
Det 1: Tidiga tankbilar

Flyghistoria består inte enbart av flygplan och flygare, även om dessa

aviaturliga skäl fär mest utrymme i historieskrivningen. En sak som

alla motordrivna flygplan sedan Bröderna Wrights tid inte klarat sig

utan är bränsle i ttytanae form - och i stora mängder. Leif Hellström

tar oss i en artikelserie genom en oftast förbisedd, men helt vital, del

av flygets historia - bränsletillförseln!

Tankning i Flygvapnet

Av LEIF HPTTSTRÖI,I

M ix;äi,i.l"ffå: f*#.imJ:l
kapacitet som motsvarade omkring 20-30

präcent av flygplanets tomvikt. Alltså tog

äet int. många dagar för ett flygplan att

förbruka sin egen vikt i bensin.
Försörjningen av flygbriinsle har därför

alltid varit en viktig fråga för Flygvapnet.

Den kan i grova drag delas upp i tre led:

anskafning och strategisk lagring, trans-

port till flygbas och lokal lagring,- samt

iankning av flygplan' Den här artikeln be-

handlar främst den senare delen, och mer

specifikt Flygvapnets tankbilar de första

iO är"n. Ett rZitt udda flyghistoriskt områ-

de kan tyckas, men ett som är nära knutet

till militiirflygets utveckling i stort under

samma period.
När FlygvaPnet skaPades L926 hade

man relativt få och små flygplan och få

En Fokker CV.D (J 3) tankas på Malmen

tg27-192a. Fordonet är en Ford TT lastbil

som fått en tank på flaket en lösning som

förekom ibland de första åren. Nummer-

skylten är av den kortlivade militära typ som

upphörde 1928.

flygbaser. Flygplanens motorer gick på

samma sorts lågoktaniga bensin som sam-

tida bilmotorer. Förbanden behövde där-

för vanligen inte hålla reda på olika typer

av bränsie för olika ändamål. I de flesta

fall köptes bensinen in i 195-liters fat som,

efter Åelanlagring utomhus på flottiljen,
rullades direki fram till flygplanen. Olika

tFper av små handdragna kärror för tank-

nhs fanns också, men var inte alltlör van-

Iigal lafyllningen gjordes med en enkel

TvatllcerpaForcr rrmedregistreringsnummerL4919påLjungbyhedibörjanav1930-talet(LstodfördåvarandeKristianstadslän) 
Dethärvar

en a\ oe f cr-s.ra rlktlg;a tankbilarna i Flygvapnet. Baktill syns spa-ken till handpumpen samt något som ser ut som ett filter' stegen var ett viktigt

redskap \ . la'(n ng av dubbeldäckare; här J 7 Bultdog respektive Sk 9 Moth Trainer'
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En enkel men praktisk tankningskärra med
handpump: en av flera typer använd parallellt
med de tidiga tankbilarna. Huvudtanken på

Sk 11 Tiger Moth rymde bara 85 liter, så ett
fat räckte till två eller tre maskiner.

handpump eller med kannor. Tankarna på
en Phönix I I rymde 148 liter och en Ö I

Tummelisa bara 70 liter. Normalförbruk-
ningen per f11,gkår på i930-ta1et 1äg om-
kring 1-50 tät per lecka, alltsii rurrt 40 50

kubikmeter. Den p1 vv11i1,.'a tattktt irtg5prrq -

ceduren r-ar arbetsan-i. nren det tirrtrLs qtttt

om starka armar pa lirrblnden.
Redan på l9l0-talet hadc F1t.gr'.11.1131

ett litet antal tankbilar nren trtrligen L..rt'.r

en per sina S'ra flr'gkarer. plus Fllg-ikolarr.
För att ge iite perspektiv hade Fh'.9r'apr.ret

1929 totalt bara 19 stlcken "lastbilar'l vil
ket inkluderade alla rrpel av t]-ngre fordon.

