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1. Inledning 

Redan när Teknisk utredningsrapport över haveri med Tp 79 nr 001 presenterades 2007 
nämndes att rapporten kunde ligga till grund för fortsatta och fördjupade studier. 2010 kom det 
fram nya uppgifter om pejlsystemet ELGAR1. och i slutet av 2011 riktades intresset mot 
radarsignalmottagaren APR-52 och dess prestanda över 6 GHz, en svårutnyttjad förmåga, som 
inte utnyttjades i den flygburna signalspaningen.  

Samtidigt har det klarlagts att de signalspaningsapparater för frekvenser över 3 000 MHz, som 
FRA beställde av FOA3 i mars 19513, inte hade någon koppling till anskaffning av APR-9. 

2. Materielanskaffningen - från idé till operativt fly gplan 

Innan bärgningen av DC-3:an, Tp79001, fanns en viss osäkerhet om vilken utrustning som 
fanns ombord. Det fanns flera generationer oregistrerade materiellistor under de fyra år som 
DC-3:an var aktuell som spaningsplattform, från förslag och idéer 1948 till det nedskjutna, fullt 
operativa flygplanet 1952. 

Inför beslutet om anskaffning av två DC-3:or som ersättning för det f.d. bombplanet B3, 
”Blondie”, skrev kapten Nittve, som var militärassistent vid FOA3, ett PM4 den 29 juli 1948 
med bilagorna inredningsförslag5 och materielförteckning6.  

Materielförteckningen avspeglade behovet flera år fram i tiden och var en önskelista som 
omfattade apparater som redan fanns eller var på utvecklingsstadiet. Radar för X-bandet hade 
utvecklats under slutet av andra världskriget, vilket skapade ett behov av 
signalspaningsapparater, såsom varnare och mottagare för 10 000 MHz. För flygvapnet köptes 
1948 två amerikanska surplusradaranläggningar, AN/APS-4, som sedan anskaffades i ett större 
antal och fick svensk beteckning PS-18/A7.  

FOA3:s PM låg sedan till grund för modifiering och anpassning av de två DC-3:orna till 
signalspaningsflygplan som påbörjades i augusti 1949 vid CVV i Västerås och en serie 
                                                 
1 Staffan Gadd  ELGAR i DC-3  En preliminär rapport på en intressant komponent 2010-10-13 
2 Monica Kleja Teknikhistoria nr 4/2011 och Ny Teknik nr 48 2011-11-30 
3 Teknisk utredningsrapport 2007. Arkiv/FOA/APR-9 Anskaffning mm 
4 Andersson, Hellström Bortom horisonten 2002  sid 147, not 18 
5 Ritning FOA3-35144  48-07-26 Andersson, Hellström Bortom horisonten 2002  sid 179 
6 Tabell FOA3-47601 48-07-26 Ny Teknik nätupplaga 2011-12-02 
7 Flygburen spaningsradar PS-18/A. Historik. Erfarenheter. Sune Rosenberg. 93-11-30  www.fht.nu 
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protokollförda möten hölls med representanter för FOA3 och flygförvaltningen. Båda 
flygplanen modifierades på samma sätt men skulle kunna ha olika utrustning. En månad före 
leverans i december 1950 kom FRA med sitt första utrustningsförslag, anpassat till de apparater 
de redan hade, främst APR-4 och APR-5, och tillgången på utbildade operatörer. Någon pejl 
fanns inte specificerad utan i bukradomen angavs ”Pejl alt AT-498”. 

FRA apparatplacering och materiellista uppdaterades åter i april 1951, när installationen av 
spaningsutrustningen pågick. Även då lämnades bukradomen outnyttjad t.v. Det var inte förrän 
i samband med provflygningarna under sommaren 1951 som det finns dokumenterat att 
pejlantennen ELGAR installerats. Inför flygplansöversynen i februari 1952 gjordes en större 
omdisposition av utrustningen och ELGAR-systemet fick en ny vridanordning.  

I alla FRA materiellistor och uppdragsrapporter anges 6 000 MHz som övre gräns för 
spaningssystemet, vilket också står i användarmanualen för APR-5A. Den högsta frekvens som 
rapporterats från något företag var 3 300 MHz. 

