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Våra centrala 
stabers 
personalredulction 

F
örsvarets ledningsutredning (FLU) har bl a i uppgift att se över de militära centrala 
stabernas organisation för att söka åstadkomma personella besparingar i fredsor
ganisationen och samtidigt möjliggöra en samlokalisering av försvarsstaben och 
försvarsgrensstaberna till 'Bastionen' vid Lidingövägen. Avsikten är att flytta in 
hösten 1981. 

Mot samlokaliseringen har försvarsgrenscheferna i sina yttranden våren 1976 vänt sig lik
som cheferna för huvudavdelningen för marin- och flygmateriel i FMV. CFV:s inställning grun
dar sig främst på behovet av dagliga nära kontakter mellan flygstab och huvudavdelningen för 
flygmateriel, FMV-F. Motsvarande behov mellan t ex försvarsgrensstaberna föreligger inte 
tillnärmelsevis . 

•• Regeringsförslag har nu lagts om samlokalisering av de centrala staberna till 'Bastionen'. 
FLU:s minskningsmål, grundat på relativt ingående studier av stabernas personalbehov, stan
nade vid ca 260 personer av totalt 1 400. Propositionen har ökat reduktionen till 425! Att am
bitionssänkningar erfordras för att möjliggöra detta är uppenbart. Likaså kan besparingarna 
inte begränsas till kontors- och servicepersonal. Åtskilliga kvalificerade handläggare måste 
också inbesparas! 

En strävan är nu att först undersöka om vissa funktioner, representerade i alla fyra staber
na, kan koncentreras helt eller delvis till en av dem. Som exempel på sådana funktioner som 
kommer att undersökas kan nämnas underrättelsetjänst, planering och personaltjänst. 

Försvarsministerns tanke är också att öka delegeringen till lokala myndigheter. C FV anser 
dessa möjligheter begränsade. Vår nya flottiljorganisation är så tunn, att många befattnings
havare redan belastas av alltför många deluppgifter. 

Vårt numerärt minskande flygvapen har ett stort behov aven kvalificerad ledning med god 
kapacitet. Ett komplicerat stabsarbete förestår nu att minimera nackdelarna med den före
stående kraftiga personalreduceringen. • 



'Paris-salongen', del 2 : 

• FV.s senaste inköpta tp-Ip t Fpt -typen pro;ekterades tor sna rt 45 ar sedan. 

.... Efter Le Bourget
rapportens del 1 i 'FV
Nytt' 3/77 - som be
handlade diskuterade al
ternativ till nytt jetskol
flygplan för FV - följer 
här del 2, som behandlar 
alternativ till nytt trans
portflygplan efter DC-3. 
.. Enligt CFV:s program
plan 1978/79-1982/83 
skall flygvapnets trans
portflygplan TP79 (= DC
3) ersättas med början år 
1980. Denna ersättning 
blir möjlig genom att re
geringens anslag till för
svaret hamnade i ÖB:s 
'nivå B'... Flygvapnets 
nuvarande transport
flygorganisation omfattar 
för närvarande bl a sex 
DC-3/TP 79. Flygpla
nens tillverkningsår är så 
tidiga som 1943-45. Det 
totala flygtidsuttaget per 
flygplan varierar mellan 
ca 8 500 upp till ca 
29000 tim. .. .... 

--~*IILt---
s " 

D 
en första DC-3:an inköptes till 
flygvapnet 1949 och den se
naste (sista?) så sent som 

1976. Flygplan en har i allmänhet tidi
gare använts som passagerarflyg
plan i civila flygbolag , bl a i SAS . 
(Fortfa rande bedöms mellan 
2500-3000 DC-3 :or flyga på skilda 
håll i världen . Den första serie-DC-3: 
an jungfruflög 1936 1) - Använd
ningsområdet I fred har huvudsakli
gen bestått av materiel- och perso
naltransporter. Det årliga totala flyg
tidsuttaget i FV har va rit ca 2000 tim. 

Ersättningsbehov. - Ett flygplan 
som i FV-tjänst snart firar 35 år har 
naturligt nog ålderskrämpor . Dessa 
består bl a av måttliga fart- och last
prestanda samt stigande drift- och 
underhållskostnader . Som jämförel
se kan nämnas att det betydligt större 
och moder nare transportflyg planet 
TP 84 'Hercules' har lägre kostnad 
per flugen distanskilometer än vad 
TP 79 har. 

Mi nskn ingen av antalet basför
band samt kravet på bibehållen tak
tisk och operativ rörlighet ställer även 
krav på transportflygplan med lång 
räckvidd och stora lastmöjligheter . 

CFV har därför mot ovanstående 
bakgrund sett det som nödvändigt att 
påbörja studier för anskaffning av ett 
nytt transportflygplan som ersättare 
till DC-3 :orna. dessa våra "grand 
old ladies ' . 

•• Översiktliga krav. - Det nya 
fl ygplanet skall vara anpassat till flyg
vapnets bansystem och därmed kun
na flyga från samtliga freds- och 

krigsbaser. Flygsträckan bör ligga 
mellan 1 000 och 1 500 km. Marsch
farten bör vara en bit över 400 km / h. 
För att medge rörlighet för övriga 
flygsystem bör det nya flygplanet 
kunna ta både tyngre och mer skrym
mande last än dagens DC-3:or. Ur 
lasthanteringssynpunkt föredras last
ramp (baktill) framför sidodörrar 
(som är betydligt otympligare vid i
och avlastning; såväl arbets- som 
tidsmässigt ). 

Med ovan översiktli ga grundkrav 
har samtl iga på marknaden befin tliga 
transportflygplan i storleksklassen 
från DC-3:or till C-130 studerats. 
Större eller mindre flygplan, samt 
flygplan med extrema prestanda, vil
ka befinner sig på utprovningsstadiet 
(t ex Boeing YC- 14 och McDonnel1 
Douglas YC-15), kommer inte att stu
deras närmare. Detta främst beroen
de på att de större och exklusiva 
flygplanen inte bedöms ligga inom 
befintliga kostnadsramar , samt att de 
mindre fl ygpl anen inte uppfyller ställ
da krav på prestanda och utnyttjan
de. 

Då diskussioner och förhandlingar 
på regeringsni vå f n pågår om ett 
utökande av Sveriges fis kegräns, har 
FV även studerat transportflygplan 
som alternativt kan utnyttjas för ra
darövervakningsuppgifter. Detta har 
blivit möjligt sedan flera flygplantill
verkare bl a konverterat äldre trans
portflygplan för modernare sysslor . 
Ett allt ökande antal länders intresse 
att kunna bedriva övervakning av 
utökad territorialvattengräns har varit 
drivfjädern 

Inför flvgvapnets ersänning 
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Granskning av transportflygplan 
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Parisutställningen. - På flygut
ställningen i Paris / Le Bourget stude
rades följande transportflygplan (an
tingen "in live" och/eller "per pro
spekt" hos resp firmas representan
ter): 

• 	 C-130 "Hercules" I. 
• 	 L-400 "Hercules" II. 
• 	 C-160 "Transall " . 
• 	 Aeritalia G.222. 
• 	 Fokker F.27 (+"Maritime"). 
• 	 Hawker Siddeley HS.748 

( +"Coastguarder"). 
• 	 SAAB 1 084 "Transporter". 
• 	 Antonov An-32. 

•• Lockheed C-130 och L-400. 
Mer än 1 400 "Hercules" är i dag till 
verkade. Av dessa finns tre i FV. Erfa
renheterna är överlag mycket goda. 
Flygplanet tar ca 20 tons last genom 
en stor aktre lastramp. Antalet passa
gerare är maximalt 92. C-130 har 

• 	 Nedan : 'Ladyn ' med senaste ansiktslyftning
en .. 'Tri Turbo-T. Marschfart 370 km / h. Räck
vidd 5000 km. For havsövervakning. - T h: 
Lockheed L-400. 

RAOlONYHETER 
Nödijdio. - Garret{VISade upp dels .den ocksä kunhif användas av rtIddningsper

kanadensiska nödsändaren, dels den sona I. 

svens.ka. Enl uppgift väckte den svenska 


Radio. - Phi/ips/Magnavox ·/illverkar enversionen stort intresse. De kanadenSiska 
radio AR,C-t64, vilken omfattar bandenpilotÖma föredrar denna version framfÖr 	 " .......
-30-79.975 MHz FM och 108~159.975 MHz .den 'kanadensiska m~ii livMtsplaceri;),g_: 

:-... ,~. AM. Detta :{ij!iebär alt man -,::en och sam 
ma radio täcker in Mde ar'm~:pandet, tra


Bärbar radio. - Västtyska Lorentz (TH) fikledningsba,ndet samt stor del av strids

ställde ut en bärbar radio avsedd alt anledningsbandet. Radionäf tänkbar för 

vändas av markstridskrafter och med B3LA bra för direkt samverka.n med ar

gas.rnäsk pfJtagen. En:h.elt ny kombinerad mestridskralf~ir och/eller som radio för 

hörf~!8fon/mikrofon t71{hör radion. Hö(-I,e: samverkansgruppen. Radion::.drivs av 28V 

lefonf/n di/mpar allt yffie ljud och talel.la.s likström v8ft9r den även kiffjlutgöra re

upppfJ sidan av käken, varför denna radiO servra dio :j 83LA. Antalet förIIaIda kanaler 

torde vara utmärkt som ersättare till varierar, beroende pfJ typ av. manöverpa

HKP 4:5 ytbärgar-radiOTmr 17. Den torde nel, mellan 20 och 32. 


tryckkabin. Inköpskostnaderna har i Iym bl behålls, men att främst fart och 
dag ökat till 8 mIlj dollar (ca 40 milj maxlastprestanda minskar. L-400 :s 
kr) per flygplan. Och 1980 troligen till marschfart blir ca 460 km / h (jfr med 
45 milj kr. 540 km / h för C-130) och maxiasten 

Lockheed har under 1977 lanserat blir ca 10 ton. Priset 1980 beräknas 
en ny utveckling av den fyrmotoriga ligga ca 2 milj dollar lägre (s:a 35 milj 
C-130. Flygplanet kallas L-400. kr) för L-400 än för C-130. Seriepro
Flygkroppen blir i huvudsak densam duktion beräknas kunna starta 1979. 
ma , men flygplanet har endast två L-400 fyller väl FV:s krav på nytt 
turboprop-motorer. Detta innebär att transportflygplan som ersättare till 
fördelarna med lastramp och stor vo- DC-3. 

av lP 19/DC-3 - 'the grand old ladv' 
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Svenska SAAB 1084 'Transporter' 


Svenska Saab 1084 "Transporter". 
- Flygsalongen visade en skalmodell 
av SAAB:s transportflygplanprojekt. 
Ett flertal olika modeller har under 
senare år visats av SAAB i Linköping 
resp Malmö. Utvecklingen har emel
lertid lett fram till nuvarande konfigu
ration, som betecknas SAAB 1084 
"Transporter" . En prototyp kan ev 

C-160 "Transall". - 180 fl ygp lan 
har tillverkats sedan 1967. Produktio
nen har varit avbruten , men den be
räknas nu (något förvånande) tas upp 
igen under 1978, Franska flygvapnet 
har nybeställt 25. C-160:s prestanda 
betr lastförmåga, fart m m är jämför

väntas flyga 1979. Uppg!ften blir 
främst att flyga passagerare på så 
kallade "matarlinjer" på kortare di
stanser Kraven på flygfält skall där
för vara små . Två olika versioner 
kommer ev att tas fram. En version 
med tryckkabin för passagerare och 
en lastversion utan tryckkabin . 

Flygplanets marschfart är ca 375 

bara med " Hercules" . Tvåmotoriga 
"Transall " uppges ha följande förde
lar i förhållande till "Hercules": 
• 	 bättre ekonomoi på korta distan

ser. 
• 	 bättre manövrerförmåga i luften, 
• 	 bättre start- och landningsförmåga 

km/h och lasten Kan beslä äV Sv flii::;
sagerare eller ca 3 ton. Flygsträckan 
med tre ton last är ca 850 km . "Trans
portern" beräknas kosta 1,4 milj dol
lar (= ca 7 milj kr) , vilket måste anses 
vara relativt lågt. Prestanda vad gäl
ler fart , räckvidd OCII last är för FV 
dock begränsade, 

• 	 'Transporter' i sin nya konfiguration. 

på opreparerade flygfält , 
• 	 höj- och sänkbar flygkropp vid ur

och ilastning. 
Flygplanet C-160 har även stude

rats tidigare (medio 60-talet) och då i 
samband med att "Hercules" inköp
tes till flygvapnet. Dagens styckepris , 
11 milj dollar (ca 55 milj kr), förefaller 
dock vara något hög\. 

Fransk-tyska C-160 'Transall' 
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SOlljetiska Antonoll An-32 ~CLINE~••• 

•• Sovjetiska Antonov An-32. 
An-32 visades för första gången i 
västvärlden på Parisutställningen. 
Typen är en vidareutveckling av väl
kända An-24 och 26. Flygplanet är 
mycket intressant, eftersom det när
mast kan betraktas som en modern 
utveckling av F.27 och HS .748. Flyg
planet har tryckkabin och en stor 
lastramp för baklastning . An-32 har 
en räckvidd på 1 760 km med 5 tons 
last eller 52 passagerare. Produktio
nen beräknas starta 1978. Om flyg
planet kan bryta sig in på västmark
naden återstår att se. Prestanda och 
lastmöjligheter är dock så fördelakti- • . 
ga att An-32 mycket väl skulle kunna 
konkurrera med F.27 och HS.748 och 
därvid visa flera fördelar. Något pris 
är ännu inte officiellt. Det kan dock 
antas ligga i nivån 15-20 milj kr. 

• Lastrampen är "inkapslad" av tvä stora stjärtfe
nor. 

• 	 Överst: An-32 startar fdm opreparerad bana. De nya Ivchenko-turboprop
motorerna ger ca dubbla dragkraften visavi An-26. - Nedan: Tvll ex av ur
sprungsversionen. An-24 -> en //-14, Sovjets motsvarighet till DC-3. 

' I 

"
.:" 

'!.':" 

••. en konlcu,.;e~~kraltig-:olifs;der 
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FokkerF.27 

,--
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• '.fr. 

•• Fokker F.27 och Hawker 
Siddeley HS.748. - Både Fokker 
F.27 och HS.748 är beprövade flyg
plan so m tillverkats under snart 20 
år . Bägge byggdes ursprungligen för 
civilt bruk , men de finns nu i militära 
versioner med bred lastdörr på si
dan . Fram till 1977 har ca 700 F.27 
och ca 320 HS.748 byggts. Bägge har 
två turbopropmotorer. Dessa medger 

en marschfart på drygt 450 km / h . 
F.27 har med 5 ton last en räckvidd 
på ca 1 850 km , medan HS.748 med 
5 ton last en räckvi dd på ca 2 220 km. 
Flygp lanen kan på kort tid ändras 
från passagerar- till fraktversion . 

På Par isutställn in gen visades 
havsövervakningsversionerna av 
F.27 'Maritime' och HS.748 "Coast

guard " . Deras huvuduppgift är att 
kontrollera fiskefartyg m m med hjälp 
av radar och fotoutrustning. Även ut
rustning för sjöräddning och oljesa
nering finns . 

Flygplanen kostar bägge runt 20 
milj kr och kan i huvudsak sägas fylla 
kraven . På minussidan noteras 
främst avsaknaden av lastramp för 
baklastning. 

.."'\ 
\ 

Aeritalia G.222. - Aeritalias G.222 
är ett till talande medelstort trans
portflygplan . Flygkroppen påminner 
om "Transall " och " Hercules". Två 
motorer medger startsträcka på 
600-900 m och flygsträcka 700
4 300 km med upp till 9 tons last. 
Flygplanet har tryckkab in och last
ramp . 

Projekteringen påbörjades 1968 . I 
dag finns fyra prototyper tillverkade. 
Produktionen är upplagd mot 70 
flygplan . Italienska försvaret har be 
ställt 44 . 

Som ersättare till DC-3 skulle den 
väl fylla sin funktion . Priset, 7 milj dol
lar (ca 35 milj kr), anses något högt . 
Det innebär att G.222 :an får konkur
rens av både C-130 "Hercules" och 
L-400. G.222:an avses också komma 
att erbjudas i övervakningsversion . 

6 



Slutligt val av flygplan. - Vilket 
transportflygplan som kommer att 
väljas bland dessa redovisade (eller 
några andra) är ännu för tidigt att ha 
någon bestämd uppfattning om , Men 
om ekonomin inte var begränsande, 
torde de största fördelarna erhållas 

genom köp av fler C-130 "Hereules" 
för att komplettera de tre som FV re
dan har, Nuvarande anslag innebär 
dock begränsningar, som medför att 
endast ett fåtal C-130 skulle kunna 
inköpas, Det är därför i detta läge av 
större betydelse att väga och jämföra 

behovet av storlek och prestanda hos 
ersättarflygplanet med behovet av 
antal flygplan, Detta för att därige
nom nå en optimal lösning, • 

Roland S terner 

.Å. 	 Spanska C.A.S.A C-212 'Aviocar' är mindre än DC-3:an och tar tex bara 19 pers + 300 kg bagage eller ca 2 ton last, C
212 har två Garret TPE 331-5-251 C turboprop-motorer, Fpl har STOL-egenskaper o kan operera från opreparerade 
banor, Marschfart på 3 660 m = ca 350 km/h. Max räckvidd=ca 2000 km. Start- o landningssträcka . 410 resp 300 m. 
Max startvikt 6300 kg, Längd = 15,2 m, höjd = 6,3 m, spännvidd = 19 m, Har sålts i över 130 ex, till flera länder, C-212 
finns i flera versioner o planer finns på en rymligare version, för ca 30 pax, I/med nuvarande storlek/prestanda är C
212 sannolikt för liten o prestandasvag för FV . • Intressantare är fpl nedan (bl a pga st-priset, knappt 5 milj kr), 
Ahrens AR-404, som görs i Puerto Rico, 4-motorigt turboprop-fpl/4 G. M. Allison 250-8178 med 4 x 420 hk dragkraft. 
Den fyrkantiga konfigurationen påminner mest om brittiska 'Skyvan', men även om australiska 'Nomad' o spanska 'A
viocar', Fpl byggs helt i aluminium o är 14,7 m långt, 5,3 m högt, Spännvidden = 19,8 m. Fpl tar26-29 pers eller ca 4,3 
ton last. Max startvikt = 7350 kg, Räckvidd = 2 220 km. Start- o landningssträcka - 426 resp 336 m. Marschfart på 

T 	 3660 m ca 410 km/h. 

