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Bilden t h samt den ps IÖrs· 
la sidan visar regerande 
venska mastarna I Is

hockey. På legets Idrotts· 
munderingar Ile!> reklam
lext rör lIygvapnet. Delta 
ar en ny drive' som lance· 
rals av FS/lnlo för att f6nga 
bra. svensk ungdoms in
Iresse för ett bra yrke. Kost
naderna harior ar stora, 
men bl r utslaget ps Ire ar 
t o m något mindre an vid 
motsvarande konventio· 
nell rekryteringsannonse
rIng. Dessutom bedcims el
lekterna/leed back:en bli 
större. Alt B8tsa pengar pa 
ungdom och sport känns In
le lel •• ,TVÄRTOM I 

(Foto: Roll StavlInd.) 
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Effekt-VI 

flygvapen JA! 


F 
örsvarskommittlms betänkande om svensk säkerhets- och försvarspolitik 
anför beträffande det militära försvaret bl a: "Även om de krigförande par
terna skulle avsta fran att utnyttja svenskt markterritorium, maste man räk

na med att de har behov att utnyttja framförallt svenskt luftrum men även delar av 
sjöterritoriet för att underlätta sina oper.ationer mot mål i vart närområde. Vi bör 
ha en tillräcklig militär kapacitet för att avhalla från detta. Härtill kommer att anfall 
mot tidigare nämnda delar av Sverige kan understödjas av luftanfall även mot de 
centrala delarna av landet i syfte aU försvara mobilisering och tillförsel av för· 
stärkningar. Trot de internationella konventionerna kan vi inte heller bortse från 
risken aU nagon genom hot om flyg- eller robotanfall mot befolkningscentra tör
söker bryta försvarsviljan och tvinga statsmakterna till eftergifter. För att försvåra 
för en angripare att nå detta mal erfordras bade ett aktivt luftförsvar och skydds
atgä rder". 

En allmän men entydigt positiv uppfattning om försvaret kom också till uttryck 
i den tillträdande regeringens deklaration: "Sveriges alliansfria politik - som syf
tar till neutralitet i krig - ligger fast. Den tryggas genom ett starkt försvar. 1977 
ars försvarsbeslut fUllföljs och ett nytt langsiktigt försvarsbeslut förbereds. Ge
nom att upprätthaIfa det svenska försvarets styrka ger Sverige sitt bidrag till 
tryggheten och stabiliteten i det nordiska omradet." 

Statsmakternas och ansvariga parlamentarikers åsikt är saledes fullt klar. Ett 
effektivt svenskt försvar behövs även framgent. Flygvapnet kommer även fort
sättningsvis att vara en av de viktigaste hörnstenarna i ett sadant försvar. Samt
liga försvarsmaktsstrukturer som framförs i ÖB:s perspektivplan del 1 pekar på 
nödvändigheten av bemannade flygplan med hög beredskap. 

Vi inom flygvapnet är alltsa Inte ensamma i var övertygelse att vi behövs även 
i framtiden . Hög beredSkap, lång räckvidd, stor slagkraft och förmaga till kraft
samling är egenskaper som flygvapnet har. De blir av ännu större värde i vart 
framtida försvar. • 
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Försvars
kommitten 
enig om 
säkerhets
politiken 

* -er 1978 års försvarskommitte har lämnat sitt första 
betänkande till försvarsministern. En enig kommitte fö
reslår att målet för vår säkerhetspolitik ska förbli oför
ändrat. Försvaret av Mellansverige nedprioriteras dock 
nagot, vilket föranlett viceamiral Bengt Schuback att 
lämna ett särskilt yttrande. * I betänkandet slås flera 
gånger fast, att "Sveriges engagemang j det internatio
nella fredsarbetet är väl fören ligt med strävandena att 
stödja den svenska alliansfria politiken genom ett allsi
digt totalförsvar ' . '* f:? -{:( 

,'Accepterar I TE krav på 


O
kande klyftor mellan ri ka 
och fattiga. Tota llor
svarskommitten anser att de 

ökande klyftorna mellan rika och 
fatt iga lander utgor ett allt a!lvarliga· 
re problem Det kan medföra kon
Ilikter och kriser som kan paverka 
Sverige Flera ars arbete inom FN 
om en ny ekonomisk varidsordning 
har inte gett palagliga resultat. NA
TO OCh WP söker I stället oka srtt 
Inflytande över olika u-Iander oct, 
skapa sig kontroll över viktiga rava
ror och strategiska posit ioner 

Trots alt sjuttiotalet enligt FN bor
de bil "nedrustn lngsarllondet' har 
kapprustningen in te hejdats. I Cen
traleuropa finns t ex den storsta 
koncentrationen av konventionella 
militära resurser som nagonsin I tll 

stonen har forekommit I fredstid 
Forsvarskornmltten anser dock att 
ned rustnmgsforhandll ngarna har 
bidragit till battre relationer mellan 
de berörda landerna och att 'USA 
och SOvlet ar beslutsamma alt und
vika dllekt militar konfrontation med 
varandra 

spaO
• • 

kad 
nings- och ovningsverksamhet i 
Norden. - Huvuddelen av SovJel
IlnlOnens karnvapenbaranrle uoatar 

ASIKTS EUTRAL TET" 

notera del nordIska omradets ökade 
srraleOtska betydelse Detta har bl a 
medior en ttlltagande spanrngs
och ovningsverksamhet I vart nar
omrade . Samtidigt antar kommIt
ten alt 

en väsen/lig orsak /i/I dc bada mlli
taralllansernas lag" profil I Norden 
torde vara den svenska al/lanslfl8 po
!ttiken och a/t denna pOllllks lortsätl
ning som neulrallretspo(,/,k I kf/g 
gjorts trovardig genom e/l s/arkt lor
svar 

Ingen andra-världskrigsmo 
dell"! Kommitten understryker 
svarrgheten I att bedama karaklaren 
av ett eventuellt krig I Europa Bade 
WP och NATO har utformat sma 
kngsmakter för olika alternativ 

Blocken bygger medvetet In osa
kerhet s na strategiska doktriner. 
b a I syfte att oka avskracknlngsel
fekten Kommllten bedömer att ett 
eventupllt kllg I Europa 

atmmstone mledn,ngsvls kommer 
arr foras med kon~'enllOne/la strtds
medel Men delta Innebar Inre att del 
kommer atl vara av andrä-vdr(d~

kngsmodeil Risken for uoplrapDnmg 
/II/ karnvapenmva kommer act I hog 
graa prag/a parternas agerande. Det
ta Innebar ar' ert konventIonellt kf/g 
troligen kommer atl praglas av 8ff:r 

hal/samnet av'eende meJlen .'or (1e 

millIara operationerna 

'968 formulerades fÖl val saker
Iwtspolltik 'orestas kvarsta . Syftet ar 
(llttsa allt lämt att bade verka for trea 
l')Ch rallvisa I vartden och att halla 
Sverige uranfor konflikter med br
behallna fri- och rattlgheter. Korn
mitten siar fast att de langsIktiga 
fo rsvarsbesluten ar 'ett uti ·yck for 
var malmedvetenhet att varna vår fn
het och vart oberoende 

Samtidigt anser kommitten att 
Sverige bor 

• 	 Fortsatta medverka till en an
nan och raltvlsare ekonom isk 
världsordning 

• 	 Fortsatta ett omfattande bl
stand 

• 	 Fortsätta bidra lill en bred OPI
nion I varlden tör nedrustning 
OCh darmed öka trycket pa su
permakterna i detta syfte. 

• 	 Fora en handelspolitik som 
med oeaktande av svenska 

lo iSOrJr1 Ingsoe redskapsmal 
moter u-landernas krav· Dess
utom bor VI handla med fler 

lander. 
• 	 Bidra till att starka FN .s stall 

ning Inom ramen for nu eXlstp 
rande stadga och paver ~ a 

rl t'!dlemsstaterna alt sotidartsl\l 
1..1elta I FN ar bete 

ar nu baserade pa Kolahalvan Neut rala I krig - men inte 
Kommitlen anser att det ar mot den asikter! SVt:llge nar val t att 
bakgrunden - med ubatarnas vikti  F ortsatt aktl'l sta utanfor militara allianser. VI vdl 
ga roll I terrorbalansen man tior utri kespOlitik. Det mal SOm reda'" alt stormakterna Inte ska mlS5 
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Av major Bengt Nordmark, Fst/lnfo 

Saxat ur betänkandet 

, " "Men samtidigt måste vi rea
listiskt utgå från världen sådan 
den i dag ser ut" " , 
, ,,"En av förutsättningarna för 
en stark svensk aktivitet på ned
rustningsomradet är att den stöds 
aven bred och välinformerad 
opinion i vårt land" ,,' 

, , ,"Anskaffningen av för försva
ret väsentlig materiel får icke ske 
så att Sverige kommer i en sådan 
beroendestälfning till andra län
der att den kan utnyttjas för på
tryckningar" ,, ' 
, , ,"Totalförsvaret fyller sin 
fredsbevarande uppgift främst 
genom förmågan att avhålla från 
militärt angrepp, Det militära för
svaret är för detta ändamål den 
viktigaste komponenten i total
försvaret" '" 

D USA 

D ÖvrNATO 

SOvlet 

el ÖvrWP NATO NATO 
3190 160 

NATO WP
560 135 

';5 10 

1580 
WP 

345 360 

105 WP 
1260 . 125 

, .-= ., 300.. .... 105 
1610 

215 ! 255 
, '. 960 

'. 

Befolkning BNP Försvarsutg i ft er 
(mi l jon er) (mi lj arder US$) (mil larder US$) 

..
• Förh4l1andet mellan stormalrfsblocleen betr befollenlng, bruttonationalprodukt och forall8fs

utgifter, 1976. (Clrlra-vlirden.) 

tänka att svenskt territorium ska 
ställas till en annan makts förfo
gande. Vi vill vara neutrala vid krig 
i vår närhet. Men försvarskommitten 
slår fast att : 

"vi däremot inte accepterar nägra 

krav pä äsiktsneutralitet", 

"Det finns därför skäl att för omvärl

den särskilt understryka att Sverige 

oavsett sympatier avser att i händel

se av krig inta neutralitet. " 


Minskad risk 
för terroranfall. - Med hänvisning 
till tilläggsprotokollen till Geneve
konventionerna, som bl a förbjuder 
anfall mot civi Ibefol kn i ngen , bedö
mer försvarskommitten att sanno
likheten för terroranfall minskats . 
Man pekar dock på, att en angripare 
genom att anfalla t ex järnvägar och 
elnät åtminstone tillfälligt kan lam
slå viktiga samhällsfunktioner. 

Samhället och säkerhetspoliti 
ken. - Samhället blir alltmer käns
ligt för störningar av olika slag. Det 
internationella beroendet i 01 ika av
seenden ökar. Försvarskommitten 
anser det angeläget att sådana sår
barheter begränsas genom att sam
hällsplaneringen även tar hänsyn ti II 
totalförsvarets behov. Kommitten 
påpekar också, att vår försvarsför
måga inte bara kan mätas i mate
riella termer. "Den är i minst lika 
hög grad beroende av i vilken ut
sträckning människorna känner 
gemenskap med samhället och av 

att det förs en rättfärdig social och 
ekonomisk politik ". 

Totalförsvarets målsättning. 
Kommitten anser att " begreppet in
vasionsförsvar i allmänt språkbruk 
kommit att förknippas med ett om
fattande angrepp syftande till kon
troll av hela landet " Kommitten an
ser därför, att meningen "Invasions
försvar skall vara försvarsmaktens 
viktigaste uppgift" bör utgå ur mål
sättningen - "vilket i sak inte inne
bär någon förändring i målsättning
en". I övrigt anser kommitten att 
målsättningen " i huvudsak alltjämt 
bör gälla som en allmän politisk 
manifestation" . 

Totalförsvarets 
uppgifter. - Kommittens slutsatser 
är bl a följande : 

• 	 Vårt totalförsvar bör även i fort 
sättningen utformas så att det 
vid kriser och konflikter i Euro
pa mellan stormaktsblocken 
har en sådan styrka, samman
sättning och beredskap, att hot, 
påtryckningar eller angrepp 
mot Sverige inte kan bedömas 
lönsamt för någon. 

• 	 Försvar skall kunna tas upp i 
varje del av landet mot angrepp 
varifrån det än kom mer. 

• 	 Skyddet av befolkningen bör i 
första hand utformas med hän
syn till konventionell bekämp
ning riktad mot mål av betydel

se för våra militära operationer 
och vår försvarsförmåga samt 
verkningar av markstrider. 

• 	 Det är nödvänd igt att vi dispo
nerar sådana resurser att 
kränkningar av svenskt territo
rium kan upptäckas och avvisas 
och vår sjö- och lufttraf ik kan 
skyddas. 

I anslutning till den senare punk
ten påpekar kom mitten, att "den be
slutade utvidgningen av det svenska 
territorialhavets bredd till tolv di
stansminuter underlättar skyddet av 
kustsjöfarten samtidigt som den 
ökar det område som måste överva
kas". 

Prioriterade uppgifter! - För
svarskommitten anser att bl a eko
nomin framtvingar prioritering av 
försvarets uppgifter och anger där
för följande som särskilt viktiga: 
• 	 Försvar av övre Norrland . 
• 	 Försvar av sydvästra Sverige. 
• 	 Avhålla stormakterna från att 

utnyttja vårt luftrum och delar 
av sjöterritoriet för att underlät
ta sina operationer mot mål 
vårt närområde. 

• 	 Luftförsvar av "de centrala de
larna av landet". 

• 	 Skydd av befolkningscentra 
mot flyg- och robotanfall. 

En av utredningens experter - vi 
ceamiral Bengt Schuback (tillika 
chef för försvarsstaben) - har i ett 
särskilt yttrande bl a framhållit , att 
han inte delar " kommittens uppfatt 
ning att en avhållande effekt kan er- ~ 

i 
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Försvarsstabens informationsavdelning utger varje år den lilla 
hållas på en något lägre styrkenivå i 
Mellansverige . Där har vi större de
len av vår befolkning . den centrala 
ledningen och betydelsefulla för
sörjningsmöjligheter" . Schuback 
anser även att utredningen för hårt 
grundar sina slutsater på ett scena
rio. 

Bevara "total
försvarsplikten"! - Genom pliktla
garna - värnplikts- . civilförsvars
och krigssjukvårdslagen m fl samt 
ytterst den allmänna tjänsteplikts
lagen - är alla medborgare, män 
och kvinnor, mellan 16 och 70 års 
ålder skyldiga att i krig vid behov 
medverka inom totalförsvaret. 
Kommitten anser att "i den mening
en kan sägas att vi har ' totalför
svarsplikt" '. 

Kommitten anser att to talförsva
ret även i fortsättningen bör bygga 
på dessa lagar. Man anser dock att 
myndigheterna bör överväga: 

"en viss direktutbildning av unga 
män" - utöver vissa vapenfria tjäns
tepliktiga samt lämpliga kvinnor -
"för uppgifter i civilförsvaret samt 
om det i speciella fall föreligger up
penbara fördelar att från början ta ut 
personal för utbildning och tjänstgö
ring inom totalförsvarets civila de 
lar". 

Styrande för all utbildning som 
åläggs medborgarna bör dock vara 
krigsuppgifternas behov. anser 
kommitten. De totala personaltiII
gångarnas utnyttjande kommer att 
belysas i olika alternativ i det fortsat
ta arbetet. 

Totalförsvarsbeslut 1982. - ÖB , 
efs, ÖEF m fl ska våren 1980 lämna 
ytterligare underlag . Försvarskom
mitten avser att lämna sitt slutbe
tänkande om totalförsvarsgrenarnas 
utveckl ing m m våren 1981 . Våren 
1982 ska riksdagen fatta ett nytt to
talförsvarsbesl ut. • 

Betänkandet "vlu säkerhetspolitik" 
(SOU 1979:42) kan köpas frln LIber 
Förlag. En kort sammanfattning finns 
hos förbandens upplysningschefer 
eller kan beställas frlm Fstllnfo, Fack, 
100 45 Stockholm. Motsvarande gäller 
den nyttJga, lilla skriften " Militära 
Fakta 1979/80". 

handboken "Militära Fakta" med aktuella uppgifter i koncentre
rad form. Den senaste utgåvan - för 1979/80 - är nu klar. I år 
har en liten förändring skett av namnet. För att bättre motsvara 
innehållet har till namnet Militära Fakta lagts "med tota/för
svarsfakta". - Beställning sker enklast hos Fstllnfo per telefon : 
08-6796 20/ankn 459 eller 280. 

