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Da spaningsflyget redan i tidigare 
kapitel har blivit avhandlat, betriiffande pionjartiden och ut
vecklingen fram till 1936, kopplar vi har direkt in pa startaret 
1936. Detta ar anstalldes vid Flygforvaltningen en ung civil
ingenjor, Olof Hagsten, som under en lang foljd av ar skulIe bli 
den som speciellt intresserade sig for spanings- och utvarde
ringsfragor. 

Inom svenskt flyg anvandes mlmga olika flygplantyper, som 
alIa var "oppna". Fran dessa, oftast tvasitsiga plan, anvandes 
stora klumpiga handhallna kameror - inte sallan av tyskt ut
sprung. 

Fotografering gjordes over kanten pa sittbrunnen med en for
vanansvart bra bildkvalitet som resultat. Kapaciteten i antal 
bilder var dessvarre inte sa stor. En sa kallad platvaxelkassett 
inneholl i allmanhet tolv glasplatar som vaxlade plats i kasset
ten genom en sinnrik anordning. Slutaren var av ridatyp med 
fast slits. 

AlIa operationer skulle goras med handkraft; spanna slutar
fjadern, vaxla till ny glasplat. 

Under aren efter 1936 studerades kameratekniken och nar 2. 
varldskriget kom fanns ett tekniskt kunnande uppbyggt. 

1939-1945 - krigsarens paverkan 

loch med att avsparrningar och embargon snabbt infordes pa 
praktiskt taget allt som kunde anvandas inom forsvaret, maste 
snabbt beslut tas att kameramateriel for spaning skulle ut
vecklas inom landet. 

Finmekanik var redan vid denna tid en stark gren inom 
svensk industri, vilket kom till stor nytta. Efter manga och 
langa forhandlingsturer fick Victor Hasselblad i uppdrag att 
mot Flygforvaltningens specifikationer utveckla och tillverka 
en handkamera - HK7. Kameran hade en enklare tysk for
krigskamera till forebild. 

V~S~~~n~fl~~~nuMn 
lIGrld8ber6mde fd6ellilJ8llpecitJlis~n och fiir
fattaren Be1II1t Berg' Denne Btdllde h6&~n 
1914 Bina v4nB~r till (6rfogande lid Mal
men DCh ses hill' IUar fiir start. F6rtJren Bom 
dIJljer sill baMm liJder DCh glosOgon Or En
DCh Thulin, vars "inluJllGde" MORANE
-SAULNIER sJuJlI lyfta clem till hOgre 
rymder. Berg. 80m sMnA:ttJ rod {oto-mOrk
T"UnI8I1aI1nar till ~rMflyget, SYnB Iulr med 
en GOERTZ ballong-kamero. 
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Handkamera HK7, tillverkad av ROSS AB, Go
teborg, sedemera ombildat till Victor Hasselblad 
AB. Nedan i aktiv tjiinst (S17). 

Som en direkt foljd av utvecklingen mot ensitsiga flygplan 
kom ocksa kravet pa fast installerade kameror med fjarrma
novrering. 

Victor Hasselblad fick ytterligare ett uppdrag. Denna gang 
gallde det en seriekamera, som skulle ha mycket hOg mekanisk 
och optisk kvalitet. 

Den skulle vara driven av elmotor, ha kassett med relativt 
mycket film, vara mekaniskt och optiskt mycket val definierad 
- det vill saga ha en bra kamerakonstant - sa att det pa 
fotogrametrisk vag skulle vara enkelt att snabbt framstalla 
nya och battre kartor. Arbetet med denna kamera bjod pa 
manga problem, men under 1942 fanns de forsta kamerorna 
tillgangliga. 

Denna kamera - SKA 4 - blev grunden for utvecklingen av 
de beromda Hasselblads-kamerorna lOOOF och 500C, som kom 
att bli anvanda over hela varlden, ocksa i rymden. 