... Australiens G,A.F, N,22 'Nomad', litet STOL-tp-fpl, 

AMST Advanced Medium STOL Transport 
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USAF behöver ersättare för C-130 'Hereules' 


Behovssökning aven ersät
J~re till US Air.:.Force trans- '" 

:;::pörtflygplan ~~'30 'Hercu- ;::;. 
;:;ies' inleddes 19-73. Då bes- :,::.. 

lutade det amerikanska för
svarsdepartementet att 
McDonnell Douglas och 

..:.B.oeing skulle. tillverka var . 
;;'sjtt förslag tItt: :nytt trans- ': ,.: . 
;:,:portflygplan. >i:J~()jektet fick ::: 

benämningen AMST, vilket 
står för Advanced Medium 
STOL (Short-Take-Off and 

:::.Landing) Transport. 
. ,. ....'~ .'-,

,.:0 •• 

.... ~~. 'I '. 

McDonnel1 Douglas första prototyp 
YC-1S flög hösten 1975 - då med 
fyra Pratt & Whitney-motorer av typ 
JT8D-17. Denna prototyp har nu fått 
nya vingar (spännvidden utökad 
med 6,7 m) samtidigt som man testar 
ny motor på en av motor platserna. 
Det är en SNECMA CFM56 med stör
re dragkraft än JT8D-17. Prototyp nr 
2 har också blivit "provbank " för yt
terligare en ny motor, en Pratt & 
Whitney JT8D-209. Även denna med 
större dragkraft an ursprungliga 
JT8D-17. Med de större vingarna 
provar man samtidigt förmågan att 
kunna bara mera inre bransle. Detta 
för att slippa att hänga yttre bränsle i 
extratankar under vi ngarna. 

Boeings första prototyp YC-14 flög 
mer än ett år senare efter det YC-15 
inlett sina provflygningar. Detta var 
dock en planlagd skillnad i utprov
ningsprogrammen. Tid sdifferansen 
kommer inte att påverka resultat av 

• Med lull reversering STOL-landar YC-14 (inkl24 lon lasl) på 360 m. 

• Boeing YC-14:. IvA molorer ilr slarkare iln YC-1S:s lyra tillsammans. 

konkurrensförförandet att få fram EN 
vinnare. YC- 14 är 'endast ' tvåmoto
ngt (två General Electric CF6-50) 
Likval har Boeing-skapelsen större 
drag k raft än fyrmotoriga YC-15. Det
ta även om McDonnel1 Douglas byter 
till någon av de nya, starkare mo
torerna. Även för YC-14 kan det bli 
aktuellt med ett motor byte. Men då 
gäller det bara en utvecklad version 
av den redan befintliga. Boeing har 
liksom McDonnel1 Douglas nu två 
testprototyper flygande. 

Vid flyguppvisningarna på Le 
Bourget visade man, visserligen med 
tomma flygplan , att det ar frågan om 
flygplan med verkliga STOL-prestan
da Dock kan sägas, att YC- 15 var nå
got 'hand ikappad ' vad gäller land
ningsprestanda i förhå llande till YC 
14 . Pga motorprovningarna med 
CFM56 (på vi lken ingen reversering 
ännu finns) kunde man endast rever
sera två av de övriga motorerna. På 

YC-15 har man annars löst reverse
ringen på konventionellt sätt. Men på 
YC-14 har man lagt motorernas ut
loppsdelar ovanpå vingarna och där
med fått en lösning, där man leder 
den reverserade luftströmmen snett 
framåt-uppåt. På detta sätt uppstår 
vid reversering på t ex opreparerade 
banor inget dammoln efter flygpla
net , vilket är fallet v id reversering 
med både C-130 och YC -15. De två 
flyg planen YC-14 och YC- 15 ski ljer 
sig från varandra , rent generellt , ge
nom att man på YC- 14 gått in för tek
niskt nytänkande med fler komplice
rade lösningar än på YC- 15. Trots 
mycken annan ny teknik utnyttjar 
McDonnel Douglas mer konventio
nellt tänkande på YC-15. Svaret på 
vi lken flygplantyp USAF föredrar och 
kommer att välja dröljer säkert till 
medio 1978. Eventuellt finns det (pa
radoxalt nog) marknad för båda två. 
Det ena militärt och det andra civilt. 

• YC-14:s maxslarlvikl är 107 ,5 lon. 

Text: ULF HUGO 
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Blir det AMST-projelctet eller••• ~Hercules~? 


• Mc Donnel Douglas YC-151år kanske i bästa lall nöia sig med en civil marknad? 

•• Vad är då orsakerna till att USAF 
vill ha AMST som ersättare till C-130? 
Frågan är berättigad. 

För 25 år sedan kunde 16 av US 
Army's 19 divisioner transporteras 
med C-130, tillsammans med all ut
rustning som var nödvändig. I dag är 
siffran tre divisioner av de 16 som 
finns operativa. 32 proc av US Army's 
totala tonnage (under de första 30 
dagarna vid en konflikt i Europa) 
skulle C-130 och C-141 orka med att 
transportera. 

I Europa finns det 242 flygfält med 
600 m bana från vilka AMST kan ope
rera. Men det finns endast 84 flygfält 
med 900 m bana från vii ka C-130 kan 
operera. Ett förhållande på 3:1 i till
gång på använd bara flygfält. 

C-130 är relativt sårbar för vanlig 
luftvärnsbekämpning pga sin relativt 
flacka anflygningsbana, 2,5 0 glidba
na. YC-14 och YC-15 kan göra anf
lygningen med 6,5 0 glidbana och på 

• YC-15 lastar max 28,2 ton. Landar då på ca 650 m. 

så sätt undgå att komma in i räckvid
den för fientlig luftvärnseld. 
•• C-130 kan endast transportera 
55 proc av US Army's utrustning som 
tänkts för framtiden (1982). Och bara 
4 proc av dess eldkraft AMST är 

' byggd för att ta 100 proc av den ut
rustningen l 

För att förflytta en brigad 800 km 
skulle det behövas 335 flygningar 
med C-130. Dessa måste komplette
ras med 105 flygningar med tp-jätten 
C-5 'Galaxy', så att även den större 
och mer skrymmande utrustningen, 
som C-130 inte kan lasta, kan överfö
ras. För att klara detta på 48 tim skul
le det ford ras 84 C-130 och 18 C-5. 
Samma jobb klarar 85 flygplan av typ 
YC-14 eller YC-15 Det är skillnad 

' det. Och därmed svaret på frågan om 
AMST -projektet. 

Vid jämförelse av lastutrymmet 
mellan AMST och C-130 noteras, att 
AMST kan ta sju standardlastpallar 

och 40 soldater medan C-130 tar 5,5 
lastpallar eller 2,5 dito och 40 solda
ter . 
• Men, det finns ett stort MEN i den 
här transportflygplanfrågan. Har 
USA F verkligen råd med AMST? 
Ekonomin är ansträngd av inköpen 
av F-15 'Eagle' samt av affären med 
B-1 kontra "cruise-missile" + moder
nisering av B-52/FB-111. Vilken väg 
president Carter än väljer blir den 
mycket penningslukande. Därför kan 
den verkliga striden om ett nytt trans
portflygplan tänkas komma att stå 
mellan AMST och en uppiffad version 
av Lockheed's C-130H 'Hercules'. 
Det har nämnts att chanserna för att 
överhuvudtaget få igång en produk
tion av AMST bara är 50 proc. 

Sedan C-130 började produceras i 
början av 50-talet, har inte mindre än 
1 450 hittills tillverkats. Och produk
tionen är fortfarande sex flygplan per 
månad. Den 'Hercules' som är aktuell 
för studierna nu, har fått namnet C
130 'Option IV'. Modifieringarna 
(jämfört med C-130H) består av att 
förstärka vingarna, förlänga flygkrop
pen med 2,5 m samt att förstärka 
landställen. Trots detta kommer inte 
detta nödlösningsflygplan att kunna 
lasta en stridsvagn av typ M-60 eller 
ett pansarfordon av typ MICV, vilka 
kommer att utgöra standardenheter 
inom US Army på 80-talet. Detta helt 
enkelt beroende på att dessa pjäser 
är för stora. (Eller att nya C-130 allt
jämt är för liten.) 

En slutsats är dock klar: USAF har 
med Boei ng YC-14 och McDonnell 
Douglas YC-15 två högt kvalificerade 
alternativ i transportflyg-frågan. Om 
bara tillräckligt antal dollar funnes 
skulle framtiden för AMST vara 
otvetydig. • 

Ulf Hugo 

• YC-15:s klallarrangemang. 
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li- li- "SlUlan har sA fA:haft en proposition att t~cka för sA myt~ 
ket", skulieman kunna 'travestera gamle Churchill. De fAä(~ 
som, under' mer än 30 Ar utan egentliga resurser och ofta pA fri

,tid, strävat, med att lägga grunden till ett flygvapenmuse~m. 
Proposition 1975176:"~~ blev der~. belöning.;;Jt. Arbetet:;är 
Inte slut därmed - snarare tvärtorJ1,:~:'Nu gäUer :Cf.~t att lösa iäJ
teuppglften att till rimliga kostnade~ skapa ett 'modernt, raHö
nellt museum. Ett muSeum där aUa intresserade - såväl FV
personal ~m forskare,"nostalgiker", vanliga turister och skol
ungdom kan studera vart flygvapens utveckling. Över 60 års 

- ingenjörsv,etenskap på"det flygtekrii$Ka områd~ikommer äntli
gen att kunna salubjudas allmänheten. l:/- I denna korta artikel 

". presenter.s den nya administrativa myndighet som har att styra 
bl a med det nya Flygvapenmuseet. l::i- ~. l::i-

A
 
rmemuseum i Stockholm och De tre museerna led s aven styrel

Marinmuseet och modell  se som har följande sammansättning: 

kammaren i Karlskrona sam Riksdagsledamot Evert Hedberg, 


manfördes den 1 juli 1976 till en ny Halmstad, (o rdförande) . 

myndighet: " Statens Försvarshisto Riksdagsledamot Ulla Ekelund, 

riska Museer". Den 1 juli 1977 under Ängelholm. 

ställdes det då nya Flygvapenmuseet Kommunalrådet Gunnar Arkehed, 

denna myndighet. Provisoriet "FV Linköping. 

Malmensamlingar" gick dessbättre Landsantikvarien Erik Hofren, Fa

efter en relativt kort tillvaro till histo lun, (museiexpert). 

rien - som sig bör i museisamman Konteramiralen Gunnar Grandin, 

hang. (FMV representant) . 


Översten 1, Carl Herlitz, (CA re
presentant) , 

Kommendören 1, Lennart Ahren, 
(CM representant ), 

Översten Gösta Norrbohm, (CFV 
representant), 

De tre museicheferna deltar i över
läggningarna enl följande 

Styresmannen för Armemuseum, 
Olle Cederlöf, ingår i styrelsen so m 
ordinarie medlem 

Chefen för Marinmuseum, Peter 
von Busch, som föredragande , 

Chefen för Flygvapenmuseum, 
major Axel Carleson, som föredra
gande, 

Som särskild föredragande funge
rar kanslirådet Britta Ekberg. 

Regeringen utfärdade den 2 juni 
1977 en förordning med Instruktion 
för Statens Försvarhistoriska Museer. 
Enl denna har försvarsmuseerna till 
uppgift att bevara föremål av betydel
se för kunskapen om det svenska 
försvarets verksamhet och utveckling 
genom tiderna, Museerna skall även 
verka för att information sprids om 

Den svenska regeringen gav 
medio mars -77 sitt tillständ till Flygvapnet "exporterar" Drakar 
att tvä utgallrade J 35A 'D ra
ken ' (frän F16) skulle fä över och museer urmonterades all kostnader för transporter o d -
lämnas som gåvor till Duxlord sekretessbelagd utrustning: A) har resp mottagare stått för, 
Aviation Society (Bedford, Igenkänningsradarn samt yttre 
Storbritannien) och Deutsches lastbalkar med vapen, B) jakt I Storbritannien gjordes vis
Museum (Munchen , Förbunds radarn, C) navigeringsradarn , sa efterforskningar om huruvi
republiken Tyskland) , Gåvoö D) skjutberäknaren samt El vis da chans finns för Sveriges nya 
verlämnandena skedde i två sa delar av gyrosiktet - men ej flygmuseum att framdeles ev 
etapper . Den 'brittiska' Draken huvudet. skulle kunna erhälla något ex
(serie-nr 35075) överlämnades Kostnaderna för de bägge emplar av de hos oss saknade 
08-16 av flyga ttachen, ÖV Win gåvorna i samband med över flygplanen 'Spitfire' Mk.19 och 
qvist. Den 'tyska' dito (serie-nr lämnandena uppgick för givar 'Mosquito' Mk.19, 
35086) överlämnades 09-05 av na FV/ FMV till knappt 20 000 Den på Duxford airfield över
ambassadör Backlund , kr. Resterande utgifter  i form lämnade F16-35:an fick några 

Före leverans till resp länder av skatter, tullar m m samt dagar senare fint sällskap , Då 

• Öv John Winqvist lick lackpresenl Iran Duxlord Av,al,on Soclely. 

anlände nämligen en 'Concor
de' (det första förserieflygpla
net, 01 G-AXDN) Dessa två 
deltavingar skall nu av ouxford 
Aviation Society, i samarbete 
med Impenal War Museum, 
konserveras och ges framträ
dande plats för alla hugade 
museibesökare, Och de är mer 
än mänga däröver l 

Munchen-35:an kommer (i 
det 1978 hela 75 år gamla 
Deutsches Museum) om tre år 
att utställas bredvid en F-1 04G 
'Starfighter' och en prototyp av 
Panavia 200 MRCA 'Tornado',. 

Jahn Charl,,';/le, FJK 

• 35075 Draken lar dela rum med 



..~-
försvaret i äldre tider och dess roll i 
samhällsutvecklingen . 

..... 
-. ~ 

'-:Apropil"F/ygvapenmuseet: 
•• Den nya organisationen Innebär 
inte något genomgripande nytt för de 
två äldre museerna. - Desto mer be
tyder den för det nya Flygva
penmuseet. Museet har blivit en 
etablerad institution med särskilda 
anslag och på sikt en fast organi
sation. För de få anställda innebär 
detta givetvis en ny och positiv trygg
hetskänsla. För ÖFS - Östergötlands 
Flyghistoriska Sällskap - innebär det 
att föreningens mål har nåtts: Vi har 
fått ett flygvapenmuseum i Linköping! 
Åratal av frivilligt och uppoffrande ar
bete utan ersättning har gett resultat. 
Men ÖFS kommer Inte att förtröttas 
och slå sig till ro. Föreningen skall 
fortsätta som stödförening för 
museet. Alla väntar nu på att spaden 
skall sättas I jorden för en rationell 
och handikappvänlig museibyggnad. 

Styrelsen arbetar nu bl a med att 
efter mönster från Marinen skapa de 
olika museernas "Museikommitteer". 
I dessa skall stabs- och förvaltnings
personai i samarbete med styrelsen 

St.tllns FOn~.nh.it;tOlilk. Mu..... 

FLYGVAPENMUSEUM 
..... ~.::.. ·MALMEN 

,> ' '~ ~;~~3 U.köping 

I va··018·········· o
.

på det 
,~ första spadtaget 


och museicheferna se till att ingen 
materiel av betydelse försäljs, för
störs eller hamnar fel. Föremål och 
dokumentation, som är av betydelse 
för att belysa resp försvarsgrens ut
veckling, skall införlivas rätt 
museums samlingar. 

• Styrelsens viktigaste uppgift under 
det närmaste året är för flygvapnets 
del mycket positiv: den skall med 
kanslirådet Britta Ekberg som huvu

dansvarig ägna sig åt att stödja upp
byggnaden av det nya Flygva
penmuseet. (FLYGvapenNYTT 
lovar återkomma härtill.) 

Men glöm inte: Har Du något som 
Du tror kan vara av flyghistoriskt vär
de - kontakta FV-museet l OrigInal
skrifter och bilder t ex får Du snabbt 
tillbaka efter avfotografering l • 

Gösta Norrbohm 
(styrelsemedlem) 

Den 5 september -77 överläm
nades en J 35A "Draken" till 
Deutsches Museum i Munchen. 
(Adam-versionen. som de se
naste tio åren bara funnits på 
F16 i Uppsala. har nu utgått ur 
FV-organisationen.) Det aktuel
la Draken-flygplanet är en gåva 
frän det svenska flygvapnet och 
Försvarets Materielverk. Den 
tio ton tunga gåvan överlämna
des (på flygfaltet Furstenfeld
bruck) av ambassadör Back
lund till generaldirektör S tillge r 
vid Deutsches Museum. 

Gåvo-Draken flögs ned av 
övlt CARLBERG från F16. För 

dettabrodern 01 G-AXDN Corcorde. 

åldrar och kon) skall ges chansDraken, Draken Liber alles ... till närstudium av förarsIts och 
instru ment paneler. 

Vår svenska Draken-stolthet 
kommer då att vara i utmärkt 
gott sällskap i detta sitt sista vi

att s a s gå säker genom nord rad i avvaktan på att en ny ut lorum Ty Deutsches M useu m 
Europas luftleder "lotsades" ställningshall I Munchen äger fina rellk-flygetyg från Li
museiföremålet av mj Chris museet skall bi l k lar. Därefter lien thais. Wrights och Bleriots 
tiansson i en SK 60D från avser man att hanga upp den epoker. Richthofens Fokker 
F18/Tu lli nge. Mellanlandn ingar kraftsmäckra maskinen, så att och de första tyska raket- och 
för tank ning utfördes i Ängel hugade besökare på bästa sätt Jetflygplanen från VK 2 gör to
holm, Oldenburg och Pferds skall kunna studera den unik talbilden än mer spånnande 
feld. intressanta dubbeldeltaformen. och fantasieggande. - Sämre 

F16-35:an kom efter över Dessutom skall en brygga leda öden kan en 35-pensionär rö
lämnandet att sakkunnigt ned fram till cock-plt/förarkabinen, 

na _ 

monteras och ställdes så i för- så att alla flygentusiaster (alla IlemWi1!/ Sd rll l/: 

• Fr v: M/ Christiansson. ovft Ca r/berg, ambassadör Back/und + gen dir Stil/ger. 



111- 111- I samarbete med flygvapnet och marinen har Saab
Scania gjort försök att bärga delar av det Viggen-flygplan 
som i våras störtade utanför Fjällbacka på västkusten. Till 
sin hjälp hade man en fjärrstyrd obemannad undervattens
farkost försedd med griparmar och "ögon" i form av TV
kameror. 111- Farkosten, som kal/as 'Saab-Sub', kan an
vändas för arbeten på havsbotten ända ner till 700 meters 
djup. Den presenterades i våras på en stor havsteknisk ut
ställning i USA och prototypen har sedan under sommaren 
provats i praktiskt arbete både i Östersjön och GulImars
fjorden . 111- 111- 111

'SAAB-SUB' 
robotensom 

går till botten 

medjobbet 

U 
tvecklingsarbetet har pågått stora eller som är helt omöjliga att ar
vid Saab-Scanias flygdivision beta i med konventionellt utrustning . 
under ett par år och har varit Systemet kan anpassas för arbete 

inriktat på att mÖjliggöra arbete i mil  t ex i hög temperatur eller i radioaktiv 
jöer där påfrestningar och risker är strålning . 

