort betänketid
bestämde sig flygförvaltning
en att acceptera snabbleveran
sen i medvetandet om , att det
ta skulle komma att ställa
stora krav på systemupplägg
ningssidan, som fick ytterligt
kort tid på sig för sitt arbete .
Ett annat problem blev också
att snabbt få fram erforderlig
personal till hålkortscentra
len. Detta löstes så, att varde
ra cv ställde en man till förfo
gande för detta nya arbetsom
råde, och på så sätt knöts A
Jigelius, CVA, Å Greimer,
CVM, och O Brogren, CVV,
till hålkortscentralen , samti
digt som stansoperatriser kun
de anställas genom utnyttjan
de av vakanta meteorologbe
stäIlningar på flygstabens vä
derleksavdeining.

Och så kom
verksamh eten
igång under
1950 ...
Lokalfrågan löstes genom in
trång på materiallaboratoriets
domäner i tunnel VI , också
detta en tendens som åter
(orts sid 6
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Rapport från RESMAT:s kombattantutbildning
RESMAT har blivit krigsför
band. Av den anledningen
måste hela personalen genom
gå s k kombattantutbildning,
dvs lära sej klara självskydd,
bevakning och verksskydd.
W 9 anlände en långtradare
med utrustning från F13. Alla
deltagare
utrustades
med
skyddskläder. Problemet kom
när vi kvinnor skulle leta
fram lämplig herrstorlek och
därefter brottas med knappar i
gylfen som dessutom kändes
som fel håll (för tjejer). När
man provade kläderna tänkte
man osökt på den gamla visan:
hans skor var för stora och
hans mössa för trång .. .

Dag 1
Så var det dags att plocka på
sej utrustningen och transpor
teras per buss till lektionssa
len vid Rapps där vi blev un
dervisade om ABC-stridsme
del, dess verkningar och hur
befintliga motmedel används.
Sen blev det gasmaskens tur
att tillprovas. Vi fick träna på
att snabbt sätta på den (måste
ske inom 10 sek vid gasanfall) .
Efter lunch blev det verkliga
prov med gas och sanering.
Nog känner man sej som kvin
na fumlig och bakvänd och jag
undrade just hur man skulle
klara det om det blev allvar
(gubben hemma fick nog se sej
om efter en annan "mat
raska").

Dagen avslutades med en film
som hette: Förebudet. En nog
så uppskakande film om spio
nage m m som verkligen rus
kade om mej .

Dag 2
Dagen började med genom
gång av åtgärder vid första
hjälpen, chockverkan samt
träning på konstgjord andning
och "hjärtmassage".
Efter lunch info om vakt
tjänst, övning på isärtagning
och hopsättning av pistol samt
siktövningar.

Dag 3
Transport till skjutbanan för
skjutövning med pistol. Hjär
tat klappade litet extra när
det blev verklighet med skar
pa skott. Övningen gick gan
ska bra, de flesta träffade
"gubben" som stod på 25 m.
Efter en paus, med välsma
kande kaffe och fralla, flytta
des målet till 50 m . Det blev
genast litet svårare, men in
struktören var psykolog och
berömde oss väldigt.
Efter lunch fick vi göra vapen
vård och skriva slutprov.
Kontentan av det hela är, att
man nu har provat på litet av
vad man hört talas om från
"lumparlivet", men det är ba
ra att hoppas att man aldrig
ska behöva använda lärdomen
"på riktigt".
En kvinnlig kombattant
tant Gunvor

- Det är tur att min man inte ser mig i dom här byxorna!

- Undrar varför det är hårnät till hjälmen ?

Vad händer om jag trycker här?
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Stormarknad d la second hand.

Familjerabalt - köp sex, betala för fyra'

"Aj, släpp min tunga!"

Det perfekta skyddet mot grannens surströmmingsskiva.