3. Mottagare APR-5 

Radarmottagarsystemet AN/APR-5A täckte frekvensområdet 1000-6000 MHz enligt 
manualen9 och bestod av en mottagare R-111/APR-5A, en Mixer Assembly CV-13/APR-5 och 
två alternativa antenner: AS-44/APR-5 och AS-125/APR10. I standardutförandet med en enkel 
kristallblandare och antenningången på frontpanelen täckte mottagaren 1-3 GHz. Genom att 
utnyttja oscillatorns övertoner och installera blandarenheten CV-13/APR-5 med ett 
vågledarfilter, kunde mottagarens frekvensområde optimeras för 3-6 GHz.  

De mottagare som FRA köpte 1950 var begagnade och troligen av äldre typ eftersom de 
saknade pulsförlängare. Den funktionen infördes av FRA i april 195111. Pulsförlängare används 
för att göra den detekterade videosignalen hörbar för operatören12, en viktig funktion för 

identifiering, viss analys och registrering på Webster-trådbandspelarna ombord. 

Vid en föredragning inför C FRA den 1 augusti 1950, om anskaffning av 8 st APR-5 som 
reservenheter, nämns att av de hittills anskaffade 16 st mottagare APR-5 för frekvensområdet 
1000 - 6000 Mp/s avses 3 st ombyggas för frekvenser omkring 10 000 Mp/s. Det har inte gått 
att få reda på om och i så fall hur mottagarna modifierats. De två APR-5A som bärgades hade 
inte någon modifiering som gav utökat frekvensområde. 
                                                 
8 En diskonantenn, som kunde monteras så att den fick viss riktverkan 
9 FRA I:238 Handbook of Operating Instructions for Receiving Equipment AN/APR-5  1944-08-16 (Restricted) 
10 Frekvensområde 1000-3000 MHz; “It may be used up to at least 3 500 Mc” enligt RRL 1944 
11 FRA ritning 4-779 och 4-799. 
12 Jfr RRL rapport 411-152, 1945-03-05     www.signalspaning.se 

Mottagare R-111/APR-5A   FRA museum Föremål F-117  APR-5A. Frekvensskalan sitter på 
den utbytbara oscillator/blandarenheten 
.  FRA museum 
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Det fanns flera svagheter som gjorde APR-5:an svår att använda operativt: 

a. Den saknade förselektion (utan vågledarfiltret CV-13/APR-5), vilket skapade problem vid 
tät signalmiljö. Antennen AS-125, som användes av båda APR-5:orna ombord på DC-3:an, 
hade ett högpassfilter som blockerade signaler under 700 MHz. 

b. Eftersom mottagaren var så bredbandig, filtrerades inte spegelfrekvenserna bort. 
Radarsignaler inom 1-3 GHz fanns alltid på två frekvenser med 60 MHz avstånd, där den 
högsta frekvensen var objektets bärfrekvens. På frekvenser över 3 GHz, där oscillatorns 
övertoner utnyttjades, fanns de två signalerna på 30, 20 eller 15 MHz avstånd på den yttre 
frekvensskalan, beroende på vilken överton som utnyttjades. 

c. Det fanns ingen bandomkopplare. För att veta vilken frekvens som gällde, måste operatören 
ta reda på avståndet mellan spegelfrekvenserna och läsa av frekvensen på den yttre (1-3 
GHz) eller inre (3-6 GHz) frekvensskalan eller gå in i en tabell för att läsa av frekvensen, 
vilket enligt uppgift var en vanlig felkälla.13. 

Behovet av signalspaningsmottagare efter andra världskrigets slut 1945 täcktes inledningsvis 
av den stora tillgången på relativt billig amerikansk surplusmateriel, som modifierades och 
anpassades för olika ändamål och plattformar. APR-5-ans grundutförande med en 
koaxialblandare eller en vågledarblandare ändrades inte även om typbeteckningarna kunde 
variera. Den samtida APR-4 med avstämningsenheten TN-54 hade lägre känslighet och gick 
bara upp till 4 GHz.  