Nyttig skrift: MILITÄRA FAKTA 
109 länder av FN:s 151 medlemsstater har nu skrivit på avtalet om förbud mot 
kärnvapenprov ovan jord. 105 har accepterat icke-spridningsfördraget och 66 
förbudet mot massförstörelsevapen på havsbotten. Men bara 21 stater har ac
cepterat förbudet mot användningen av miljöpåverkande teknik.(!) Dessa 
uppgifter och andra gällande avtal om rustningsbegränsning och nedrustning 
redovisas i den senaste upplagan av "Militära Fakta med totalförsvarsfakta ". Det 
enda egentliga nedrustningsavtalet som slutits är från 1975 och avsåg förstöring 
av befintliga lager av bakteriologiska stridsmedel. 

De militära styrkorna i Europa är fortfarande de starkaste i fredstid . Ett par 
miljoner soldater, över 40 .000 stridsvagnar och ca 7.000 flygplan redovisas i 
Centraleuropa. Antalet u båtar med strateg iska kä rnvapenrobotar har ökat ti II 19 
för NATO och 56 för Warszawapakten - varav fortfarande sex finns i Östersjön! 

Under 1978 kränktes den svenska territorialvattengränsen fem gånger av ut
ländska fartyg, medan 27 militära flygplan utan tillstånd kom in i svenskt luftrum. 
1979 års siffror torde bli högre, sedan den svenska territorialgränsen den 1 juii 
utvidgades til112 nautiska mil; ca 22,2 km . 

Över 30 olika civila myndigheters uppgifter i totalförsvaret redovisas i denna 
intressanta och nyttiga handbok (i år med gulomslagston) . Dessutom redovisas 
för första gången de viktiga uppgifter som varje kommun har i krig ; bl a för 
utspisning, daghem och skolor. • 

Red. 

Om Sveriges strategiSka betydelse 
diskuterar Gunnar Jervas & Ove Kallin (bägge FOA) I en debattarlIkei I "Internallonella Studier" 
nr 4/79, som utges av Utrikespolitiska Institutet. Man vänder sig mot den alll vanligare, accepte
rade 'teorin' om en " fall accompl/".operallon från Sov/et riktad mot Nordnorge/en blIxtaktion 
ÖV8' Nordkalotten för att skydda sina egna baser på Kolahalvön . Sov/el/WP skulle då komma I 
krig med alla NATO·länderna och risken för ett kärnvapenkrig anses dll uppenbar. D Om nu Sov· 
iet önskar bryta USA:s/NATO:s luftherravälde i norra Atlanten, framstlIr det för författarna betyd· 
ligt troligare, att Sov/et vill disponera det svenska bassystemel. Med en slidan manöver skulle 
de sov/etiska flygplanens räckvidd och slagstyrka markant öka. Hela NATO:s strategi skulle kom· 
ma i gungning. Europa skulle bli alltmer isolerat. - Motsatsen kan naturligtvis ocksII tänkas: att 
NATO vIII ta våra flygbaser I besittning. L Därför betonar författarna vikten av ett starkt, inva· 
1I0nsavhå/lande svenskt försvar. Man vänder sig alltså mot det som antyds i vår senaste för
svarsutredning  mot en starkare prioritering I norr, åtföl/t av uttunning pil andra håll. 

Luftherravälde i Norra Atlanten 

WP: s m6Hightler a11 ta upp kampen om lunherra\'äJdel i 
Norra Atlanten fri" egna baser med exempelvis Mlk·25, 
Fo~blll : 

WP:s möjli$:heter all 18 upp klimpen om luftherraväidei i 
NOml Atlanten frAn svenska baser med exempelvis Mig-2S. 
Foxbat : 

~ NATO 

Dwp 

Vid en vtJpnad kon/likt mellan /'JA TO och WarnA klopakren (WP) kommer 
kampen om lu!tnerro'l/Older i Nordat/an ten 011 utktJmpas i ell omrdde som VI 
kallar den SIroteRiska friangeIn. 

Eff flygplans s lridsvårde varierar 0 '11 brlJnslesktJl kra/ligr med ovsl4ndet bas 

Tre kvinnor 
Totalförsvarskommittens arbete 
leds av förre statssekreteraren i 
försvarsdepartementet Gunnar 
Nordbeck (numer generaldirek
tör för Överstyrelsen för ekono
miskt försvar). De flesta av öv
riga tolv i kommitten är riksdags
ledamöter ur (c), (fp), (m) och (s). 
Tre är kvinnor, nämligen: Berit 
Frändås (s), Anna Lisa Lewen
Ellasson (s) och Ulla Ekelund (c). 
Huvudsekreterare är generalma
jor Rolf Wigur. 

1'\3, "StnIrVsk Inanxe]" (huvudsakli"L,;: luftslridsomridt) 

o 
+

n yabas 

Mii·2S. FOll"bt.1 - .!ikillnaden i Slor
Ifk mrtlan k,,.,. I och 2 iIIu~1rt'rar 

dUllnadrn i slrldS"'rde 

- srridsomrdde. Om WP saNer in flYR, I ex Mig-25 Foxbor; Irdn nuvarande 
bassyslem (korra 1) kommer varje !6retog att la 3,5-5 limmar fexklusi'l'e klar
gOring etc). I den srroregiska triangeln kan ,\1ig-25:an patrullera 1.5 timme. al
ternativt sfrida Cirka /0 minuter. 

Om samma uppdrag genomfördes frdn svenska baser skulle man kunna pat· 
rullera J rimmar. altemarivt s/rida cirka 20 minurer. En svensk basering fl,... 
dubblar således srnds-.,;ärder (kar ta 2). 

SjtJ/vjallet m edjOr en svensk basering ocksd mfJj/ighe/er all ulstrtJcka opera( Uoaer.,IIR .lrtIolI.,.dk tionerna ltingre sdderu t i A ffanten om behov skulle uppsrd. 
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i:r i:r Den östtyska staten DDR, Deutsche Demokratische 
Republik, bildades den 7 oktober 1949. Ett resultat av 
andra världskrigets politiska delning av Europa. Men 
DDR kom inte att erkännas internationellt, frånsett östsi
dan, förrän 1973. i:r DDR/Osttyskland ingår - liksom 
Sovjetunionen, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Bulga
rien samt Rumänien - i Warszawapakten (WP). Ur
sprungligen ingick även Albanien, men denna nation 
utträdde ur pakten 1968. i:r i:r i:r 

Öst-Tyskland 30 år 

I dag Sovjetunionens främsta försvarsmur 


S
ovjetiska styrkor finns statio digare fanns sovjetisk trupp inte i med bl anerade i samtliga WP-Iänder Tjeckoslovakien. 
utom Rumänien , varifrån de Warszawapakten bildades den 14 

drogs tillbaka 1958. I Tjeckoslova ~aj 1955. Delvis ett svar på den då 
kien stationerades sovjetiska styrkor sex år gamla Atlantpakten / NATO. cirka 1.600 
i samband med invasionen 1968. Ti - WP upprättades också delvis med 

NATO som förebild. 

flygplan! 
har 

två administrativa organ: Politiskt missionen, dels det Förenade Sek
Rådgivande Utskottet och Före retariatet samt det tidigare nämnda 
nade Överkommandot, båda med Förenade Överkommandot. På det 
högkvarter i Moskva. Det Politiskt senare åligger ledningen av WP:s 
Rådgivande Utskottet sammansätts stridskrafter vad avser utbildning, 
av representanter för WP :s med utrustning och gruppering. 
lemsstater, vilka i regel är respektive Omedelbart efter grundandet av 
länders regeri ngschefer, utri kes Warszawapakten beslöt man att bil
och försvarsministrar. Formellt är da en stab för det förenade högkvar
det Politiskt Rådgivande Utskottet teret. Ställningen som WP :s gene
WP:s högsta organ, men ledningen ralstabschef upphöjdes också att 
ligger i praktiken hos dess hjälpor samtidigt omfatta ledningen av det 
gan. Dels den Permanenta Kom- Förenade Sekretariatet. Stabens ~ 

WP 
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uppgift är huvudsakligen att utarbe
ta operationsplaner i händelse av 
krig, 

Som överbefälhavare för WP-styr
korna svarar alltid en sovjetisk offi 
cer med respektive medlemsländers 
ÖB som ställföreträdare , Dessa har , 
förutom den militära utbildningen, 
även en politisk karriär bakom sig, 

Den stora skill 
naden mellan NATO och WP är, att 
det förstnämnda är ett försvarsför
bund medan WP tillkommit för att 
säkerställa Sovjetunionens ställ 
ning, Istället för medlemsländernas 
likaberättigande är det här fråga om 
satellitstaternas förberedelser att 
deltaga i skyddet av Sovjetunionen 
eller i dess operationer (t ex övning
ar), För detta ändamål likriktas satel
litstridskrafterna beträffande led
ning , utrustning , utbildning m m för 
att kunna utföra uppdrag dirigerade 
från Moskva, WP:s struktur är sale

• 4-grp MiG-27 'Fishbed D/ F' ur östtyska flygstridskrafterna, LSK/LV, 

des endast formellt sett konstruerad 
efter NATO, Genom fördragets sär
präglade utformning har Sovjet
unionen säkrat sin ställning, Det 
sovjetiska kontrollsystemet i WP:s 
ledning fungerar bättre än det skulle 
vara möjligt inom bilaterala fördrag , 

Warszawapaktens syften är poli 
tiskt och militärt samarbete mellan 
medlemsländerna, Dessutom med
för det att: 

• 	 enhetligheten i militära opera
tioner är garanterad genom sov
jetiska direktiv och 

• 	 eventuellt egenmäktiga aktioner 
från satellitstaterna kan upp
täckas på ett tidigt stadium och 
förhindras av Sovjetunionen, 

Inom WP är flygstridskrafternas 
ledning , organisation och utbild
ning (flyg-, teknisk och teleutbild
ning) upplagd efter klart givna direk
tiv och order från de sovjetiska flyg
stridskrafternas överkommande, 
Eftersom så gott som hela flygplan
parken är av sovjetiskt ursprung , 
underlättas naturligt nog klargöring, 
underhåll och reservdelsupplägg
ning väsentligt. Denna centralt av 
Sovjetunionen styrda och planerade 
upprustning av WP:s flygstridskraf
ter fö renklar också stridsledning 
och ombasering, Men det existerar 
otvivelaktigt problem. T ex att sam
ordna den mängd luftförsvars- och 
luftbevakningssystem som finns in
om WP. Dessutom finns språkpro
blem , t ex vid stridsledning, Detta 
pga att den sker dels på nationella 
språk , dels på ryska. (På NATO-si
dan använder man enbart engelska,) 

En jämförelse med NATO:s flyg
plantyper leder till den slutsatsen att 
WP - beträffande operativa flyg
plantyper - visar en enhetligare 
och fastare bild än NATO, Atlantpak
ten har t ex stora problem med re
servdelshållning, service etc pga 
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många olika flygplantyper från olika 
tillverkare och länder. Inom öst
blocket är det endast Sovjetunionen 
som tillverkar moderna stridsflyg
plan i stort antal. Västsidan har där
emot i flera stater - USA Storbri
tannien och Frankrike - lyckats 
bygga upp en avancerad flygin
dustri. Detta medför en viss fram
förhållning för västsidan vad gäl
ler teknologi etc, men innebär pro
blem på den operativa sidan. För
hållandet är därvidlag tvärtom på 
östsidan . Dvs en viss eftersläp
ning på den tekniska sidan men 
med fördelar operativt sett. 

Gränsen mellan 
öst- och västsidan i Europa de

las i allmänhet upp på tre sektorer; 
Nord-, Central- och Sydsektorn . Den 
norra begränsas av Nordkalotten i 
norr och Ostersjö-utloppen i söder. 
Centralsektorn söder därom omfat
tar Centraleuropa ner till Ungern . 
Där tar Sydsektorn vid . Den sträc
ker sig söderut till och med Bulga
rien. Den centraleuropeiska sektorn 
öster om gränsen mot NATO är upp
delad på en frontzon samt området 
bakom denna. Frontzonen omfattar 
det 800 km djupa satellitstats
området (Osttyskland, Polen och 
Tjeckoslovakien) samt Sovjetunio

stort som 

Götaland 

flyger
cirka 1260 
stridsflygplan, 
250 helikoptrar 
samt 100 
transportflygplan
frän 45 flygbaser 
nens västra militärområden. Bakom 
dessa finns ytterligare sovjetiska 
styrkor. Dels i form av Frontflyg, 
dels (och kanske framförallt) av 
Strategiska flyget samt Militära 
transpo rtflyget. 

•• Den östtyska krigsmakten, 
NVA (Nationale Volksarmee), är 
uppdelad på fyra olika grenar: ar

me, marin- och flygstridskrafter 
samt gränstrupperna med respekti
ve staber som ledande organ. 

Försvarsbudgeten ligger på un
gefär 9 miljarder mark, dvs ca 21 
miljarder svenska kronor. Osttysk
land spenderar mest pengar på 
krigsmakten inom hela WP, Sovjet
unionen undantaget. Dels om man 
ser till det totala beloppet men fram
förallt per capita. Summan är 125 kr 
per år och invånare. 

Totalt ingår i NVA ca 160.000 man, 
varav ca 100.000 är värnpliktiga . En 
östtysk vpl har 18 månaders värn
pliktstjänstgöring. - De östtyska 
flygstridskra fterna (Luftstreitkräfte/ 
Luftverteidigung, LSK/LV, der NVA) 
g rundades 1955. De består av 35.000 
man, varav 15.000 värnpliktiga . 

H uvudkomman
dot för flygstyrkorna lyder under ~ 

• IDOR baserad SSSR-hkp, Mi- 24 'Hind D', avfyrandes pv-rb AT-6 'Spira/' . 
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Flygutbildningen sker inte bara i 
Sovjetunionen och Tjeckoslovakien 
utan även i Östtyskiand . För den 
grundläggande flygutbild ningens T 
(GFU ) propellerskede används 
Jak-18 'Max' . För motsvarande 
GFU :s jetskede med de tjeckisk
byggda skolflygplanen L-29 'Maya' 
och L-39 'Fenix ' . Det senare kan 
även användas för lätt attack. 

j 

Ministerium fur Nationale Verteidig
ung, dvs Försvarsministeriet , med 
högsäte i Strausberg öster om Ber
lin . Flygstaben samt Flygför
svarskommandots högkvarter lig
ger i Eggersdorf nära Strausberg 
Flygstridskrafternas officersskola är 
placerad i Bautzen och Luftför
svarsstyrkornas officersskola 
" Frans Mehring" i Kamenz 

Inriktningen är i första hand luft 
försvar, fö r vilket LSK/LV är utrustat 
med jaktflygplan och luftvärnsrobo
tar . LSK/LV är helt integrerat i WP :s 
luftförsvarssystem , vilket leds cent
ralt från Moskva och är utrustat med 
bl a moderna radarstationer. - Det 
finns dock även en viss attackkapa
citet inom det östtyska nationella 
flyget . Denna är avsedd för under
stöd åt markstridskrafterna. Dess
utom finns ett spaningsförband 
samt transportflyg och helikoptrar. 

• 	 Tre jaktfpi MiG-23 'Flagger' passerar ' Long Talk' (='Two S, 

med en spaningseskadrilj MiG-21 av 
äldre typ , dvs inte spaningsversio
nen 'Fishbed H' . 

Attackförbandet utgörs av ett re
gemente MiG-17 'Fresco ', vilka dock 
snart torde komma att falla för ål
derssträcket och ersättas med mo
dernare materiel. Då inget WP-Iand 
försett sig med Su-20 ' Fitter C' efter 

TjeckiskkonSItuerade jetfpl L-39 'Fenix', har ersaH .L-29 'Maya ' som 
skOIf,pl typ 2. ~an även~!lyttias s,,:m llitt ~kfpl. .;;. ::

• 	 Osttyska MI-24 'Hind O' med aHackraket#caoslar " 
och fast akan av Gatl/ng-typ. . 

