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Introduktion till projektet ”Gemensam dokumentation av samarbetet 
mellan den svenska armén och den norska hären inom lednings- och 
kommunikationsområdena” 
 
1. Bakgrund  
Under perioden 1965 – 2007 har ett omfattande samarbete ägt rum mellan det norska 
och svenska försvaret för att utveckla system för kommunikation och ledning inom det 
taktiska området. Utvecklingen och samarbetet har lett till ömsesidiga anskaffningar 
av respektive länders produkter. 
 
Forsvarsstaben i Norge (FST) har mottagit ett förslag att utarbeta en dokumentation av 
arbetet med utvecklingen av de taktiska lednings- och kommunikationssystemen för 
det norska försvaret. FST har beslutat utarbeta en plan för att realisera förslaget och 
givit Forsvarets Logistikkorganisasjon/Investeringsavdelningen (FLO/I) ansvaret för 
att utarbeta planen. 
 
FLO/I har i brev 2007-06-10 till det svenska högkvarteret hemställt om att ett 
formaliserat samarbete startas mellan Sverige och Norge för att dokumentera en viktig 
period i det svensk/norska materielsamarbetet i en såväl historisk som lärande kontext. 
Ett sådant samarbete har nu kommit till stånd.  
 
I Norge har FLO/I uppdragit åt oberst Erik Hammer (ret) att som projektledare driva 
och samordna arbetet. 
 
I Sverige har högkvarteret uppdragit åt föreningen Försvarets Historiska 
Telesamlingar (FHT) att, i samarbete med det norska försvaret, utarbeta underlag för 
den gemensamma dokumentationen. FHT har utsett överste 1 Lars Dicander (ret) till 
projektledare och överingenjörerna Göran Kihlström (ret) och Per Lundgren (ret) att 
tillsammans med Lars Dicander utgöra en koordineringsgrupp med uppgift att följa 
upp och sammanhålla arbetet i Sverige och samverka med den norska delen av 
projektet.  
 
2. Uppdrag   
 
Nedan redovisas huvuddragen av högkvarterets uppdrag: 
 
”Styrelsen för Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT) uppdrar åt 
koordineringsgruppen att leda och samordna den svenska delen av det norsk-svenska 
dokumentationsarbetet för att beskriva utvecklingen inom lednings- och 
kommunikationsområdena under tiden 1965-2007. 
 

    Detta innebär i huvudsak att koordineringsgruppen skall   
    - anskaffa skribenter för att lösa de dokumentationsaktiviteter som framgår av den 
 till högkvarteret inlämnade planen med datum 2007-09-21 
    - formulera uppdrag till skribenterna samt leda, styra och samordna skribenternas 
 arbete så att enhetliga resultat växer fram inom givna tidsramar 
    - samverka med det norska ”Review-teamet”. Inledningsvis skall en gemensam 
 norsk-svensk managementplan utarbetas med grund i de föreliggande norska 
 och svenska planerna 
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     - rapportera arbetsläge och problem vid FHT ordinarie styrelsemöten 5-6 ggr/år 
 samt 
     - bedriva arbetet på ett rationellt och obyråkratiskt sätt” 

  
 
3. Genomförande 
 
Koordineringsgruppen arbetade under hösten 2007 med att utarbeta en samordnad 
plan med den norska delen av projektet. Vidare undersöktes på bredden vilka personer 
som var tänkbara att medverka i arbetet. I januari samlades ett stort antal tänkbara 
medarbetare till en orienterande genomgång. Koordineringsgruppen fick härvid en 
sådan respons att det befanns möjligt att organisera och genomföra projektet. 
 
Arbete startade i de olika grupperna med att man konstituerade sig och började samla 
in underlag för det fortsatta arbetet. Underlag kunde hämtas i medarbetarnas minnen, 
sparade arbetshandlingar, projektdokument samt från olika arkiv. I Krisarkivet 
återfanns viktig äldre dokumentation om bakgrunden till Sambandssystem 9000 
medan dokument yngre än från 1980 fanns i Högkvarterets arkiv. FHT 
dokumentsamling var också till nytta för att få fram underlag. 
 
I december 2008 samlades projektet till två arbetsdagar vid Ledningsregementets 
kursgård vid Skogstibble. Dessa dagar utnyttjades för att gruppvis redovisa arbetsläget 
för de övriga projektmedarbetarna. Gemensamma frågor diskuterades i plenum. 
 
Koordineringsgruppen har vid tre tillfällen besökt Norge. Den norska delen av 
projektet har på motsvarande sätt avlagt besök i besök i Sverige. 
 
Föredragningar för uppdragsgivaren har skett i samband med styrelsemöten i FHT 
samt vid faktureringar. 
 