De första tankbilarna var byggda på
Ford TT-chassin, vilket var en kraftiga-
re version av T-Forden. Från slutet av

1920-ta1et införskaffades också några en-
staka Ford AA, baserad på den lite moder-
nare A-Forden. Tankstorlekarna på de här
tidiga bilarna kunde variera men med tan-
ke på fordonens begränsade lastförn-råga
1åg den nog vanligen runt 1 000- 1 500 liter.
Dessutom lörekom ibland tar-rkar placera
de på lastbilsflak. Det är iiven r'ärt att näm
nas att Flygvapnets tankbilal tl'ån fijrsta
början vanligen r,ar r-änsterstvrda, trots att
Sverige hade vänstertrahk franr till 1967.

Volvon gör sitt intåg
Omkring 1933, eller rririligen nägot år
tidigare, köpte Flygvapnet srna t-örsta

tankbilar på Volvo-chassin och det skLrlle

sedan dröja många år innan man giorde
några större inköp från andra tillr'erkare.
De tidigaste bilarna var ar-grundtr.p \ o1r'o

LV70, som hade 4,1 n.r axelar-stånd och
var en bil utan krusiduller, tr-pisk fiir sin
tid, med stor lodrät k1'1are och sveprands

främre stänkskärmar. I likhet mecl utistan
alla Flygvapnets tankbilar de föliande årti'
ondena hade modellen drivning enbart pä

bakaxeln: de var trots allt avsedda att an-
vändas på flygflilt, som av nödr'ändighet
var platta och jämna. De Volvo-tankbilar
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som Flygvapnet köpte, hade alla dubbla
bak§ul och fick därför normalt ett D ef-
ter sina modellbeteckningar, till exempel
LY70D. En del hade dessutom ett S eller T
i betecknin.garna, r-ilket utvisacle att chas-
sina lar tbrstairkta.

D.'t r';LI Lraks.l nlr srrnr -\B 
.l. 

C. I iLrrtq-

nr.1r.i senaie,-\B L'ungr:.t.r'rs \-erk:t.rJer
i \1.:lntti i,ler h.rr udrc.r-crtittrrr- rrah llolt-
l.",t .rr .lr t.tttk.tr ,,-lt Jtll t.trLt-ttli't! ..'llt
med nriridre törbättrinqirr Iörbler star.r-

dard tianr till slutet err- 19-10-talet - är'er.t

om hrman t-örn-rodligen också gjort ut-
rustning till en del tidigare bilar. Den nya
standardtanken var på 3 000 liter, fördelad
på två kamrar. Baktill fanns ett apparat-
skåp med pump- och mätutrustning. De
tidiga bilarna hade enbart handpump.

Slangen lindades runt skåpet när den inte
användes och på bilens sidor fanns kor-
gar för kannor och trattar, inldusive den
stora ptif,vllningstratt n-red stimsksklnn
sorn anr-ändes vid tankningen för att skilja
bolt evr'ntuellt vatten i bensinen. Uppe på

tanken iar-ins tirnliger-r bvqlar lbr en stege,

sr,r.n kun.le behirlas vrd tankning ar- bl-
pL.Lrr nrc.i hr'.in.lctrrtk i ,ii'c'rr irtgctt.

.\ntirlet nr a tar.rkbiiar lar forttrrrancle
litet och de äldre Ford A-{ fänns ock
så kr-ar i tjänst till slutet a\- 1930-talet. I
och med försvarsbeslr.rtet 1936 kom dock
Flygvapnet att successir't byggas ut med
nya förband och därmed behövdes ock-
så fler tankbilar. Från 1935 införde Volvo
nya lastbilsmodeller och de nya tankbilar

F o r t s eft er b il dup p slaget.

Efter Ford TT kom några Ford AA, som var den första av FV:s tankbilar med ett apparatskåp
baktill. Den här bilen fanns på F 5 Ljungbyhed i början av 1930-talet och ger fortfarande ett rätt
"civilt" intryck. Maxlasten 7224kgangiven på dörren indikerar att den hade en kapacitet på

runt 1500 liter.