Ytterligare en kamera togs fram av Hasselblad - SKA 5. 
Den kom till forband under 1945. 

Perioden karaktariserades av ambitionen att ha ett negativ
material som fyllde kraven pa fotogrametrisk anvandbarhet. 
Tyviirr var det mycket svm att uppfylla andra krav samtidigt 
krav som fran militar synpunkt var viktigare. 

Enkelt handhavande, miljotalighet och allt det som senare 
forstas med tillganglighet, blev alltmer dominerande krav. 

Under periodens senare del stalldes krav pa att de vanliga, sa 
kallade kulsprutekamerorna skulle ersattas av utbildnings
registrerkameror, som registrerade aktuellt mal och siktesbild 
samtidigt. 

Under arens lopp har sjalvfallet flera kameror utvecklats. De 
hiir omnamnda iir endast ett urval bland de viktigaste "byggbi
tarna" i utvecklingskedjan. 

E{ter fullgjort uppdrag overliimnas kameran 
(HK6) till fotomekanikern som tar den till plund

ring, framkallning och tolkning. Flygplanet iir 
enSk14. 
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Markmaterielutveckling 

Spaning ar ett begrepp som ar storre an man i forsta hand 
tanker pit Den logiska kedjan ar: insamling av information 
genom ogonspaning, eller registrering pa filmen i kameran, 
hemtagning, framkallning oeh tolkning av filmen samt oriente
ring. Det sistnamnda innebar att pa karlan bestamma vilket 
omrade som fotograferats, att tolka filmen oeh att rapporlera 
till den som bestallt spaningen. 

Begreppet tolkning innefattar tydande, lasande oeh utvarde
rande av den information som finns lagrad i bildmaterialet. 

Fram till bOIjan av 40-talet anvandes enkla lokaler - bad
rum eller liknande samt enkel materiel for framkallning oeh 
tolkning. 

I oeh med att seriekamerorna kom i bruk okade filmmang
derna, samtidigt som militaren stallde krav pa korla tider fran 
spaningsinsats till rapporl fran tolkning. 

Det fOrst kanda flygfotot over Stockholm. Det ar 
taget 1898 fran en fOrankrad ballong (fOrank· 
ringslinan synlig fran ovre hOgra hOrnet). Moti
vet ar Odenplan och man ser hur Odengatan och 
Karlbergsvagen bildar den markerade "kilen" 
som pekar at vanster ner rrwt Sveavagen. I hOgra 
delen kan noteras den obebyggda tomt (korsande 
stigar) dar sedermera Gustav Vasa-kyrkan skul
Ie uppfOras under 1902-06. 

Den hOgra bilden visar, somjamfOrelse, samma 
rrwtiv tagit 1965 av en S32C LANSEN. N u ar 
inte endast kyrkan med utan aven Stadsbibliote
ket som byggdes 1924-28 (liingst upp till 
vanster). 
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Detta kravde en battre markorganisation. 
Forsta sjalugaende fotobilen togs i tjanst 1942 - en busska

ross pa ett Volvo-chassi. 
Framkallningen gjordes pa ett spolstall, som oftast vevades 

for hand. Torkningen skedde sedan med en torkapparat som 
sakta men sakert matade fram filmen. Den fardiga filmen lam
nades till divisionens tolkar, som pa ljusladan gjorde en forsta 
tolkning och rapport. En mer detaljerad tolkning utfordes sena
re vid olika staber. Arbetet var trottande och tog lang tid i 
ansprak. 

Efterkrigstiden - 1985 

Efter krigsslutet oppnades varlden pa nytt for intresserade spe
kulanter pa spaningsmateriel av aHa de slag. Surplusmarkna
den var stor, utbudet rikhaltigt och priserna laga. 
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Under 1946 gjorde Olof Hagsten en resa till London och ett 
skrotupplag utanfor stan. Dar tittade han pa engelska kame
ror, - F24 och F52 - tillverkade av Williams Ltd. Kamerorna 
koptes dar efter vikt och en ganska brokig blandning av olika 
kameror packades darfor upp vid eVA ett par manader senare. 