.;....':... ,., .... 

Rörlig TV-k"mera pli vridbord 	 o'jupgivar-membian 

Arbetsmanipulator 
("slave"~arml 

Fast mont.erad TV-kamera 

Korg för. uppsamling 
~ 

av prov·er:etc . .•.:;.... 

' 
., UNDERVATTENSFARKOST UTAN FLYTKROPPAR 

." 	 ...: 

KONTAKT 

'o/med
~ 

• 	 'Saab-Sub' liras ned IrAn marinens ubtHs· 
bärgningslartyg 'Belos '. 

I Saab-Sub-systemet ingår för
utom arbetsfarkosten också ett ma
növerru m från vilket operatörerna via 
en kabel kan styra farkosten samt di
rigera och övervaka arbetet. Farkos
ten är försedd med tre mekaniska 
griparmar, varav två huvudsakligen 
är till för att hålla den på plats medan 
den tredje utför arbetet. Två TV
kameror övervakar vad som händer 
och levererar bilder till monitorer i 
manöverru mmet. 

... 
0, . ~ 

n7'.'ltt-~~.L.-L.LT.ansponder 

Behållare 
for elnik
a.~~rater 

Kompeiisator för hydrau,lsystemet 

~ 
~ -. 

-. 



• 	 S~ här ser det ut i operatörernas manöver
rum . På TV- skärmarna 'ser' operatörerna {Jt 
farkos ten. Via kabeln fr~n fartyget ned till 
roboten beordras s~ arbetsuppgifterna. 

•• Arbetsfarkosten väger ca 3 ton 
och är 3,5 m lång. Den är försedd 
med sju hydrauliskt drivna propellrar 
och med hjäl p av ett elektroniskt styr
system kan operatören manövrera 
farkosten i alla riktningar. Styrsyste
met kontrollerar också automatiskt 
på vilket djup farkosten befinner sig 
samt kurs och höjd över botten . 

Arbetet på havsbotten dirigerar 
operatören med hjälp aven arbets
manipulator av "master-slave" -typ. 
Det innebär att när operatören uppe 
vid ytan rör sin robotarm , så kopieras 
rörelsen av armen nere på farkosten. 
Den kraft som griparmen arbetar 
med är direkt proportionell mot ope
ratörens muskelkraft men förstärkt 
13 gånger. 

Känsligheten i systemet är så stor 
att farkosten faktiskt kan treva sig 
fram om sikten är dålig. 

•• En av de två TV-kamerorna är 
fast monterad , medan den andra sit
ter på ett vridbart bord, så att den 
kan se i olika riktningar . En kraftig 
belysningsutrustning ger det ljus som 
erfordras. I en särskild låda medför 
farkosten verktyg och byte av dessa 

• 	 Bilden visar principen för 'Saab-Sub', dess funktion . Ombord p~ ett fartyg finns opera törer I ett 
manöverrum, fran vilket de fjärrstyr farkosten /robo ten. Med hjälp av TV-kameror och skärmar ar' 
operatörerna robotens ögon, medan arbetsmanipula torn och h~lImanipulatorerna är operatörer
nas armar; 'master-slave ' alltsk 

kan ske under vatten, vilket givetvis 
spar tid. 

Eftersom farkosten kan arbeta på 
avsevärt större dju p än dykare och 
dessutom kan arbeta utan avbrott , 
kommer nya arbetsområden (som ti
digare legat utom räckhåll) att öpp
nas , Ett aktuellt exempel där Saab
Sub :en kan tänkas göra insatser är 

ombord på katastrofhotade oljeplatt
formar , 

Saab-Sub har utvecklats i samar
bete med det amerikanska dykerifö
retaget Oceaneering , som nu med
verkar vid marknadsföringen, Beslut 
om tillverkning kommer troligen att 
fattas vid årsskiftet. • 

'FMV-A kwe"i' 

Bärgningen av ITomcat1och IPhoenixl 

I september -76 kasade an av US 
Navy:s F-14 'Tomeat' i sjön från han
garfartyget 'John F. Kennady'. Mad i 
djupat utanför den skollaka kusten for 
den hamliga roboten 'Phoenix'. Eli fa
brilt sökande vidtog. I hjälparbatat del
tog ubåtbärgningsfartyget 'Sunbird', 
bogserfartyget 'Shakori', dJuphavsfar
kosten 'Nr-1' samt ('Saab-Subs' ameri
kanska motsvarighet) 'CURV 3', t v. Ef
ter 1 '" månada sökjobb oeh bärgnlngs
försök i hårt väder återbördades såväl 
rb aom fpl, t h. 
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"Vi har redan i dag ett fullt far
digt system för förbands
bruk", sager proJektprovfly

gare Ulf Frieberg på Saab-Scania om 
JA 37, vårt svenska flygvapens nya 
jaktflygplan som skall börja tas i bruk 
nasta år. "Alla vitala systemfunktio
ner har verifierats och min bedöm
ning ar att JA 37-systemet ligger val i 
nivå med - och i vissa avseenden 
t o m före l - de modernaste utIand
ska motsvarigheterna. Detta galler 
inte minst jakt-Viggens radarprestan
da. L M Ericson :s JA-radar ligger åt
skilliga år före något annat euro
peiskt system. Det tillhör dar med det 
basta som i dag existerar i fråga om 
rackvidd , störfasthet och tillförlitlig
het", sager Frieberg och tillagger , att 
detta konstaterande ar grundat på 
mer an fem års omfattande flygprov 
med radarn. Det man nu sysslar med 
fram till ca leveransdagen kan man 
kalla finslipning av serie-radarns s k 
mjukvarusida. Tack vare pulsdopp
ler-radarns unika rackvidd och höjd
tackning, kan en rote JA 37 i s k pat
rullbana vid kusten avspana ett lika 
stort luftrum , som det i dag kravs en 
hel division för att klara av utan puls
doppler-radar l 

Till JA 37:s effektivitet bidrar i hög 
grad aven den nya och unika kabin
presentationen, som utvecklats av 
Saab-Scania samarbete med 

- ett verkligt 
l110dernt jaktflygplan 

Svenska Radio AB (SRA). Systemet 
ar uppbyggt kring tre elektroniska in
dikatorer som avsevart underlattar 
flygförarens arbete. I presentations
systemet ingår en förenklad kartbild 
som visar alla egna baser, eget luft
varn och framför allt den taktiska si
tuationen som dels baseras på data
länkens STRIL-information, dels på 
flygplanets egen radar . Prov har visat 
att systemet aven klarar många situa
tioner med nedsatt markstridsled

ning. Även om kontakten med STRIL 
bryts , har det visat sig att föraren 
med flygplanets egen radar kan ope
rera förvånansvart val. Denna förmå
ga till autonomt-upptri3.dande ar gi
vetvis ytterst vardefull i krig, då 
stridsledningen ar ett viktigt mål för 
fientliga anfall. 

•• Hög navigeringsprecision. - Till 
de stora nyheterna i JA 37 (vid sidan 
av den "jaktanpassade" motorn 
RM8B ) raknas aven tröghetsnavige
ringssystemet, som utvecklats av 
amerikanska Singer-Kearfott. Även 
flyg utprovningen av detta system vi
sar mycket goda prestanda, dvs navi
geringsprecision . - Den nya centrala 
datorn (dator 107), som aven den ut
vecklats av Singer-Kearfott, har un
der utprovningen uppvisat mycket få 
problem. Serietillverkningen sker på 
licens vid Saab-Scania. Utprovning
en av den helt digitala styrautomaten 
(som utvecklats av Honeywell i sam
arbete med Saab-Scania och tillver
kas av Saab-Scania) har gått snabbt. 

• Jakt- Viggens cack-pit. 
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För närvarande pågår finslipning av 
flygegenskaperna på ett sätt som inte 
varit möjlig med tidigare icke-digitala 
system . 

Även om JA 37 i första hand utfor
mats för att bekämpa fientliga flyg
plan på avstånd under alla väderför
hållanden ("intercept"), kan flygpla
net även mäta sig med utpräglade 
kurvstridsflygplan (i s k "dog fight"). 
Detta tack vare jakt-Viggens radar 
och avancerade robotbeväpni ng. 
JA 37 kommer snabbt till skott tack 
vare dess unika radar, siktessystem 
och manöverlogik. Systemet möjlig
gör en snabb låsning av radarn utan 
tidsödande studium av radarindika
torn på instrumentpanelen. Enbart 
siktlinjesindikatorn möjliggör kom
plett manövreri ng av vapensystem 
och radar. Systemet gör det också 
lätt att växla från jakt- till attackinsats. 

•• Låg förarbelastning. - Efter det 
omfattande utvecklingsarbete som 
ägnats åt man-maskinintegrationen 
och efter ett stort antal helt realistiska 
prov kan man redan nu konstatera, 
att även mycket svåra uppdrag kan 
genomföras med låg förarbelastning. 
Resultatet blir alt flygplanet blir mera 
effektivt i sin roll samtidigt som flyg
säkerheten ökar. 

En stor ekonomisk vinst blir att in
flygningen av nya förare på JA 37 
kommer att ta kortare tid än vid före
gående flygplantyper. Ytterligare ett 
mått på flygplanssystemets effektivi
tet är också , att full förmåga att ut
nyttja flygplanet operativt kan bibe
hållas med endast ca 100 flygti m per 
förare och år. Denna JA 37-egenskap 
torde vara helt unik' 

Med den korta förvarningstid som 
kännetecknar det svenska luftförsva
ret är det väsentligt , att föraren 
snabbt kan "greppa" över vitala sy
stem i kabinen . Detta bidrar i hög 
grad till att klargöringstiden mellan 
uppdragen kunnat begränsas till 10 
min . Detta väsentliga konstruktions
måi har nåtts bl a tack vare den cen
trala kalkylatorn med ett hopvävt 
elektroniksystem , där alla kompo
nenter är förbundna med varandra 
och där man har ett väl avvägt pre
sentationssystem för föraren . 

•• Vapen . - Även om jaktrobotar 
utgör huvudbeväpningen i JA 37 har 
flygplanet även en mycket effektiv 
automatkanon inbyggd i flygkrop
pens undersida. Kanonen (som an
passats till jakt-Viggen av det schwei
ziska företaget Oerlikon) har avsevärt 
mycket större effekt än hittillsvaran
de 30 mm automatkanoner. I själva 
verket har vid skjutning mot luftmål , 
på låg höjd och i hög fart, en projektil 
från den nya kanonen samma ge

• Fyra generationer jaktfpl: J 29F, J 32B, J 35F + JA 37. Fpl för svensk miljö. 

nomslagskraft på 1 500 m avstånd 
som en konventionell 30 mm auto
matkanon (Aden / Defa) har omedel
bart efter att projektilen lämnat myn
n i ngen' Tack vare den låga bansän k
ningen hos projektilen minskar sik
tesproblemen även vid branta sväng
ar. 

JA 37 har också ett unikt radarba
seraf akansikte, som gör det möjligt 
att nå skjutläge på väsentligt kortare 
tid än som tidigare varit möjligt . Det 
nya siktet kan betraktas som ett lika 
stort steg i utvecklingen som steget 
från 3D-talets fasta sikten till 40-talets 
gyrosikten. 
• Robotbeväpningen i JA 37 består 
dels aven radarrobot för aliväderan
vändning , dels aven IR-robot för vi
suella förhållanden. - Som radar ro
bot kommer den engelsk-amerikans
ka H. S. "Sky Flash" (RB71) helt san
nolikt att användas. Integrationsarbe
tet pågår för närvarande och några 

större problem förutses inte. - Vid 
Saab-Scania utvecklas för närvaran
de en IR-robot (RB72) som var ett al
ternativ till beväpningen på JA 37. 
Den utmärker sig bl a för en betydligt 
känsligare och därmed effektivare 
målsökare än någon annan känd IR
robot . 

Det är dock inte troligt att JA 37 ut
rustas med just denna robot. CFV har 
nämligen vid upprepade tillfällen 
klargjort sin inställning betr det 
svenska IR-jaktrobotalternativet, 
RB 72. CFV har även vid särskild 
föredragning för försvarsministern 
anmält, att det är omöjligt att in plane
ra RB 72 inom gällande planerings
ram - om någon flygplanersättning 
skall kunna ske i enlighet med givna 
direktiv. Dessutom finns fullgoda och 
billigare utländska IR-jaktrobotar . Val 
av IR-robot kommer att ske snart , i 
början av -78 • 

H. C .A + 1. Ch 

• T v, under fp l-kroppen, sitter den schweiziska automatkanonen/Oerlikons KCA
akan. T h, emot vingen, hänger (den för dyra) RB 72 + RB 71 'Sky Flash '. 



GOTT NYTT ÅR! 

Forsknings- och utveck
lingsarbetet vid Saab
Scanias Flygdivision betr 
komposit-material är långt 
framskridet och i dag flyger 
exemplar av 'Viggen' med 
detaljer av kolfiberarme
rad plast, d v s komposit. 

Sedan slutet av 60-talet har det 
här arbetet pågått vid Saab
Scania. Förutom de detaljer 
som redan nu provas i praktisk 
flygning, pågår konstruktion 
och provtillverkning av nya kol
fiberarmerade plastdetaljer för 
framt ida användning. För A20 
och B3LA projekteras åtskilliga 
delar i kompositmaterial. 

Förutsättningar för kompo
sit-material i flygplantIllverk
ning har förbättrats avsevärt de 
senaste åren. När Saab
Scanias Flygdivis ion först bör
Jade med komposit var det 
framför allt viktbesparingarna 
som var den stora fördelen. I 
dag talar nu också allt för att 
till verk ningskostnaden snart är 
nere på en rimlig nivå jämfört 

Viggen-CJelar.-av komposit ~ 


med dagens material - stål och 
aluminIum", säger civilingenjör 
Erik Bergs/ed/ vid Saab
Scania. 

Framställningen av kompo
sitdetaljer i flygplan blir alltså 
kostnadsmässigt sett alltmer 
intressant Prestandamässig t 
är ko lfiberarmerade pIastdetal
jer klart överlägsna de metaller 
som i dag används. Det har 
forskarna världen över haft 
klart för sig i många år. 

" Den kolfiberarmerade plas
ten har en styvhet och hållfas t
het mi nst lika bra som ett gott 
stå l och en vikt som kan jämfe
ras med magnesium . På t ex en 
bakkantslucka av ko mposit 
som i dag fi nns i vissa exemplar 
av Viggen - har vi gjort en vikt
besparing som överstiger ca 35 
proc . Man kan emellertid inte 
räk na denna viktbespar ing pli 
den totala flygplanvikten vid 
maximalt utnyttjande av kom

posi\. Viktminskning på fl yg
plan är dock av oerhört stor be
tyd else. Med mer komposit i ett 
fl ygp lan, kan man få ned dess 
storlek. Detta för b l a med sig 
att man kan använda sig aven 
mindre motor med mindre 
bränsleåtgång som fÖljd . Den 
väsentligaste fördelen ar dock 
att den så att säga betalande 
lasten kan ökas väsen tligt" , sä
ger Erik Bergsted\. 

I dag arbetar ca 15 personer 
med utveck ling och tillverkning 
av komposit-material vid Saab
Scanias Flygdivisi on. 

"Vi har redan en s k p ilot
verkstad igäng för provtillverk
ning . Och erfarenhet av den här 
tek niken sak nar Saab-Scan ias 
Flygdivisi on definitivt Inte . Se
dan mitten av 50-talet har vi 
limmat metaller. Och glasfiber
armerad plast har vi också 
sysslat med i många är. Tekni
ken vid framställning av kolfi

berarmerad plast är ju den
samma" , säger civ ing Eri k 
Bergstedt Och han tillägger: 
"att det nu inte bara är vik t, 
styvhet och hållfasthet som ta
lar för fortsat t satsning pä kom
posit. Även det faktum att ett 
flygplan med komposit-detaljer 
kan byggas i större enheter än 
vad som är fallet med t ex alu
min ium, gör sådan tillverkning 
ytterst fördelaktig . Färre detal
jer skapar en enklare, snabba
re och bil ligare till verk ning." 

Följande delar på fpl 37 'Vig
gen' flygprovas med komposit
material : Nosvingeklaff, fena, 
roder , vänster sldoapparatluc
ka , noshjulslucka, undre appa
ratlucka, en annan lucka, inre 
och yttre huvudställsluckor , 
vingbakkantlucka samt tankpa
nel m m. Ytterligare delar står 
på tur Och för B3LA och A20 
väntar än mer delar att bli utför
da i kolfiberarmerad plast , allt
så komposit-mtrl. Sverige lig
ger inte alls hopplöst efter på 
detta område 1 0m nu någon 
fortfarande skulle tro det ...• 

H.G,A & J. Ch . 

3D-mm cannon housing 

37 
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- med jakt-Viggen 


MID-GREEN 

LlGHT -GREY 

Jakt-Viggens radar 

L M Ericsson är Sveriges största till
verkare av försvarselektronik. Till
verkningen omfattar måiinmätnings
system, motmedel och utrustning för 
kommunikation baserade på radar-, 
laser- och infrarödteknik. 

För de svenska flygplanen 32 'Lan
sen ', 35 'Draken ' och 37 'Viggen ' har 
L M Ericsson utvecklat och tillverkat 
radarsystemen . Över 500 enheter har 
tillverkats för de olika versionerna av 
35 'Draken '. 

L M Ericssons radarsystem för 
jaktversionen av 'Viggen' är det mest 
avancerade som utvecklats i Västeu
ropa! Det tillhör en ny generation av 
radarsystem som karaktäriseras bl a 
av att de flesta funktionerna styrs av 
en speciell dator. Den är inbyggd i 
systemet. Denna typ av radar har stor 
flexibilitet , goda utvecklingsmöjlighe
ter och höga prestanda även vid 
elektronisk störning genom radarns 
programmerbarhet. 

Radarn, som benämns PS-46/A, 
är av s k pulsdopplertyp. Det betyder 

att den kan särskilja rörl iga mål mot 
bakom li ggande terräng och således 
upptäcka och bekämpa flygplan som 
flyger på lägsta hÖjd . Det gäller både 
långsamma och snabba flygplan. 

L M Ericsson har också i samarbe
te med SRA (som utvecklat flygpla

nets indikatorutrustning) svarat för 
utformningen av måIinmätningssys
temet i sin helhet. Det omfattar för
utom radarn , funktioner i indikatorut
rustningen , manöverorgan , central
dator och samverkan med flygplan
systemet i övrigt. • 
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::::t:.f::: 

0 $, kallfronten 

" viiiciiörändring . 
.:·\;"ir:1<':an 

·c H~S skrev efter landning. 

ningen vid 

~:; _....,. 