Leveransfoto från
AB J. C. Ljungman
i Malmö, på en av
de allra första Volvo
LV70D-tankbilarna,
sannolikt 1933.
Tankvolymen var
3 000 liter. Apparat-
skåpet var fortfarande
lite primitivt, med
enbart handpump
och en äldre typ av
flödesmätare, men i

allt väsentligt satte
bilen standarden för
Flygvapnet de följande
15 åren.
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Inspirerade av RAF i Storbritannien skaffade Flygvapnet två eller tre
bilar med bommar som gorde att flera plan kunde tankas samtidigt.
Här är prototypen byggd på en Volvo LV94D hos Ljungmans i Malmö
hamn, runt 1936. Förutom bommarna var den lik de samtida tankbi-
larna köpta av FV.

En av tankbilarna med bomnrar. regrstrerad U5069 och tillhörande F 1,
tankande en B 4 Hart under en övn ng Vid Falkenberg i augusti 1937"

*-lffi

Tankn ng av en .Junkers B 3 från en tankbil ur Volvo Lv8o-serien, typisk
för den tid ga beredskapen. Bilen har D-registrering (dvs. SÖderman-
ands län) och torde ha tillhört F 11.
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Tankningspersonalen på F 3 Malmen 1937-1938, franrfÖr s na tl lar.

Den bortre är en Volvo LV70D av 1933 års modell och den närtlare
en LV94D från 1936. Båda lär ha glort fortsatt tjänst under kriget, I

korgen nertill syns den stora tratten med sämskskinn, sorrT användes
vld tankningen.

Vintertid var de gamla hederliga metoderna ibland bäst vid utkörning av bränsle. Här tankas en B A7 frän F 7 i Gällivare 1944
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En stolt fordonsförare f ramför sin tankbii typ Volvo "Spetsnos"
på F 6 Karlsborg omkring 1941. Dörren är märkt "lll Div." och
på tanken står "Bensin C viiket var dåtida beteckningen på 87
oktans flygbensin.

Det ökade antalet tankbilar till trots fortsatte tankning med
handpump att vara mycket vanlig under beredskapen och även
åren därefter. Två man håller tratten medan en man pumpar, når
de fyller upp tankarna på en B 17A ur F 6.

Nedan: Är 7937 fanns den här fasta tankanläggningen pä F 4
Frösön. Uppenbarligen blev den ingen större succ6 och den blev
aldrig standardiserad inom Flygvapnet.

Maskeringsmålad LVI-I-2DS "Spetsnos" fränF 7, med en Saab B 17B ur
2. divisionen runt 1943. Sämskskinnstratten användes fortfarande för att
filtrera bort vatten.

?1

Ovan; Apparatskapet pa Cen här "Spetsnosen var representativt för a la
tre kubiks tankbilar från slutet av 193O-talet och framåt. Ringarna pa slang
en var för att skydda den mot slitage mot marken. Notera även jordningsli
nan som fästs i avgasröret pä J 20:an frän F 10.
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En rad med leveransklara Volvo "Rundnosar" fotograferade hos Ljungmans vären 7944.1 mitten

står den enda Terrängtankbilen som hade många komponenter gemensamma med de vanliga

tankbilarna. Ett par av bilarna har militära temporära nummerskyltar

som anskalTades var nu byggda på LV82-,
LV84- och LV94-chassin samt forlängda
LV83-chassin, alla tämligen lika med svagt

sluttande kylare och buliigare framskärmar
än tidigare modeller. Hjulbasen var fortsatt
4,1 m och tankningsutrustningen i stort
sett oförändrad, dven om en motordriven
pump infordes; handpumpen fanns dock
kvar som reserv. Totalt köptes fram till
I 940 runt dussinet sådana här tankbilar.