, 	 , 
" > 	 ';,~ ..:; ". 

~ :' I~ • .: ': :" "~_' <.> • MI~bian-Gur;flVlch MIG-17 'FreSco' arsiNs troligen som 8J
• 	 En föråldrad men ovanlig blid av laktfpl MfG-19 'Farmer' tacktpl av betydligt lTKXlerna;e och slagkraftigare MIG-27 


I DDR-kostym; Ersatt avMIG-21 .;som nu!Jrsätts.~ MIG-23,. 'Flagger F' (sid 12). G,~! sedan'!" I m"t'ygtllinst. 

<.~. . " 

--
10 



övervakningsradar. 

det polska taktiska flyget för flera år 
sedan (problem med flygplanty
pen?) , och då de senaste tillskotten 
av attackflygplan till östsatellitsta
terna utgjorts av M iG-27 'Flogger F', 
verkar den senare flygplantypen bl i 
aktuell även för Östtyskiand . 

På stabstransportsidan finns 11-14 
'Crate ', IL-18 'Caat', Tu-124 

'Cookpot ' och Tu-134 'Crusty '. 
Dessutom finns två hel ikopterför
band utrustade med typerna M i-1 
'Hare ', Mi-2 'Hoplite' och Mi-8 'Hip' 
av vilka vissa kan bära attackbeväp
ning i form av raketer, pv-rb och 
akan. Under senare tid har även 
Mi-24 'Hind ' tillförts det östtyska na
tionella flyget. 

•• Ti II den östtyska marinen är ett 
mindre helikopterförband organise
rat - utrustat med i första hand 
Mi-8 'Hip '. Huvuduppgiften för des
sa är att understödja marina opera
tioner samt räddningstjänst. 

I Östtyskiand finns således ca 360 
stridsflygplan och ett 700-tal heli
koptrar inom det nationella flyget. 

L uftvärnsrobot
förbanden är utrustade med SA-2 
'Guideline ' och SA-3 'Goa' . Inom 
luftförsvaret ingår även Iv-akan av 
såväl 57 mm som 100 mm-kaliber. 
Inom markstridskrafternas luftför
svar ingår Iv-rb SA-4 'Ganef', den 
bärbara SA-7 'Grail' och Iv-akan, 
bl a ZSU-23-4 samt 57 mm och 100 
mm-pjäser. 

Det östtyska nationella flygets ba
ser ligger väl t ill bakadragna från 
gränsen till väst och är placerade i 
den östra delen av Östtysk iand 
längs gränsen mot Polen . 

Förutom de nat ione lla östtyska 

styrkorna är såväl mark- som flyg
förband från Sovjetunionen basera
de i Östtyskiand. Markförbanden i 
"Gruppen Sovjetiska Trupper i Tysk
land " (GSST) består i första hand av 
pansardiv isioner (ca 4/5). Av de öst
tyska nationella markstyrkorna ut
görs ca 1/3 av pansar . Resten består 
i första hand av motoriserade sky t
tedivisioner På östtysk mark finns 
således koncentrerat ett stort antal 
moderna stridsvagnar. - Av stri
dande trupp i Östtyskiand utgörs 
mer än 2/3 , eller ca 200 .000 man , av 
sovjetryssar. 

sovjetiska 
flygstridskrafterna i Östtyskiand ut
görs av den 16. sovjetiska frontflyg
armen (16.FA) med stab förlagd till 
Zossen . Den 16. FA består av ca 900 
taktiska flygplan . (Definition på ~ 

• Östtysk MiG-2 1 'Fishbed D/F' med fälltank . DDR har 6 iaktregementen med ca 300 'Fishbed' D/F och J. 
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" 

Sovjets Frontflyg (FA = Frontovaja mente består även här av tre eska
Aviåtsija) gavs i FV-Nytt 4/78 sid driljer . Primäruppgift för jaktförban
30). Den 16. FA är den slagkrafti den är jaktskydd åt markstridskraf
gaste och bäst utrustade sovjetis terna. Sekundäruppgift är komplet
ka frontflygarmen . Den b~står av två tering av attackregementena vid 
attack- och tre jaktfördelningar , attackuppdrag , i första hand som 
var och en om tre regementen (ca 50 understöd åt markförbanden . 
flygplan / regemente) . Varje rege- Den 16. frontflygarmen är utrus

• OOR opererar bl a med 5 stora landstig ningsfartyg av Frosch-klass. 

. 1 

~-.' -"- - 

T v: MiG-27 'Flogger O ' är attackversionen 
av jaktfpi MiG-23. Har bl a annan motor 

~ och 6-pipig akan. 

tad med moderna flygplan av ty 
perna MiG-21 (Fishbed J/K/L), 
MiG-23 (Flogger Bl , MiG-2? 
(F logger Dl och Su-1? (Fitter 
C/ O). Dessutom är fortfarande Su-? 
(Fitter A) i t jänst. Men denna åld
riga flygplantyp väntas utgå och 
istället ersättas med modernare ma
teriel. 

De tre spaningsregementena är 
också utrustade med modern mate
riel , nämligen MiG-21 'Fishbed H' , 
MiG-25 'Foxbat B/D', den senare ut
rustad med SLAR (side-Iooking air
borne radar) i D-versionen. Dess
utom har man Jak-28 'Brewer D' , 
vilken också finns som motmedels
flygplan , versionen ' Brewer E'. Sig
nalspaning bedrivs från ett flertal 
typer av flygplan . 

I nom 16. FA finns 
också transportkapacitet. Man ut
nyttjar bl a An-12 'Cub ' och An-24 
'Coke' som transportflygplan och 
som transporthelikoptrar Mi-2 'Hop
lite ', Mi -6 'Hook ' och Mi-8 'Hip '. 
Därutöver finns minst tre helikopter
regementen , bl a vid Parchi m och 
Stendal , med attackhelikoptrar av 
typ Mi -8 'Hip ' och Mi-24 'Hind ' De 

,. Atfaqctpl SU'1;7 'Filter, C , hiir försedd med mO";'ede/slc~psel förmed
och :egenstö'rnlng. ;.... T h: Spanlng.fpl MIG:':25 'Foxbat S '. ·Xven 
D-versionen (med SUR) op.,.r.r fr'n DDR. 
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• 	 4 spaningsregementen, med 10 
eskadriljer bestående av ca 160 
flygplan : 

• 	 5 helikopterregementen, med 
15 eskadriljer bestående av ca 
250 helikoptrar. 

Detta innebär totalt minst 31 rege
menten , 91 eskadriljer med ca 1550 
flygplan samt helikoptrar. Dessutom 
finns ett stort antal radarstationer 
och Iv-rb-förband stationerade i 
Östtysk iand . Liksom transportflyg . 

• Attackversionen (med pv-rb) av Mi-8 'Hip '. Denna koncentration medför t ex 
Lancerad under senare <Jr. 

problem vad -gäller övningsutrym  Någon större hänsyn tas inte heller 
men . Till viss del har detta lösts ge till civilbefolkningen, jämfört med 

senare utnyttjas främst för pansar nom att en större del av dygnet ut t ex Sverige. Detta medför att betyd
värnsbekämpning och är bl a utrus nyttjas för flygtjänst (tidigt på mor ligt fler och större områden kan ut
tade med den nya tubmonterade gonen och sent på kvällen). Dess nyttjas för militär övn ingsverksam
pansarvärnsroboten AT-6 'Sp iral'. utom (l iksom inom övr iga WP) fly  het inklusive flygtjänst. • 

Förutom dessa finns även heli  ger förbanden oftast varannan dag . FS Ilnjo,fackred l UH 
kopterförband ingående i GSST 
markstridskrafter, vilkas uppg ift i 

• F/ygbaser i Östtysk/and. 
första hand är sambands- och 
transporttjänst. 

Ett regemente består normalt av 
ca 40 operativa flygplan / helikoptrar 
med ytterligare ett 10-tal i reserv . 
Detta innebär att den 16. FA förfogar 
över totalt ca 900 stridsflygplan och 
ca 150 helikoptrar. Av dessa är i ge
nomsn itt 3/ 4 insatsberedda, dvs 
man har en ti llgänglighet på 75 
proc . I Östtyskiand tillkommer se 
dan de tidigare nämnda ca 360 
stridsflygplanen inom det nationella 
flyget. - Totalt sett alltså en högst 
ansenlig flygstyrka! 

Den 16. frontflygarmen är som 
framgått inte något typiskt exempel 
på en sovjetisk frontflygarme. Dessa 
var ierar nämligen i styrka inbördes 
beroende på operationsområde och 
hotbild. Som kontrast till den 16. FA 
kan nämnas den 17. i Kievs militä
rområde, som bara har ca 100 flyg
plan (eller 1/ 10 av 16. frontflygar
men i Östtyskiand). 

Mycket flyg
plan och många förband har kon 
centrerats till den relativt lilla yta 
(n ågot större än Götaland) som Öst 
tyskland utgör. Totalt finns ca 45 
flygbaser inom detta område samt 
ytter ligare ett antal vägbaser. 

I Östtyskiand finns baserat inte 
mindre än : 
• 15 jaktregementen, med 45 es

kadriljer bestående av ca 750 
flygplan : 

• 7 attack regementen , med 21 
eskadriljer bestående av ca 350 
flygplan ; 
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KallHAMRAde 
proviakla 

lör Ilygvinlern 
Jt t! Flygvapnet utbildar årligen ett antal instruktörer i flygsäker
hetsmaterieltjänst. Omsättningen av personal i denna befattning 
är relativt stor, därför denna regularitet; utbildningen. ;;r In
struktörskursen består av tre skeden - ett teori-, ett vinter- och 
ett sommarskede. Här redogör FL YGvapenNYTT:s utsände, 
kvinnliga reporter ANN WILSON (FFV-U:lnfo) för en del nyheter 
i "säkmatutrustningen" som de nya instruktörerna fick tillfälle 
att prova under den senast genomförda kursens vinterskede 
i Hamra-fjällen. * Om alla här omnämnda nyheter och modi
fieringar kommer att realiseras och införas, finns i skrivande * * * stund inget beslut på. 

J ag kommer skidande över de 
hisnande vidderna uppe på 
Hamra-fjället en underbar, so

lig och gnistrande vinterdag. Allt är 
lugnt och det enda som hörs är fra
sandet under mina skidor, när jag 
susar nerför branterna. Vinden biter 
lite i kinder och näsa. Men så snart 
det är vindstilla värmer solen så att 
jag är tvungen att ta av vantar och 
mössa. Stillheten är överväldigande. 
Jag känner mig kapabel att skida 
hur långt som helst. Tanken på att 
jag ska tillbaka till hotellet föresvä
var mig inte ens . .. Jag åker bara 
längre och läng re bort ... utan att 
ana den förestående överraskning
en . 

Plötsligt l Efter att ha rundat en 
bergvägg ser jag framför mig något 
helt oväntat. Jag tvärstannar och 
blundar och tittar, blundar och tittar. 
Framför mig står en grönklädd man 
med vit hjälm , famlande med en jät
telik fallskärm i vitt och orange , som 
ligger utspridd över snön . Detaljer 
från , som jag tror, hans flygplan lig
ger här och där i snön. Jag åker sak
ta närmare och då upptäcker han 
mig. Han vinkar och jag förstår att 
han behöver hjälp. Han håller på att 
skära av fallskärmslinorna. Kanske 
han skadat sig på kniven? Jag åker 
snabbare . När jag väl är framme, 
orolig och andfådd , ler han och sä
ger lugnt "hej" . Om han skadat sig? 

Nejdå, i handen har han flygvapnets 
nya fallskärmskniv. Den är helt sä
ker. 
• Det är alltså inte en riktig nödsi
tuation, som det är fråga om . Jag 
har hamnat mitt i en kurs för blivan
de " säkmat-Iedare".· De är här uppe 
för att lära sig överleva med den ma
teriel, som finns i nöd packen i flyg
planen . Under vinterskedet av årets 
säkerhetsmaterielledarkurs i Hamra 
i Härjedalen har flygvapnet i simule
rad nödbivack provat olika typer av 
proviant, utrustning , materiel mm. 
Detta beror på att man haft anled
ning att se över innehållet i FV :s 
nödutrustningspacke Detta bl a ef
tersom nödsändaren DIANA succes
sivt kommer att utgå och ersättas ~ 
med en ny (Nödradio 713). Medan 
DIANA-sändaren tidigare varit pla
cerad i nödpacken , kommer ersätta
ren i stället att placeras i flytväst 8. 
Detta innebär att det blir ett utrym
me ledigt i packen . Man vill dels se 
vad som ytterligare kan stoppas in, 
dels gå igenom den redan nu befint
liga utrustningen och undersöka 
hur man kan modifiera den . Eller 
finna ännu bättre utrustningsdetal
jer och om något kan uteslutas. Det
ta utförs av FMV-F:T i samarbete 
med Flygmedicinska institutionen 
(FOA 59). varvid man går igenom 
bl a nödproviantsatsen, Esbit-köket , 
signalmateriel och annan nöd ut-

Efter ditt nödutspriJng . . 

rustning för att göra ett förslag till 
en förbättrad och enhetlig nödpac
ke. För närvarande varierar nödpac
kens innehåll något med flygplan
typ. Den avses nu bli enhetlig för 
alla. 

E n speciell fall
fall skärmskniv har utvecklats. Det 
har inträffat att förare som trasslat in 
sig i fallskärmslinorna vid landning i 
vatten och som försökt skära sig 
loss med den vanliga morakniven 
har skurit sig mycket illa. Detta kan 
ske mycket lätt. Människan har näm
ligen inte samma känsel i vatten 
som i luft . För att förhindra sådana 
skador har man nu tagit fram en kniv 
så utformad att man inte kan komma 
åt den skärande eggen annat än 
med linorna. Kniven är V-formad 
med eggen inne i vinkeln . Den är 

• Siikm8t = flygsiikerhetsm8teriel 
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. . . börjar allvaret: Alt överleva! 

otroligt vass och man skär med lätt
het av 24 linor på en gång. Kniven 
kommer att placeras på flytvästen . 
Den ska dock in te ersätta den "gam 
la" morakniven , som visat sig myck
et användbar i många and ra avse
enden. 

Flygaren samlar nu ihop sin skärm 
och lägger den i den uppblåsta liv 
båten . Han skjuter sedan in båten i 
något som jag uppfattar som ett tält , 
men det är den nya vindsäcken. Den 
kommer att vara placerad i flytväs
ten . Den ar aven helt ny konstruk
tion och skiljer sig avsevärt från 
konventionella vindsäckar. Den är 
nämligen prismaformad. Är 2 m lång 
och med 90 cm långa sidor i trian g
eln. En tvåmansvariant testades 
också för helikopterskolan. Säcken 
har myggnätsförsedda ventilations
hål. I och med placeringen i flytväs
tens ryggstycke blir flygföraren inte 

Vlndsäcken som tält 

av med den - även om både fall
skärm och nöd packe (där livbåten 
ligger!) går förlorade . För att kunna 
använda den som ett tält är man be
roende av träd eller buskar. Sku Ile 
man hamna på kalfjället får man i 
stället gräva ned sig i snön och an 
vända den som en vanlig vindsäck. 
På detta sätt har man en nödbivack 
även om man blivit av med allt an
nat. Säcken är dessutom stor nog 
att rymma livbåten , i vilken man läg
ger sig när man tillverkat en sovsäck 
av fallskärmen som skydd mot ky
lan . 

Flygföraren be
rättar för mig att han är lång t ifrån 
ensam . Han har tio 'nödställda' 
kursdeltagare med sig . De ligger ut
spridda utom synhåll för varandra. 
Någon kommunikation dem emellan 
får inte förekomma, eftersom man i 
möjligaste mån vill simulera en rik
tig haverisituation. Kursledare och 
läkare finns på en observationspost 
mycket nära. - När jag fått veta det
ta , åker jag vidare till nästa 'havere
rade ' förare . 

Väl framme hos honom ser jag hur 
han värmer en burk med buljong, 
som ingår i det nya förslaget till 
nödproviant. Det nÖdlivsmedel som 
f n ingår i nödpacken består aven 
konservburk som endast in nehåller 
citronkakblock, äpplekakblock och 
pulverkaffe i påse. Innehållet har fått 
mycket kritik . Man anser allmänt på 
förbanden att den har stora brister. 
Det förslag som nu prövades i fält 
innehåller i stället bl a kaffe , te , bit
sacketter, buljongpulver, druvsoc
kerdryck sam t påsar och reserv
tändstickor - förutom Nickel-ku
ber, som funnits tidigare och blivit 
mycket uppskattade. 