Senare versioner av APR-5A, t ex SPR-2, försågs med avstämnings- eller filterenheter, tuners: 
TN-56 för 1 - 3 GHz och TN-57 för 3-6 GHz, utförda som enkelt utbytbara insticksenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 RRL rapport 411-161, 1945-03-14, sid 7 bl. a   www.signalspaning.se 

Oscillator/blandarenhet CV-13/APR-5 
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Laboratoriemätningar14 som gjorts i december 2011 på en SPR-2, med samma typ av blandare 
som fanns i APR-5A, har visat att mottagaren har prestanda när det gäller känslighet som är 
användbar på frekvenser upp till ca 10 GHz.  

Tänkbara modifieringar av APR-5A till en APR-5M för 10 000 MHz (3 cm) 

Det har inte gått att få reda på hur APR-5M, som fanns med i FOA3 materiellista 1948, var 
eller var tänkt att modifieras av FOA3 för 10 000 MHz men det fanns ett par alternativ på 
1950-talet: 

1.   (Mest sannolikt) Förse mottagaren med ett externt vågledarfilter för X-bandet för att inte de 
starkare signalerna mellan 1 och 3 GHz skall störa mätningen15, och förbättra signal/brusför-
hållandet genom att använda kristalltypen 1N23, som var avsedd för X-bandet. 

                                                 
14 Staffan Gadd  ”Mätningar på APR-5A (SPR-2) 2011-12-13 vid FOI i Linköping” 
15 Jfr RRL rapport 411-161, 1945-03-14, som visar en lösning med justerbart filter, som dessutom underlättade 
frekvensavläsningen 

Oscillatorenhet med koaxiablandare 
för främst 1-3 GHz  

Oscillatorenheten kunde bytas ut mot 
CV-13/APR-5 med vågledarblandare 
för frekvensområdet 3-6 GHz  

APR-5A   Foto: SG 

APR-5A. Föremål F-124     OBS Fläkten 
som monterats på skärmkåpan längst upp 
till vänster  

 Foto: Flygvapenmuseum 
 

APR-5A Föremål F-117  Foto: CM 



Olle Finnman 2012-02-13 Rapport 
   

Sida 5 (8) 
 

2.  Förse mottagaren med en extern frekvensomvandlare, som ger en utsignal på t ex 1 500 
MHz till APR-5:ans antenningång på frontpanelen. Det medger också att mottagarens 
frekvenstäckning snabbt kan växlas mellan 3 cm- och 10 cm-banden, vart och ett med 
ändamålsenliga antenner. 

Anskaffning av olika typer av markbaserade X-bandsvarnare med effektiva antenner samt 
utvecklingen av modernare mottagare, såsom APR-9, gjorde också att behovet av och intresset 
för APR-5M upphörde med tiden. 

4. Pejlsystemet ELGAR 

På FRA fanns ELGAR som ett namn på en antennmanual från RRL, Radio Research 
Laboratory från 1944. Att ELGAR var del av ett amerikanskt pejlsystem, APA-17, 
uppmärksammades av Staffan Gadd, till vardags arbetande vid FOI, efter publiceringen av 
Tekniska utredningsrapporten 2007. Pejlmottagare16 AN/APA-17 med frekvensområdet 300-
1000 MHz finns med i listan över önskad utrustning17, sammanställd av Martin Fehrm, FOA3, 
den 10 december 1946. 

ELGAR finns upptaget i materiellistan från 1951 (bilaga 9, UD92) och då fanns tre system med 
lite olika antenner: 

- Antenn högre [frekvensområde] H + V (horisontell + vertikal polarisation) 
- Antenn högre H 
- Antenn lägre H + V 

Antenn lägre H + V var sannolikt AS-108/APA-17 för frekvensområdet 150-1 500 MHz. 
Antenn högre H + V var AS-186/APA-17 för frekvensområdet 1000-5000 MHz och var den 
antenn som fanns monterad i bukradomen på Tp 79001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Egentligen ett pejlsystem som används tillsammans med en spaningsmottagare, t ex APR-5 
17 Andersson, Hellström Bortom horisonten 2002  sid 183, not 23 

Tp 79001 GC-platsen. Uppdaterat blockschema över ELGAR-systemet  
Någon indikatorenhet APA-17 fanns inte ombord eller i någon av FRA 
apparatlistor 
 Ritn OFn 
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Antennerna anslöts via en koaxialomkopplare (SA-23/APR-4?) till antenningången på motta-
garen APR-5A. Antennsystemet var inledningsvis monterat på en vertikal axel som gick upp 
genom kabingolvet. På axeln fanns en ratt och en gradskiva som vridanordning.  