Omkring 1936 inledde FlygvaPnet
försök med tankbilar försedda med tre
bommar, vilket gjorde att de kunde tan-
ka upp till tre flygplan samtidigt. Bilarna
var i grunden lika de öt'riga tankbilar som
anskallades runt clen här tiden, men LlpPe

pä apparatskåpet monterildes de tre born-
marna. sonl \'ar :rv clet blittiska inbrikatet
Zn'ickr'. Iclerttrska l.ort-Lntar at-Lviincles pir

många tankbili.rr tirr Rtrval -\ir Force. Fh'g

vapnet hade tlar eller tre t'iLar :lle.l t;.:'..
bommar pa Yoh't'r L\'9{-ch.r:::ll. lllil'- rlc

fick inga eltertoliare. UpPe nbarlig.';l ;.r:--:l
man att dc illtr iltttcb.tr IlJgr,ll 't, rl. , " -

de1 jämt-ört rled r.anliga tankbilar. Ftrr rtt
kunna tanka liera t11'gplan sat.tltidist nl;rst.'

dessa givetr.is ställas upp tätt tillsamnlans
och det är troligt att man i praktlken där-
för oftast ändå bara tankade ett flygplan åt

gången.

Leveransfoto pä bakdelen av en maskeringsmålad "rundnos" 1944.
Påfyllningen i flygplanet skedde då fortfarande med så kallat pistol-

handtag, likt de som används för tankning av bilar.

Beredskapsåren
Flygvapnets expansion gjorde att behovet
av tankbilar hela tiden ökade i början av

1940-talet, då varje ny flottilj vanligen fick
tre tankbilar. I och med att Volvo fasade

ut alla sina mer eller mindre plattnosade
modeller gick Kungliga Flygforvaltning-
en (KFF) 1940 över till att köpa bilar på
chassin ty? LV112DS, ofta kända som
"spetsnosar'l med frontpartier likadana
som Volvos samti.da taxibil, den berömda
"suggan' (inte att förviixla med den senare
"Terrängsuggan'). Tankutrustningen var
i allt väsentligt densamma som tidigare.
Återigen blev det omkring dussinet bilar
köpta men av allt att döma var Flygvapnet
inte helt nöjda med typen.

Efter bara något år valde KFF att i
stället anskaffa den lite robustare Volvo,
"Rundnosen', som därefter blev bas för det
stora flertalet nta tankbilar ända fram till
slutet ar- 1950-talet. De så kallade rund-
nosarna r-ar under hela l9{O-talet \blros
storsäljare på lastbilssidan och Krigsmak-
ten köpte tusentals iordon på det chassit"

r.ilket tilh-erkades i flera olika l?ingder. Det
första dry.ga halrdussinet tanlibilar, lere-
rerade 1941-1942, var av trp \bl'i-o L\--
l26DT, med hjulbas 3,8 m. Eftersom de

hade samma tankar som tidigare blev det

ett större överhäng baktill. Därefter åter-
gick man tiIl 4,1 m hjulbas: först tre bilar
på förstärkta chassin t1p LV132DS levere-
rade i början av 1943, men därefter blev
det under rnånga år bilar på chassin typ
IY 127D och DT.

Flygvapnets tankbilar var som nämnts
vanligen tvåhjulsdrivna, men i maj 1944

ler.ererades en unik fyrhlulsdriven tanlöil
på Yolvo TlV-chassi, som var en terräng-
gående version av rundnosen använd till
arrr-relastbiiar och dven till den berömda
KP-bilen. Tankbilen, som bara byggdes i
ett exemplar, tilldelades F 2. Bakgrunden
til1 beställningen är inte känc1, men för-
modligen var tanken att F 2 kuncle behöva
en tankbil med bättre framkomlighet när
man baserade sjöflygplan vid någon havs-

vik. Bilen hade samma tankutrustning
som övriga tankbilar och användes senare

av F 5 och F 9 til1s den kasserades 1966.

Under andra världskriget inmönstra-
des många civila fordon och Flygvapnet
tog pä så vis också över ett mindre antal
tankbilar som tidigare använts på civi-
la flygplatser. Dessa hade vanligen mer
strömlinjeformade tankar än Flygvap-
nets egna bilar, rnen oftast med ungef;ir
samma kapacitet: runt 3 000 liter. De var
Volvo-bilar av olika typer, frånsett en enda
Bedford WTL 70 av 1939 års modell (som

efter kriget blevbrandbil hos F 8).