Principen för den här provade 
nöd provianten är, att den i första 
hand ska ii II godose behovet av 
vätska. Den ska stimulera den nöd

ställde att vilja tillreda dryck. Här vi
sade sig buljongen och druvsoc
kerdrycken vara mycket uppskatta
de. Först i andra hand ska energibe
hovet tillgodoses. Det är ett faktum 
att man klarar sig utan fast föda i 
3 - 4 veckor eller mer .. . men en
dast några dagar utan vätska innan 
allmäntil lståndet försämras Rätt ut
nyttjad ger nödproviantsatsen ca fy
ra I iter vätska och 1770 kJ (ca 425 
kcal), huvudsakligen i form av kol
hydrat (ca 100 g). Kolhydrater är vik
t iga för att hålla vätskeförlusten ge
nom urinutsöndring vid ett mini
mum . 

•• Föraren värmer buljongen i en 
konservburk, som är placerad på en 
burk av exakt lika format. Det är den 
nya bränslesatsen, som nu provas. 
Bränslet är av "största" vikt när det 
vintertid gäller att få den mängd 
vätska man behöve r. I dag används 
en koksats som eldas med Esbit
tabletter. Dessa smulas lätt sönder, 
är fuktkänsliga och svåra att åter 
tända om de en gång släckts. Man 
prövade nu en schweizisk a/koho/
ge/e, som inte har några av de ovan 
nämnda nackdelarna. Den är för
packad i en likadan konservburk 
som nödprovianten. Normalt kan 
man inte antända alkohol vid minus
grader. Men i denna form går det 
faktiskt. Man har vid FOA 59 gjort 
prov i klimatkammare som visat, att 
alkoholmassan går att tända vid 
temperaturer ända ner till -28 °C. 

I nödpacken finns fyra konserv
burkar (nödproviant-, bränsle- och 
nödsignalsa tsen samt terapidelen) . 
De burkar som går att tömma (i de 
medpackade plastpåsarna), är alla 
avsedda som kokkärl - alternativt 
lock till kokkärlet - och placeras 
ovanpå bränsleburkens kokställ
ning . Storleken är exakt avpassad 
för nöd packen och bara en ökn ing 
i tjocklek på 5 mm skulle göra det 
omÖjligt att få in dem i packen . 
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Den terapiut
rustning som tidigare fanns med 
(bl a innehållande fiskedon) för
svann när man införde den nuva
rande proviantsatsen med kakblock. 
Detta har av förarna upplevts som 
en påtaglig brist. Därför har man på 
FOA 59 plockat ihop de värdefulla 
terapidelarna från den "gamla" 
proviantburken och lagt till några 
nya samt förpackat dem i en separat. 
konservburk. Även den provades. I 
den kan man finna bl a stormtänd
stickor, elddon, visselp ipa , sytråd 
med skärande nål, fiskedon , trådsåg 
och plastpåsar för vattenbärning. In
nehållet i denna burk har obegrän
sad lagringstid och behöver därför 
inte bytas med fyra års mellanrum. 
Detta var tidigare növändigt p g a 
att då var även nöd provianten med i 
denna burk. Nu är det i stället två. 
Men nödprovianten måste intervall
bytas. 
• Det blåser nu allt kraftigare och 
det är bitande kallt. Jag skidar vida
re för att hinna träffa ytterligare en 
ku rsdeltagare/' nödställd'. Jag fin
ner honom hoppande upp och ner 
för att hålla den lilla värme han kan 
åstadkomma. Han har en stickad 
mössa på sig , som det blåser rakt 
igenom , berättar han. Han drar där
för nu på sig en huva av anoraktyp 
och kryper därefter ner i sin livbåt 
och d rar kapuschongen tätt om sig 
(han har nämligen ingen vindsäck). 
Huvan har man tagit fram för att 
komplettera den stickade mössan 
med ett ordentligt vindskydd. Den 
har en ståltråd insydd i kanten runt 
ansiktet, vilket gör att man kan for
ma ett vindskydd efter behov. För
sök utfördes med två olika tygtyper 
men i samma modell. Den är så ut
formad att den ger en ordentlig , 
vindskyddad öppning när livbåtska

pellet är draget över huvudet. Denna 
anordning förhindrar den annars 
lätt uppträdande hyperventilation 
som uppkommer, när man andas in 
den ökade mängd koldioxid som 
samlas inne i kapellet , om man vid 
dåligt väder stänger in ansiktet. Man 
andas då allt häftigare och djupare 
och vid 7 proc koldioxid i inand
ningsluften får man yrsel , huvudverk 
och känner matthet. Vid 15 proc kan 
man inte ens utföra enklare uppgif
ter '" om man fortfarande är vid 
medvetande. Det är således oerhört. 
viktigt att ha en utrustning , som gör 
att man inte till följd av vädret blir 
tvungen att helt stänga inne ansiktet 
under en längre period . Huvan mot
togs också mycket positivt av kurs
deltagarna. I stället för yllemössan , 
som lätt ger klåda, provades en ny 
stickad mössa av syntetmaterial, 
som sluter väl till kring huvudet un
der huvan. 

•• Innan föraren hann krypa ner i 
livbåten , såg jag att han hade några 
underliga påsar på fötterna, som 
han kallade 'mukluks'. Dessa är en 
variant av den eskimåiska fotbe
klädnaden. I den provade utrust
ningen ingick sådana av ett tygslag, 
som blir vattentätt när det blir vått 
(Ventile Cotton Fabric). Det är me
ningen att de ska användas ovanpå 
de nya sockorna. Skorna är så höga 
att de går ovanför vadens rundning 
och hindras från att glida ner med 
hjälp av korslagda band. De är så 
rymliga , att man ska kunna fylla ut 
dem med improviserad isolering ~ 
t ex mossa , gräs eller fallskärmstyg 
för att bättre hålla värmen. De ska 
packas samman med livbåten. Den
na fotbeklädnad ska göra det möj
ligt för föraren att ta av sig flyg käng
orna , vilka blir mycket kalla i snö 
och kyla. 

överdrags
vantar hör också ti II det som testa
des. De vanliga flyghandskarna är 

inte vattentäta. Och de är kalla. Fö
rarna har därför framställt önskemål 
om varma överdragsvantar, helst 
Helly-Hansen-vantar. Men sådana 
får inte plats i packen. Som ett alter
nativ till dessa provades vantar 
samma material som 'mukluks', vil
ket som redan nämnts blir vattentätt 
så fort det blir vått. Vantarna har 
dessutom en vindskyddande effekt. 

•• Dessa är några av de nöd ut
rustningsdetaljer, som provades 
under övn i ngarna i vintras i Ham ra. 
De kompletterar den nya överlev
nadsfilosofin som redogjordes för i 
FLYGvapen NYTT nr 2/78. Proven 
ingår i utbildningen av säkmat-in
struktörer för att ge dem och däref
ter alla flygvapnets förare känne
dom om de nya materiel, som ut
vecklas för att förbättra flygförarens 
nödutrustning. 

Nu är solen helt försvunnen och 
det blåser allt hårdare. Plötsligt hör 
jag det säregna flapp-flapp-Ijudet 
från en helikopter. Det kommer allt 
närmare och snart är den inom syn
håll. Den landar inte långt ifrån mig. 
Jag har aldrig förr varit så nära flyg
vapnets stora räddningshelikopter. 
Jag åker fram till den och lyssnar på 
samtalet mellan hkp-föraren och en 
ku rsledare . Hela situationen är del i 
ett kursmoment. Några förare har 
testat nödsändaren och hkp-besätt
ningen har funnit "de nödställda", 
Jag erbjuds lift ner till hotellet och 
jag tackar inte nej! Pojkarna på fjäl
let har två långa dygn framför sig i 
blandad väderlek. Men både de och 
jag vet att de är väl övervakade hela 
tiden . ~ Dessa 'haverister' u tför en 
pionjärinsats för flygvapnet' • 

Ann Wilson 
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Text : Jahn Charleville 

PAIM-79 

VM ; flygfemkamp: 
1':< fl De 25:e världsmästerS!capen i militär S · 

: flyg femkamp (PAlM -"'9) fick något oväntat V'erl'ge
' se tre sven~kar på prispallen när tävlingarna , 

.,'.~ avslutades ' medioaugl.lstl I 'rikkakoski,'Fin- " 

. Jand. Den ovissaste tävlingen på många år ' .. I d' b·· t' 
:',' skänkte också Sverige en :säker, lagtriumf var 'S as 
,samt första platsen Individuellt r, flygrallyt. '.: ' . ' ', • . ••• igen
, Nästan stOrslam'alltså. fl Detta kan kanske 

," tyda på en total Svensk:'Överlägsenhet. så var 

dock ingalungd~ fallet. Hela tävli!Jgenblev 


:, en strid p~ knifi.~n. DIfferenserna: var små. 
 Men vem skal/. tackas , ,Varför de :blå-gule' diar de. längsta stråen 

',' skall-i denna krönika ~örsökas ge}örklar.ing 

' till. " ".' fl ** ,för denna pres~tatioh? : 

F
: !ygfernkamp it en täy- (Vl!lrJe lagbestA~ 'åv fyra man.) , gäller, även , flerfal,dlga PA heter? l :natlonå'lgrenen fäkt

. t,ävllng 'som består av Förutom ',frAn Sverige ~sAgs ' IM-mästarna , Holland. Och ning eventuelH~ men I övrigt.. 

" ' av sex, grena'r. (Plus tävlande från Brasillen,~, Oan- , många fler. Alla önskar vi fler inte. Hur: kommer det .sig dA ~ 

en frivillig sjunde dlscipllri::) m.rk, värdlandet Finland, " PAIM-utövare. att de svenske kunnat plocka , 

De fem bästll gren resultaten Norge, Spanien och Turkiet hem 18 lagguld av för dem 20 : 

,räknas; En gren/def sämsta Inf,ör Arets CISM-mästerskap •• Med aUa Arens gren- Q,Ch möJliga?', Och att 17 gånger ,' 

uppnådda resultatet fAr väljas favoritrankades främst sven. ' totalresultat :framför sig kan har den individuella segraren ' 

bort. O,etta kan betyda tak skarn a (av tradition), ,norr- ' man fråga sig: Hur kommer varit svensk! - Finns det nå

tfk/räviJpel. Det: ligger männen och flnn'arna. 'Fy det ' det sig att de svenske å, trin got gAng~art svar på, dessa , 


, 'inycket teknik; kunnande och farliga Brasilien hade denna ' Ar tilLslut nästan alltid fAr gA naturllgaJrågor? ' 

:tränlng bakom en bra flyg gång måst skicka ett helt nytt frarnoch hämta segerprisen? , Ett entydigt, ,,' samtat svar ," 

femkampare. Men ändA är det ondlnerat lag. Men alla sak- Är de svenska flygarna su· hns Intit heller , I detta sam- ',' 


, kanske- Just taktiken som blir nade Frankrike, rhlUatlvtagar- ",: permilinniskor? Förvisso bra, manhan~. Somöftast handlar : 

tungan pA vAgen. Lagledar landet till denna fina sport, men Inte av superklass. Ärde det om ,en serre avg9rancte .. 

,och cOach-rollen kan I det PA.IM. Man hoppas liviigt att , svenäka framgAngarna bara OMständigheter:, Naturligtvis : 

samm~nhanget inte nog vär- höstens Aterknytna förbIndel· ' slumpens resultat? Någon mAste n'ian ha tlllgAng till ett ' 


,deras. se ' med ,tävlingar I Uppsala '. gAng, ~men oftast In,te. Ger det bra tävlIngsmateriaI. Talang
Till Atets VM i Finta'nd hade sJulll bana väg ~r frans-oser· svenska flygvapnet ' sina täv. fulla och ambitiösa Idrott8- ';' 

:Sju nationer s.!'ickattullt lag. nu åter~omst Det sl!l.mma ' Iande bättre , trini~gsmÖJ~g. män. Ge dem goda tiiifällen , 

Foto : I/mavoimat & Charleville 
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RESULTAT 
VM individuellt: 

1. KersmarklSve 4521 
2. Karlsson/Sve 4492 
3. Larsson/Sve 4463 
4. Hestman/Nor 4303 
5. Helmslö/Nor 4280 
6. Sistonen/Fin 4234 
7. Luengo/Spa 4012 
8. Plaza/Spa 4003 
9. Talavera/Spa 3995 

10. Jacobsson/Sve 3990 

• Ovan: Pistolskjutning (med kaliber 7.95-9,65 mm) är en nervgren , Bra träningsresuUat fö ljs allrfö r ofta av sämre 
tävlingsresulrBt, En bom kan betyda arr VM är " över", - Fr v: Jonsberg, Larsson , Kersmark, Jacobsson och Karlsson , 

• Nedan : Hinderlöpn ing är en svag svenskgren , Vi är jäm na men inte starka , - Här ta ktik- och teknikprat av (fr v) 
finske fö ljeofficeren kn Fredriksson , lagledBr-Carlsson , coach-Hansson , Larsson, Kersmark, Jaco bsson och 
Karlsson. 

~ 	 till riktig tränl.ng. I ..spec.l.aldi som utfÖ,r prelltationen, som dlo 50-talet skulle bli interna flygstabens , gymnastlkdlrek-. 
scfpllner' helst under erkänd  under tävlingens g:llng tak t ioneli för de svenske, kallade tor L~NNA.RT CARLSSON: 
tränarledning. Men man vln tiskt kan dirigera sina adepter man på Hans-Erik. Ett förtro Dessa ,två utgör en välmatch
ne.r inte de stora nulllen' (deL' att !:Iu gör' vi sålnu gör vi-så, ende-pund ' som "H-E kommit a'nde ' och stimulerande 
finns alltid ..:; gudskelov - " som hela tiden kan hålla . de ,att väj förvalta. Bakom resul konste) latlon, där 'Lennärt fått 
undantag) påbara spänst,och :, tävlande .i fysisk oCIl" psykisk 'taten .f,ån~ gångna~. aren.s aida lagleda~roller1. Jag yågar. 
het vIIjat. Och' inte ,räcker det ' trim; och som därmed äger de PAlM-tävlingar spåras H-E:'s p-å.tå, ' att det var deras ge;, 
alltid med en : god portion tur . tävlandes hela förtroende. . signum. Själv har Hans-Erik mensa'mmagrunc1Jlga analys• 
heller. Ällt detta bidrar, men :: Där.:har Yl pudelns karna. 'Ett velat :"ållaslg ibakgiUnderi, förberedelse, m m so~ I år 
det räcker Inte. Den tävlande välkänt faktum i de flesta jobbet har gått före glamou kom aft resultera i: Slutre8ulta~ 

n'ullste ocks', vara psykiskt : sp~!'ter. ..:: Sveriges välkände ren. Något som kan ha: bidra~ ti:tt: 1:ä, 2:a, ;3:a och 10;' etc, 
stark och kalCHan måste vara ' PAlM-pudel och coach heter glt tlliatt H~E här hemma haft Var dock förvissad om att 
mottagb.ar för. go~ taktiska ' HANS-ER;I,K HANSSON. - svårt , att officiellt bli erkänd ~akorrr deRlia magnifika re-, 
råd. Och'- tllrslst ';:" han mås 'som "profet" . Mtin I och me~ dovlsnlng låg fördolt myckerf 
teJ " d~ rätta råden, på, rätt dessa PAIM~krönike-rader tas ';svett 'och tårar", samt InreHans-Erik är idrottslärare 

ställe o'Ch vfCi rätt: tidpunkt. vidF5/LfUngby,tied.Han tJar 'itegei fulltOt. DEi', somllerta ':dramatlk" . 