"Släng dig i väggen Rambo" - oss tar du aldrig!
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speglas under hela utveck
lingstiden i form av ett stegrat
lokal behov , som tillgodosetts
genom hålkortscentralens ex
pansion i nämnda tunnel.
Hålkortscentralen ökade per
sonellt och maskinellt. Snart
var ett 30-tal personer syssel
satta med hålkortsbearbet
ning och det dröjde ej länge,
förrän ytterligare en 604 mås
te kontrakteras för att klara
de ständigt ökande arbetsupp
gifterna samtidigt som allt fle
ra sorterare, tabulatorer, col
latorer etc levererades till hål
kortscentralen.
I mitten av 1950-talet stod det
klart, att beräkningskapaci te
ten väsentligt måste ökas och
en ny typ av elektronisk kal
kylator kontrakterades, be
nämnd IBM 650. Vid denna
tidpunkt stod det också klart
att utvecklingen i en allt snab
bare takt gick mot en vidgad
databehandling, vars omfatt
ning man svårligen kunde be
döma. Som en preventiv
åtgärd för framtiden var den
650, som levererades till flyg
vapnet av sådan typ, att den
samma skulle kunna förses
med aggregat för kommande
eventuell användning av mag
netband.
Tiden gick och hålkort kom
till användning inom allt flera
områden.
Ärsförbrukningen
av hålkort steg till en storleks
ordning av 15 milj dvs ca
50000 kort om dagen. De olika
hålkortskartoteken blev allt
större och i samband därmed
allt svårhanterligare ur bear
betningssynpunkt. Övergång
till magnetband blev aktueil.
I föregående artikel i "IRMA"
1 1988 framhölls, att beslutet
att anskaffa en stor datama
skin, som benämningen var
under de första åren innan
ordet "dator" tillskapades av
nomenklaturexperterna, var
ett stort steg emot det okända
- att använda magnetband för
administrativ
databehand
ling, eftersom varken erfaren
het eller kunskap fanns inom
landet.
Inom
Matematikmaskin
nämnden, som hade stort in
tresse av att använda magnet
band för matematiska beräk
ningsarbeten i elektronrörs
maskinen BESK, färdigställde
Olle Dopping ett 40-tal frågor
rörande magnetband. Den i
"IRMA" 1 1988 omnämnda ar
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betsgruppen från flygvapnet
fick i uppdrag att försöka få
dessa frågor besvarade under
sin planerade studie- och ut
bildningsresa till USA hösten
1959 - ett intressant uppdrag,
som bemöttes välvilligt hos
det stora antalet amerikanska
företag, som gruppen fick kon
takt med och där bl a dessa
frågor diskuterades. De flesta
företagen besvarade sederme
ra de överlämnade frågorna
skriftligen,
arbetsgruppen
sammanställde svaren och re
sultatet blev ett värdefullt do
kument i utvecklingen att an
vända magnetbandet som ad
ministrativt hjälpmedel inom
ADB-området.
Utöver flygvapnet tecknade
Statistiska
Centralbyrån
(SCB), Thule-bolaget, ASEA,
Volvo, Saab och Bofors kon
trakt om leverans av IBM
7070. Alla befann sig i samma
situation - att från grunden
lära något nytt och okänt. En
samarbetsgrupp bildades av
de ansvariga för databehand
lingen inom de nämnda företa
gen med den unika målsätt
ningen att utbyta erfarenhe
ter från utvecklings- och upp
läggningsarbetet, att hjälpa
varandra för att undvika onö
digt dubbelarbete och - nog så
viktigt för de statliga myndig
heterna SCB och flygvapnet,
som skulle få de första IBM
7070-maskinerna - var över
ens om att under en treårspe
riod inte anställa systemmän
och programmerare från var
andra.
Personal för de nya arbetsupp
gifterna rekryterades efter
omfattande test av intressera
de inom flygvapnet - samman
lagt testades ca 300 personer,
av vilka ett 50-tal anställdes
under första hälften a v 1960
talet. Efter den nyssnämnda
treårsperioden lämnade ett
flertal programmerare sin an
ställning vid flygförvaltning
ens datacentral i Arboga, som
hålkortscentralen benämndes
efter 1 juli 1961. Även om ut
vecklingen var förutskickad
blev åderlåtningen av utbil
dad personal nog så smärtsam.
Speciellt tyckte sig reservdels
försörjningssystemet
hårt
drabbat, då man där hade
stora förväntningar på den
nya datorn och dess kapacitet,
och personalbortfallet betydde
långsammare genomförande
takt.