Första fredsåren

Knappt ett år efter krigsslutet, i mars 19'16,

arbetade Flygvapnet fram ett iörslag på

fredstida tilldeLrlng arv stanltbrdon, a1ltså

lordon aigcla av Kunslis -\lai:t och Kro-
n.ur. srrln .1.'t .Li llcttc. Dc't totala behovet
.:.., :.,:t{1., ',,:..1,r: ,.,.S f.a r-ru On-rkring 600

.,.: r r'. rrrrri .:c i9 :rlnl tänns 1929),\'aral'
-- ..: ...:--r.,:r. De tlesta flottiljer hade tre
r ...:. ::',.:r F 1. F -1 och F 8 hade f,rra, medan
:: : ::: F 16 F l0 hade fem vardera.

1,1.,:trrtirrdot.ten ute på förbanden til1-
-.,:.ie Iormellt flottiljen snarare än divi-
..1,:icrlr.r. Tilldelningen av tankbilar var
iock i stort sett beräknad efter en bil per
Jivisior-r. I praktiken hade varje division
c,rta "sir-r" tankbil. Undantaget var F 21,

Det här år en av de civila tankbilar som Flygvapnet inmönstrade under
kriget, med mer strömlinjeformade tankar men i övrigt med liknande
utrustning. Bilen är baserad på en Volvo ur LVSO-serien från sent
193Gtal och fanns kvar i tjänst till sent 1940-tal.
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Tillsyn på linjen av en )26 lvlustang urstabsgruppen på F 16. trol ger
sommaren 1945. Det här var den första typen i Flygvapnets förbands-
tjänst som krävde 100/130 oktans bensin. Till höger skymtar en a\
flottiljens tan kbi la r, fortfa ra nde i krigstida flerfärgska moufla ge.

där det fanns en tankbil -,.ardera i Luleå,
Kalix och Kiruna. Det fanns inga egent-
liga reserver, varken lokalt eller centralt.
I händelse av trobilisering, om divisio-
nerna spridits ut på krigsbaser, hade
man om möjligt tagit med sig en tankbil.
Om den gick förlorad fick man klara sig
med tankning från bensinfat. Utrustning
för manuell tankning fanns därför l<r-ar

i tjänst under lång tid, cle1s i re s.'rv r-r.h
dels för anr-ändninq parallellt nred trnk'
bilarna.

Åren elter kriq.'t g.:l,r-"o...1i Ile.i;;.r'
de äldre tankl.Llal':r.: .:r:lt i ut och I..Ff
standardisera.le ..g :.', \ al\.Lr rLlnrlnL):irr,
Totalt ar.rskatt.,..:.. .911- 1919 omkrir.rg
65 sådirr.ra tanii.-::. \'anliqen hade de

den bullieir. C:', --.: :i;rs'11 ay iramskär-
mar, men 1916 -y-- \optr's ett ar-rttrl bl
lar med platt.r i:'::::s^.:rnrar som annars
bara förekorn,:r\r: -\rnrcln. Sannolikt
rörde clet sig trr:: ;::...ssLn frirn en annulle
rad armebest.i--:r::'.:. T.rnklLr ocl-r pump-
utrustning \'.rr r >irrri olorändrad sedan
1930-talet och :r-.'. i:.i.-,!1es tbrttnrande av
Ljungnrans.

Det hi'ir \'.ir :iriai: .:.sct r'rcl bör jan av
kalla kriget, mtrt :l L:ir: .r'. r. rof el ler epoken.

En typisk scen från åren direkt efter kriget, med en Saab B 18B från F

1;1 sorr skall klargöras. Förutom den rundnosade tankbilen syns under
o anet en handdragen kärra med ammunition och en batterikärra.

Det närmaste årtiondet kom efter hand en
del nya tankbilar. Dessutom ufvecklades
helt nya tekniker och nv utrustning för
tankning av flygplan, som så småningom
blev del av Bas 60-konceptet.