Det som senare blev kant som SKA 13 var en USA-tillverkad 
kamera avsedd for nattfoto med fotobomb. Den var tekniskt 
avancerad, forsedd med fotocell fOr att kanna fotoblixten, samt 
rorbestyckad forstarkare . 

Skrothandlaren i London begarde 15 pund for kameran 
packad i transportkofferten - med beklagande av det hOga pri
set(!) Den tomma kofferten saldes namligen pa den civila mark
naden for 14 pund... "nagot ville han ju ha for kameran med 
fotocell, fOrstarkare, kablar och aUting ..." 

Materielen kom sa smaningom till anvandning i 818, 831 
och delvis i 829. 

S29CTUNNAN 

Nar 829 projekterades kom det forsta genomarbetade kamera
systemet pa papper. Da hade man ocksa klart for sig att helt 
olika krav maste stallas pa spaning utford fran hOg respektive 
lagsta hOjd. 

Den materiel som nyutvecklades, for bland andra 829, var 
SKA 16. Kameran hade bildformatet 56 x 56 mm, och frekven
sen val' 8 bilder per sekund alternativt 4 bilder per sekund. 
Vinten Ltd utvecklade och tillverkade denna kamera som an
vandes for fotografering pa lagsta hojd. For att vid lodfoto fran 
hog hOjd ge foraren en storre mojlighet att hitta malet - sar
skiIt vid lod- och avstandsfoto under svang - konstruerades ett 
lodkamerasikte vid AB Jungner. 

SAAB och Flygforvaltningen staUde kraven pa prestanda och 
dimensioner fOr att siktet skuUe passa i flygplanet. Ansvarig 
och konstruktor var overingenjor Jiri Vogel. Finessen med det
ta sikte var att foraren kunde se malet med Mda ogon genom 
att sanka blicken ett tiotal grader - binokulart seende. 

Siktet var langt framme tidsmassigt, vilket kan forstas av att 
konstruktionen, fran 1951-55, omnamndes som en amerikansk 
nyhet vid spaningssymposiet 8PIE i San Diego 1984. Materie
len kannetecknades dock fortfarande av finmekanik med enk
laste mojliga reglerdon. 

S32LANSEN 

Flygplan 832 LAN8EN projekterades fran bOIjan som ett ren
odlat morkerspaningsplan med kapacitet att operera pa lag 
hojd (100-200 meter) och hOg hojd (3 000-10 000 meter).

Pa lag hojd avsag man anvanda sa kallade fotopatroner som 
medfordes i en kapsel och skots ut i takt med att slutarna expo
nerade det belysta markomradet. 

Sakerhetsproblemen med denna typ av utrustning var dock 
sa stora att Flygvapnet inte kunde acceptera dem. 

Duerst SKA16; fOrsta "moderruL" kameran med 
hOg ljusstyrka och med bildhastighet upp till B 
bilder per sekund. 

Nedan: SKAlO, inkoptes som surplus 1946 och 
kom att anvdndas i S31 SPITFIRE och S29C. 
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SKAIO-kameran skall in po. plats i S31:an . Det 
ar trangt, men skall gat SPITFIRE uar ett 
"uasst" spaningsflygplan, med operationshOjder 
po. 13-14.000 meter, ett luftlager som till och 
med nymodigheterna - "rea-jakten" hade suart 
att nd upp till ibland uid denna tidpunkt i slutet 
au 40-talet. 

Till hOger S29C med all kamerautrustning fOr 
hOghOjdsfoto. 

Nedan far ndgra spaningsflygare sina order in
fOr nasta pass. Det kan bli knepigt aU hitta uppe i 
Bergslagen "pa ldgan" - det galler att inte missa 
mdlet. 