Men situationen bemästrades
såväl personellt som maski
nellt, och verksamheten kom
igång planenligt. I tidigare ar
tikel har berörts - och exemp
lifierats! - hur övergången
från hålkort till magnetband
innebar startsvårigheter, som
dock övervanns och systemut
vecklingen inom flygvapnet
kunde fortsätta i oförminskad
takt.
Efter ett par tre år var 7070:s
kapacitet utnyttjad i så stor
omfattning, att någon form av
kapacitetsökning måste pla
neras. Härvid bedömdes, att
en ombyggnad av 7070 till
7074 kanske skulle vara till
räckligt för flygvapnets behov ,
tills datorfrågan för försvaret i
sin helhet hade klarats ut.
Samordningsaktiviteter
på
gick i Statskontoret på för
svarsdepartementets uppdrag,
och för försvarsgrensförvalt
ningarnas del diskuterades
samordning av hela förvalt
ningsverksamheten.
Inför den eventuella ombygg
naden av 7070 till 7074 plane
rades en omfattande provkör
ning av representativa delar
av hela 7070-produktionen vid
datacentralen i Arboga , bl a 4
program från reservdelsför
sörjningssystemet av varie
rande matematisk svårighets
grad och volymmässigt stor
dataomfattning. Provkörning
en ägde rum i ett IBM testcen
ter i USA med för flygvapnets
del mycket uppmuntrande re
sultat - med tidsfaktorn "1"
för 7070-produktionen upp
nåddes "0.46" för motsvarande
produktion i 7074-anläggning
en. Detta innebar, att kapaci
teten vid datacentralen skulle
fördubblas vid ombyggnad till
7074.
Beslut fattades av sådan om
byggnad , som verkställdes
1964 på datacentralen under
dels en 3-veckorsperiod och
dels en 2-veckorsperiod.
Erforderlig
produktionskör
ning under dessa perioder ge
nomfördes vid ASEA i Väster
ås som följd av tidigare om
nämnda samarbete mellan
7070-intressenterna.
Inom
gruppen hade överenskom
melse träffats om växelvis re
servmaskinsutbyte, vilket bl a
innebar, att ASEA kunde ut
nyttja flygvapnets anläggning
i Arboga och att flygvapnet på
motsvarande sätt kunde ut

nyttja ASEA:s anläggning i
Västerås.
Produktionskör
ningarna vid ASEA genomför
des nattetid utan några som
helst problem eller produk
tionsstörningar.
Statskontorets samordnings
aktiviteter för försvaret inom
dataområdet påverkade ej
verksamheten vid datacentra
len i Arboga i någon nämn
värd omfattning. men i ett av
seende ville flygvapnet ej ac
ceptera Statskontorets sam
ordningssträvanden. Det gäll
de ett utarbetat förslag, att
hålremsa skulle vara gemen
sam databärare inom försva
ret i stället för hålkort, som
flygvapnet använt sig av se
dan starten 1950. Flygförvalt
ningen yttrade sig till Stats
kontoret i skrivelse den

14 juni 1967:
"I likhet med flertalet företag
med tillämpad automatisk da
tabehandling (ADB) inom så
väl statlig som enskild verk
samhet använder flygförvalt
ningen hålkort som datatrans
portmedel.
Erfarenheterna
härav har varit enbart goda.
Hålremsa som datatransport
medel i administrativt data
sammanhang har relativt ny
ligen börjat användas hos vis
sa företag, men positiv erfa
renhet av sådant slag, att en
allmän övergång från hålkort
till hålremsa kan förväntas,
föreligger ej och förefaller i da
gens läge fn helt uteslutet.
Hålkortet är ett dokumenterat
praktiskt och tillförlitligt da
tatransportmedel, medan hål
remsan enligt flygförvaltning
ens uppfattning har något av
en spekulation över sig i strä
van att i vissa sammanhang
åtminstone teoretiskt söka re
dovisa bättre lönsamhet av
ADB-verksamhet.
I datasammanhang är tillför
litlighet en förutsättning för
framgångsrik ADB-verksam
het. Av denna anledning anser
flygförvaltningen , att hålkort
bör komma till användning
som datatransportmedel intill
dess hålremsan eventuellt
kommer att dokumenteras lik
värdig. Flygförvaltningen fin
ner det mindre tilltalande , att
krigsmakten
direktivvägen
genom beslut av Kungl Maj:t
ålägges medverka i denna spe
kulativa undersökningsverk
. samhet och vill på det bestäm