Råd och uppmaningar som let PAlM-involverade m fl
varit med sedan " urminnes" 

.. mim ab$olut tror på..och därför . tider.. Han ,är i dag 56·år. Hans ;åren ,4genöm öl?pet ,erkänt, Med'ovan sagda- och med 

följer. intr'-sse fÖr idrott i aila dess kan Inte sammanfattas, bättre det viktiga tillägget: att 
- .. former och faser emanerar svensklaget i år l:iade 4!ln nå~lin 	vad som NQrges '~.coac~ 

• . :. p"f: a o, ,,för att en indl- från:' tiden vid ömiinlng " av 	 gon annan utgångspunkt, vil~Einar '; Stensg~rd · ' gjorde vid 
vid/ett lag ska." bli bra fordras , mjölktänder. Flygfemkam ken kom att alldeles : extraårets " Tlkkakos:kl-tävnnga ~: 
en~ spec1ellt , begåväd coäch. :'. pens be.ydelse; för en bra:pl sammansvetsa laget och gtf,öSklllnaden :me/lan oss ·ö"rlga
En ett-i-allt-tränare, en ini- lot har bl a Ijungbyhedelever- individerna vittring på ' guldländer och S"erige - det är 

•. 	 tl~~ad t@.ktikat och:: tillika. , fa- ,_ na :Jjrast!skt fått känna :av. flans-Erik Hänssont" " ':;; medalj:erna :::- skaJI välförtjänt 
dersgesfalt. En man som be- Hans målmedvetna ambition i omnämnas de i årets lag In~ 
härskar alla dlsclpHflerssvå- :, förening med strikta tyglar bär • • Men coach:en Hans-Erlk gående Idrottsmännen • 

- rlghetsvlndllng'ar s~mt des- kanake kants dl ustlg'l början är Inte ensam i den Innerstä 'FÖljande ;: ambiiiösa~ och:" 
sas ragellabytinter, som Inte men tvärtom sedan uppskat- : svens,k-PA~-Iedningen. Se s:kickllga individualister. sam~ 
bar;a ka~' analy.sera,~prestätlo- :: tade' resultat ;bllvlt fÖljden. Jtan ca tio år tillbaka har ha'n mansvBtsades tll( åre(s se~ 
ner utan även psykiskt den Och när flygfemkampen me- fått e~ ut~~rkt komplemen~ I gerrika VM-tag. 
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RESULTAT 
(i PAlM-poäng) 

PAlM-lag: 

1. Sverige 13.4 76 
2. Norge 12.389 
3. 	 Finland 12.060 
4. Span ien 12.010 
5. Danmark 10.012 
6. 	 Turkiet 9.819 
7. Brasilien 9.181 

Flygrally -lag: 

1 . Finland 5490 
2. Sverige 5380 

Individuellt bäst blev dock 
Karlsson/Kersmark med max
poängen 3000! 

Skjutning: 
1 . Sistonen/ Fin 1060 
2. Luengo/ Spa 960 
3. Karlsson/Sve 900 
7. Larsson/Sve 840 
9. Jacobsson/ Sve 820 

12. Kersmark / Sve 720 

Fäktning: 

1 . Karlsson / Sve 1138 
2. 	 Kersmark/Sve 1046 

Larsson/Sve 
3 . 	Heimsjö/ Nor 1000 

Jacobsson / Sve 

Bolltest: 
1 . Bayhan/Tur 936 
2. Larsson/ Sve 906 
3. Sistonenl Fi n 846 
6. Kersmark/Sve 784 
8 . Karlsson / Sve 752 

12. Jacobsson/ Sve 628 

Ovan t v: Göran Larsson dribblar sig till en 2:a 
plats i bollprovet. - Ovan : " Ull-Kal/e " flir pllister Hindersimning: 
på såren av norske coachen Einar Stensglird och 1 . Kersmark/ Sve 950 
Lennart Carlsson . - T v: Bertil Kersmark med det 2. 	 Hestmani Nor 850
vinnande löpsteget. 

3. Larsson/Sve 824 
11 . Karlsson/Sve 660PAIM-tro!6n 

lorlglnaldeslgn. 17. Jacobsson/ Sve 568 

Bertil Kersmark, F17. Kapten, taget OS-meriterade Lennart 
26 elr. Hitt ills aldrig svensk Pettersson). Tidigare i PAlM: Hinderlöpning: 
mästare, men likväl nordisk 10:a /75, 2:a / 76, 2:a/77 och 1. Luengo/Spa 1064 
dito -78. Hans tidigare VM3 :a / 78. Ledde i elr inför sista 2. Newton-Reis/ Bra 1042 
facit: 12.a/75, 5:a / 77 och 9:a / grenen , men valde s a s fel väg 3. 	 Hestmani Nor 1026 
78. Stor talang som genom dahem. 10. Karlsson/Sve 788 

12. Kersmark/Sve 772nande erfarenheter snabbt 
Ingemar Jacobsson, F1 . Löjt 14. Larsson / Sve 714 

överraskande 1:a i år, men 
mognat och gMt i blom. Något 

nant, 26 elr. - Tidigare reserv, 18. Jacobsson/Sve 606 

först på själva mållinjen . i elr lagdebutant. Förvisso en 
'coming man ', blev i elr god Orientering: 
10:a. En fäktseger till och 6:e 1 . Hestmani Nor 1000 
platsen varit vigd t ex. MenSven-Olof Karlsson, F4, Kap 2. Kersmark / Sve 969
simning och löpning melsteten, 34 år. - Nestor med explo 3. Nykyri/Fin 966
specialtränas. Viljan ochderande och smittande kämpa 7. Jacobsson/ Sve 936
hungern finns. humör. Tid igare VM-place 8. Karlsson / Sve 914 

ringar : 12:a/ 70, 4:a/71, 6:a / 72, 11 Larsson / Sve 893 
3:a/73 och 4:a/74. Missade * Gunnar Jonsberg, F1. Major,guldet i år pga vägmiss och 

38 elr. - Arets reserv, men tidi

mer alltid igen! Travestering av Kekkonen-ord: 
felsteg i sista disc iplinen. Kom

gare med fina PAlM-meriter: 
4:a/66, 3:a/ 69, 3:a/ 71, 10:a/73, 

5:a/76 och 5:a/78. Erfaren 


Göran Larsson, F13. Kapten, taktiker som helhjärta t assiste
"Alla skäl som hindr~r en:flygare från att 
32 år. - Har den jämnaste rade och matchade årets lag
PAlM-serien i toppen (undan- kamrater. : ägn~ sig åt fl'ygfemkamp äro svepskäl!" 
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Text och foto: 

Vid ~ntr6n möts b.sökaren av Avro 504K, Finlands ~da e~.·:av detta 
Ikol-fpl. V~r I tjänst 1926-30. Kodades först1H 49 men fick Banare 
koden AV-ft7. Hiir.l;liirgerades I :YMlve.hma men överf6rdM 1968 .1111 

'" RlsBafa för r..taur.rlng, yarlfr'n :fpll 'r 'blev överfört. .. .. 

~ 	Tv' ~v VK2:s ryktbaraste ;PI-Individer: Hawker 'Hurrlca"'a' och Me..~r
Ichmitt 109. - 'Hurricana' Mk.1 fanns :under .'ren 1940-44 I 12 ö. 
I mu.s6et expon • . rat .x, med kod-nr H~52 (••,.. nr N2394), tllnit 
gJorde 1943. vid LeLv.26. Stod frain tm I 'r uppstiilld I ·V••lv....ma. tfil 
hangar. Är Inte färdlgr.Btaur.rad;· men .kall nu.' bil• .:.. . M ....r.chmltt 
B1.1Q9 fanni!· 1943:::-54 I 162 .x, buvud.akllg.n .1 G-2/ -6 och -10-v"
8loner. Utställt ex :av G-W"v.,,19n (kCJd.:.nr MT-507 + ,erla-nr 16727'1) 
var det ,lita ·80m lIög; 13 mara -54. Fint re,taur.rad vid RI"ala fil. < 

• 	 Fr'nc StorbrJtannle!' köpt. IIma.volmat. 13 (bara 12 J bruk) Folland 
Fo.141 'Gnat' F.MIL1. Var. I tJänat 1158-72. D.tta Kr.1vI von Ro..n
märk1a fpl (namn.t minnat om don.tor~ av FI~I.nd' :törsta mllltär-fpl, 
1918-). bär k.od-nr :(>N-101:, Vtt.rUgar. en 'Gnat' ,tår . uppständ, m.n 
utanför ent~.n. Mlnn.r om liden !tJir p' fd Häml:ato. .. 

FInianda lIygy,apen Ilmavolmat .:- ha~ under perioden 1~5-32 ' 
leX Moran..S'aulnl .... M.S. 50C ,om. Övnlngs-fpl. Det b.itaradefpl bilr :' 
:kodnumr.t MS-52. · ". . .. .. 

'KESKI-SUOMEN 

Broderlandet Finland har fått ett nytt flygmuseum! En 
kulturhistorisk raritet värd att presenteras (medan vi i 
Sverige grånar i väntan på något liknande). Platsen är 
Luonetjärvi-basen i Tikkakoski, ca 2 mil norr om Jyväs
kyJä. I en nyrenoverad hangar utställs tolv rariteter från 
20-talet och framåt. Invigningen ägde rum i somras, 
den 1 juni. Och bara efter 2 1/2 mån hade man räknat in 
ca 13.000 besökare (il 5 mark). Aktuell hangar blev fri 

'Mellan-Finlands 


'DeHavllland 115 'VampIr.' F.B. Mk.S2 oc.b 'Vamplre T;alner';'· Mk.55 
·(ut8ti1l1a VT-8) tJlinatgJord. und.r år.n 1955-65.. :Av Mk.52 fanns 8 .x: 
och 9 av Mk.55 (kod-nr VT-1 t o m -9), 
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Jahn CharleviIIe 

M~!nlyde ~"'.4 'Buzzard' - :det enia beva~~de ex~inplarei :'1 världenl 
, (Kod.-nr MA-24.) Ar.n 1923,.,.37 hade Ilmavolmat 15 ex I tjänlt som 
, jakts1lol-fpt. , . 

ILMAILUMUSEO' 

till disposition 1973, då f d Häme/nuvarande Lappi 
flygfloHilj flyttade till Rovaniemi. Det propra museet sak
nar ännu isolering och värme, men det har den drivande 
stiftelsen (tio intressenter från hela Suomi) kalkylerat in 
för framtiden. Förutom flygplan exponeras separat även 
tillhörande motorer, förarsitsar, kulsprutor och bomber 
mm. - Res dit, museet är väl värt en 'mässa'. Och 
därmed får bildtexterna överta beräHandet. • 

Flygmuseum' 1979 


OCkl6 det enda' exemplaret kvar .1 viiriden - Gourdou: Leleurre.B.3. 
(Kod-nr8F eller :GL-12.) ,'Fanna i tjiinetl 20 ex vid de,. företa ,jakt
ftottlljen'(bävlttöji~elkad.rl) 6re" :1923-31. ",: 

v~met 'V'lhUrl' 2.51 ex av dettBiaktlkol-fpl var itliinlt1951-59. Ut
ltällt ex, '1(od-nr YH-18, ttar hämtats fr6n Halll. Fpl hade Blenh!tlm
"!Otor, vl~!tt betydde att ryHIIa-', lnte IIck Intal ... - Utanför mu ...t 
ltir en 'piplllac!' Brlltol Blenhelm MIt,4 och vintar pi att ,. en 
plats Inomhus. 1937-57'annl 97 ex I tjänlt. 55 var lIcanabyggda I 
Suomi. " . " 

Il Saab 910 'Safir'. 35 :!x av d';nna skÖI-fpl bÖr jade srji tjansL 1958. Uk
som 'det enda exemplaret av 91B (SF-36) är desla svenikar tlllver
kadel HoIIarId. Utstlllt ex bär kod-nr SF-3. 

Tvi sovjetlika exponenter IIjulhln U-28R och MlkoJan-Gurevtch 
MIC-15 'Uti'. 11-28 kÖpt" f;6n SSSR 14 ex;' llM10 0..66. KalttOto-, m61
och Ipan-fpl. Ett e~ ur tjä",lt; kod~r NH-4; (F6r enligt köpeavtalettnte 
aVtäckal än.)  5 jetlkol-fpl typ -..0-15 'Uti' fannl ,l tJInit 1962-78 vid 
Karllto och HämLlto. Oettå iir MU-4. " 
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Kenth Pettersson, F6 

VM 
<{;:{ <{;:{ Arets militära världsmästerskap i 
fallskärmshoppning arrangerades i juli 
av armens fallskärmsjägarskola (FJS) i 
Karlsborg, på F6. Dessa de elfte 
CISM-mästerskapen (CISM = Conseilln
ternationai du Sport Militaire) hade loc
kat 15 nationer att sända inalles lO-talet 
tävlande till Sverige. <{;:{ Den kanske bäs
ta individuella prestationen svarade en 
amerikansk dam för. En kvinnlig pilot och 

• 	 sergeant vid namn Cheryl Stearns. Som 
enda tävlande lyckades hon sätta alla 
sina åtta precisionshopp mitt i prick. På ~ 

O det blev hon grenvärldsmästare. <{;:{ Det 
~ jämförelsevis amatörmässiga svenskla
c: get har till synes en lång och kostsam O 
C/J

C/J 
 väg fram till tätkänning. Våra resurser 
Q) 

c: räcker inte till i dag. Därför är vi ett "mel
c: 
ctI lannationsgäng". Men kunnande och vil
.c: 
O ja finns det gott om. Det finns därför skäl ....., 

att se optimistiskt på framtiden. <{;:{ AttQ) 
c: ..... bäste svensk blev KENTH PETTERSSON 
~ måste (i detta forum) speciellt framhål
O..... 	 las. EtY han är ju från flygvapnet och 
O 

L..I... 	 F6. <{;:{ <{;:{ <{;:{ 

VM 
-tävlingar omfat
tar vanligtvis fem 
-grenar : I nd iv i

duell- och lagprecisio nshopp 
ning , individuell stilhoppning, 
kombinerad individuell och 
lagtävlin g. - I år genomfördes 
på prov dessutom en sjätte 
gren , formationshoppning . 

Precisionshoppning tillgår 
van ligen så, att med bakgrund 
av 	 rådande vindar och skär
mens egenskaper beräknar 
man en lämplig uthoppspunkt 
Sedan sty r man mot och landar 
så nära ett utlagt märke (en 
cirkelru nd " dead center"-plat
ta: 10 cm i diameter) som möj
ligt UthOpp sker från 850 m 
med fritt fall på några sekun
der . Atta precisionshopp per 
man skall utföras. - I lag pre
cisi on hoppar fyra man av un
der samma överflyg ning . 
Sammanlagda resultatet räk
nas . 

Stilhoppning sker med ut
hopp från 2000 m. Hopparna 
skall under det fria fallet (30 ~ 

•• Sommarens VM/CISM
mästerskap var det första so m 
arrangerats i Sverige. Förutom 
värdlandet deltog: Algeriet , 
Danmark, Egypten, Fin
land . Frankrike, Jordanien, 
Marocko. Norge. Portugal , 
Spanien , Schweiz, Thailand . 
USA och Österrike . 

Vädret var inledningsvis be
svär ligt. Var det inte för hög 
markvind, var det för lågt i tak. 
Mästerskapen kunde dock sak
ta men säkert och med utnytt 
jande av kvällstid föras i hamn . 
De sista två tävlingsd agarna 
bjöd t o m på sol och blå him
mel. 

Hoppningarna skedde ur TP 
79/DC-3 (G 73 'ÖRNEN' och G 
74 'PEGASUS ') . Två trotjänare 
som under mer än 25 år lyft 
fallskärmsjägarna upp till fäll 
ningshöjd . Genom det skickli 
ga sätt på vilket personalEn ur 
F7s tp-div genomförde VM
lifterna (till an talet ca 50), gav 
de VM-d eltagarna ett mycket 
go t t intryck av det svenska 
flygvapnets kunnighet och ef
fektivitet 

•• Det svenska laget bestod 
av överstelöjtnant Kurt Lind
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sek) genomföra ett program 

omfattande två 360 0 svängar åt 

motsatt håll , en bakåtvolt , yt

terligare två svängar samt slut

ligen ännu en bakåtvolt. Pro

grammet skall genomföras på 

kortast möjliga tid . Tidstillägg 

görs om svängarna är för korta 

eller för långa, sneda eller 

ofullständiga. Fyra stilhopp 

per man skall göras. - I den 

kombinerade , individuella täv

lingen sammanräknas resulta

ten från sti 1- och precisions

momenten. Det samma gäller 

för lagkombinationen 


I vänskapstävlingen i forma

tionshoppning ("Relative 

Work " ) genomfördes två av 

planerade fyra hopp med 

4-mannalag . Principen är att 

hopparna från hög höjd läm

nar flygplanet samtidigt och 

sedan under det fria fallet till 

sammans bildar vissa förutbe

stämda figurer. Under årets 

VM utfördes efter samman

koppling i luften en fyrmanna

stjärna , en bakåtvolt samt på 

nytt en fyrstjärna. 