' si:ctii: ' 

" : ' m~d frontpassage, 

genomgång före flygn ". 

VINDSKJUVNING 
En onsdag i april passe':' 
rade ett lågtryc~s
centrum på ostlig kursi sambandmed 
över Svealand. Från cerl:: 
trum mot sydost strä~kt~, 

..:;.-, ,":$ig en ovanligt skarpkallfront 
, kallfront (fig 1). Vindarria::' 
·framför fronten kom frå:ii" 
en sydlig riktning och" b~'';; 
kom rådde västliga vin
dar. 

kl 09.50 passer:ad~ 

":B(?val1a skedde en plötsl ig och håfJt9 
Dess karaktär :öGh:

på inflygning och landning::... 
, h1ed fpl 35 framg år av vinddiagräm.? 
. met (tig 2) och av den DA som (då,,) . ' 

" '., 
DA 770427-0950: " Landning ikraf

lig sidvind med kastbyar. som tydli 
g,e.n överrskade TL. Innebar svårignet 
under utrulln ing . Jag fick ett kraftigt 
vinglyft på höger vinge under utrull 

fart 230-240 km/h. Hela 
fp) lättade och bankade kraftigt '1än
ster. TL angav efter landning a~rv i n........ 


-; ' d'.e.o ökat snabbt till ca 50 km / h.
-

' rai<J:.
, 

, 
- " Div-ch : TL bör vara ; uPQ~ ' 

m arksam på vindkantr ing i sa n:i6iiD:c,:i~: 
Denna vinak~-r'l

t'r'ing förutspåddes av met vidv.å.oer
. 

Utöver ovanstäende kan påpekas, 
att ff icke uppfattade något speciellt 
Irontartat på grundlinjen, Molnen .8/ 8 
500 m/ 1850 m var dock mycket .täta . 
Vidare tvingades ff. särskilt på grund-

Vanliga vanföreställningar beträffande alkohol 


DU tror kanske att DU: da tillnyktrandet. - - sexuella förmaga. - - vara en livsfarli g tro och 
1) kan b li nykter (nyktrare) In ge t av detta hjälper l Detta är fell Den ka n på pri nc ip . Alko holen ökar 

a v stora mängder svart Inte ens emotionell a sin höjd ta bort häm ba ra hudgenomblöd
kaffe. - - Det är fe l! A l chockar (t ex att bli ta· ni ngarna (= befria häm ningen. Det känns varmt 
koholens förb ränning gen av polisen) hjälper . made lus tkäns lo r) Men och skönt. men lik vä l in 
kan inte påskyndas . Den Det enda dessa proce förm ågan b lir sna rare nebär det en ökad vä r 
enda verkan kaffet har d urer kan åstadkomm a ned satt . Ökad trö tth et meför lust Stora mäng 
är att d et förvandlar ett är ti llfällig skärpning . t i ll stö ter , uthålli gheten der alk ohol inverkar på 
trö tt fyllo till ett vaket fyl  3) inte kan b li berusad på minskar . (" It p rovokes värmeregleringscent ru m 
to , Endast tiden hjäl per öl. - - Det är to talt fel  the desi re bu t inhi b its the i hjärnan oc h kan ytter
geno m alko holnedbryt akt lgt l DU be höver bara performance! ") ligare för samra vä rme 
ning och utsöndring , d r icka större mäng 5) utomhus med alkohol balansen. 

2) med gymnastik, kropps der . visavi ren alko kan hjälpa till a tt be 6) med alkohol fär större 
övnmgar. kalldusch. hol. hålla värmen en kall, berusningse ffekt om OU 
svettkurer kan påskyn 4) med alkohol ökar Din blåsig dag. - - Det kan blandar olika former av 
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lirJJe.ns slutdel. till en mycket kraftig 
uppb~lIning. Trots detta kom han 
str'åx " före banändan till vänster om 

10 

Fig 2." 

:-
'. o"~ 

bån!örlängningen 

':'pet är att märka, att denna avdrift 

for kraftig västvind förekom när man 

påviridmätaren fortfarande kunde 

avläsa vind relativt väl i bana 15, För

klaringen är frontens sträckning i 

stort .parallellt med banan, dess stora 

s~äipi:\ samt det förhållandet att vind

.n5iftare,h star ett hundratal meter ös
fer oq,aktuell bana. Den härda väst
vfhde.n nådde alltså först grundlinjen 

..0~h ·b·anan. Lite senare kom den till 
vindrnätaren , 
. F.eno'men av nämnd typ förekom- ' 


r:he'r'"isamband med fallvind frän kon

vektiva celler , t ex åskmoln. Dessa ' 

f~ekommer lokalt eller mera band· 

:artat hos kallfronter och tråglinjer 
mero sällan hos varmfronter (tig 3). ::~;' 
. För ytterligare information om 

yindskjuvning hänvisas till FLYGva- G 11' 5 , 

'. ~e~NYTT 1-2 1976. • 
Meteorolog Åke JönsSlJn 

- ..-----. '-. + 5-6 MILES - --- --- .... , 

alkoholhaltiga drycker; upphov till brist-biverk och kånslan av ökad 
t ex whisky. öl, snaps - ningar . Alkohol torkar körsäkerhet beror pä en som är lagom "safongs

- Det är inte heller sant. t ex ut en del vävnader . nedsättning av omdö berusad" när hon åntrar 

Det är den totala alko ("Varför dricker jag så met. ett fl ygplan kan på höjd, 

holmängden som avgör mycket morgonen efter, 9) med alkohol ökar ge pg a den minskade syre

berusningen . Olika dryc när jag drack så m ycket nomblödningen i h;är spänningen i kabinluf

ker kan inte förstärka kvällen före? " ) tats kransartärer och all ten, bli allvarligt alkohol

varandra . Däremot kan 7) dagen efter en cham della är bra mot åderför påverkad. Eftersom 

de tillsatser som vissa pagne-fest kan bli på kalkning. - - Detta är även rökning nedsätter 

drycker har, göra att DU verkad på nytt, om DU inte sant! Alkohol ökar blodets syrgasmättnad , 

blir mer illamående. En dricker stora mängder inte genomblödningen i ökar kombinationen av 

del av dagen-efter vatten. - - Detta är inte coro narkärlen, även om alkohol och rökning ris

effekten beror på för sa nt l DU kan bli sjuk, de n ökar genomblÖd ken för syrebrist yt terli 

oreningar, smakämnen men DU kan inte bli al  ningen av anSiktets kärl. gare. 

och tillsatser . Vodka är 
absolut ren alkohol, utan 
smakämnen och tillsat
ser. Den har blivit sär
skilt 'populär' , därför att 
den ger mindre dagen
efter-besvär. Likväl ger 

8) 

koholpåverkad utan ny 
alkoholförtär ing. 
med en liten mängd al
kohol ökar DIN förmåga 
all köra bil. -  - Detta är 
också en villfarelse l Al
koholen verkar häm

Aandra sidan ökar alko
holen risken för syre
brist. Alkohol inverkar 
hämmande på cellernas 
förmåga att tillgodogöra 
sig syre . Nervcellerna är 
mycket känsliga för 

Detta är bara några ref
lexioner , värda att 
reflektera över , GÖR 
DETI Andra har ångrat 
sin Självkritiska non
chalans. _ 

den (liksom all alkohol) mande på nervsystemet syrebrist. En människa FIolliljläkare Here B Paul 
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...... Regeringens proposition 1077178:5 om flygvädertjänstens 
system och organisation m m beslutades den 30 juni 1977.'Flyg
... Propositionen grundar sig på Flygtrafikledningskommittens 
tredje delbetänkande 'FL YGVÄDERTJÄNST 1980' och över detta 
avgivna remissyttranden.väder

tjänst 1980' 
P ropositionens huvudsakliga in

nehåll. - Viss funktionsinte
grering föreslås ske mellan ci

vii och militär vädertjänst på central 
nivå. Huvuddelen av den civila flygvä
dertjänsten kommer att bedrivas i 
fyra regionscentraler på Arlanda, Gö
teborg-Landvetter, Sturups och 
Sundsvall!Härnösands flygplatser. 
Fortsatt övergång till automatisk kart
ritning föreslås liksom inrättande av 
integrerade organ för delgivning av 
väderinformation och annan informa
tion för luftfarten. 

På lokal nivå föreslås observa
tionstjänsten på vissa flygplatser fort
sättningsvis utföras av flygtrafikled
ningspersonalen. - I propositionen 
behan d las också vissa personal- , ut
bildnings- och ekonomifrågor. Det 
nya systemet föreslås, m ht de perso
naiförändringar på civil sida som föl
jer av systemomläggningen, bli ge
nomfört successivt. 

•• Innebörd och konsekvenser av 
propositionen för den militära vä
dertjänsten. 

1) Hur det militära vädertjänstsy
stemet påverkas. 

1.1 Frågan om integrering mellan 
civil och militär vädertjänst. - Den 
föreslagna funktionsintegreringen på 
central nivå innebär att SMHI fortsätt
ningsvis. kommer att svara för den 
produktion av översiktligt bak
grundsmaterial, som krävs för flygvä
dertjänsten , t ex numeriska progno
ser . 

1.2 Frågan om integrering av vä
derobservations- och flyglednings
funktionerna . - I samband med mili
tär flygverksamhet på militära flyg
platser är någon integration av vä
derobservations- och flygtrafikled
ningsfunktionerna inte aktuell. Där
emot har flygtrafikledningskommit
ten föreslagit, att de båda funktioner
na integreras och utförs av flygtrafik
ledningspersonal vid flertalet flyg
platser som trafikeras av civil luftfart. 
(Denna mening delas av departe
mentschefen.) 

Detta innebär att flygtrafikled
ningspersonalen vid militära flygplat
ser - efter erforderlig utbildning 
skall svara för väderobservations

20 

tjänsten för civil luftfart. Om emeller
tid väderobservationstjänst av andra 
skäl pågår vid flygplatsens väderen
het , kan personalen vid denna till
handahålla flygtrafikledningsperso
nalen de gjorda observationerna eller 
utdrag ur dessa. Hur detta skall ar
rangeras får regleras i särskild ord
ning och bli beroende av de lokala 
förutsättningarna i varje särskilt fall. 

Det påpekas emellertid i proposi
tionen, att integreringen skall ske i 
sådan takt att kvaliteten på observa
tionstjänsten inte försämras. - Vid 
flyg platserna Arlanda, Göteborg
Landvetter , Sturup och Sundsvall! 
Härnösand föreslås ingen integre
ring. SMHI skall vid dessa även fort
sättningsvis ombesörja observa
tionstjänsten med egen personal. 

1.3 Organisation. - Förslaget in
nebär ingen ändring för den militära 
vädertjänsten. Liksom hittills skall de 
militära väderenheterna vara inord
nade i försvarsmakten. Ansvaret för 
vädertjänsten för civil luftfart tas över 
av försvarsmakten vid allmän mobili
sering eller annan tidpunkt som rege
ringen anger. Ej heller detta innebär 
någon ändring från vad som gäller i 
dag . 

1.4 Delgivningsfunktionerna. - I 
nuvarande system ombesörjs vid så
väl militära som civila flygplatser del
givning av väderinformation av vä
dertjänsten, medan flyginforma
tionstjänsten (AlS) är en uppgift för 
flygtrafi kled n i ngstj än sten. 

Flygtrafikledningskommitten före
slog i sitt betänkande, att integrerade 
delgivningsorgan för tillhandahållan
de av både AIS- och väderinforma
tion åt civil luftfart skall inrättas 
dels i anslutning till de fyra civila re
gionscentralerna , dels successivt vid 
flygplatserna i Luleå, Kiruna och Vis
by - med uppgift att svara för delgiv
ningstjänsten inom ett tilldelat geo
grafiskt område. Vissa remissinstan
ser ställde sig med hänvisning till 
flygsäkerhetsaspekter tveksamma till 
förslaget. - Departementschefen an
ser emellertid att fördelarna övervä
ger. Han går på kom mittens linje. 

Det kan konstateras, att militär 
flygverksamhet på militära flygplat
ser inte berörs av förslaget. Däremot 

... ...... 

kommer militär luftfart på civila flyg
platser att påverkas. 

Hur kom mitten tänkt sig systemet i 
detta avseende framgår av betänkan
det (Sid 293-296). I mycket stark 
komprimering innebär detta, att mili
tära flygbesättningar som har behov 
av ifrågavarande informationer i 
samband med planering av flygning 
på civila flygplatser kommer att få 
kontakta AIS-MET-organ anti ngen 
direkt (på de platser dessa finns) el
ler per telefon. 

•• 2) Meteorologutbildningen ut
reds vidare. - Flygtrafiklednings
kom mittens förslag angående me
teorologutbildningen innebar bl a , att 
grundutbildningen av civila och mili
tära meteorologer i största möjliga 
utsträckning skulle vara gemensam. 
Flera av remissinstanserna hade in
vändningar mot kommittens förslag. 
Dessa invändningar grundades hu
vudsakligen på det förhållandet, att 
den s k värnpliktsvägen vid utbild
ning till meteorolog t n inte står öp
pen tör kvinnor. 

Chefen för kommunikationsdepar
tementet har då funnit , att frågan 
måste övervägas ytterligare innan 
slutlig ställning kan tas. Sådana över
väganden bör enl propositionen ske 
inom en arbetsgrupp med företräda
re för CFV, SMHI och UHÄ i nära 
samarbete med andra berörda myn
digheter samt personalorganisatio
nerna. Prövningen bör ske med ut
gångspunkt i flygtrafikledningskom
mittens förslag och däröver avgivna 
remissvar. I sammanhanget bör ock
så beaktas vad "Beredningen för det 
fortsatta arbetet om kvinnor i försva
ret" (BKF) kan komma att föreslå när 
det gäller frågan om att vissa tjänster 
i försvarsmakten skall kunna besät
tas med kvinnor. 

(BKF har nyligen i betänkandet 
SOU 1977:26 " Kvinnan och försva
rets yrken " (sid 16, 87) föreslagit , att 
samtliga meteorologbefattningar i 
freds- och krigsorganisationer öpp
nas för kvinnor . Vidare har BKF före
slagit att antagnings- och utbild
ningsbestämmelserna bör ändras så, 
att kvinnor kan anställas på aktiv stat 
och i reserven i meteorologbefatt
ning.) 

Den ovannämnda arbetsgruppen 
bör redovisa sina resultat för rege
ringen senast vid utgången av 1978. 



Viss funktionsintegrering 
mellan lt1ilitär & civil flygvädertjänst 

•• 3) Kostnader och kostnadsför
delning. - Införandet av det nya sy
stemet innebär inga kostnadsökning
ar för den militära vädertjänsten. 
Den civila flygvädertjänstens drift
kostnader minskar med ca 25 proc. 
För att genomföra förslaget krävs 
emellertid investeringar på den civila 
sidan uppgående till ca 17 m ilj kr räk
nat i 1974 års prisläge. 

Betr fördelningen av kostnaderna 
ansåg flygtrafikled ningskommitten, 
att alla kostnader för den allmänna 
vädertjänsten skall bestridas av all
männa medel , medan avnämare av 
särskild vädertjänst (t ex flygväder
tjänst) skall betala de till denna tjänst 
hänförbara kostnaderna. (Denna me
ning delades inte av vissa remissin
stanser.) 

Departementschefen tar inte ställ
ning . Han hänskjuter frågorna röran
de verksamhetens finansiering och 
prissättning samt principerna för 
kostnadsfördelning m m till en sär
kild utredningsman, som tillkallats för 
att se över SMHI :s organisation och 
verksamhet. 

•• 4) Genomförandet av förslagen. 
- De förändringar som skall genom
föras, är för den militära vädertjän
sten begränsade. De gäller huvud
sakligen medverkan i systemutveck
ling för framtagning av det gemen 
samma bakgrundsmater ialet för all 
vädertjänst och formerna för distri
bution av detsamma till de militära 
väderen heterna. 

I övrigt är det främst den civila vä
dertjänsten som påverkas av genom
förandet av systemförslagen. Det un
derstryks i propositionen , att föränd
ri ngarna bör genomföras successivt 
och i nära samarbete med personal
organisationen . 

•• 5) Fortsättning följer. - Utred
ningar föder nya utredningar. I pro
positionen aviseras åtminstone fyra 
nya utredningsuppdrag (arbetsgrup
per). 

I samband med organisationsdis
kussionerna konstateras i propositio
nen , att tre myndigheter - LIv, SMHI 
och FV - berörs av verksamheten 
inom flygvädertjänsten . Detta förhål
lande kräver att myndigheterna sam
verkar. Denna samverkan bör grun
das på överenskommelser mellan 
myndigheterna. Departementschefen 
förutskickar, att han avser föreslå re

geringen att uppdra åt de tre myndig
heterna att i samråd utarbeta förslag 
till sådana överenskommelser. Dessa 
skall sedan underställas regeringen 
för godkännande. 

Förutsättningarna för ytterl igare 
integration mellan civil och militär vä
dertjänst skall fortlöpande prövas.
Meteorologutbildningen kommer 

(som framgått ovan) att ytterligare 
övervägas , 

Som också nämnts ovan har de
partementschefen tillkallat en sär
skild utredningsman för att se över 
SMHI :s verksamhet och organisation. 
- En representant ur FV kommer att 
knytas till utredningen som expert. • 

Bengt Ahrenstedt 

(Bitl' sekr i FlygtrajlkledningskommillenJ 

C."tral civil flygvåcfertjönst 
- civil TAF>9 Hm ' 
- SWC 

Civil rltgioncentral 
- civil TAF, TREND 
- civila omrc\desprognas.r: o', 

- civil vöderövltrvakning (SIGNeT) 
- civi I briefing , 

AIS/MET 
delgivning av v!idltr- ,och ' 
Al S-information 

Civil lokal flygVädltrtiön,~ 
- observationstjänst 

" 

NationeU 
vödltrcenlral 

Militär regional vöder,~entrQI 
-f1ygväderkartor ' ': 
- vöderövervatcnin~ .: 

Militär lokal Yädeiti~. 
- observat ionstjiinSt,; ' 

TAF, TREND ' 
- delgivning " ,,', 

Tredje delbetänkandetl "Alternaliv~5.<be mIlIt•• regIoncentralerna bibehAII.fÖr enbart mili
tira uppgifter. Civile regloncentrah'f'imättlll vid nAgra etör,. ftygplateer. Ci~UregiOncentral 
utarbetar TAF < 9 tlm 'ör lIygplat_lnomilin region, TREND 'ör egen flygpletl,::omrAdesprog

' : nOHr .amt vllderövervaknlng (SIGMET) ..mt UllhandahAller meteorologbrleti,ng:'flSr civilt flyg. 
, Centralt i Norrköping utarbeta. TAF-;>' 9 timumt SWC. ' " 
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* * Det finns en flygorganfsation på vår svenska högtrycksklara 
himmel som är mogen att presenteras för FL YGvapenNYTT:s lä
sare. Rikspp,lisstyrelsens flyg.v;erksamhet har kommit in i de yngre 
tonåren och etablerat sig:>$bm~.tt gott hjälpmedel i polisens 
mångskiftande arbetsuppgilt~":: };J!gafJ,isationen lyder visserligen 
under luftfartsverket, mefJ. sl~Lvåi:l}Öl,svar nära, eftersom poliser
na får sin grundläggandf? :;"!:(ygqi.eifif..rJing i armen och flygvapnet. 
Dessutom får de flygande::p:öliS'fJco?,:;sih välbehövliga sommarse
mester mycket tack vare ättiIrm:~~~:m~.rin- och flygvapen piloter ar
betar åt polisen någon perfo~4uri.(Jiir:sQmmaren. * Den här "rap
porten" har tillkommit efter,e1'l .sådan tjänstgöring, en augustimå
nad med polishelikoptem/'J..§n:köping. * ** 

H istoriskt sett flög polisen i luf
ten vid Nikita Chrusjtjovs be
sök i Sverige 1964. Efter vissa 

blygsamma försök med långsamt
gående , enmotoriga propellerflyg
plan i trafikövervakningsarbete och 
trafikdirigering kom man till klarhe
ten, att hjälpmedlet borde vara heli
koptrar. Så flög den första polisheli
koptern , en Bell 47, sin eriksgata ge
nom Sverige -64 och bevisade sin 
överlägsen het gentemot konventio
nella flygplan . 