daste avråda från att hålrem
san på sätt Statskontoret för
ordar fastställes som enda da
tatransportmedel inom krigs
makten.
Flygförvaltningen vill dock ej
motsätta sig att hålremsa pro
vas i praktisk verksamhet
även inom krigsmakten, men
då i klart uttalad försöksform.
Därest hålremsan i en framtid
kan komma till samma prak
tiska användning som hålkor
tet i administrativt datasam
manhang, kan därav eventu
ellt betingade förändringar
beträffande datatransportme
del inom krigsmakten ske i
samband med sådan systemut
veckling som alltid förekom
mer inom ADB-området.
Flygförvaltningen anser
att - därest frågan överhu
vud taget skall under
ställas
Kungl
Maj:t
prövning - beslut av bin
dande verkan ej bör fat
tas beträffande data
transportmedel
inom
krigsmakten,
att eventuell erforderlig en
hetlighet beträffande da
tatransportmedel
kan
ernås i form av rekom
mendationer,
att - därest beslut ändock
bedömes böra fattas 
beslutet bör utformas
som en rekommendation
att använda hålkort som
datatransportmedel
samt
att - om sistnämnda förslag
ej accepteras - innan be
slut fattas om hålrem
sans användning i admi
nistrativ
databehand
ling inom krigsmakten
frågan göres till föremål
för förnyad utredning
och då berörande hela
den statliga sektorn. I
utredningen bör ingå
ADB-kunnig
personal
med praktisk erfarenhet
av ADB-verksamhet.
Skulle
flygförvaltningens
ovan framförda synpunkter ej
vinna gehör hos Statskonto
ret, hemställer flygförvalt
ningen att dess yttrande biläg
ges framställningen till Kungl
Maj:t."
Frågan om bindande beslut
att använda hålremsa som ge
mensamt datatransportmedel
avfördes från dagordningen,

vilket innebar stora lättnader
bl a för reservdelsförsörjnings
systemet.
Genom sammanslagning av
försvarsgrensförvaltningarna
bildades Försvarets Materiel
verk (FMV) den 1 juli 1968
från vilket datum Datacentra
len i Arboga fick ny huvud
man. En framgångsrik ut
vecklingsepok för ADB-verk
samheten inom flygvapnet av
slutades och ändrade karak
tär. Flygförvaltningens under
hållsavdelning med dess cen
tralsektion som ansvarig in
stans för dataverksamheten
hade upplevt förmånen att
bland de första i landet vara
med om att starta ett pionjä
rarbete inom ett område, som
sedermera lavinartat har för
ändrats. Och som har utveck
lats på ett sätt, som den statli
ga Databehandlingskommit
ten med överdirektör E Carde
lius som ordförande och med
bl a expeditionschefen K Lin
den från försvarsdepartemen
tet och professor E Velander
från Ingenjörsvetenskapsaka
demin (och ingen annan hel
ler!) kunde drömma om. Kom
mittens uppdrag var att "utre
da statsförvaltningens behov
av databehandlingsmaskiner
och därmed sammanhängande
frågor". Den tillsattes av
Kungl Maj:t i oktober 1955
och upplevde som besvärande,
att flygvapnet planerade att
anskaffa en egen dataanlägg
ning innan utredningen slut
förts.
Vid en av försvarsdeparte
mentet begärd information om
flygvapnets
datamaskinpla
ner, som lämnades en ons
dagseftermiddag i slutet av
1958 av flygförvaltningens
chef Torsten Rapp, Stig Bjarn
holt och Åke Thorsen, avsluta
de Torsten Rapp samman
komsten med de nästan histo
riska orden: "Ni har hört våra
argument - vi fattar beslut på
fredag!"
Fredagsbeslutet om anskaff
ning av IBM 7070 noterades
positivt även i försvarsdepar
tementet redan dagen efter
(lördagarna var arbetsdagar
ännu i mitten av 1950-talet!).
Med uänlig hälsning
Ake Thorsen