Målning och märkning
De tidigaste tankbilarna var mälade i
samtida civila kulörer, mestadels olika
gråtoner. Från omkring 1936 blev de flesta
sannolild målade i Årmegrått (en mörka
gråbrun Lrrlör) och den iårgen anrdndes
sedan till och från i mänga år, i man eller
blankform.

Från 1941 förekom det att en del
tankbilar målades i Arm6ns nya matta
fyrärgskamouflage, i "svart, gu1t, grönt
och brunt"; både utförande och exakta
kulörer kunde variera en hel del. Efter
kriget verkar man raskt ha återgått till
Arm6grått.

Till en början bar Flygvapnets fordon
en vit nummers§lt med kunglig krona
och löpnummer i svart. Från 1928 an-
vändes i stället normala civila registre-
ringsskyltar, med svart länsbokstav och
nummer på vit botten, tillsammans med
en vit och svart kronskylt. I slutet av l94l

infördes ett separat miiitärt fordonsregis-
ter, med (för tankbilarna) femsiffriga gula
nummer på svart skylt.

Det fanns till en början inget allmänt
system för märkning av enhetstillhörighet.
Ibland fiirsägs fordonen med enkel text
e1ler, från mitten av 40-talet, med intern
nlLlnrering inom flottiljen. Varningstex-
ten "-\1r'c,(el Eldfarlig Olja" rnärktes på
tirrken i rijtt, fr'ån on.rkring 194,1 ändrat
:ill .\ir;Ä.rt I/r//irrllqt'l vanligen mecl till
,.r {! s'...r i.' r r ".\ Io tur r.lr riii t -s/ e .iö r s dt t t r rc d gif-
:.-i :,;, r. :... 1 ii i-ir lr r{,lij r tl t s s o t rt, t'i t t d rt i rtg t ill
----. -. --- -'---- -i'.:'.'-L'. rif.r,L!//iril

)Iodellbvgge
För modellb),ggaren, som r.i1l göra ett
svenskt diorama, är utgängsläget ty\,ärr
inte vidare lovande. Ibäde ll72 och 1/48
finns olika byggsatser av T Fordar och di-
verse tidiga sovjetiska GAZ-lastbilar som
kan tjäna som grund för en Ford TT el
1er Ford AA, men tank av rätt typ får man
ordna själv.

De olika Volvo-versionerna beskrivna
ovan finns (ännu) inte alls i någon "flyg-
vänlig" skala, dven om enstaka lastbilsva
rianter gär att hitta i 1/,13 eller l/87. Det
närmaste i ll72 är en Volvo 810 brandbil
i metall från Editions Atlas där man i alla
fall kan plocka fronten och hjulen till en
tankbil ur LV80- elier LV90-serien. De
tidiga svenska tankarna har en distinkt
"tillpiattad" profil som gör det sr.årt att
plocka delar från någon samtida utlälrdsk
tankbil. Möjligen kan tanken från någor.r

modern, större tankbil i 1/87 passa soltl
utgångspunk, +lE

Stort tack till Sven Bengtson. Be.t Ånders-
son, Sven-Erik.Jönsson, Vi y' Kar sson och
Ljungmans/Wayne Museifören .g URL
http://www.ljungmans.org r för u nderlag trl

den här artikeln.

Leif Hellström har varit n.redlenr SFF sedan
1970-talet och har genonr åren skriv t ett antal
böcker och artrklar inom svensk och utländsk
flyghistoria. Han har åven ett intresse i militärfor-
don och har ti I och från sysslat med plastmo-
deller.

Tankbilarna sonr €\.':-.r=-. -?-C L947 känns igen på sina platta framskärmar och extra
skyddslrågarfranrt.--:".'- -rlrt2.divisionenpåF9ärunikgenomattdenhardivi-
sionsemblemet Borz: ^-:.. .- 3 a cirkel på dörren.

Foio Flygsta ben,/Krl gsarkivet
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