I dag består organisationen av tio 
helikoptrar. Sex är av den moderna ty
pen Bell 206 " Jet Ranger" Fyra Bell 
47-or (still going strong , med ostkupa 
som har grillkapacitet solvarma som
mardagar) gör med den aran alltfort 
tjanst hos polisen . 

•• Trafikövervakning i all man het 
utgör i dag den primara arbetsupp
giften för polishelikoptern . Med åren 
har dock andra verksamhetstalt öpp
nats . F/ygspaningsarbete, övervak
ning av jakt- och fiskevårdsområden 
(företrädesvis i Norrland) samt am
bu/ansflygningar har kommit att 
framstå som oundgängliga inslag i 
verksamheten. 

Med en personellt sett fåtaglig ad
ministration i maktens boning, polis
huset på Kungsholmen, styr flygche
fen Lars-Erik Freeman (sjalv heli kop
terflygutbildad) sin organisat ion till 
ett för en flygvapenförare imponeran
de årsfacit. Det årliga flygtidsuttaget 
har under 70-talet passerat 7000
timmarsnivån fördelat på tio helikop
trar' 

Organisationen består av fem de
tachement ute i landet med varsin 
helikopter - utom Stockholm och 
Göteborg som har två vardera. De 
övriga orterna ar Malmö, Jönköping 
och Boden . Fl ygförartjänsterna be

• Agusta Bell 206 "Jet Ranger 2". 

strids av flygutbildade poliser, av vil
ka ett antal fått flyg i blodet vid en ti
digare sejour på F5 i Ljungbyhed. 
Antalet tjänster är för närvarande 21. 
Poliserna genomför grundläggande 
flygutbildning vid FV på skolflygpla
net SK 61 'Bulldog'. Därefter följer 
grunderna i helikopterflygning i ar
mens regi. Efter en inskolningsperiod 
ti ll polis-flyg taktik tillsammans med 
aldre förare ar de mogna att själva gå 
på uppdrag med minimum 300 tim 
f lygtid . 

•• Verksamheten är säsongsbe
tonad av två skäl. Trafikintensiteten är 
ojämnförligt slörst under sommar
månaderna juni, juli och augusti, var
för fl ygningarna intensifieras då . Un
der somrarna inh yrs tre helikoptrar, 
så att man kan att svara upp mot det 
ökade behovet. Dessa placeras i 
Halmstad, Kalmar och Örebro. Under 
övrig tid på året får polishelikoptern i 
likhet med allt annat VFR-flyg kämpa 
mot vadrets makter. Detta begränsar 
sjalvfallet nyttjandegraden en del. 

Men om sommaren "hänger" man 
bo kstavligt i luften. Den ökade flyg
verksamheten då och semesterperio
den sammantaget, kräver ett tillskott 
på ett femtontal förare, vilka vikarie
rar för att det hela skall "gå ihop" . 

Det ar förare från helikopterskolan 
i Boden , de båda marina flygdivisio
nerna och enstaka flygvapenförare 
som staller upp för månadslånga 
engagemang Armefl ygarn a från Bo
den kommer troget år efter år med en 
omi sskännlig langtan söderut i blic
ken . 

• I och med polisens förstatligande 
1969 utökades verksamheten till att 
omfatta också ambulanstjänst i 
Stockholm och Göteborg . Jönkö
pingshelikoptern stationeras som 
"ambulans" i Väster vik under den tid 
på året då det varken "bär eller bri s
ter" i skärgården . 
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Den moderna helikoptern kan själv
fallet när som helst konverteras till 
"bårbärare". Detta kan ske på mindre 
än tio minuter. 

I sjuk-tp-sammanhang är helikop
tern överlägsen i många avseenden , 
varför Stockholms landsting under 
1977 gjort och gör egna undersök
ningar med inhyrd helikopter. Den 
kan beställas av envar över telefon 
90000. Måhända är detta ett överbe
tyg åt polisens helikopterorganisa
tion som gjort ett så gott arbete, att 
man snart kan få se en ny helikop
terorganisation växa sig stor på him
len . 

•• Vid min tjänstgöring hos polisen 
flög jag närmare 60 timmar. Fördelat 
på tjänstgöringsdagar gav det en 
medel flygtid per dag av 4,5 tim. Efter 
att en dag ha suttit i luften 6,5 tim , 
kände jag vissa tecken på att jag inte 
stabsarbetat på bra länge. Tecken 
härpå yttrade sig först efter avslutad 
flygning, därför att polisflygning var 
och är ytterligt intressant. - En ar
betsdag inleddes vanligen med trafik
övervakning längs E4-an . Det finns 
hur många fartåkare som helst på 
våra större vägar, så inte lär polisen 
vara ängslig för att friställas. - Vid 
några tillfällen kom begäran om 
flygspaning efter försvunna männi
skor i bärskogen. 

Anyo imponerade den höga verk
ningsgraden på mig . Att flyga dessa 
moderna helikoptrar ca 850 tim/år är 
ett utomordentligt gott resultat. Av 
stor betydelse är självfallet , att den 
tekniska tjänsten sköts föredömligt. 
De enskilda mekanikerna, knutna till 
varsin helikopterindivid, gör ett ut
märkt arbete nästan oavsett dag och 
tidpunkt på dygnet. Allt för att få 
"grejorna i luften". 

kommer. Om man rapporterar en fart
åkare var femte minut, vad kan väl 
det då bli i ordningsbot? 

• Den för mig mest positiva erfar
enheten (och ett välgörande beståen
de minne) från min tjänstgöring vid 
polisen utgjordes av "konfrontatio
nen " med allmänheten. Att under en 
kort period få möta ett tvärsnitt av 
svenska folket i de mest skiftande si
tuationer var av stort värde - spe
ciellt sett utifrån min i detta hänseen
de relativt isolerade militära bak
grund. 

Att få möta överlyckliga anhöriga 
efter lyckligt resultat aven flygspa
ning ; m a o den saknade snabbt åter
funnen välbehållen. 

Att få uppleva tindrande barna
ögon som inför detta märkliga flygan
de fenomen fått huvudbry och ställer 
frågan huruvida : " motorn, sitter den 
fram eller bak? .. 

Att få känna uppskattningen från 
innevånarna i en mindre smålandsort 
inför polisens åtgärder och stora 

• Bel147 "Ostkupan" ftJngad frtJn HKP 4. 

satsning för att söka lösa ett nyss be
gånget bankrån. 

Att få möta alla dessa (som man 
inte trodde fanns), som osjälviskt bi
står i spaningsarbete, som kommer 
med tips och råd och som med sin lo
kalkännedom är polisen till betydan
de nytta. 

Att någon gång råka en uppretad 
bilist som överträtt alla hastighetsbe
stämmelser som finns och blivit pre
senterad en ordningsbot för detta 
och fäller yttrandet: "nästa gång jag 
får se en polishelikopter skall jag se 
till att jag har en laddad älgstudsare 
bredvid mig", kompletterar bara bra 
bilden på något vis.. Bilden av ett 
ansvarsfullt och spännande jobb 
man trivs med. • 

Kn RolfPersson 

• "Jet Ranger" i sjuktransportutförande. 

Att "hänga" i luften är som sagt po
lisflygarens vardag. Personliga flyg
tidsuttag på mer än 400 tim/år före
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Les fils de Guillaume Tell en Suede 

I 

• Ovan: Den 9chwelziska Iruppen inkl C RFN, ÖV A. 
Landare. - Nedan: Slarl av Mirage 3S.Schweiziska Mirage:s skjutträning i Sverige 

I ca två månader (medio augus tjänster rörde sig om ca 9 mil j 
ti - medio oktober) gästades kr . 
Sverige av ett 40-tal schweizis En omfattande operation 
ka tekniker och fl ygare. De " Iuftbro" inledde företaget . I tre 
bodde och arbetade i Vidsel omgångar flög en svensk 
(några mil söder om polcirceln) TP 84 'Hercules ' sammanlagt 
i anslutning till FMV:s försöks  45 ton materiel och personal. 
plats. Under denna tid har Under 300-milafärden mellan
schweizarna utfört skjutprov landade såväl transport- som 
med tre Mirage 3S och robotar Mirage-planen på F17. 
av typ HM 55S Falcon och AIM- Teknisk ledare fö r den 
9 Sidewinder. Man utförde ock schweizi ska provgruppen var 
så skjutprov med 30 mm auto Heinz Kneublihl och chef för 
matkanoner . Man sköt bl a mot den flygande personalen var 
luftdragna släpmål och s k dro överste Alfred Geiger. 
nes . (Tid igare har flera länders 

Proven utfördes inom ramen flygp lan gästat nord-Sverige. 
fö r det mllitärtek niska samar BI a ha r Jetskol / attack-flygpla
betsavtal som fi nns mellan Sve net 'A lphajet". aktue ll b l a i Pa
r ige och Schweiz. Någon lämp ris-utstä ll n ingsart lkeln i FV-Nytt 
l ig robotförsö ksplats för alplan 3/77 , oc h transportf lygplanet En annorlunda målbogseringsperiod 
det finns för övrigt inte på na C-160 'Transall', aktuell i detta 
gon närmare plats i Europa. n u m mers Paris- utställ ni ngsar I början av augusti i år kunde noner vid skjutning mot bogse

Hyresbeloppet för materiel och ti ke l, köldtestats här uppe.) • den flygintresserade (om han rat luftmål . 

hade tur och var obse rvant) ur Målflygdivisionens (M FD) 


FH~' A kUII!/It' • Rf!d. 
sk ilja en ny flygplanprofil i det bogserenhet fanns i god tid ba
svenska luftrummet. En profil serad på Fällfors, ca 12 mil från 
härrörande från tre Schweizis RFN. Innan schweizarna börja
ka jaktflygplan , Mirage 3S. de sin luftmålskjutning slutför

Flygplanens destination i de MFO :s personal den sista 
Sverige var RFNIVidsel i övre utprovningen av nya det ving 
Norrland . RFN och Materielver målet, VM6 . i avsikt att faststäl
ket tog emot flygplan, personal la framtida rutiner och främst 
och materiel för en ca 2,5 mån landningsmetodik för detsam
lång period med diverse prover ma. På plats i Fällfors hade 
och funktionskon troller . Grup MFO två J 320 (O=dragare) 
pen. ca 40 personer . kallad samt en J 32 rekognoserings
'Swiss Fi ring Test Group', av och fo to fl ygplan. 
såg bl a prova sina automatka- Någon tid Innan bogseringen 

påbörjades inbjödS piloterna 
och annan berörd personal ur 
den schweiziska gruppen. till 

~ 	 Klargöring av M irage 3S. - Ne sammans med RFN-folk och 
dan: F13M :9 aleria måldragare representanter från FM V, till 
J 320 'Langen ' inlör morgon Fällfors på ett studiebesök. Un
slarl . 

" .....~ 

Foto : Sven 
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RFN - målmedveten träffpunkt 


Lindvall 

• 	 Ovan: Mästerskytten 'Ueli' 
Aeschlimann visar resten av ett 
nedskjutet släpmål, VM6. 

der detta besök ventilerades de 
förestående skjutningarna. 
Samtliga 20 närvarande var 
helt ense om hur värdefullt det
ta möte hade varit. En hel del 
detaljer som lätt hade kunnat 
orsaka missförstånd klarades 
ut. Det visade sig t ex, att inget 
av de elva vingmål schweizarna 
hade beställt skulle flygas och 
bekämpas på sätt som vanligen 
förekommer hos oss. Målfar
terna skulle bl a varieras mel
lan lägst 550 km/h och upp till 
M. 0,8. Höjderna varierades 
från lägst 2000 m och upp till 
10000 m. Målen skulle flygas 
dels i kontinuerlig sväng och 
dels på rakbana. På de högre 
höjderna skulle anflygningen 
göras med överljudsfart, M. 
1,17. 
• Perioden började med flyg
ning över RFN:s permanenta 
skjutområde. Men genom de 
höga farterna syntes området 
väl litet för effektivt utnyttjande. 
Efter div övertalningsförsök 
flyttades så verksamheten till 
ordinarie avlyst område i Bot
tenviken. Ett beslut som man 
inte hade anledning att ångra l 

Många tidigare störande mo
ment i verksamheten utgick 
helt och följaktligen steg öv
ningsutbytet härmed. En avan
ledningarna till byte av övning
sområde var den vajer (600 m 
lång) som ovillkorligen måste 
kapas från målflygplanet varje 
gång målet skjuts ner. En 
olyckligt placerad sådan vajer 
kan vintertid utan vidare allvar

• 

ligt skada t ex en scouter färgfilm av vilken en kopia till terna klara och ombasering till 
åkarel Den stundande älgjak ställdes de gästande vid hem hemma basen anträddes, 
ten utgjorde dessutom ett hin färden. En trivsam och intressant 
der för verksamheten. Efter lägerbrytningen en samvaro på marken och luften 

Än- och återflygning från söndagmiddag utdelades från var tillända. Man kan bara hop
RFN-fältet-Bottenviken skedde bägge håll diverse priser, di pas på framtida liknande tillfäl
enkelt med hjälp av Kallax Kon plom och märken. En stund se len att få effektuera måIbogse
troll. Själva skjutningen ge nare gick färden hemåt. - Nå ringstjänster under liknande 
nomfördes med Boden Radar gon vecka senare var MFD:s in betingelser l • 
som övervakande organ. All ra satser för de schweiziska gäs- Kn Schmid/IMFD 
diotrafik fördes på engelska 
och utgjorde inget problem. En 
och annan exalterad ramsa på 
något obegripligt tungomål Ny målrobot testad 
kunde dock höras ibland. Sär
skilt efter träff i målet. 

Schweizarna hade beställt 
elva Ving mål VM6. Men MFD 
kunde presentera tolv. och 
hade dessutom ytterligare tre 
färdigbyggda om så hade öns
kats. - De tolv målen, som var
dera besköts av två Mirage (ca 
8-10 anfall vardera med eld
givning, 2x 120 30 mm fulIku
lor), gick helt som önskat, ua. 

• På förslag från M FD:s "bog
sergäng" anordnades under en 
weekend en sorts Säkövning 
för de gästande piloterna. Den
na tillställning kallades "Swiss 
Firing Test Group Emergency 
Training Camp'" Det hela gick 
av stapeln i trakten av Jäckvik, 
mitt på Polcirkeln. (Ca 40 mil 
från RFN.) 

Övningen, som gick i andan 
av ömsesidig förbrödring, fly
gare emellan, omfattade kän
nedom och hantering av 
svensk säkutrustning. En hel 
del muntrationer bjöds både 
planerade och icke planerade. 
Allt till gästernas synbara för
tjusning l - Fiskelyckan var 
mycket god. Öring, röding och 
forell drogs elegant upp. 

För denna goda svenska PR 
tackades fört j ust. 

Den magnifika fjällnaturen Rb06
som exponerade sig i det vack
ra augustivädret imponerade 
inte i lika hög grad på våra gäs

FMVs robotförsöksplats RFN i ning upp till max 135 kg. 
ter, som de stora vidderna, 

Vidsel fick under -77 en ny mål Med hjälp aven sinnrik tek
ödsligheten och den totalt orör

robot (-drone) 06 med namnet nisk utrustning flygs roboten
da naturen gjordel - Vid läger

'Girun'. Namnet är lapskt och från start till mål aven eller två
elden sjöngs på kvällen säll

betyder fjällripa, 'Girun' har operatörer vid en styrpulpet.
synta hymner med inblandning 

köpts fran USA, där beteck Den kan hållas i luften upp till 3 
av diverse olika språk och dia

ningen är Beech 1089. tim beroende på hur mycket
lekter. Eventuella vargar och 

den "ansträngs". Maxfarten är
fjällrävar gjorde sig icke sere

Roboten är en smäcker ska ca 970 km/h och topphöjden
nadbesvär den kvällen l - Den

pelse, 5,13 m lång och 2,96 m kring 12000 m.
na lilla övning dokumenterades 

mellan vingspetsarna. Den Efter fullgjort uppdrag i luf
i sin helhet med hjälp av 16 mm 

startar med hjälp av f;n raket. ten styrs roboten mot Palja-ape 
Innan man trycker på start (paljamyren). Där får den en ra

Alpsönernas träningllkjutmAI var vingmAlet VM6. 	 knappen varvar man upp robo diosignal som löser ut en 
tens turbojetmotor, som efter bromsfallskärm och denna i sin 
ett par sekunder i luften skall ta tur en huvudfallskärm, i vilken 
över dragansvaret. Farten är då roboten dalar ner mot moder 
uppe i bortåt 425 km/h. Samti jord med en hastighet av 9 
digt som startraketen brunnit ut m/sek. Till skillnad från RB 02, 
lossgörs den från roboten och vårt tidigare ankare på målro
landar i fallskärm 400-500 m botsidan, landar 'Girun' med 
från startplatsen. En "ren" ro "näbben först". Noskonen är 
bot väger 400 kg och därutöver fylld med skumplast, så ska
kan man belasta den med släp dorna blir ringa vid nedslaget.. 
mål, facklor eller annan utrust- 'FMV-Akflle/It' 

25 



Flygvapnets högre kurs 1975-77 vid Militärhögsko
lan har slutfört två års studier. Kurschef har varit övlt 
Rolf Björkman. - I början av september -77 genom
förde kursdeltagarna och delar av lärarkåren en tio 
dagars utrikes studieresa. Resmålen var Holland 
och Italien med mellanlandning i Frankrike, Schweiz 
och Västtyskiand. För flygtransporterna svarade kn 
SundelI med besättning och en TP 79 ur F13M. 