1) USA 1173.2 
2) Pran krike 1188,8 . 
3) Schweiz ' 1368,0'I

• fallskärmshoppning 
9) ~verige 2572,8 . 

-mästerskapen 

RESULTAT _ 

Individuell precision +stil: 

1) .J, Dermine/Fra 
2);:,C. Lubbe/Fra 
31.P. Munden/USA 

24) K. PettE!rsson/F6 
32L.K-A. Gnibb/Lv5 
33) L Gust.avsson/S3 
46)G. Thör'n,blom/L~5 

Lag totalt: 

269,6 
. 279,9 

285,9 :: 
449,8 . 
504,0 · 
504,8 : 
808,2 

~ gren från 115 (delegations
chef), major Rolf Käck från 122 
(lag kapten) och de fem hop
parna fänrik Olof Söderblom 
från Sl , löjtnant Lars Gus
tavsson från S3, fanjunkare 
Kjell-Ake Grubb från LvS, fan
junkare Göran Thörnblom från 
LvS och fä ltflygare Kenth Pet
tersson från F6 . 

Efter sju precisionsomgång
ar låg Sverige alltjämt på en fin 
femteplats. I det sista och av
görande hoppet föll de svens
ke dock tillbaka till en (hed
rande) sjundeplats - strax fö
re de övriga nordiska länderna, 

Sedan vår armechef samt 
CISM :s officielle representant , 
den spanske generalen Adolfo 
Esteban , förrättat prisutdel
ning och avslutat mästerska
pen, genomfördes på eftermid
dagen en två timmar lång flyg
och hoppuppvisn ing på F6. I 
denna deltog de flesta nations
Iagen . Trots tidigare stor flyg
dag på F6 den lajuni och över 
en veckas fallskärmshoppande 
besöktes uppvisningen av 
närmare 5000 personer. 
Kapten Christer Hjorts Vig
gen-uppvisning i det lägre 
lufthavet blev en extra godbit 

för de utländska gästerna . PR 
som sannerligen gick hem för 
FV. och Sverige. En effekt
full slutpunkt på ett VM. 

•• Att FJS kunnat genomföra 
den stora uppgiften att arran
gera dessa mästerskap beror i 
mycket hög grad på det massi
va och välvilliga stöd FJS er
hållit från utomstående. Såväl 
Karlsborgs kommun som de 
andra två militärförbanden i 
Karlsborg, S2 och F6, har ställt 
upp vid fallskärmsjägarnas si
da på ett mycket generöst sätt. 
En annan grupp som betytt 
mycket (är värd ett särski It 
omnämnande) är de ca 50 
"gamla" fallskärmsjägare som 
frivilligt offrat två veckor av sin 
semester , för att hjälpa till med 
att genomföra den hittills 
största fallskärmstävlingen i 
Sverige. Dessa " gamla" fall 
skärmsjägare bidrog tillsam
mans med de GU-värnpliktiga 
(av vilka bl a sex var nations
följeofficerare) till att ge besö
karna ett positivt och respekt
ingivande intryck av den 
försvarsmakten. • 

Övlt Åke Th örn esjö 

Arrangörssucce
för FJS 

SWEDEN 
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1;:( 1;:( Hela mänsklighetens historia är kantad med 
krigiska ting - vapen har fött motvapen i alla tider. 
En utvecklingsspiral utan fredligt slut? Och situ
ationen i dag är därför den samma. Motståndarens 
vapen och kommunikationer föder automatiskt 
mot- och störmedel - bara tekniken går svindlan
de framåt. 1;:( I denna artikelserie på tre avsnitt tar 
byrådirektör BO FRÖSSLING (FMV) upp motmed
lens prinCiper och praktiska nyttjande i flygmiljön. I 
det första avsnittet behandlas de vanligaste stör
formerna mot mark- eller flygburna radarstationer. 
I avsnitt två (nr 4/79) informeras om de mer utveck
lade störutrustningarna; varnare samt störutrust
ningar mot annan materiel än radar. I den tredje 
och avslutande artikeln (nr 1/80) skall så presente
ras flygplan med motmedel/störutrustning aktuel
la i vårt närområde. 1;:( 1;:( 1;:( 

Hur 
störsändare~ 
remsor~ 

IR·facklor~ 
skenmål~ 
varnare mm 
fungerar 
i dagens: 

TELEKRIGFÖRING 

D 

agens moderna form av va
pen- och kommunikations
störmedei är framför all t av 

elektronisk art. En ytterst förfinad 
och komplicerad teknik . Begreppet 
'mot- ole störmedel är dock mycket 
stort. Det omfattar en mängd mate
riel. En gränsdragning kan ibland 
vara svår att göra. Man kan fråga 
sig: Är kamouflage eller åtgärder för 
alt mi nska radarmålytan hos ett 
flygplan ett motmedel? En störsän
dare är det däremot definitivt. 

Världen över har man tidigare be
traktat allt vad stör- / motmedel heter 
som något allde les extra hemligt. Ett 
arv från andra världskriget. Mycket 
lite visades på utställ ningar och be
skrevs i tidskrifter. Detta förhållande 
har ur.lder senare år i viss mån änd 
rats . Man kan numer studera en hel 
del materiel vid t ex elektronikmäs
san MEDE i Wiesbaden , flygutstä ll
ningarna på Le Bourget och Farn 
borough , eller he lt enkelt i bro
schyrmaterial från diverse tillverka
re . 

A
•• 

mnesområdet 

den strålning som störobjektet självt 
sänder ut. Den aktiva störutrust
ningen sänder emellertid ut någon 
form av egen strålning . Beroende på 
funktionen kan sedan båda typerna 
indelas först i maskerande (döljan
de) eller vilseledande störning , se
dan i allt mindre och specialiserade 
grupper beroende på räckvidd , fre
kvens , funkt ion m m. 

Passiva motmedel. - Denna me
tod användes första gången under 
andra världskriget , då engelsmän
nen - genom att kasta ut stora 
mängder aluminiumband - kunde 
hindra den tyska radarspaninge n att 
hitta de anfal lande bombflygp lanen. 
Detta var en av de bäst bevarade 
hemligheterna under kriget och tog 
de tyska operatörerna med fullstän
dig överrumpling . Genom detta för
farande skapade man s k " fönster " i 
radartäckningen , vi lket fortfarande 
avspeg las i det engelska uttrycket 
" windows" för remsor istä ll et för det 
mer vanliga amerikanska " chaff". 

Remsornas längd skall vara an
passad till den radar man vill störa ; 
ungefär en halv våglängd . De funge
rar då som en dipo lantenn , vilken 

-en 
störande 
teknik 
som 
begrönsar 
och 
ökar 
vapnens 
effekt 

Svenskans stÖr.lmotmedel 
motmedel behöver givetv is indelas 
på något sätt. En klassisk indelning 
är: passiva och aktiva motmedel. 
Passiva motmedel använder endast 

reflekterar tillbaka en stor del av den 
utsända radarstrå lningen. Detta har 
till följd att den " nyttiga " delen av 
info rmationen , dvs flygplanekot, 

motsfar'as avengelskans ' 
E/~tron;c Counter Measure 
förkortat ECM. " . 
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Passiv, maskerande störning i form av remskorridor. 

helt dränks av störekon på mottaga
rens presentationsutrustning. 

De remsor som förekommer i dag 
är aven betydligt mindre typ, s k 
mikroremsor. De består av små glas
fiberstrån som belagts med ett tunt 
lager aluminium eller zink. Diame
tern är normalt ca 50 ti II 100 mi kro
meter (0,05-0,1 mm), medan läng
den som tidigare nämnts varierar 
med våglängden, dvs vanligen ca 
1,5 till 5 cm för X- ti II S-bandet. 

P ga sin litenhet 
kan stora mängder medföras i spe
cialutrustade flygplan . Alternativt 
kan små men effektiva mängder 
placeras i granater eller raketer . De 
får också en mycket låg fulIhastig
het - ca 30-50 m/min - vilket i sin 
tur ger långa kvarliggningstider . 
Forskning pågår för att ytterligare 
minska fallhastigheten . 

Remsor kan spridas på olika sätt 
beroende på syftet. Den klassiska 
metoden, som fortfarande används, 
är att ett eller fler specialflygplan 
lägger långa sammanhängande 
remsstråk , s k ko rridorer. I dessa 
kan sedan and ra flygen heter flyga 
an dolda för spaningsradarn. Dessa 
stråk blåser efterhand ut med vin
den och infekterar ett allt större om
råde. Så småningom blir de så glesa 
och låga att de behöver fyllas på 
om behovet av skydd fortfarande 
kvarstår. Detta kallas för en passiv 

maskerande störning och är fortfa
rande det vanligaste utnyttjandet av 
remsor . 

Remsor kan också användas som 
vilseledande störning . Om ett en
skilt attack- eller bombflygplan un
der ett uppdrag blir anfallet av för
svarande jakt eller luftvärn , kan man 
med jämna mellanrum släppa ut 
små mängder remsor i moln eller 
buntar efter flygplanet. Den målföl
jande radarn får då en benägenhet 
att flytta över sin mållåsning på 
remsmolnet istället. För att ytterl iga
re försvåra för radarn kan även 
remsladdade granater eller raketer 
blandas med den normala attackIas
ten , vilka vid avfyrning kommer att 
sprida remsor i om rådet framför 
flygplanet. Flygplanet flyger så in 
och iqenom remsmolnen. Även 
fartyg använder remsgranater eller 
-raketer för att t ex simulera vatten
uppkast eller maskera fartyget. 

Att ostörd nå sitt mål .. 
En önskedröm, en utopi. 

En annan typ av passiva, vilsele
dande motmedel är skenmål. Dessa 
används framför allt av marinen för 
att simulera fler fartygsmål än vad 
som verkligen finns. På mindre far
tyg eller pråmar som bogseras , pla
ceras en radarreflektor, som anti ng
en kan vara av typ hörn reflektor eller 
s k Luneberglins. Dessa reflektorer 
fungerar på så sätt att praktiskt ta
get all i reflektorn infallande strål
ning reflekteras tillbaka mot strål
ningskällan (som ett "kattöga" ), var
för de för en radarstation framstår 
som mycket stora mål. Ekvivalenta 
målytor på 10.000-20.000 m2 pro
duceras lätt och simulerar därvid en 
kryssare eller annat större fartyg . 

Man kan också tänka sig liknande 
reflektorer i små skenmålsrobotar. 
De simulerar då större flygplan. Det
ta är dock än så länge mindre van
I igt. 

Aktiva motme
del. - Alla som någon gång suttit 
vid radion och letat efter utländska 
stationer på kort- eller mellanvåg, 
har då och då utefter skalan hittat 
starkt brusande stationer, vilka 
också kan innehålla en eller flera 
toner som går upp och ned. Det man 
hittat är då i flesta fall en maskeran
de brusstörsänoare för kommunika
tionsstörning, som någon använder 
för att dränka t ex en propaganda
sändare från motsidan. Dessa stör- ~ 
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• 	 Passiv, vilseledande störning genom remsbuntar. 
• 	 Nedan t h : Remsladdning med mikroremsor 

kapade för olika våglängder. 

sändare kan göras relativt smalban
diga - dvs de täcker bara en liten 
del av frekvensskalan - eftersom en 
radiosändare av den här typen är 
tvungen att använda en relativt fast 
frekvens. De smalbandiga störsän
darna blir mycket effektiva och se 
lektiva. Det senare en fördel om man 
själv vill sända något på en intillig
gande frekvens. I militära samman
hang kan det ibland vara svårare att 
använda en smalbandig störning . 
Detta eftersom sändarna ofta kan 
avstämmas inom ett större område , 
eller som hos en del radarstationer 
hoppar i frekvens , ibland från puls 
till puls . I dessa fall får man använda 
sig aven bredbandig störsändare, 
En sådan täcker ett betydligt större 
frekvensområde, Den får emellertid 
för enskilda objekt en lägre verk
ningsgrad och utrustningen blir 
dessutom ofta ganska stor, 

En maskerande brusstörsändare 
(med eller utan tonmoduleringar) 
påverkar en radar så att i första hand 
en sektor (motsvarande huvudloben 
för stationen) blir utstörd, dvs helt 
vit på t ex ett PP!. I denna störda 
sektor blir det därför svårt eller helt 
omöjligt att upptäcka eller följa ett 
litet flygplaneko. Om störsändaren 
kommer närmare eller om effekten 
ökas, kommer störning även att 
mottagas via stationens sidolober 

• 	 Remsraketer och !R-Iacklor avsedda för lartygsinstallation. Genom en 
kombination av motmedel försöker man få ett så heltäckande skydd 
som möiligt. 

och back lob varvid ett allt större 
område av ett PPI blir utstört. Kom
mer flygplanet emellertid alltför nära 
vinner radarn oftast i kampen . Detta 
sker vid det s k genombrottsavstån
det. Målet blir då åter synbart i stör 
ningen. Detta beror på att en radar 
är dimensionerad för att kunna sän
da ut en stor effekt och ta emot en 
låg effekt eftersom signalen skall gå 
fram och tillbaka. Störsändaren be

höver samtid igt endast gå den ena 
vägen . Detta förhållande gynnar 
störsändaren på stora avstånd , me
dan radarn alltså vinner på kortare 
avstånd. 

~ eroende på 
användningen och storleken på 
störsändarna talar man huvudsakli-

De tre h'uvudsakliga formerna för elekt~onisk störning: 

?
~ 

" 

. 	 / " ... 	 <: .. .... -~--

a) BakgrundsatörnJng - störaren ligger ItJngt utanför 
: måiomrtJdel. : ' . . " 
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1. sidoloben 

backlob ~ 

Aktiv störning kan ske i huvudlob, sidolob eller backlob. De två senare typerna är ibland mindre 
framgångsrika. Det beror p fJ radarstationens och antennsystemets utformning och modernitet. 

b) 	Medslömlng - störaren faller med enheten p/J 'e) Egenlllörnlng - flygplanet ",edför sin egen'skyd- ;, 
nIigot avstånd. " :. .. dancfe störsändare, . ' ' .. .' o" ,-	 ....-	 . 0.' 

~ 
? 

,/ 

.. ~. 	 , .,' . 
~ ." . -

Bildskärm 	 Anlenndiagram 

~ 


Störare 

.. Liten .s,törkapsel för egenskydd (Elet- · 
';· tronica ,:. SpA).KapseFn (ovan fram
. ifrlin, nedan bakIfrIin) . här monterad 
på italienska Aeromacchi MB.326. Kan.,

.<även baras av:~B.339;-med flexa. ',: 

gen om tre olika typer av maskeran
de störsändare: bakgrundsstörare, 
medstörare och egenstörare. 

Bakgrundsstörarna är de största 
och kraftigaste av de tre. Den ligger, 
som namnet anger, långt utanför 
den eller de stationer man vill störa 
samt det luftvärnsskydd som skall 
fö rsvara dessa . Från den positionen 
kan man , själv relativt ostörd, störa 
ut luftbevakningen inom en sektor i 
vilken sedan attack- eller bombflyg
plan kan flyga an mot olika mål. För 
att få tillräcklig kraftig störning 
krävs stora effekter och sto ra an
tennsystem, varför bakgrundsstö
rarna installeras i speciella, relativt 
stora flygplan avsedda för detta än
damål . 