Projektet lades ner och flygplanet fick istallet en kvalificerad 
dag-spaningsutrustning som inneholl en USA-tillverkad kame
ra - SKA 23 - for hog hojd och avstlmdsfoto, samt oversikts
och HighOjdskameror av typ SKA 16. 

- Ett lodkamerasikte - vidareutvecklat fdm 829C - tillhor
de nu standardutrustningen. 

Bildrorelsekompensering - BIRK - var en kompensering for 
den stracka som bilden flyttar sig pa filmen under exponering
en. Kompenseringen var for fOrsta gangen direkt planerad och 
inford fran bOIjan. 

Regleringen av kamerafunktionerna kom i okad utstrack
ning att besta av en elektronik som baserades pa halvledare. 
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S35DRAKEN 

For flygplan 35 planerades ocksa en spaningsversion. S35:an 
fick en slankare form an foregangarna. Darmed kom for forsta 
gangen pa allvar kravet att "packa" kamerautrustningen - ett 
problem som kom att dominera projektering och konstruktion. 

Filmformatet och brannvidderna pa optiken minskades till 
halften, vilket innebar att man med bibehallen bredd och langd 
pa fotostraket, halverade materielens langd, bredd och djup. 
Dessutom fick man drastiskt ned vikten - nastan i proportion 
till detta. Insamlad informationsvolym kunde samtidigt okas. 

Nar det gallde att finna materiel som passade vara krav gays 
inte manga mojligheter. Ett franskt foretag, OMERAISegid, 
hade viljan och mojligheten att till FMV specifikation ta fram 
ett kamerasystem - SKA 24. Detta har haft en mycket hOg 
tillganglighet och visat sig vara synnerligen slitstarkt. Troli
gen stalldes vid denna bestallning for forsta gangen krav pa en 
utlandsk tillverkare att denne skulle gora en demonstration av 
materielens tillganglighet fore leverans. Materielverket ge
nomforde ocksa - fore serieproduktionen - en kurs hos tillver
karen i konsten att lOda pa kretskort. Lodcertifikat utfardades 
och personalgruppen IOdare fick hOgre status och hOgre Ion! 

Tidigt var det klart att den gamla nattspaningen med hjalp 
av fotobomber var helt ute ur intressesfaren. Nagon ny etable
rad teknik fanns inte, men man hade i USA bOrjat forsok med 
urladdningsror (blixtar) med vitt ljus som belysningskalla. 

Svagheten med detta var att nar luftfuktigheten nadde en 
viss grans blev luften mellan blixten och malet ljusare an malet 
och kontrasterna i malet minskade eller fOrsvann helt. Minsta 
horisontella avstand blixt - kamera var 12 mete!", vilket krav
de mycket stora flygplan. 

Materielverket beslOt, efter en utredning om de tekniska for
utsattningarna, att ga in med kapital for att utveckla en metod 
med infrarod belysning av malet. Detta skulle eliminera det 
vita ljusets "backscattering" och tillata ett kort avstand mellan 
kamera och blixt. 

Utvecklingen av det aktiva IR-spaningssystemet overlats 
vad gallde blixtutrustningssidan till ett foretag i Boston USA, 
EG & G. Edgerton, Graier and Germeshausen. 

Kamerorna togs fram av Vinten Ltd England och kapseln for 
S35E av Forsokscentralen Linkoping. 

Forsta forband i varlden med denna typ av morkerspanings
kapsel blev Fll. Materielen blev val mottagen och sa accepte
rad att den, med mindre andringar, senare infordes som stan
dard for SF37. 

SF37 VIGGEN - fotospanaren 

Flygplan SF37 kravde mer forberedelsearbete an nagot spa
ningsflygplan tidigare hade gjort. Detta lag sjalvfallet i sakens 
natur, i och med grundflygplanets storre komplexitet och de 
okade krav som staUdes pa onskade spaningsresultat. 
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Samtidigt hade den passiva IR-spaningsutrustningen, som vi 
kallar varmebildskamera, dykt upp i mer eller mindre fantasi
fulla skepnader och prospekt. 