Vid modifieringen i februari 1952 byttes vridanordningen ut mot elektrisk styrning, antingen 

med kraftelgon eller med en DC-motor i vinkelväxeln. 

 
Bilderna visar antennen AS-186 med två rygg-mot-rygg-monterade speglar med dipolantenner. 
Båda antennfästena har återfunnits vid bärgningen. Bilderna ovan t v och i mitten är hämtade ur 
boken Very High Frequency Techniques” Volume 1, McGraw-Hill 1947. I ELGAR-dokumen-
tation18 på FRA fanns inte dessa antenner med, vilket gjorde att de antogs ha tillhört flygplanets 
navigeringssystem. 

I önskemålen om förändringar den 25 januari 1952 fanns ny vridanordning och helst ”att 
ELGAR ersätts med ett oscillografpejl”. Med det menades troligen en APA-17 indikator-enhet, 
som normalt driver en roterande antenn. När en signal kommer in i den valda antennen, skickas 
den till mottagaren och därifrån som en videosignal till indikatorenheten tillsammans med 

riktningsinformation från antennen. På 
indikatorenhetens katodstrålerör visades då bäringen 
till objektet (i förhållande till flygplanets längdaxel, 
om det inte fanns någon kurskompensering!). 

Någon indikatorenhet APA-17 installerades aldrig. 
Vridanordningen finns inte dokumenterad. Några 
bärgade föremål som skulle kunna höra hit, t ex 
delar av en vinkelväxel, har kunnat identifieras19.  

Om manualen till APA-17 kan hittas går det troligen 
att beskriva vridanordningen och hur dess 
manöverpanel kan tänkas ha varit konstruerad. 

 

                                                 
18 Antennas for R.C.M  RRL, November 1, 1944 
19 Teknisk utredningsrapport 2007. Bilder Flygplansskrov H, bakre under, radom 02639 CM 

APA-17 Indikatorenhet  
  Foto http://aafradio.org 

Antenn AS-186/APA-17 vertikal Bärgad antenn och antennfäste  
 Foto CM 
 

McGraw-Hill 

McGraw-Hill 
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5. Signalspaningsapparater för frekvenser över 3000 MHz 

I den tekniska utredningsrapporten 2007 över DC-3:ans haveri finns uppgift20 om att FRA 
beställt 3 st signalspaningsapparater för frekvenser över 3000 MHz från FOA3.  

Själva beställningen har inte återfunnits men samtida sammanträdesprotokoll och FRA-rit-
ningar tyder på att beställningen avsåg en typ av X-bandsvarnare som utvecklats av FOA, inte 

bara för FRA utan även för marinen21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här ser tidsföljden ut 

51-02-16 Sammanträde med FRA och FOA. Man diskuterar kostnader för förstärkare, an-
 tenner (med speglar och träfundament) samt kristallhållare med filter. Beräknad 
 kostnad 7 500 kr. [2 500 kr/anläggning]. 

51-03-15 FRA beställning 434167 (utgallrad ekonomihandling) 

51-10-23 Ett provexemplar besiktigas av FRA/civing Arvidsson, som framförde önske-
 mål om vissa kompletteringar: fjärrmanöver med kanalväljare, högtalare och 
 antennriktningsvisare.  

51-11-07 Skrivelse från FOA till FRA, De framförda önskemålen gör att kostnaden stiger 
 från 2 500 kr till 5 500 kr per anläggning, totalt 16 500 kr. Leverans 53-03-01. 