Reserverade tankar
Varje organisation, företag,
förening etc har ett behov av
att kunna beskriva sin verk
samhet i olika funktioner.
Denna beskrivning skall ligga
till grund för den framtida
styrningen och samtidigt möj
liggöra en värdering av det re
sultat man åstadkommer. På
ett mycket förenklat sätt kan
detta formuleras som en pro
cess enligt följande.
Ett företag beskrivs med hjälp
av funktionerna 1 och 2 som
ger resultatet 3. så länge
marknaden accepterar resul
tatet 3 fortlever företaget och
det går bra. Men den dagen
när marknaden kräver resul
tatet 4 ställs ledningen inför
ett problem. Först brukar man
utse någon som internt får gö
ra en analys. Resultatet som
då framläggs blir ofta att
funktionerna 0,5 och 0,5 och 1
och 1 ger resultatet 3. Vi har
alltså enbart brutit ner funk
tionerna i mindre enheter men
resultatet är det samma. I det
ta läge kallar man ofta på en
konsult som gör en utredning
som visar funktionerna 0,25 +
0,25 + 0,50 + 1 + 1 + 0,25 =
3,25, där det sista värdet 0,25
står för en mer effektiv pro
duktionsstyrning. Men likväl
kräver ju marknaden resulta
tet 4 för att företaget skall
vara framgångsrikt.

Efter en snilleblixt vänder
man sig till sina kunder som
talar om att företaget med
hjälp aven säkrare distribu
tion ökar sitt värde med l.
Därmed är totalvärdet uppe i
4,25 och allt är åter frid och
fröjd.
Denna utveckling är långsik
tig och kräver många mellan
landningar, men det jag vill
peka på är att vi på RESERV
MATERIEL är på väg att fin
na den felande l:an enligt
ovan. Vår process för att fånga
upp vad marknaden kräver in
begriper just nu bl a
- Lagerchefsutbildningen och
det som följer på den.
- Ag Lagerstruktur, vars rap
port
(A65:6058/88)
ger
många vinkar.
- Ag FULE (tillsammans med
FMV:VERKSTAD,
VFNN
och lagerchefer).
- Regelbundna kontakter med
FMV:VERKSTAD
och
FMV:FÖRRÅD.
Slutsats: Vi skall bli försva
rets bästa försörjningsorgan
för reservmateriel i samarbete
med våra kunder.
Andreas Rosen
ResmatS
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Utbildningsinsatser
Vi fortsätter vår utbildning av myndigheter till hösten med följande kurser:

Benämning
Grundkurs i förrådsrutiner
Uppföljningsmöte reservmate
rielförsöjning/Kontaktmannat
räff
Nya rutiner
Grundkurs iförrådsrutiner
Grundkurs i förrådsrutiner

Riktad mot myndighet
A, M och FV
Centrala, regionala och
lokala myndigheter inom
Hpg 1-5
Kontaktmöte i DELTA
A, M, FV och övriga
A, M och FV
A, M och FV

Tid
v 839

v
v
v
v

841
844
845
847

En kallelse utsänds till re
spektive myndighet ca en må
nad före utbildningens genom
förande.
Frågor rörande utbildnings
planen eller önskemål om öka
de insatser ställs till FMV:RE
SERVMATERIEL, Centralen
heten, Margareta Dahlqvist
tfn 0689/81328. Angående
DELTA-utbildning kontakta
Gun Myren tfn 0689/81256 el
ler Anne-Marie Krus tfn 0689/
81263.

•

Streckkodsmärkning
Kontaktmannaträff
DELTA i Göteborg,
2~28 april