Det mesta som fanns tillgangligt var fran handhavandesyn
punkt tungarbetat. Systemen hade detektorkylare som kravde 
mycken omsorg och arbete fOr markpersonalen. Det hade dess
utom daliga prestanda bade nar det gallde kanslighet och upp
losning i malet. 

Efter en intensiv beredningsperiod med prov av flera alterna
tiva metoder, exempelvis ljusforstarkare m m ... kunde Mate
rielverket traffa avtal med Texas Instruments Inc om utveck
ling och tillverkning av en varmebildskamera som fick beteck
ningen VKA 702. 

Den konventionella fotospaningen tillgodosags genom att 
dels modernisera kameror SKA 24, som suttit i S35E, dels ny
utveckla en kamera med lang brannvidd - SKA 31. 

SH37 - havsovervakaren 

Kannetecknande for detta spaningsplan ar att overvaknings
kapaciteten over hay har tillgodosetts genom att man utvecklat 
och monterat en speciell radar i nosen. Rackvidden ar stor, och 
informationsvolymen som tas in ar omfattande. Fartygstrafi
ken kan latt fOljas upp. 

Flygplanet bar alltid en avstandskamera och kan aven med
fora morkerspaningskapslar. 

SF37 VIGGEN med kamera- och robotbevdp
ning. 
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Foregdende sida overst: Underrattelsepluton, in
om system S -37, klar fOr ombasering. Darunder 

interiorbild fran en tolkvagn - bildbearbet
ningsdel - inom system S-37. 

Till hager: En SH37 - havsovervakare. Som sy
nes inte lika stor kameradominans som hos 

SF37. Aven SH37 ar rotbotbevapnad. 

Underrattelsepluton 

Spaningssystemet 37 kompletterades genom att ett helt nytt 
framkallnings- och utvarderingssystem tillfordes. Kvalificera
de framkallningsmaskiner, med automatisk tradning av film, 
temperaturreglering, kontroll av kemin samt snabb och effek
tiv torkning av filmen, anskaffades. 

Den del som ar mest intressant ar den datorstodda tolkning
en, dar grundtanken ar att vern som heIst med ett minimum av 
instruktion skall klara av att gora en fOrsta utvardering av 
spaningsfilmen. Det svenska varnpliktssystemet kraver bear
betningsforfaranden som lampar sig for varnpliktig personal. 
Det bOr namnas att stormakterna for denna procedur har fast 
anstalld personal som ska tacka behoven, aven efter mobilise
ring. 

Framtiden 

Det moderna kriget, med dess snabba skeden, kraver att kedjan 
- order-spaning-utvardering-rapportering - ar mycket snabb. 
HeIst onskar man att resultatet i realtid overfores till bestalla
ren redan nar flygplanet befinner sig over malomradet. 

Detta kan inte uppfyllas med den gamla fototekniken pa 
grund av dess behov av efterbearbetning i form av framkall
ning etc... 

Man diskuterar darfor mycket seriost att for JAS39 Gripen 
ersatta filmregistrering med elektronisk registrering pa mass
minne - till exempel videoband. 

Hur detta slutligen kommer att losas kan bli ett intressant 
kapitel i nasta jubileumsbok. 
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Tel-lnisl-l 

under 


ratteLsetjanst 


Sedan slutet av 1950-talet finns 
en sarskild enhet som bearbetar och analyserar teknisk under
rattelseinformation. 

Under 2.varldskriget omhandertogs modern flygmateriel 
fran andra lander och kunde undersokas noga och aven, i vissa 
fall, provflygas. Erfarenheterna harav gay viktiga ingangsvar
den for Flygvapnets teknik- och taktikutveckling och aven for 
den svenska flygindustrin som da var under uppbyggnad. 