                                                 
20 Teknisk utredningsrapport 2007. Arkiv/FOA/APR-9 Anskaffning mm 
21 Försvarets historiska telesamlingar Marinen. Nils Gille  Marinens signalspaningskompani 2007 och  
Stig Kjellin Marinens Telelaboratorier 1942-1974. En historik. 2011.  www.fht.nu 

Radarvarnare för 3 - 10 cm. 
Översiktligt blockschema 
 Ritn OFn 



Olle Finnman 2012-02-13 Rapport 
   

Sida 8 (8) 
 

51-11-26 Skrivelse från FRA till FOA där FRA/tf bdir Jonsson godkänner kostnaden och 
 påpekar vikten av att leveranstiden kan hållas. 

Varnaren består i huvudsak av en antennenhet med ett vågledarhorn och en detektor med en 
kristall 1N22 eller 1N23B (båda avsedda för X-bandet) samt en videoförstärkare med 
pulsförlängare. 

För att användas på en FRA-station skulle antennenheten placeras i en mast på ett vridbord 
med en vinkelgivare. Operatören behöver en fjärrmanöverpanel med högtalare och vinkel-
indikator. För att kunna välja mellan två antennenheter med olika polarisation behövdes en 
”kanalväljare”, som påverkade videoförstärkaren.  

Varnare av olika typer fanns på markstationerna i början av 50-talet. Däremot fanns ingen 
varnare installerad i DC-3:an 1952. Enda gången ’varnare’ nämns i samband med DC-3:an är i 
materiellistan från 21 november 1950 och i UD92. Då avsågs en äldre, snabbscannande 
mottagare, APR-2, för frekvensområdet 100-1000 MHz, och avsedd att kopplas till en svärd-
antenn och en diskonantenn. Mottagaren installerades aldrig. 

6. Sammanfattning. Kvarstående frågor 

Sedan den tekniska utredningsrapporten över haveriet med Tp 79 nr 001 presenterades 2007 
har ny information kommit om FRA-utrustningen ombord. Det gäller pejlsystemet ELGAR, 
prestanda på mottagaren APR-5 och vilken signalspaningsutrustning som FRA beställde av 
FOA i februari 1951. 

Antennsystemet ELGAR identifierades 2010 som en del av ett amerikanskt pejlsystem 
AN/APA-17. Delar av antennen AS-186/APA-17 hittades vid bärgningen men antogs tillhöra 
ett navigeringssystem, eftersom antennen inte fanns nämnd eller avbildad i FRA ELGAR-
dokumentation, en antennmanual från 1944. Någon indikatorenhet installerades aldrig i 
flygplanet.  

Fråga: Hur såg antennens vridanordning och manöverpanel ut? 

I bilagor till FOA3:s PM i juli 1948 inför anskaffningen av de två DC-3:orna nämns en 
mottagare APR-5M, som modifierats av FOA för frekvenser upp till 10 000 MHz (3 cm 
våglängd).  
De APR-5A-mottagare som fanns ombord var optimerade för 1-3 GHz men kunde användas 
upp till 6 GHz och högre, en svåranvänd förmåga, som inte utnyttjades av FRA i den flygburna 
signalspaningen. Den högsta frekvens som redovisats i företagsrapporterna ligger långt under  
6 GHz. Det fanns ingen antenn ombord för frekvenser över 5 GHz. Tabeller och diagram från 
1940-talet och mätningar utförda 2011 visar dock att mottagaren som sådan hade acceptabla 
prestanda upp till 10 GHz, vilket också redovisas i flera RRL-rapporter22 från 1944 och 1945.  Frågor: Hur var APR-5M modifierad? Beställde FRA den planerade ombyggnaden av  
3 st APR-5 för frekvenser omkring 10 GHz (sannolikt inte)? 

De tre signalspaningsapparater för frekvenser över 3 000 MHz, som FRA beställde av FOA 
1951 var markbaserade radarvarnare för 3 - 10 cm. FRA och marinen använde från slutet av 
40-talet flera typer av radarvarnare för 3 cm-bandet, konstruerade av FOA. Någon radarvarnare 
fanns inte med i flygplanet 1952.  

Slutsats: Beställning 434167, 51-03-15, avsåg markbaserade varnare och har ingen 
koppling till FRA-utrustningen ombord på DC-3:an. 

                                                 
22 RRL-rapport 411-138, -149, -152 och 161. Finns på www.signalspaning.se 