HOLLAND stod bl a på pro 10-14 dagar följt av 3-7 dagar 
grammet besök hos Philips Usfa i hamn. Vid behov kan tiden till 
B.V i Eindhoven. Företaget ut sjöss utsträckas till max ett 
vecklar och producerar utrust halvår . Flyg planparken består 
ning främst inom området op f n av F-4J " Phantom", A-6E 
tronik. batter ier och stirlingmo " Intruder" , A-7 "Corsair" , S-3A 
torer . Företaget har utvecklat " Viking" , E-2C " Hawkeye" , C-2 
passiva IR-system sedan 1970. "Greyhound " samt helikopter 
främst FUR och Linescanner SH-3 "Sea-King". Dessutom 
inom våglängdsområdet 8-14 finns EA-6 "Prowier" för taktisk 
um. störning. Att observera är , att i 

Besöket i Holland avslutades stort sett samtliga flygplan var 
med en rundresa i Arnhems operativa l Man har ungefär 1,5 
området med militär historiska förare per flygplan . 
studier av operation " Market • Normalt bedrivs 12 tim 
Garden". Denna har ju ak tuali  fl ygtjä nst per dygn . Den första 
serats igen genom filmen " En dagen studiegruppen var om
bro för myc ket " efter Cornelius bord låg flygtjänsten mellan 
Ryans bok med samma titel. I 11 .00-0100 Man utförde då 
operationen ingick historiens tio " Launch-periods" med 
hittills största luftlandsättnings 15-25 flygplan per period. 
företag . Härvid fallskärmsfäll  Normalt tog det ca 15 min för 
des och landades 35 000 man katapultstarter, 20-30 min för 
med utrustning och fordon i tre landning och därefter 45-55 
omgångar. Huvudsakligen an min för rangering och service. 
vändes C-47 'Dakota' och glid Enl uppg ift kunde 17 flygplan 
flygplan, vilkas kapacitet jäm startas från tre katapulter på 
fört med dagens transport ungefär 12 min . Vid besöket 
flygplans får betraktas som tog va rje start ca 45 sek (under 
ringa l mörker ca 60 sek) . Tilläggas 
• I ITALIEN stod heli  kan att olika flygplantyper krä
kopterfabriken Agusta S.p.A ver olika stark motvind , F-4 
först på programmet. Företaget kräver t ex 26 knop fartygsfart 
h ar under 25 år licenstill verkat vid vindstilla. F-14 'Tomcat' 
varierande typer, men ha r nu uppgavs däremot kunna starta 
utvecklat en egen helikopter - " i medvind". 
A.109 'Hirundo'. Denna har Ombord finns i stort sett 
många användningsmöjlighe samma typ av trafikledningsut
ter och avses bia kunna be rustn ing som vid en fl yg bas , En 
väpnas med pansarvärnsrobo speciell GCA som kallas CCA 
ten TOW. A.109 med beväp (Carrier Controlled Approach) 
ning beräknas kosta ca 4' / , milj används. Några flygplan av typ 
kr per ex . ('Hirondo' har bl a F-4 och A-7 var modifierade för 
även infällbara landställ.) - Vi " automatlandning" . Vid IMC 
lämnade så Italiens fastland för läggs flygplanen i väntläge på 
en stund . Marina besök vänta avstånd 40 km eller mer och på 
de. hÖjd mer än 2 500 m. De landas 
•• Utlandsresans höjdpunkt successivt ombord. Speciella 
var ett besök vid USA:s 6.flotta. problem uppstår om fartyget 
Härvid fick en grupp göra ett måste gira, pga vindkantring . 
dygnslångt besök på hangar Då måste hela "kakan" av vän
fartyget 'SARATOGA' under tande fl ygpla n förfl yttas till 
gång i Medelhavet sydost om 
Sicilien . Resterande del beSÖk
te flaggskeppet , robotkryssa 
ren 'ALBANY '. som låg i hamn 
utanför Neapel. 

Hangarfartygsgruppen flögs 
från Neapel till 'Saratoga' med 
ett COD-flygplan (Carrier On
board Delivery) av typ C-2. 
Landningen på fartyget skedde 
efter en stunds vänteläge pga 
pågående katapultstarter. 

'USS Saratoga' är ett relativt 
gammalt hangarfartyg med ett 
80-tal flygplan ombord , Tiden 
till sjöss uppgår normalt till 

MHS-elever komplenerar 
strategi och taktik 
i Italien och till sjöss 
grundlinjen igen , Vid bränsle tiska motsva righeten innehåller 
brist har man tillgång till far något fler fartyg , dock med en 
tygsbase rade tankningsflyg större andel underhållsfartyg. 
plan av typ A-6, som kontin uer Man underströk att 6.flottan 
ligt kre tsar över fartyget. både har uppgifter i NATO

Vid besöket på en av jaktdi försvaret och i USA:s nationella 
visionerna ombord hölls brie försvar. Man försökte ständigt 
fing och ordergivning. Briefing hålla en enhet i Svarta Havet 
en genomfördes med ITV och bl a för att upprätthålla detta 
därefter hölls en informell men havs status som fritt hav. 
detaljerad ordergivning . Varje 'USS Albany ' är en robot
landning TV-filmades och be kryssare på ca 18000 ton . Den 
tygsattes. Efter fl yg passet stu har följande beväpningssystem 
derade alla piloter sin egen ombord: 
landning på ITV. Nya piloter har • TALOS, som är ett Lv-robot
minst 300 fl ygtim före första system för långa avstånd. 
hangarfartygslandning , Flyg  Robotens storlek är ungefär 
tidsuttaget är ca 40 fim per pilof som vår RB-68. Två utskjut
och mt!Jnad Medelhavs ningsramper finns i såväl för 
området l som akter. Roboten kan ut
• Betr utrustning av speciellt rustas med kärnstridsspets 

intresse visades bl a en FL! R och då användas även mot 

film från ett flygplan som anflög ytmål. 

mot ett fartyg till sjöss. Härvid • T ARTAR, vilket är ett Lv

konstaterades att FUR va r låst robotsystem för kortare di

på målet och vid passage över stanser. Två utsklutnings

fartyget svängde 1800 0ch bibe anordningar finns mid

höll låsningen. Det var möjligt skepps på vardera sidan. 

att skifta mellan positiv och • ASROC, som innebär antiu

negativ bild. Det visades också båtsraketer i ställ om 16 ra

hu r man på ungefär 1 min kun ketrör. Räckvidden uppgavs 

de ta fram en bild från datafilm som tillräcklig. 

ur und-avdelningens datakar • TORPEDSTÄLL midskepps 

totek, som bl a innehöll fartygs med tre tuber på vardera si

bilder. dan. 

•• Besökarna på 'USS Alba • 57 mm kanoner, två placera

ny ' hälsades välkomna till " the de midskepps. 

most powerful ship in the Samtliga vapensystem upp

world " av chefen för 6,flottan , gavs kunna användas samti

Vice Admiral H. D. Train . Ami  digt. 

ralen och delar av hans stab •• Utlandsresan avslutades 

orienterade sedan om 6.flot med ett besök vid en italiensk 

tans uppgifter och samman flygflottilj utanför Neapel. Flot

sättning. Därefter skedde en tiljen består aven jaktdivision 

kort rundvandring med presen med (licenstillverkade) F-104S 

tation av fartygets vapensys "Starfighter" samt bl a aven 

tem . teknisk division och en mark


Betr 6.flottan (som alltså och luftförsva rsenhet. Flyg ba
opererar i Medelhavet) kan sen har vanlig NATO-standard, 
nämnas, att den f n innehåller dvs rullbana med parallell taxi
ca 50 fart yg av varierande stor bana samt två "framom" med 
lek och prestanda, Den sov je- splitterskyddade uppställ 

ningsplatser. 
Jaktdivisionen är utrustad 

med 12-13 flygplan F-104S. 
Krigsuppgift uppgavs vara att 
luftförsvara Italien mellan 40:de 
och 42-dra breddgraderna , 
Fredsuppgifter är incidentbe
redskap och övning för krigs
uppgiften . I incidentberedska
pen ingår fyra fl ygförare förlag
da i divisionslokalerna under 
24 tim samt två flygplan i 5 
min:s och två i 30 min:s bered
skap. Vid enstaka tillfällen höjs 
beredskapen till 2 min, Ungefär 
en beredskaps kontroll i måna

• Tankning.fpl A-6E landar på 'USS Saraloga'. 
26 



den utförs. En beredskapsstart 
visades. Roten var då i luften 
efter 4 min och 20 sek. 
• Vid start aven F-104-motor 
är den tekniska startfördröj
ningen ungefär 1' j, min. Föra
ren måste vid utkörning till start 
stanna och mekanikern avlägs
na säkringar för fälltankar och 
yttre last. innan pådrag får ske! 
Motsvarande utförs efter land
ning före klargöring, vil ken tar 
ungefär en kvart. 

En " FFSU-förare" skall ge
nomföra minst 120 flygtim per 
år, varav 24 tim i simulatorn 
och 35 tim som jakt/attack. För 
att kunna utnyttja F-104S som 
jaktlattackflygplan måste in
tern akan monteras, bal k byte 
ske och jaktkalkylatorn avlägs
nas. En operation som tar en 
dag l 

Jaktprofilen vid höghöjdsan
fall består av: Start med ebk , 
grundmotorst igning till accele

rationshöjd , acceleration till 
M.2. Därefter stigning till ca 16 
km höjd med M,2 , DA fram 
med rb 'Sparrow' , fullföljande 
med KA och rb 'Sidewinder' 
samt retardation , plane och 
GCA-inflygning . 

Den tekniska divisionen mot
svarar såväl svensk kompanini
vå som teknisk avd. Kvalifice
rad utrustning som t ex ultra
ljudsutrustning ingår. Tiden för 
motorbyte uppgavs till ca 4 tim l 

• Avslutningsvis kan konsta
teras att kursdeltagarnas kun
skaper i strateg i, taktik och va
pensystemteknik har komplet
terats genom denna studiere
sa . Vi har fått tillfällen till jämfö
relser mellan svensk och ut
ländsk syn på strategiska och 
taktiska förhållanden. De olika 
besöksmottagarna gav oss 
dessutom ett positivt och öp
penh järt ligt mottagande. • 

Frirz Eriksson 

Arliga tävlingsskrifter utgör en 
viktig del av Kungl Krigsve
tenskapsakademiens verksa m
het, som har till syfte att främja 
vetenskaper a v betydelse för 
totalförsvaret. - - Bestämmel
ser för akademins tävlingsskrif
ter har tidigare (före -76) en-

Tag & skriv! Tävla i skrift! 
dast meddelats i akademiens emellertid under de senaste 
handlingar och tidskrift ("Gula ären lett till, att akademien fätt 
tidskriften"). Den begränsning endast ett mycket litet antal tä v
av kretsen av tänkbara författa lingsskrifter för bedömning. 
re som blivit en följd härav har - Bestämmelser för ärets täv

lingsskrifter infördes därför bl a 
i FL YGvapenNYTT. FV-Nytt
redaktionen har därför beslutat 
att införa även 1978 ärs be
stämmelser och hoppas häri
genom att antalet tävlingsskrif
ter till Akademin skall öka. (Ad
ress äterfinns nedan.) 

Kungl Krigsvetenskapsakademiens tävlingsskrifter -78 

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom akademiens verk
samhetsområden, som omfattar det militära försvaret, totalförsva
rets övriga delar samt säkerhetspolitiken . Akademien är emellertid 
särskilt intresserad av att få följande ämnen behandlade, nämli
gen: 
1. 	 Synpunkter på den svenska försvarsindustrins roll. 
2. 	 Säkerhetspolitiska aspekter på olika slag av energiproduktion i 

Sverige . 
3. 	 Sovjetisk marin strategi för Nordatlanten - mål och medel. 
4. 	 Diskutera möjligheten av att i ökad utsträckning utnyttja civila 

samhällsnsurser inom försvarsmakten (eller del av denna) i 
krig. Syftet med utnyttjandet skall vara att minska freds
kostnaderna . 

S. 	Hur skall i Sverige försvarsinformationen kunna förbättras och 
försvarsdebatten kunna stimuleras? 

6. 	Försvar mot lufttrupp i 1980-talsmiljö. 
7. 	 Kustinvasion 1990, Angrepps- och försvarsmetoder . 
8. 	 Vilka krav på strategisk rörlighet kan i 1980-talets strids miljö 

ställas på våra markstridskrafter? Hur skall dessa krav säker
ställas? 

9. 	 En angripares tekniska möjligheter att bekämpa våra flygbaser 

i mörker kommer att öka. Vilka motåtgärder kan i första hand 
vidtas för att minska effekten aven sådan bekämpning? 
Tävlingsskrift får vara utarbetad aven eller flera författare. Den 

bör inte utan vägande skäl omfatta mer än 20 trycksidor. Den upp
tas inte till bedömning , om författare i densamma röjer sin anony
mitet. 

Tävlingsskrift skall vara inkommen till akademien' senast 78-08
10. På dess första sida anges ett motto. Skriften skall åtföljas av 
namnsedel (med författarens/n as namn och adress) i slutet kuvert, 
på vilket endast mottot får anges. 

Akademien tilldelar författare av tävlingsskrift. som akademien 
finner vara förtjänt därav, pris bestående av belön ingsmedalj i sil
ver eller - i undantagsfall - i guld. Med priset följer ett penn ingbe
lopp om lägst 2000 kr. Belönad tävlingsskr ift införs (ev i sam
mandragen form) i akademiens handlingar. 

Tävlingsskrift som inte anses vara värd belöning , men som dock 
anses vara förtjänt av att publiceras, kan antas för införande 
(eventuellt i sammandragen form) i akademiens handlingar med 
författarhonorar enl särskilda normer, 

, Adress: Överste 1. graden Carl Herlitz, KrVA, 10045 Stockholm . 
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Krigsvetenskapsakademin belönar FV-män 

Kungl Krigsvetenskapsaka
demien har utdelat sina år
liga belöningar ur Lars och 
Astrid Albergers fond för 
stödjandet av Sveriges för
svar. Belöningarna över
lämnades vid högtidssam
mankomsten den 11 no
vember av akademiens 
beskyddare, Hans Majestät 
Konungen. 

Bland de belönade i år fanns 
två från FV Dessa var: 

• Kapten Herje Jonzon 
(Flygvapnets Södertörnsskolor. 
F18 ), som för utomordentliga 
personliga insatser vid utveck
ling och införande av motme
delsutrustn ingar samt vid tak
tikutveckling och utbildning 
inom radar- och mot medels
området. erhöll 8000 kr. 

• Major Göran Bjuremalm 
(Upplands flygflottilj, F16), som 
för framstående ledning under 
en lång följd av år av den upp
visningsgrupp med flygplan 
J 35 (vilken inte minst utom
lands bidragit till att skapa re
spekt för svenskt försvar) , erhöl l 
3000 kr . 

Utdrag ur årsberättelsen: 

Akademien räknar f n 3171eda
möter. Under året har åtta leda
möter avlidit. Vid sammankoms

• Akademins sekreterare, 1. ÖV Herlitz talar. I den slående raden längst t v, mi B,urema'm. och längst t h . kn 
Jomon. 

ten i april invaldes tio nya le
damöter . Till ny styre/semar, 
har akademien valt CF V, gen It 
Dick S tenberg. 

Akademie n förvaltar Lars 
och Astrid Albergers fond för 
stödjandet av Sveriges försvar. 
Ur denna fond , som instiftades 
1957 , utdelas ärligen belöning
ar och stundom även under
stöd till forskning och bidrag till 
publicering av skrifter . I år ut
delades till tio personer belö
ningar om sammanlagt 42 000 
kr. 

Akademiens handlingar och 
tidskrift - med upplagan 1 400 
ex - har I huvudsak utkommit 
planenligt. Antalet nummer per 
är har minskats till sex. Det to
tala sidantalet för en årgång är 
dock oförändrat och kommer i 
framtiden att ökas. 

Till akademien har i år in
kommit sju tävlingsskrifter. Ing
en av dem har av akademien 
ansetts vara förtjänt aven belö
ning. Tre av dem är dock av så
dant värde , att de kommer att 
publiceras I akademiens hand
lingar. De har författats av övlt 
Hans Wilck, övlt Bengt Same
lius och mj Bengt Österblom. 

Akademien har i oktober an
tagit nya stadgar, vilka seder
mera skall fastställas av rege
ringen . Tillämpningsföreskrif 
ter kommer att fastställas av 
akademien i december i år. I 
stora delar överensstämmer de 
nya bestämmelserna med de 
gamla. Följande förändringar 
kan dock nämnas: 

• 	 Akademiens ändamål och 
uppgifter har preciserats. De 

två inledande raderna i de 
nya stadgarna lyder sålunda: 
" Akademiens ändamål är att 
främja vetenskaper av bety
delse för totalförsvaret." "A
kademien skall uppmärk
samma säkerhetspolitiken, 
samordningen inom totalför
svaret och den operativa 
verksamheten inom för
svarsmakten." 

• 	 Akademiens sex avdelningar 
har givits ökade uppgifter. 
Större intresse skall ägnas 
årsberättelserna. 

• 	 Kvinnor kan inväljas aka
demien. 

• 	 Förfaringssättet vid inval av 
nya ledamöter har föränd
rats och förenklats . _ 

Red. 