Efter kriget fortsatte man inom Flygstabens underrattelse
avdelning uppfOljningen av utlandsk flygmateriel, till en bOr
jan huvudsakligen i form av granskning av facktidskrifter. 

Den snabba teknikutvecklingen under kriget hade bland an
nat medfort tillkomsten av jetmotorer, robotsystem, flygburen 
och markbaserad radar samt telemotmedel. Denna utveckling 
ledde till att man efter hand, fran Flygstabens sida, tvangs 

En svensk J35 DRAKEN identifierar en sovjet
isk bombare av typ TU-26 BACKFIRE n/zgon
stans over "Fredens hav". 

Piloterna i vdrajaktflygplan, vilka uppratthdller 
incidentberedskapen over och runt vdrt land, har 
sedan J970-talet varit utrustade med sma hand
kameror for att, exempelvis vid tillfallen som pd 
bilden, kunna ta mera detaljm6.ssiga och an
vandbara narbildsfoton. Analyser av alla de bil
der 80m sedan dess influtit har diirmed blivit en 
naturlig del av de dagliga rutinerna inom den 
tekniska underrattelsetjansten vid FMV. 
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PRINelPER FOR TEKNISK UNDERRAnELSEVERKSAMHET I 


INDATA 

Fst 
FAA 
Incidentberedskap 
Spaningsflyg 
Rararund 
lakttagelser frAn ftg 
Kustbevakning 
Materielundersokning 

Egen insamling 
• 	 facktidskrifter 
• 	 industriuppgifter 
• 	 utstallningar 
• 	 symposier 

"PROCESS" 

Grovsortering 
Egen bearbetning 
Utlaggning av uppdrag: 

• 	 FMV sakorgan 
• 	 FOA 
• 	 Ovriga forskn.org 
• 	 Industri 

Uppfoljning av resultat 

Arkivering 
Gallring 

UTDATA 

Nuliige 

• 	 Handbocker, uppdatering 
• 	 Hotbilder, uppdatering 
• 	 Notissammanstallningar 
• 	 Undervisning vid forband 

och skolor 

Framtid 

• 	 Teknisk prognosverksamhet 
• 	 Angriparprognoser 
• 	 Spelkort angriparmtrt 
• 	 Deltagande i framtidsinriktade 

hotbildsgrupper 

lagga ut alIt flera underrattelseanalysuppdrag pa sitt "teknis
ka stabsorgan" - Flygforvaltningen. Bland annat engagerades 
Flygplanbyran i fragor rorande frammande flygplans prestan
da och Robotavdelningen (som vid denna tid ingick i Flygfor
valtningen) i analyser av frammande robotsystem. Mot slutet 
av 1950-talet sammanfordes dessa resurser och den forsta "un
derrattelsecentralen" i Flygforvaltningen (FFIUC) tillskapades 
pa initiativ av davarande chefen for underrattelse- och saker
hetstjansten i Forsvarsstaben, overste Bo Westin. 

Till en bOIjan bestod enheten av tre ingenjorer och davarande 
souschefens aqjutant - major C-F Schnell - fungerade som 
deltidstjanstgorande chef. Den expeditionella verksamheten 
skottes likasa som en deltidsuppgift av chefens for Flygplanav
delningen sekreterare. 

Den nuvarande underrattelseenheten ingar i Systemavdel
ningen (FSYST). De frammande system som skall analyseras 
kannetecknas av en myckenhet elektroniska komponenter och 
halls dessutom ihop av overordnade sambands- och lednings
system. Tyngdpunkten ligger pa datorstOOd analys av inhamtat 
signalspanings-, radarspanings- och fotomaterial. Ett stort an
tal experter inom och utom FMV medverkar. 

Resultatet utnyttjas framst av de militara staberna BOrn un
derlag for taktiska nulagesanalyser. En annan viktig anvand
ning ar som delunderlag for prognoser rorande presumtiva an
gripares framtida materielprestanda. 
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