Medstöraren är en mindre utrust
ning som är avsedd att medföras av 
ett eller flera flygplan i den anfallan
de enheten . Störutrustningen har 
således endast kapacitet att dölja 
det egna förbandet , som kan bestå 

av två till åtta flygplan relativt tätt 
sammanhållna . Eftersom dessa 
flygplan är relativt små (t ex av Vig
gen-klass) , måste utrustningen 
oftast bäras i kapsel. Därigenom 
uppstår en konflikt med behovet att 
också kunna bära attacklast. Med 
mycket motmedel och liten attack
last kommer man fram till målet rela
tivt säkert, men man får kanske liten 
verkan som resultat. Med litet eller 
kanske inga motmedel men med 
sto r attac klast erh ålls sto r verkan , 
men chansen att nå målet blir myc
ket liten . - - Kapslarna kan byggas 
upp på olika sätt . Från relativt enkla, 
fasta konstruktioner med en sända
re plus antenn till stora modulsy
stem, där sändare och antennsy
stem för olika frekvensband kan väl
jas i flera kombinationer . De senare 
brukar ha en egen kraftförsörjning 
genom en vinddriven generator. 

Egenstöraren är den minsta ut
rustningen av de tre . Dess uppgift är 

att skydda det egna flygplanet, fram
för allt då det angrips av jakt eller 
luftvärn i eller omkring målområdet. 
Dessa störutrustningar har tidigare 
främst varit av passiv typ (remsor) 
som tidigare nämnts. Men elektro
niska motmedel börjar nu alltmer 
tas i bruk . Sändaren byggs in i flyg
planet och utrustningen avslöjas 
endast av ett antal små antenner el
ler dielektriska fält riktade framåt 
och/eller bakåt. Störsändarna har 
relativt liten effekt och är därför av
sedda att sättas in under själva mål
följningsfasen för angriparen eller 
mot målsökaren på en jaktrobot. 

Möjligheten hos en radar att i stället 
för normal följning på radarekot gå 
över och följa på störkällan gör, att 
dessa egenstörare hellre bör vara av 
vilseledande typ än av maskerande. 

Tekniken med vilseledande stör
sändare är emellertid relativt ny, var
för antalet utrustningar av denna typ 
ännu är begränsat. ~ 
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E n vilseledan
de störsändare har som uppgift att 
på något sätt lura den radarstation 
som skall störas. Helst skall det 
kunna ske på ett sådant sätt att man 
inte ens upptäcker att man blivit 
störd på annat sätt än genom att va
pen verkan utebl ivit. 

Vilseledning mot spaningsradar 
går ofta ut på att generera en mängd 
falska ekon , som antingen kan pla
ceras slumpvis öve r ett PPI eller ges 
bestämda kurser och farter. Det blir 
på det sättet mycket svårt att up p
täcka vilket eller vilka av " prickar
na" som är riktiga mål. Har man väl 
lyckats identifiera ett mål går detta 
att följa. Men detta kräver en betyd 
ligt större ansträngning av operatö
ren, annars förloras målet igen . 
Denna typ av störsändning tillämpas 
främst av bakgrundsstörare . 

• • Vilseledning av flygburen sik
tes rad ar eller markbaserad eldled 
ningsradar kan ske på i huvudsak 
två sätt: avståndsavhakning och 
vinkelavhakning . 

Avståndsföljning hos en radar går 
till så att en s k avståndslucka läggs 
över målekot, varefter automatik ser 
till att denna lucka hela tiden strävar 
efter att behålla målekot i sin mitt. 
Vid avståndsavhakning tar flygpla
net emot radarsignalen och för
dröjer den något samt sänder där
efter aktivt ut den igen med högre 
amplitud än vad radarekot har. Då 
får avståndsluckan en tendens att 
fÖlja det större ekot av de två , dvs 
det falska. Om man sedan låter för
dröjningen sakta öka, luras radarn 
att följa det falska målet , som då 
skenbart antingen närmar eller av
lägsnar sig från radarn på annat sätt 
än det riktiga målet. 

D en andra ty
pen, vinkelavhakningen, är avsedd 
lura följeradarn att målet förflyttar 
sig i sidled - antingen med högre 
eller lägre hastighet än det verkliga 
målet. De flesta målföljande radar
stationer använder sig fortfarande 
aven koniskt roterande lob för att 
kunna följa mål i sid- och höjdled. 
Den roterande loben ger en si n us
formad signal tillbaka från målet 
(felsignal l, som skall hållas så liten 
som möjligt. Signalen ger också in
formation om åt vi Iket håll radaran
tennen skall vridas för att m i nska 
felsignalens amplitud . Det är den 
automatiken som störsändaren ut
nyttjar för vilseledningen. Signalen 
från den roterande loben tas emot i 
flygplanet , fördröj s något , förstärks 

Siktlinje Huvudlob Flygmål 

hög : Referensspänning 
, 
\ 

\ 

\ 


vänster 
I , /, , 

..... -1--"-
/ 

Svepri~ni~g ~ 

Feispänning 

/ 

Störfelspänning 

rvänster 

Störning av vinkelföljare 

• 	 Den ror erande lobe n alstrar en fe /spän ning och vid j amföre/se med referensspä nningen ger det 
info rm atio n om var må/et ligger i fö rhå lla nde ti ll sikt/ in/en . En fas !örskjute n störfe/spä nn ing 
vrider u t antennen il! fe / håll. 

och skickas sedan ut igen . Liksom i 
det förra fallet tenderar radarn att ta Räkna 
emot den starkare av de två Signa
lerna , dvs den falska . Antennen bör
jar alltså att vrida sig ut åt något håll aldrig med 
för att försöka minska felsignalen . 
Men eftersom detta ald rig inträffar 
forts ätter den att vrida sig till dess ostörd 
" målet " tappas eller antennen hind
ras. 

I båda dessa fall av vilseledn ing miljö
kan givetvis en operatör som upp
märksamt följer 'scope t' göra korri 
geringar eller återlåsningar. Detta under 
kräver emellertid stor koncentration 
och är mycket svårt att realisera fö r 
en ensam pilot. • ofred! 

Elektronisk 
störning i 
sidolob 

huvudlob 
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Av flygspecialläkare HANS HJORT, FS/Fyläk 

Mil BRA 

fungero 

BRA 

ftygBRA 

GOD FLYGKONDITION 

{:r {:r Behovet aven väl fungerande hälso- och sjuk
vårdsorganisation är särskilt uttalat inom flygvapnet. 
Den flygande personalen arbetar i en miljö som kräver 
god fysisk och psykisk hälsa såväl på kort som lång 
sikt. Dagens vapensystem ställer högre krav i detta 
avseende än tidigare. En väl fungerande hälso- och 
sjukvårdsorganisation förväntas resultera i ökad fysisk 
och psykisk uthållighet som bland annat motverkar 
uppkomst av ohälsa. Detta antagande är väsentligt att 
väga in vid planering av flygtidsproduktionen. Avväg
ning flygtjänst/fysisk träning bör vara sådan, att den 
flygande personalen garanteras tillräcklig fysisk trä
ning för att kunna genomföra flygtjänsten på ett opera
tivt och flygsäkerhetsmässigt acceptabelt vis. {:r Frå
gan blir då: Hur anpassningsbar är människokroppen 
till förväntade fysiska och psykiska krav? {:r {:r {:r 

på vilket eller vilka system som be
rörs , leder dylika inskränkningar till 
prestationsm inskning . 

Prestationsminskningen (som t ex 
i 'FlygsäkerhetsAnalysen ' betecknas 
som " felfunktion hos föraren ") 
drabbar funktioner som är nöd
vänd iga för att handskas med ett 
modernt vapensystem. Kännedom 
om kroppsfunktionernas begräns
ningar ger flygläkaren möjlighet att 
förutsäga i vilka flygsituationer 
en prestandaminskning är att för
vänta. Denna kunskap (byggd på 
hårdvara) är dock begränsad. Luc 
kor i vetandet måste successivt fyl
las ut med nya forskningsresultat. 
Övrig kunskap får bygga på intiution 
och erfaren het. 

K 
roppsfunktionerna styrs av funktionsmönstret är begränsat. 

naturlagarna. Hjärt/kärlsys Vi vet, att utsätter vi människo

tem, andningsfunktion, mus kroppen för påfrestningar som faller 


kelfunktion reagerar på yttre stimu- utanför kroppsfunktionens prestan anöverJas
M 
li (retningar) efter ett förutbestämt da, inträffar följdr iktigt en eller flera ter. - En av de mer påtagliga stress
mönster . MÖjligheten att påverka funktionsinskränkningar. Beroende faktorerna som påverkar kroppen är ~ 
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T vi Flg 1. - Schem;tJsle ;eslert;nlng ~v nlgra rni,Slelei:' lom undef~ölcts ~vid ut
:. försllcn.lng. 

Nedan: Flg 2.- Uaxlmal statJsk styrka Inom olika eiitgrupper. Observ"'a, att 
. . • leranen il,;uttryclct I N!wtonJN). I ~ N mo.!Svara,r ungef.r l .~p. 

Newton 
M~IMAL STATISK .SENS:rYRK~ HOS ELITEN I OLIKA .GRENAR 

raka bukmuskeln 

)1/ :' 	
3000 

snllda bukmuskeln 

:Ittr/ .. 
2000 

bakre lAnnuskeln 

raka I_nnuskeln 

1000Inre ,breda I"mus"eln 
"irehövdade ..åomuSkeln 

f~ämre skenbensmuskeln 

manöverlasten. Den leder, direkt el
ler indirekt, till följande 

• 	 Hjärt/kärlsystemets funktion föränd
ras radikalt. 

• 	 Andningsfunktionen/ blodgassam
mansättningen förändras. 

• 	 Ämnesomsättningen förändras . 
• 	 Muskelarbetet blir statiskt/muskel

koordinationen försämras. 
• 	 Mentala funkt ioner försämras . 

Vi vet att flyg miljön även betyder 
tillkomst av andra stressfaktorer än 
manöveriaster. Värmebelastning, 
tryckförändringar och vibrationer 
kompletterar stressmönstret. Kravet 
på anpassning av kroppsfunktio
nerna blir därför ibland mycket hö
ga. Slutprodukten i det här fysiolo
giska resonemanget (det som fö
raren känner av) är den så kallade 
G-toleransen. 

G -toleransen 
är ett resultat av följande : 

• 	 Hjärtlkärlsystemets förmåga att mot
verka ett kritiskt blodtrycksfa ll i öga 
och hjärna samt att kunna transpor
tera tillräckliga mängder syresatt 
blod ut i kroppen. 

• 	 Förarens förmåga att förhindra an
samling av blod i kroppens nedre de

... 	 --- - -'l 
, ., 

KONTAKT :~ .', "1, 

W~
. , I 

,. ·1 

- . -~-! 

o 

lar genom anspänning av ben- och 
bukmuskler. 

• 	 Förarens förmåga att utfö ra krystma
növern - dvs M-I/L-! på rätt sätt . 

G-toleransen beror således på 
statiskt arbete av stora muskelgrup 
per och där den statiska uthållighe
ten avgör hur länge föraren orkar 
med en manöverlast. - Skillnaden 
mellan statiskt och dynamiskt mus
kelarbete är väsentlig att känna till . 

• 	 Statislet muskelarbete innebär en an
spänning utan att muskeln förkortas 
(eller förlängs). 

• 	 Dynamislet muskelarbete innebär en 
anspänning där muskeln förkortas 
(eller förlängs). 

Skillnaden mellan de energigi
vande processerna i muskeln - den 
aeroba och den anaeroba - är 
också väsentlig att känna till för den 
fortsatta redovisningen . 

• 	 Den aeroba förbränningsprocessen 
betyder att fett och/eller kolhydrater 
förbränns i närvaro av syre. Resulta
tet blir energi (muskel-) koldioxid och 
vatten . 

• 	 Den anaeroba spjälkningsprocessen 
innebär att inget elier otillräckligt sy
re finns i muskeln . För att frigöra 
energi spjälkas ATP (adenosintri
phosfat) och glykogen, varvid mjölk
syra . bildas. Ä ven CP (krea
tinphosfat) är viktigt, då den ånyo 
bygger upp ATP. 

Muskelarbetet vid manöverlast är 
statiskt. Den begränsande faktorn är 
mjölksyran. När den når en viss 
koncentration orkar föraren inte hål
la muskeln spänd längre. När mus
keln slappnar av ökar dess blodcir
kulation. Därmed ökar tillgången på 

syre , varvid mjölksyran förbränns el
ler återigen byggs upp till glykogen. 
Den kemiska processen i vilken 
mjölksyran bildas eller förbränns 
styrs aven rad enzymer. Dessas 
koncentration och inbördes mängd
förhållande spelar stor roll för den 
statiska uthålligheten. 

Vid maximalt dynamiskt arbete 
räcker det syre som finns i muskeln 
inte till , varför energiprocessen de 
första 2-3 min alltid är anaerob. 
Därefter har hjärtarbetet ökat så 
mycket att syretransporten till mus
kulaturen medger förbränningspro
cess. Den syrebrist muskeln utsätts 
för under spjälkningsprocessen kal
las syreskuld. Den återbetalas efter 
arbetet , därav fortsatt förhöjd and
ningsverksamhet i vila. 

•• Den fysiska träningen för fly
gande personal bör således vara in
riktad på att adaptera framför allt 
ben- och mag-muskulaturen till 
maximalt statiskt arbete. Genom re
gelbunden träning förändras äm
nesomsättningen i muskelcellen så 
:ltt uthålligheten ökar. 

Enbart statiskt arbete räcker dock 
inte. Det är lika viktigt att träna dy
namiskt för att öka hjärtkapaciteten 
och därmed syretransporten. Det 
ger en ökad syreupptagning , vilket i 
praktiken innebär god kondition 
vilket är förutsättning för att orka 
med ansträngande flygtjänst under 
längre tid . En rätt avvägd statisk/ 
dynamisk adaption kan lämpligast 
betecknas som god flyg kondition. 

Enbart förbränningsträning - s k 

~I, 
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mängdträning, t ex löpning - är om 
den drivs för långt direkt olämplig 
med avseende på G-toleransen, Den 
kännetecknas av högt syreupptag 
och låg vilopuls, I juni 1979 publice
rade flygmedicinska institutionen i 
Brooks Texas USAF en undersök
ning, som visar att blodtrycksregle
ringen hos en individ som enbart 
bedriver uthållighetsträning föränd
ras på elt sådant sätt att G-toleran 
sen signifikant minskar, Detta beror 
på att känsligheten i de tryckrecep
torer som känner av ett sjunkande 
blodtryck under G-påkänn i ng klart 
minskar , Följden blir att hjärt/kärl 
systemet inte i tid hinner adaptera 
sig till manöverlasten , Fall av med
vetslöshet upp till 30 sek har rap
porterats redan vid 3,5 G, Som en 
orsak anges blockeringar i hjärtryt
men, 

Idrottsformer 
rätt fysisk träning. - Det gäller så
ledes att finna idrottsformer där 
man tränar upp den statiska uthål
ligheten i ben- och bukmuskler samt 
sådana som ger lagom uthållighet. 
Fotboll , squash , löpning kombinerat 
med cirkelträning är en bra bland
ning ",under förutsättning att cir 
kelträningen upptar hälften av all 
träningstid samt innehåller tillräck
ligt med statiska träningsmoment 

Ett bra exempel på en idrottsform 
som innehåller en lämpliQ bland
ning av statiskt/dynamiskt~ muskel
arbete är utförsåkning. Men under 
förutsättning att viss hårdkörning 

sker, Jämför man de muskelgrupper 
som därvid används och med dem 
under flygning , är likheten stor, (Fig. 
1.) 