Avslöjande bok DU, reservofficer! Vem och när? 
(att vinna politikers gillande tör egen sak) 

pASTAENDE: Reservoffi cerar  Apropå en utredning (LFK ) 
om taktisk ledning av flygnas fack liga engagemang är 

Militärhistoriska avdelningen 'Ny Militär Tidskrift ' och dess st rid skrafter i krig som i somrasdåligt l - Utveck lingen i sam
inleder med en ny bok en skrift  ansträngningar att vinna till  av CFV över lämnades till ÖB hället har medfört att det är helt 
serie benämnd MILITÄRHIS träde till 1930 års försvarskom har en initierad FV-personlignödvändigt att organisationer
TORISKA STUDIER, vilken vid mission samt Jungs målmed het i FS-korridorerna till FVna på arbetsmarknaden funge
sidan av avdelningens årspu vetna arbete under kommissio rar. Detta gäller självklart även Nytt-redaktionen inlämnat föl
blikation , Aktuellt och Histo nens inledningsskede att be inom FV och inom dess olika jande lustifikation att ev les åt i 
riskt, är avsedd att ge utrymme fästa och bygga ut kretsens ny personalkategorier. Den fast vintermörkret. 
åt något större arbeten. vun na inflytande. Alltså. frågan lyder: Vem haranställda personalens organi 

Boken , som betitlats " Militär Författaren ser i kretsen skrivit nedanstående tänkvärsation fungerar bra främst be
intressegrupp-politik " och med kring Jung en väl sammanhål da rader? Och när?roende på en nära 100 procen
Arvid Cronenberg som författa len intressegrupp med ett ge tig anslutning. - Men bland 

"För att tillgodose det enligtre , ingår i en planerad serie un nomtänkt och konkret hand FV:s reservofficerare är bara 
krigserfarenheterna skarptdersökningar rörande svensk ling sp rogram. fast besluten att var 5:te organiserad, Varför? 
framträdande kravet p~ enhetförsvarspolitik och försvars- befordra i första hand sina Inom armen är ca 60 proc lighet vid ledning av hela lanorganisation under mellan- egna och armens men jämväl med. Även det är lågt. . men i dets s~väl krigsskädeplatser

krigsperioden , Arbetet an- flygvapnets intressen på flot alla fall tre gånger bättre än hos som hemortens försvar mot luft
sluter därvid till två tidigare tans bekostnad. Han hävdar oss i FV. Stor skärpning är av anfall samt för att hastigt kunna 
uppsatser av Cronenberg i Ak också att kretsen genom sin omsätta inom viss del av landetnöden I - - Alla yrkesgrupper 

vunna erfarenheter bör armetuellt och Historiskt , " Kretsen speciella programupplägg bevakar i dag sina intressen. 
fördelningscheferna , i vad ankring Ny Militär Tidskrift. En ning tilldrog sig särskilt intres Det är helt avgörande att resp 
går armetördelningsomrlJdestudie i militär opinionsbildning se från mitten- och vänsterpar organisation kan visa upp 
nas luftfö rsvar understä llas chef1927-29" (1974) samt "Väns  tiernas sida, dvs de läger som många medlemmar. fö r landets samtliga luftstridS

tersamverkan och försvarets dittills intagit en mera restriktiv Du resoft. ställ upp och an k ra fter. .. 
utredningsfråga 1929-30" hållning till försvarets före slut Dig till SAFR - Svenska 
(1975) . 	 trädare. Författaren gör också Armens och Flygvapnets Re SVAR: 

·i:i:6~ alaqmFöreliggande arbete be- gällande att kretsen där servofticersförbund . GÖR DET! 
-WEUldsB na I - ja40s6u!UlapJ()jhandlar kretsen kring dåvaran igenom kom att befordra det Kontakta kansliet tel 
-gWJB 400 IBJaua5 BJaWJapas de majoren (sedermera över framtida arbetet mellan politi 08/621716. • 

befälhavaren) Helge Jung och ker och officerare. -	 JapuB!1I08 ualuBulf()1 "'iOTJ-
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Vid F1 i Västerås samla le deltagare (Ivan Eisenhut,FVRF-kontroll i tävlingsform 
Skåne FVF). Chefen för sektiondes den 11-12 juni ett 

drygt 50-tal ungdomar 
från 13 olika flygvapen
föreningar för att ge
nomföra chefens för 
flygvapnet utbildnings
kontroll av FVRF-ung
dom. Utbildningskon
trolIen var den första i 
sitt slag. 

Iden at t genomföra en central 
utbildningskontroll tillkom vid 
Flygvap enfören ingarnas Riks
förbunds (FVRF) förbunds
stämma 1976. Vid detta tillfälle 
framfördes önskemål om att få 
genomföra årlig a mäster
skapstävlingar i de övningsgre
nar som FVRF-ungdomen ut
bildas i. Önskemålet framför
des till CFV, varefter denne be
slutade att de önskade cen
trala tävlin garna skulle genom
föras i form aven årlig utbild
ningskontroII . Bestäm melser 
för denna utbildningskontroll 
har sedan framtagits vid flyg
staben i samråd med FVRF och 
fl ottiljer. Bestämmelserna har 
anpassats till nya bestämmel
ser fö r ungdomsutbildning 
inom fl ygvapnet (BUF Friv) gäl
lande fr o m 1 juli 1977. 

Utbildningskontrollen består 
aven tävling omfattande åtta 
tävlingsgrenar - LS-kunskap, 
flygplanidentifiering, försvars
kunskap, punktorientering, ter
ränglöpning . skjutning, av
ståndsbedömning och hand
granatkastning . Tävlingen är 
dels en lagtävling, dels indivi
duell tävling . Varje flygvapen
förening representeras av fyra 
ungdomar, som tävlar i samtli
ga åtta tävlingsgrenar. De tre 
bästa resultaten av de fyra täv
lande för en förening utgör lag
resultat för föreningen i resp 
tävlingsg ren . De sammanlagda 
resultaten från täv lingsgrenar
na avgör föreningens placering 
i lagtävlingen. Individuellt täv
las dels grenvis , dels samman
lagt i "8-kampen " . Lagtävlingen 
är huvudtävling. 

F1 valdes som arrang ör för 
denna första utbildningskon
troll. Detta därför att denna flot
tilj sedan många år, tiIIsam

mans med F16 , samlat erfaren
heter från ett liknande tävling
sutbyte för ungdomar tillhöran
de Västmanlands, Örebro, 
Uppsala , Gästrike, Sala och 
Folkare flygvapenföreningar . 
• Första tävlingsdagen in led
des med ordergivning inför de 
stundande tävlingarna, som 
upptog punktorientering, flyg 
planidentifiering och LS-kun
skap . Övriga tävlingsgrenar var 
in planerade till påföljande dag. 

Alla de tävlande gav sig med 
frenesi in i tävlingen och visade 
i många fall prov på en impone
rande kunnighet och skicklig
het i de olika tävlingsgrenarna. 
- Rune Duner (Göta flygvapen
förening) genomförde t ex 
punktorienteringen med endast 
11 mm fel. Han fick därmed 99 
poäng av 100 möjliga med den 
poängberäkning som tillämpa
des. Och Stefan Akergren 
(också han från Göta FVF), lyc
kades nå maximala 100 poäng i 
flygplanidentifiering . 

Första kämpadagen avsluta
des bl a med uppskattad vis
ning av flygfilmen "Blue Max" . 
• Dag två började med ter
räng löpning . F1 :s ordinarie ter
rängbana utnyttjades. Detta in
nebar ca 2,5 km löpning upp 
och ner på Badelundaåsens 
branta sluttningar. Idealtiden 
för banan var bestämd till 9 
min . Christer Olsson (Stock
holms FVF) nådde den bästa ti
den med 9,29 min . En förnäm
lig prestation på den krävande 
banan. Även övriga deltagare 

visade att de skött sin kondi
tionsträning genom att ta sig 
banan runt i god stil och med 
fina tider . 

Efter dusch, ombyte av klä
der, fruk ost och en stunds av
koppling var det dags för de 
återstående tävlingsgrenarna. 
De tävlande fördelades på täv
lingsstatio ner för skjutning , av
ståndsbedömning, handgra
natkastning och försvars
k unsk ap . 

Under tide n fram till start för 
de fyra sista tävlingsgrenarna 
hade tävlingssekretariatet räk
nat fram resultaten för den 
första halvan av tävlingen . Re
dan i detta läge kunde man 
därvid se , att kampan om lag
segern i första hand skulle 
komma att stå me llan Göta , 
Västmanland och Skåne flygva
penföreningar. 

När tävlingarna fullfö ljts och 
resultaten uträk nats , visade det 
sig att Skåne FVF varit starkast 
i spurten och därmed nått 
högsta sammanlag da lag
poäng . Endast 4 resp 5 poäng 
före Västmanland och Göta 
flygvapenföreningar. Skåne 
erövrade därmed den första in
teckningen i den tennkanna 
CFV satt upp som lag pris i täv
lingarna. 

F1 och Västmanlands flygva
penförening hade med för
enade ansträngningar lyckats 
anskaffa en imponerande sam
ling hederspriser. FVRF ställde 
också upp med ett förnämligt 
hederspris till bäste individuel

• Segrande laget, Skåne FVF Fr v I. Eisenhul, S. Pennerup, S. Nemelh 
o L-E. Jönsson. 

2 i flygstaben, överste 1. gr Rolf 
Svartengren, som följde täv
lingarna under slutda gen, och 
ställföreträdande flottiljc hefen 
övers te Börje Björkholm förrät
tade prisutdelningen . 

• F1 och Västmaniands 
flygvapenförening är att gratu
lera till fina arrangemang vid 
denna den första cent rala ut
bildningskontrollen av FVRF
ungdom. De deltagande ung
domarna bjöds på stimuleran
de och fostrande aktiviteter un
der välordnade, disciplinerade 
och kamratliga former . Samtli
ga ungdomar höll sig också "i 
nom ramen" och visade där
med att de respekterade och 
uppskattade de krav som ställ
des. 

Tyvärr var inte samtliga flyg
vapenföreningar med ung
domsverksamhet represente
rade vid F1 . Utbildningskon
trollen är rekryteringsbefräm
jande och stimulerar till ökade 
aktiviteter bland redan engage
rade ungdon .ar . Förhopp
ningsvis kommer dock vid 1978 
års utbildningskontroll . samtli
ga flygvapenföreningar att stäl
la upp med representationslag. 
1978 genomförs utbi ldnings
kontrolIen på Ljungbyhed med 
F5 som arrangörer. Tiden för 
tävlingarna är bestämd till 6-7 
m~ • 

Mj K. Helmersson 

LAGTÄVLAN: (13 lag) 
1) Skåne FVF, 1855 p, 
2) Västmanland FVF, 1851 p, 
3) Göta FVF, 1849 p, 
4) Sala FVF, 1743 p, 
5) Gästrike FVF, 1722 p, 
6) Stockholms FVF, 1589 p. 

INDIVIDUELLT: (52 man) 
1) Ivan Eisenhut, Skåne, 647 p, 
2) Mikael Bäckström, Sala, 

626 p, 
3) Stefan Akergren , Göta , 

612 p, 
4) Sonne Penneryp, Skåne, 

602 p, 
5) Rune Runer, Göta, 582 p, 
6) Anders Ryström, Gästr ike, 

579 p. 

Driftvärns-gruppfälttävlan 

I somras arrangerades vid P1 O i värn, som segrade med 397,5 
Strängnäs FV:s driftvärns poäng. (F15 segrade f ö för 
gruppfälttävlan . I tävlingen del andra året i följd .) På andra 
tog samtliga driftvärnsavdel plats kom F6 :s driftvärn med 
ningar utom två. Sammanlagt 375 ,5 p och trea blev F17 :s 
13 lag tävlade . Tävlingen om driftvärn med 371,5 p. - - F1 5 
fattade sex grenar, två strids deltog efter sin seger i grupp
skjutningar , snabbeld, vakt fälttävlan som FV:s driftvärns 
tjänst , spräng- och mintjänst tävlingslag i Rikshemvärnstäv
samt sjukvårdstjänst. lingen 1977 i Gävle . _ 

Bäst lyckades F15:s drift- Kn Björn Sleinmarck 

Vpl:s markstridsutbildning 

Med mer än 70 poäng tillgodo Närmast efter det segrande 
belade F5 första platsen i CFV:s laget följde F1 2, F6 och F10, 
årligen återkommande inspek oerhört jämna och skilda åt av 
tion i tävlingsform av de värn mindre än 2 poäng - av drygt 
pliktigas markstridsutbildning. 1 200 total poäng! Noteras bör 
som ägde rum i somras i också att F18:s lag tagit ett stort 
F14/BBS regi. F5 har under fle och glädjande steg ur botten
ra år nått goda placeringar men skiktet upp till mitten av resul
fick först i år si n efterlängtade tattabellen . _ 

fullträff. Kn Björn Sleinmarck 
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FIK för GFSU-Iärare 
Under tiden 76- 11-15-77-04
01 har en försöksomgång med 
tre elever genomfÖrt en flyg
instruktörsk urs (FIK ) för GFSU
larare vid F5 . Kursens mäl va r 
att öka kunskaperna om meto
dik och pedagogik vid flyg ut
bildning samt att vara ett steg i 
ledarutbildningen. Målet skulle 
man uppnå genom en grund
läggande instruktörsutbildning 
pä propeller- och jetflygplan 
samt en ändamålsenlig praktik
period pä jetfpl. 

De tunga posterna i utbild
ningsplanen var följande 

Flygning och flygtjänste
reglementen 110 ti m 

Flyginstruktion 20 tim 
Flyglärare 10 tim 
Samband , mateneiiara , 

vader iära och 
navigation : 
tillsammans 20 tim 

Pedagogik 10 tim 
Psykologi 20 tim 

samt I idrott ; 
organisation mm 
(detta gav tota lt :) 240 tim 

Så såg det ut pä papperet 
när eleverna kom ti ll Ljungby
hed. Verkligheten blev betyd ligt 
intressantar,". Första veckan 
fick vi flyga' in oss pä SK 61 
"Bulldog:en" fick omdömet 
tyst, vibrationsfri, möjligen lite 
för "snäll". Vi fick naturligtvis 
även motsvarande inkörning i 
instruktionsverkstadens salar. 

Sedan började allvaret. Vi 
skulle lära oss en flygövning 
utantill till varje dag för att 
sedan försöka undervisa flyglä 
rarna , som dä spelade elever 
Till en början kändes det väl 
digt kantigt att säga till honom 
"var med i rodren, se rakt fram 
osv . .. ". Jag försökte peta ned 
min " elev" frå n fl yg lärarpedi
stalen och se på honom som en 
helt van lig fl yge lev. Då fick vi 
båda ut mycket mer av vå ra Öv
ningar. Den ena övn ingen efter 
den andra tränades in. Man 
smälte mer och mer in i rollen 
som lärare. Varje övning förevi
sades av flyglärare i luften och 
vi fick sedan en torrflygning i 
lektionssal med tips om utfö
randet. 

På kvällstid fick Jag själv 
ägna ca 1 tim åt att lara instruk
tionen utantill Päföljande dag 
fick man hål la genomgäng före 
flygning med "eleverna". Se
dan kom flyg passet då övning 
en nöttes in . Efter passet gick 
"eleven" i takt och gjorde hon
nör med mössan på och man 
fick ge kritik efter fl ygni ngen . 
Efter del blev "eleven " flyglära
re och man fi ck själv kritik men 
framfö rallt råd och tips . Den 
besvärligaste delen va r faktisk t 
genomgången före flyg ning , för 
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• 	 Chelen lör Intendenturavdelningen inom Marerielverket, ÖV 1 Henrik 
Troedsson, överlamnade 7977-11-11 til/ liygvapnet Forsvarets fntenden
turverk s minnesplakell, som en lörsenad SO-årspresent och ell tack lör 
gOIl samarbete (främst under Jren 1963-68, under vilken tid fntenden
turverket betii3nade bl a flygvapnet). - pJ bilden ses CFV, gen II Dick 
Stenberg, iust mottaga silverplaketten Ir§n ÖV Troedsson. 

FV Intendentur 
Före 1961 hade officerare i in
tendenturbefattnlng vid FV 
ingen gemensam plattform vad 
avser den lackliga och repre
senlatlva verksamhete n. På det 
fackliga området var in tenden
len hänvisad till en lokal offl
cersfö reni ng , medan kolleger
na vid armen och marinen se
dan lange ve rkade i egna 
KårOF. 

För att råda bot för detta bi l
dades de n 6 juni 1961 " OF FV 
Int" . Men denna fackförening 
upphörde redan 1967-11-08, 
då den uppgick i en för försva
rets intenturofflcerare gemen
sam KårOF inom Svenska Offi
cersförbundets ram i samband 
med att en för försvaret gemen
sam intendenturkår bildats. 

" eleverna" hade sä kluriga frå
gor om skevroderbromsar och 
andra mystiska saker . 

En halv dag ägnades åt flyg
ning . Resten åt lektioner Psy
kologen Thomas Neumann gav 
oss en myckel intressant in
blick i den forskning han bedri
ver. Det hände flera gånger att 
vi satt kvar långt efter lektions
tidens slut l Även mj Paul F. Jo
hansson hade många synpunk
ter på flygutb il dning, som han 
samlat under sina 18 år vid F5 . 
• I mitten på januari var 
propeller-skedet klart och vi 
fick ett par Inflygningspass pä 
SK 60. När vi behärskade 
flygplanet, kastade VI oss över 
Instruktionsövningarna. Nu be
hövde vi inte kunna dem orda
grant, men de välkända fraser
na frän propellerskedet kom till 
stor nytta. För övrigt genomför
des jet-Skedet på samma sätt 
som propellerskedet. Själv 
tyckte jag att jet-delen var enk
lare . Ka nske berodde det på att 
det var lättare att själv manöv
rera flygplanet på ett korrekt 
sätt . 

en kamratförening 
Flygvapnets I ntendenturoffi

cerares Kamratförening bilda
des den 29 oktober 1969. För
eningens uppgift ar att verka 
för vid makthållande av samhö
r igheten mellan förutvarande 
off icerare I intendenturbefatt
ning vi d FV och föra de i detta 
sammanhang aktuella traditio
nerna vidare från " OF FV Int " . 
Fören ingen har i dagarna ver 
kat I åtta är - 16 år om man tar 
med det icke fack liga arbetet 
frän 196 1 som föreningen tog i 
arv frän "O F FV Int". 

Medlemskap kan erhållas av 
dels officer i intendenturbefatt
ning vid FV , som 1966-09-30 
var i aktiv tjänstgöring och dels 
förutvarande aktiv officer i In
tendenturbefattnlng vid FV, an-

I slutet på februari avslutade 
vi vär FIK utan nägra speciella 
ceremonier. Vi kastade oss ny
fiket över aspiranterna, som nu 
fick bli vära "offer " under prak
tikperioden. Vi fick hand om 
eleverna veckan efter deras 
första Ek-pass. De var då tämli
gen fär ska på SK 60 . Det var 
fakt iskt enklare att ha en riktig 
elev i vä nsterSItsen . De var be
tyd ligt laraktlgare än vad vå ra 
fl yglä rare spelat. Vissa elever 
spände sig ganska mycket, när 
det satt en ny lärare I fl ygpla net. 
Då fi ck man fö rsöka få ner dem 
till en nivå dar de va r mottagli
ga för underV isning . De övn ing
ar vi fram st hade hand om var 
avancerad-, instrument- , navi
gerings- och roteflygning. 

Det var pr ak ti k tjänstgön ng
en som var kryddan på hela 
kursen . Man fi ck en massa er
farenheter som mer eller mind
re direkt går att översätta pä 
GFSU-utbildning. Dock måste 
man gå igenom en någorlunda 
komplett FIK för att praktikpe
riode n ska ge något . Och fram
förallt för att eleverna skall få 

tingen vederbörande är pen
sionsavgången, erhåll it anställ
ning på reservstat eller övergått 
till anställning i FV :s reserv. 

Förening ens medlemstal kan 
inte utökas utöver den ram som 
stadgarna medger , Antalet 
medlemmar uppgick 1977-07 
01 till 44. vilket innebär en nä
rapå 100-procentlg anslutning 
av till medlemskap berättigade. 
Medlemstalet kommer att suc
cessivt nedgä och vid förenrng
ens framtida upplösning sager 
stadgarna att föreningens till
gångar skall disponeras för till 
godoseende av behov, som 
kan komma försvaret - i första 
hand FV - tillqodo. 