Under projektets gång har det efterhand stått klart att dokumentationen av projektet 
lämpligen sker i en ”Bok” om ca 250sidor som författas gemensamt av Norge och 
Sverige. Det finns emellertid mycket värdefull information som utarbetats under 
projektet gång och som befunnits lämplig att samla i FHT-dokument. Dessa redovisas 
under följande punkt. 
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4. Utarbetade dokument  
 

 Förteckning över dokument utarbetade inom ramen för FHT uppdrag 
 att medverka i arbetet med ”Gemensam dokumentation av 
 mellan den svenska armén och den norska hären inom lednings- 
 och kommunikationsområdena” 
 
  Titel Innehåll 
 Bok Gemensam dokumentation av det 

norsk-svenska samarbetet med vissa 
lednings- och kommunikationssystem 

.  

Reg Nr Titel Innehåll 
A 17/09 S0:1 Introduktion och förteckning över 

utarbetade dokument i ”Gemensam 
dokumentation av det norsk-svenska 
samarbetet med vissa lednings- och 
kommunikationssystem”. 

Bakgrund och uppdrag till att 
utarbeta ”Gemensam dokumenta- 
tion av det norsk-svenska 
samarbetet med vissa lednings- 
och kommunikationssystem”. 

A 04/09 S12 Studier inom MUR/S4. 
Modernisering av arméns samband. 

Redovisning av genomförda studier 
mot bakgrund av vid olika tider 
befintliga system samt utvecklingen 
av det som slutligen blev 
Sambandssystemet 9000. 

A 05/09 S12:1  Bilder till ”Studier inom MUR/S4. 
Modernisering av arméns samband”. 

Dessa bilder är illustrationer till 
dokumentet ”Studier inom 
MUR/S4. Modernisering av 
arméns samband”. 

A 06/09 S12:2 Bilaga: En presentation av TS 9000. En detaljerad beskrivning av TS 
9000. 

A 08/09 S12:4 Samtal med övlt Ronnie Uddén som 
under perioden 1989-1993 
tjänstgjorde som Arméns 
systemledare för SBS 9000 

Transkribering av inspelad intervju 
med Ronnie Uddén. 

A 09/09 S12:5 Samtal med övlt Fredrik Wiebe som 
under perioden 1993-
1998tjänstgjorde som Arméns 
systemledare för SBS 9000 

Transkribering av inspelad intervju 
med Fredrik Wiebe. 

A 10/09 S12:6 Ett samtal kring utvecklingen av 
sambandssystem under slutet av 
1950-talet 

Transkribering av inspelad intervju 
med professor emeritus L-H 
Zetterberg som inom FOA 3 var 
ansvarig för studierna av och 
förslaget till ”Ytsambandssystem”.  
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Reg Nr Titel Innehåll 
A 11/09 S14 Framgångsfaktorer i ett lyckat 

samarbetsprojekt mellan Norge och 
Sverige 

Sammanställning av ett antal svensk-
norska deltagares erfarenheter från 
ARTHUR- projektet. 

A 12/09 S13 Teknisk systemdesign, 
upphandlingsprocessen, samverkan 
mellan industrier i TS och TR 

 Denna skrift är en redovisning av 
teknisk systemdesign, 
upphandlingsprocess, och samverkan 
med leverantörer i tidsperioden 
1945-2005. 

A 13/09 S15 Försöksavdelningens roll vid 
utveckling, verifiering och validering 
av Telesystem 8000 och 9000 

Beskrivning av arbetet vid Stabs- och 
sambandsskolans försöksavdelning. 
Minnesanteckningar av 
projektmedarbetare. 

A 14/09 S16 Samarbetet mellan Norge-Sverige 
inom lednings- och sambandsområdet

Denna skrift innehåller en översikt 
och beskrivning av den samverkan 
som skett mellan länderna under 
perioden 1945-2005. 

A 15/09 S17 Förbandsproduktion inkl 
fältövningar och försök 

Beskrivning av en del av utbildnings- 
och försöksverksamheten med TS 
8000 och TS 9000 inom den svenska 
armén och främst inom 
signaltrupperna. 

A 16/09    S0:2 Sammanställning av länkar till 
Vittnesseminarier och Intervjuer 

En förteckning över transkriberingar 
från vittnesseminarier och intervjuer 
som genomförts inom ramen för 
projektet från ”Matematikmaskin till 
IT” samt länkar till dessa. I bilaga 
finns forskningssekreterarens för 
Fokusprojektet Telekom 
sammanfattning av projektet. 

A 18/09 S0:3 Förteckning och förklaringar till i 
dokumentationsprojektet använda 
förkortningar 

Ett gemensamt dokument med 
förteckning och förklaringar av såväl 
norska som svenska förkortningar.  
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