• Inom förs vare t och inte minst 
FV har man sedan länge k änt 
förändringens vindar blåsa . För 
de av oss som var med i början 
av 40-talet, då FV:s flottiljer till
kom på löpande band, kanns 
det onekligen vemodigt att i da
gens hårda ekonomiska klimat 
se det ena förbandet efter det 
andra försvinna ur FVs organi
sation . Vår kamratförenings 
medlemmar utgör ett tvarsnitt 
av intendenter, som fÖljt vågrö
re lsen i FV :s utveckling. Huvud
parten av oss ti llhör numera 
en äldre inte ndentgeneration, 
men vära minnesbilder från 
FV:s "genombro tt sår " står fort
farande farska och klara och 
det är föreningens förhopp ning 
att dessa gemensamma erfa
renheter skall alltmer befasta 
såväl vä r inbördes samhör ighet 
som vå r fortsatta anknytning till 
FV . • 

LCÖ 

den undervisning de skall ha . 
Som lärare gjorde man natur
ligtvis sina misstag ibland. men 
allt gick att reda ut och rätta till. 
Det går inte, enl min uppfatt
ning, att 'köra' FIK på vissa öv
ningar och sedan praktiser a 
just de övningarna på eleverna. 
Det finns så mycket annat runt 
omkring själva övningen som 
mäste avhand las under ett flyg
pass . 

• Jag anser att målet är 
uppnått. Och fö r min personli 
ga del har jag fått en god upp
fat tn ing om F5:s mål och medel 
i utbild ningen. Den sk il ler sig 
en hel del från den uppfattning 
jag hade före kursen . I siffro r 
gav kursen 32 tim propellertid 
och 63 tim jet. Det vore önsk
värt att få 2 veckors praktik· 
tjänst i slutet på elevernas k urs , 
för att se vad de kan för konster 
när GFU är slut. En logisk på
byggnad är studietjänstgöring 
vid en 35· resp 37 TIS-division 
och, bet r aspiranterna, även vid 
F20. • 

Lt Clae.'i -Uno Eckersmjm 



1976 celebrerade Krigsflygsko tills ende flygsäkerhetsredaktör 
lan/F5 i Ljungbyhed sin 50- att han här speciellt framhållerKöp och läs "Episoder"! 
årsdag. Det lär knappast ha slutkapitlet. Det om "Belgaren 
kunnat undgå någon ... någor som försvann ". I och för sig en 
lunda nutidsorienterad och all leumsskrift betitlad "EPISO sträckläsning blir till ett måste. thriller med mystik .• Kvar att 
mänt vaken. Ca tio månader DER". Den bör Du absolut skaf • Episod-boken innehåller elva avslöja - det viktigaste - post
senare (77-04-20) fyllde detta fa Dig - den måste Du helt en rappa kapitel , som skrivits av gironumret. Sätt in D, na 15 kr 
anrika flygskolförbands kom kelt läsa' Det är den väl värd. tio medlemmar ur kompoffs på p-g-nr 324618-8 och ange 
paniofficersförening lika mång För bara 15 kr får Du en kom kamratförening. Alla lika bra på talongen Ditt /köparens 
a år.• Om F5:s kompoff-liv un primerad flyghistoriebok, så och intressanta trots helt skilda namn och adress Gör det! 
der det gångna halvseklet be lättläst och intressant, så med berättarområden . Det må dock Ångervecka behövs ej. • 
rättar en prydlig, 50-sidig jubi- ryckande välskriven . att kanske kunna förlåtas FV:s hit- I Ch 

1977178 års fältarbetskurs för 
flygfältsingenjörer inom miloö 
genomfördes den 24-26 au
gusti och - i likhet med förra 
året - utnyttjades Villingsbergs 
skjutfält som övningsplats. Mi
lostab Ö var kursanord nande 
myndighet med flyginspektö
ren, öv 1. N Palmgren som 
kurschef. Deltagarantalet upp
gick till ca 140 man, varav drygt 
ett 80-tal flygfälts ingenjörer. 

Kursen följdes 08-25 av 
stabschefen , milostab Ö, gen 
mj N-F Palmstierna och 08-26 
av MB Ö, gen It G Eklund. Från 
milots flottiljer deltog basche
fer , krigsplacerade basbatche
fer och/eller mobplanläggare 
samt flygfälts plutonchefer. Re
presentanter från FS, FortF , 
MB S, MB B och MB ÖN samt 

Saab-Scanias DC-9-vingklaffar 

Den amerikanska flygplantill
verkaren Douglas Aircraft 
Company (en division inom 
McDonnell Douglas) har givit 
Saab-Scania:s Flygdivision ett 
kontrakt avseende leverans av 
vingklaffar till en ny, större och 
mera ekonomisk version av det 
välkända jetdrivna trafikflyg
planet DC-9, som hittills sålts i 
nära 900 ex. Den nya versionen 
kallas DC-9 Super 80 och rym
mer upp till 172 passagerare. 
Saab-Scania erhöll kontraktet i 
hård konkurrens med en rad 

Fältarbetskurs 

från flygfältsingenj örs förening
arna Syd och Nord hade hör
sammat inbjudan och inställt 
sig. 

På kvällen 08-24 genomför
des den numera sedvanliga 
förkursen med syfte att bibring
a nytillkommen personal kän
nedom om basbataljons orga
nisation och uppgifter. Förkur
sen leddes av övlt Lidbrink , 
m il o Ö och i den na deltog ett 
20-tal ingenjörer. - Huvudkur
sens viktigaste programpunkt 
var (liksom förra året) en före
visningsövning av reparation av 
bombskadad bana. Övningen 
leddes gemensamt av befatt
ningshavare ur FortF och FS , 

andra tillverkare . 
Leveranserna från Sverige 

ska inledas i början på 1979 
och enl nu föreliggande planer 
ska tillverkningen fortsätta till 
mitten på 80-talet. Det poten
tiella värdet av leveranserna 
beräknas till ca 100 milj kr. 

Beställningens betydelse ur 
sysselsättningssynpunkt är be
gränsad . På sin beräknade 
toppnivå ger ordern sysselsätt
ning för upp till 20 tekniker och 
75 verkstadsanställda. • 

övlt Sörlin och mj War ming. 
Erfarenheter från förra årets 

övning hade dragits. Därför ut
nyttjades nu andra typer av fält
arbetsmaskiner och ny topp be
läggningsmateriel. Övningsut
bytet för deltagarna bedömdes 
som gott. 

Utöver övningens syfte att 
demonstrera modern banrepa 
rationsteknik utnyttjades tillfäl
let fö r metodstudieverksamhet 
i FortF:s och FS' regi. I övrigt 
omfattade kursen (som brukligt 
är) orienteringar i skilda äm
nen, varvid särskilt öv 1. Tore 
Perssons (FS) orientering om 

Svensk rymdmilstolpe 

Rymdbolaget kunde medio ok
tober notera ett nytt höjdrekord 
för svenska sondraketer vid Es
range, i Kiruna . Man genomför
de då en uppskjutning med en 
sondraket av typ Nike 'Bla.ck 
Brant' 5C, forsedd med styrmo
du/en Saab/ RB S-19, till en 
höjd av 37 mil. Toppnotering
en , högre än mänga satellitba
nor , kunde tillåtas utan att ra
keten vid nedslaget hamnade 
längre än 15 km från beräknad 
nedslagspunkt. Ett mycket fmt 
värde i dessa sammanhang' 
Tack vare styrmodulen kan 
man med bibehållen beräknad 
nedslagsyta skjuta sondraketer 

FV:s programplan bör framhål
las . 

Den stående programpunk
ten "Basvisa genomgångar" 
leddes av resp basbatch 
(motsv) och omfattade i år 
främst orienteringar om gällan
de reparationsberedskap och 
om läget betr uttagna fordon 
och arbetsredskap. 

M B Ö har nu två år i följd ut
nyttjat Villingsbergs skjutfält för 
fältarbetskursen och båda 
gångerna har Chefen A 9 och 
hans personal vid regementet 
och vid skjutfältet visat stort till
mötesgående och i hög grad 
underlätta kursernas genom
förande. • 

ÖI'// R UIlt! Erikssol/ 

3-10 ggr högre än med kon
ventionella, ostyrda raketer. 
Detta ökar avsevärt möjlighe
terna till studier av kosmos till 
en kostnad som är en bråkdel 
av annars nödvändiga veten
skapliga satelliter • Saab
Scania är först - och ännu en
sam - om denna styrmodul, 
som är en direkt spin-off från 
Flygdivisionens arbeten med 
svenska försvarets olika ro
botprojekt. - Vid introduktio
nen och premiärskjutningen på 
NASA Wallops Flight Center i 
USA 1976 betecknades styr
modulen som "en mi/stolpe 
inom sondrakettorskningen". • 

Enl den välkända facktidskrif
ten "International DefenCe Re
view" lär Sovjetunionen påbör
jat test med tre prototyper till 
nya stridsflygplan; ett jaktfpl, 
ett närunderstödsfpi och ett 
långdistansbom b-fpl. 

Jaktflygplanet under utprov
ning har förmodligen beteck
ningen MiG-29 och är Sovjetu
nionens motsvarighet till USA:s 
F-15 , F-16 och F-18 . MiG-29:s 
uppgift är att sätta in mot låg
flygande attackfpl , t ex F-111 och 
'Tornado '. Fpl är utrustat med 
Jaktradar och sex balkar för 
jaktrobotar , t ex fyra AA-7 (A
PEX) och två AA-8 (APHID). 

Sovjet testar tre nya stridsflygplan 


Storleken på MiG-29 ligger nå
gonstans mellan MiG-25 ('FOX
BAr) och F-15 ('EAGLE') . Den 
är något mindre och lättare än 
Su-15 ('FLAGaN'). Fpl är ensit
sigt, tvåmotorigt , har två stjärt
fenor samt vingar som liknar F
15:s. - Man beräknar att MiG
29 troligtvis kommer att tillföras 
Frontflyget i början av 1980
talet, då det kommer att funge
ra jämsides med MiG-21. Men 
MiG-29 kommer senare helt att 
ersätta detta. 

Närunderstödsfpi uppges 
motsvara USAF:s Fairchild A
10. Det är ett relativt långsamt
gående, bepansrat flygplan, 
som skall uppträda på låg höjd . 
Fpl har stor lastkapacitet . I va
pen lasten kan ingå bomber av 
konventionell typ och attackro
botar såsom AS-8, AS-9 och 
AS-10. Fpl är en Sukhoi
konstruktion. 

Den tredje protoypen är en 
bombversion av TU-144 , dvs ett 
fpl med överljudskapacitet. 

Bom bversionen har fast nos
vinge till skillnad från Tu-144. 
Fpl har ungefär samma storlek 
som det strategiska bombfpi. 
'BACKFIRE'. • I "Aviation 
Week" benämner man MiG
29:an 'Super MiG-25 '. Fpl är ca 
1 m längre och sägs vara 2
sitsigt/tandem. Har 2 nya Tu
man sky-motorer med större 
ebk-hölje. Även spännvidden 
påstås större. Liksom stabilisa
torn . Har ny radar - en förbätt
rad version av den i 'Flogger 
D' = MiG-27. Radarn lär ha så
dan kapacitet att den kan störa 
ut kryssningsrobotar. Minst 2 
prototyper testas • 

J. Ch. 
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Provflygargärning 

Saab-Scanias genom tiderna 
mest kände uppvisningsflyga
re, Ceylon Utterborn (53) har 
utfört sin sista provflygning ef
ter att ha varit provflygare i 
Saab-stallet hela 26 år. 

Efter passage av åldersmog
nadsstrecket (de 50, alltså) har 
Ceylon successivt trappat ner 
flygningen . De senaste åren har 
han ägnat sig åt att testavsluta 
en serie raketstolsutskjutning
ar, vilka utförts från ett för ra
ketstolskott specialutrustat 
flygplan 32 'Lansen' . Genom 
åren har Ceylon hunnit med 
över 5000 fl ygtimmar och 
medverkat i bortemot 300 test
stolskott. Själv har han dock 
aldrig tvingats skjuta ut sig från 
något av 'sina' jetflyg plan I 

Utterborn började sin fl ygar
bana 1946. Han fick fl ygutbild
ning som vpl fl ygförare (silver

vinge) vid Flygreservskolan i 
Eslöv . Därefter kom . han i 
tjänst som vpl ff vid F9 / Säve. 
1951 kom han till Saab-Scania 
som provflygare och seneflyg
plankontrollant. Efter en tid flyt
tade han till provflygavdelning
en . Sedan dess har Ceylon haft 
ett finger med vid utprovning
en av samtliga fl ygplantyper 
som genom åren producerats 
hos Saab. Han började med 
J 29 'Tunnan' och har därefter 
avverkat Saab 210 'Lill
Draken ', A 32 'Lansen' , J 35 
'Draken ' och Saab 105 samt 
slutligen fpl 37 'Viggen'. 

Som uppvisningsflygare vid 
flygdagar , internationella ut
ställningar och andra fl yg
evenemang är Ceylon utan tve
kan den mest kände av Saab's 
provfl ygare . Många i FV minns 
säkert hans pradnummer med 

Saab 91 'Safir '. Men bästa min
nesbilden kanske vi har av Cey
lons djärvalerta uppvisningar 
med 35 'Draken' , som för övrigt 
1958 renderade honom en 
gu ldmedalj av dåvarande 
Stockholms-Tidningen . 

Fortsättningsvis kommer 
Ceylon Utterborn att inneha en 

samordningsfunktion i flygsä
kerhetsfrågor - en mycket an
svarsfull post, speciellt om 
Saab-Scanias flygdi vision ges 
chans och möjligheter att fram
deles fortsätta att utveckla och 
producera nya, olika fl yg
p lantyper . _ 

JU/III Char/el'il/e (FJK) 

Flög 21 fpl-typer! Oslagbart? 

I våras aVSlutades en unik 
provfl ygarepok vid FM V-FT 
(=f d FC) på Malmslätt . Då gick 
nämligen kapten GUNNAR 
LUND i pension , Han kunde 
blicka tillbaka på 28 års väl ge
nomförd flygtjän st, varav 20 år 
so m provfl ygare Vid FMV-F 

Lund har totalt 5900 flygtim 
bakom sig. Han har fl ygit flyg
plantyperna B 3, B 18 , J 29, 
J 30, A 32, J 33 , J 34, J 35, 
AJ 37 , SK 16, SK 25, SK 50, 
SK 60 , SK 61 och TP 85. Samt 
helikoptrarna Bel147 , HKP 2,3, 
4 och 6. De senaste åren flög 
Lund mest helikopter och del
tog i utprovning av säkerhets 50-åringen ägnar sig numer 
materieI. Han har även i verklig åt ci vil verksamhet. Men han 
heten utnyttjat räddningssyste lämnar aldrig fl ygningen, nu 
met vid uthopp från en A 32 dock enbart med helikopter. 
'Lansen ' under spinn prov. FLYGvapen NYTT avstär kn 
(Lund tillhör alltså, se- Lund emellertid aldrig från I 
dan -59 , den illustra "Catter (Och vem ka n eller gör de!?') • 
piller-cluben".) JK 

Från Dronten till Draken 

Ett ovanligt rekord sattes den tjänst i FV. Olof Albano bör jade 
30 september då verkstads 1927, dä ännu inte 13 år fyllda , 
chefen vid F11, 1. flygverkmäs som lärling i motorverkstaden 
tare Olof Albano gick i pension vid F4 . Han har därefter hunnit 
efter drygt 50 års hedrande tjänstgöra vid F9 , F21, F1 , F14 

och F6 innan han -66 kom till 
F11 som verkstadschef. 

Vid en enkel ceremon i över
lämnades bl a en för ög onblic
ket instiftad medalj med texten 
"I Flygvapnet 50 år" och "från 
Dronten till Draken", vilka var 
den första resp sista flygplan
typ Olof Albano arbetat med. 
Mycket få lär ha mÖjlighet att 
slå detta rekord med tan ke på 
nuvarande skolsystem och 
pensionsälder. _ 

.\40 

Nej! - Men kanske 28?? 

varav 22 år som provflygare Vid 
FMV-F. 

Han har totalt 6 135 flygtim 
och har flugit fl ygplantyperna 
B 3, B 5, B 17, B 18, J 22 , J 26, 
J 28 . J 29, J 30 , J 32 , J 33 , J 34, 
J 35 , SK 14 , SK 16 , SK 25 , 
SK 50 , SK 60 , SK 61, TP 80 
Lancaster , TP 83, Vipan , Fouga 
Magister och Macchi MB .226 
samt helikoptrarna Bell 47 , 
HKP 2, 3 och 6. De senaste 
åren flog han helikopter och 
deltog utprovningen av 
SK 60D. 

Sedan jUli tjänstgor Arne 
Ewertsson som flygp lanerare 
vid provflygsektionen inom 

Efter 11 650 landningar avslu FMV-F:T (gamla anrika FC) På 
tade kn Arne Ewertsson den 10 sin fr itid fl yger han dock vidare 
juni sin flygtjänst i en SK 60D med olika helikoptrar pä diver
sträckan Vidsel-Malmslätt . se uppdrag . 
Han kunde blicka tillbaka på 31 Kf/J Kai/li r 

års väl genomförd fl ygtjänst, 

Ny jaktrobot testad 

En av Materielverkets provfl y träff i det fl ygplan bogserade 
gare , Johnny Kal/ur, har "Del Mar"-målet. _ 

provskjutit några exemplar av 'FM V-A k tuelft , 

FV:s nya jaktrobot RB 24J. Ro
boten , som beställdes redan 
-75 hos Ford Aerospace and 
Communlcations Corp i USA , 
bygger på den gamla RB 24 
(Sidewtnder). Ny målsökare, 
nya roder och mod if ierat zon
rör ger den nya jaktroboten vä
sentligt förbättrade prestanda. 
Den moderniserade RB 24 :an 
beväpar nu flygplan 35 'Draken' 
och 37 'Viggen' . 

Johnny Kallurs provskjut
n ing gjordes vid FM V:s för
söksplats i VIdsel. Resultat : full
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A 32' ansen'25 år 


I november blev A 32 'Lansen' 25 år. På årsdagen svepte sju Ka r lsborgs-32:or in över 
fältet hos Saab-Scania j Linköping. Pensionärers hälsning till föräldrahemmet. Men 
snart ses A 32 ej längre j det blå. F6 har redan börjat ersättningen med AJ 37 'Vig
gen', Och F11 :s S 32C har inte heller långt kvar, Men F13M:s måldragare J 320 får 
leva in på aO- talet. FV-Nytt inväntar 30-årsdagen med att önska 'Lansen' och läse
kretsen ett riktigt bra 19781 • 