Jämfö r man maximal statisk ben
styrka hos en utförsåkare med dito 
för utövare av andra idrottsformer, 
ser man en klar skillnad, (Fig. 2) 
Jämför man den statiska uthållighe
ten hos benmusklerna, finner man 
också en skillnad , (Fig. 3.) - Jämför 
man utförsåkningens träningseffekt 
på syreupptagningsförmågan , fin
ner man att den är god, (Fig. 4. ) 

Vi vet att utförsåkning bedrivs 
bland flygande personal i stor ut
sträckning under fritid , Vi vet att di 
visionerna planerar in begränsad ut
försåkn i ng under 'befälsutbi Id ning 
vinter ' som kompensation / rekrea
tion efter fjällmarsch/säkmat-öv
ning, 

•• Genom att hädanefter tilldela 
divisionerna instruktörer kan ut
försåkningen genomföras så att de 
fysiologiska träningseffekterna be
aktas Genom att lära ut förbättrad 
tekn i k ökar det id roltsl iga utbytet , 
samtidigt som risken för skador 
minskar, De tilltänkta instruktörerna 
kommer även att genomgå fjälledar
utbildning , en resurs som f n saknas 
(trots att divisionerna i regel genom
för ett par dagars fjällmarsch), Ut
bildningen kommer därigenom att 
effektiviseras samtidigt som fjällsä
kerheten tillgodoses, 

Instruktörskursen i utförsåkning 
kommer att genomföras 1980, under 
vecka 3 och 4, Totalt skall 20 elever 

MAXIMAL SYREUPPTAGNING . :,ml/kg min 
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utbildas, Dessa kommer att under 
kommande vintersäsong tilldelas tio 
divisioner, Erfarenheter från denna 
försöksverksamhet kommer att lig
ga till underlag för en utökad verk
samhet under vintern -81, 

Instruktörskursen skall omfatta (ej 
fjälledarku rs) : 

• 	 Grundläggande kunskap i idrotts fy
siaiog;' 

• 	 Undervisning i utförsteknik, 
• 	 Materie/kunskap, 
• 	 Förebyggande och behandling av 

skidskador/ kylskador, 

Att utnyttja utförsåkning som en 
del av den fysiska träning som är 
väsentlig för flygkonditionen skall 
ses som ett led i CFV:s strävan alt 
an passa idrotten ti II flygtjänstens 
krav , Den " barmarksträning " som 
bedrivs av elitutförsåkare innehåller 
flertalet av de moment som förbätt
rar det statiska muskelarbete som 
bedöms nödvändigt för flygtjänsten , 
Arbete pågår med att ta fram ett 
lämpligt träningsprogram , Även i 
övrigt pågår en översyn av id rotten 
på förbanden både med avseende 
på innehåll och ledning , Denna 
översyn omfattar den fysiska trä
ningen för all förbandspersonal, • 

Som komplement till denna arti 
kel rekommenderas flygande 
personal ta del av det under hös
ten producerade och till förban
den utsända, flygmedicinska 
ITV-programmet (FV 76-84), som 
har lIteln "Manöveriaster under 
flygning" (27 min; i färg). 
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10 juni SOLVARMT 
. . . 

FV:Snndri,.~"nlftg bllr,;IIIIt1dYll/be«jIct. 

Att fl,. ocli-.önlur IM fFIl jr .".nrtllnde ocb /cul. 'T 

FOTO ("... IIdorna); 
Arne JoItenneuon 
Leif KllrIa80n 
.Rolf S,""nd 
,Leif WeffWIfrlSm 

T FJS ,.,,/JIrjrms/conster 'Ig~r sfjcqe ."" ögon. 
" 

F&~ 
~ 40 

:.. ar - ~ 

Den stora begivenheten 
för de ca 30.000 som vall
färdat till Karlsborg (,ch 
F6 bl~v det,solglada v.äd
ret och dagens flygupp
"Isningsclou - . tre divi
sioner 'Vlggen ~ (24 ' fpl) 
mötandes från öllka håll 
över ::fältet. En otrolig 
precision som fick publi
ken till ovaslon.;:Ja, hela 
Jubileumsdagen blev' en 
fullträff. Såväl på mar
ken som I luften. (Bara 
en dr"kflygare t'tade :,nte 
otur. Kom inte upp .. :) 

:: 
Kn Kurt G~ (FS) Bol~dO'J-prO'J"'!' jr en pro/ea/onellIlcIrerhel. . T T Lt Ma,. Osflund (F15) 



26 augusti - REGNKALLT 

. ' 
..~ FlaggOl'nabl.,. I6nder . . . tlII".ar, 

F.l 
, 68 

O: 

ar
Uten som BIor I _tändlgaköer 1111 FV-",ms.'en.. :~ ~ HM K9fHlttg8!I och CFV aniinder.RegnroCkar 16rde'-- . 

Med ösregn(c:a 200m I tak), 
kYla oell pinal"IC1e blåst (ca 20 
",isek) mötte halvsekeljubile
rande Hässlö :en högst Impo
nerande skara besökare :(ea 
25.,OOOI); .VilkeFförsvarslntres
se!!.. Fast det blev rysligt 
ttingtunder ' tak. "!ien ditta 
det sämsta fiyguppvisnings
vidar i mannaminne blev 
kanske Fl:S Iyeka. A~ genQm
föra aVltflcerad flygning under 
sådana betingelser :gav eko I 
utlandspressen. Superlativer 
framförda med respekt. 

.. ~ l~ Olle Sk6ldmark (F1) ;inpon...de stort med 'Draken'. Vilken stert! 1 ex. 

3:dJe dlll/F1 har etter sel( 'r 'terg'tt 
tll/sItt begynnelN-dltf-wnblem: (en 
_'rt panter 6nr gul mine I nedan), 
att ~Udas 'to me bIfferend'. - 1 ~: 
En rote 'Vrggen' ur F15 gII_tede blde 
F6.: Och i,. Ett i'!", '1M Viggen' 
I~erdand.. · . 

, ~ 

U Jan Jon_on (F15) .. 



Fll-boken • • • 

"ÖVER LAND OCH HAV" är en 
välkommen text- och bildka
valkad om Kungl. Soderman
lands flygflottilj åren 1941 - 80. 

Inför F11:s nedläggning 
1980 beslöt flottiljens före
tagsnämnd i god tid att sam
manställa en minnesskrift att 
tilldelas flotti Ijens personal m 
fl. Den finns nu tryckt och utgi
ven . Mycket snygg och läsvärd. 

Överste Gösta Norrbohm 
står som huvudförfattare och 
ansvarig för redigeringen. Kap
ten Bertil Skogsberg har an
svarat för bildurval och lay
outarbete . - De är bägge att 
lyckönska till en förträfflig 
produkt. 

Man har bl a valt att söka ge 
några glimar av : 

• 	 Några av de människor som 
skapat flottiljen ; 

• 	 Tjänsten som den tedde sig 
då och fram till slutet ; 

• 	 Några av de flygplan som 
männen på marken höll i 
luften . 

Boken omfattar 207 sidor 
och innehåller 179 bi lder (såväl 
i färg som svart/vitt) . Formatet 
är 22 1/ 2 x 21 1/2 cm (=något 
bredare men också något lägre 
än A4) . Valet av fo rmat har 
gynnat en modern och därmed 
laslockande layout. 

~ 	 Fr'q,.. "11m ),I&n , lI. nLM. Ir'lIo lI)ipl..nb~~ 
:.111010 g1l1l. 
\ ' ~r tro , 1 l)Jr a r 0 1':' ·,\ 0I...,...~ ,, ~~) \ 110 :0- 111 1 "'Ir ~ 1'\ /11 

."'/tr ; J :j ,r:!• .: ln l} S"'.;;; \itJ S... ~dl'J 1~.nlln Sc I 

(' 	 Ord\' r ,ld Qn,h• • ;l1le rtaifao(Se t 
1 "l'IInl J,ltpl~.t · 

l 'l:r '" I ' .,~"'t',; ' 
J.~, "II'"rtI .',jwr... Jat:' 
II '11" tI~lUkt1I '· 

J 'I t Ii dool "., ' 
f.t 	 .'41' 
U~ ,I 

1'< I m r.: 
1I 	 I r' lI!or a OIIl , I1)I. o"l och bulllnln lU'n 

hana II~'IT 1'Ii'" I Hril:,I ....: .. 'Nnl 1; ....·1"" I',. t' 11l4J"" \ I Y bo.... lit ,l •• pi.!).... ' 111 '....• . • bv.. I" " In 
) ~"7.U " 

tittli u ·""'.'I" .,." UI I " plIIJ"~ t All ,. 1I!IIIIhlllllflft III r;jV,,1 ,. "I' u/. lo, 
lt" Vi ... I '" CCLIt'UC I 

" 
~r .. r. II "I tir O"J' .ft~ IIC...... r nt ' ( Ao~ .... re ~ "ur .o ' ~ J. 'd'" 1I ., )n 'nl~h" 
\ t,."',lll dn.!" / . , """,/lid,l , w"dld,l ' U· lUI)'bud) " "li.lld..d'?j : JJr f J"""(f"'!: ! .. HM_I I 

J f' ' ' t' ~ 1 ' J. P.I 
\ ", S~ I;" '" I~ ' '' ''ill) 

'1",,,1,,, ,. ',.1 '1 1"."r" . , ... ". A ' . 

Boken kan enklas t beställas F11 -bokens pris ar 98 kr 
hos : (frakt och moms inräk nad) . 

Den erhålls mot postförskott . 
BM Förlaget ··Över LAND och HAV· ' kom
Box 306 mer också att säljas i bokhan
59500 MJOLBY deln . Men tyvärr är upplagan 

Tfn : 0142/ 104 18 begränsad . • 
Red. 

Fortifikationskurs för reservofficerare 

Omskolningskurs för för
svarsmaktens reservofficerare 
för inträde i fortifikationskå- · 
rens rese rv jämlikt ku rskatalog 
för rese rvofficerare (TFA 
78047) anordnas enligt nedan 
stående bestämmelser. Kursen 
omfattar sju vecko r och ge
nomförs i två omgångar : 

a) 	 första omgången - grund
kurs 1980-02-04--02-22. 

b) 	andra omgången - praktik 
och ti ll ämpning 1980-09-08 
- 10-03 . varav sista veckan 
genomförs i krigsbefatt 
ning och kan senareläggas. 

Kursen tillgodoräknas som 
författningsenlig tjänstgöring 
och (i fö rekommande fall) som 
genomgången kaptenskurs för 
befordran till kapten i fortif ika
ti onskårens reserv. Sökande 
skall vara reservo fficer vid ar
men. marinen eller flygvapnet 
med civilingenjörsexamen in
om väg- och vattenbyggnads
eller husbyggnadsfacket. al

ternativt ingenjörsutbi ldning 
kompletterad med god prak
tisk erfarenhet inom motsva
rande verksamhe tsområde . 

Till chefen för armen ställd 
ansökan . jämte uppgift på 
värnp li ktsfö rhåilanden och 
genomgångna skolor m m 
sam t betygsavskr ifte r, insänds 
omgående enligt nedan 
stående : 
a) sökande ur armen till ve

derbörande regementschef. 
som vidarebe fordrar an
sökningarna via militärbe
falhavare ; 

b) 	 sökande ur marinen och 
flygvapnet tjänstevägen via 
chefen för marinen resp 
flygvapnet. 

Grundkursen (B-86 1 a) ge
nomförs i Stockholm. Yt ter li 
gare upplysningar om kursen 
kan erhållas vid: 
Bef ästn i ngs i nspek t i o nen . 
Fack. 10045 Stockho lm . 
Telefon 08/22 15 60, • 

Rolf Ödberg. 

AMU-kontroll av vpl 

CFV:s årligen återko mmande 
kontroll av de värnpliktigas 
allmänmilitä ra utbildning ge
nomfördes i slutet av maj i 
F14:s regi på övningsområdet 
Lossbygget i anslutning till 
Tönnersj ö-målet i Halland . De 
fem första platserna belades av 
F6, F1 5. F5 . F1 Ooch F11 . Märk
ligt nog nådde just dessa för
band samma placeringar vid 
CFV:s utbildning skontroll för
ra året. 

F11 :s goda resultat är sär
ski lt erkännansvärt m h t ned
läggningsverksamheten vid 
förbandet och den knappa till 
gången på trupput bildare. 
Även F18 :s och F21:s place
ringar är påfallande goda m h t 
svårig heterna att genomföra 
al lmän militär utbildning vid 
dessa förband . • 

G. Lundquist . CMI 

'Viggen' redan museal 

Den 8/2 1967 flög det första 
provflygplanet i "Viggen"-sys
temet. Flygplanet fick be
teckningen 37-1 och pj lot var 
provflygaren Erik Dahlström 
från Saab-Scania. - Därefter 
har 37-1 flugit som provflyg
plan vid Saab. huvudsak ligen 
vid flygegenskaps- . stabi litets
spinn- och motorprov. Den 1 
april 1979 överfördes 37-1 ti ll 
FMV-F:T vid Malmen för krigs
reparationsprov . Dessa prov 
avslutades den 27/6 1979, då 
flygplanet flögs för sista gång
en . Pilot var kapten Arne Lind
holm, provflygare vid FMV
F:T. 'Viggen' 37-1 flög under 
sin li vs tid 800 tim under 1133 
flyg pass. Dess fortsatta öde ar 
ännu inte helt k lart. men tro
ligtvis kommer 37-1 slutligen 
at t tillföras det blivande flyg
vapenmuseet vid Malmen . 

37-1 är till det yttre relat ivt lik 
de ··Viggen" som sedan kom 
att se rieproduceras . Men flyg
vapnets Viggen-piloter kan 
knappast känna igen sig i ka
binen. Den liknar snarare en 
gammal murrig engelsk kabin 
uppblandad med " Lansen " 
och "Draken" -instrument. 
Långt är till den rena och än
damålsenliga ·'Viggen"-kabi
nen ·man upplever vid förband . 
- Bland de delsystem som 
saknas i 37-1 kan näm nas CK 
(dator), SI (siktlinjesindikator) , 
AFK (automati sk fartkontroll ), 
attitydhå lln ing , höjdhållning . 
radar , TI LS (taktiskt instru
mentIandningssystem) beväp
ning m m. • 

Kapten Johan Gille 
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Den 20 juni var personal och 
anhöriga åter samlade på F11 . 
Denna gång för att bevittna 
den sista flygningen med S 
35E 'Draken' på F11 . Detta 
skedde i samband med avveck
lingen av den sista av F11 :s fy
ra divisioner och kompanier 
samt flyg- . väder- och flyg leda
ravdelningarna. Om knappt ett 
år stängs flottiljen för gott. 

Avslutningsdagen flög åtta S 
35:or i divisionsformering en 

Slutfluget på F11 

avskedsflyg n i ng ru nt Söder
manland. Samtidigt utförde 
major Urban Sörme från spa
ningsdivisionen på F17 en 
uppvisning med S 37 / spa
nings-Viggen. 

Efter landning delade chefen 
för F11 , överste Kurt Hager
ström , ut diplom till den per
sonal som varit engagerad i 

den sista flygningen. Eskader
chefen , generalmajor 
Sven-Olof Olsson, påminde 
om den viktiga roll som F11 
spelat som flygspaningsför
band i nära 40 år. Han önskade 
även den kvarvarande perso
nalen en smärtfri avveckling 
under det sista året. 

Vad som ska bli av F11 efter 

nedläggningen är ännu inte 
beslutat. Ej heller vad som ska 
hända med flygplanen . En bas
tropp kommer att finnas kvar. 
Och målf lygd ivis ionen vid 
F13M kommer att använda 
Skavsta flygplats för måIbog
sering ett tiotal veckor om året. 
Flygvapnets tidigare största 
flottilj kommer att ligga öde 
och tyst. Ytterligare en dyster 
milstolpe i FV:s historia. • 

Sven Sjöling 

Sommarkurs för FLICKOR 

Under vecka 31 och 32 genom lunda utbildning. Lektionerna 
fördes en sommarku rs för duggade tätt. På schemat 
flickor på F17. Det var 25 fanns bl a exercis, vapenkun
alert-ivriga 16-åringar som skap och skjutning samt lek
'dristat' sig till denna annor- tioner med meterologen och 

flygledaren . Under en halv dag 
på jaktdivisionen och kompa
niet fick flickorna bekanta sig 
med flygplan och flygning på 
lite närmare håll . - Första 
veckan innehöll även ett stu
diebesök på Karlskrona ma
rinmuseum och örlogsstadens 
gam la varv. 

Helgens två dagar tillbring
ades på Bollö i strålande sol
sken. Där fick flickorna bo i tält 
och äta mat i jägarkök, Liv
båtspaddling i 15 grader 
" varmt" vatten och genom
gång av säk-materiel gav ytter

FY - som aUa flickor gillar! 

ligare krydda åt tillvaron på ön . 
Andra veckan var minst lika 

späckad. Då gavs bl a lektion 
och övning i brandsläckning. 
En orientering på 4 km fick 
fungera som slutprov på navi
geringslektionerna. Efter be
sök på flottiljens hundgård 
med hunduppvisning , studier 
på sambandsavdelningen, in
format ion hos och av PV-kon
sulenten och genomgångar på 
avd 6 kom så den stora avslut-

Radar utraderad 

I enlighet med CFV:s plan för ken" genom FMV-F :s försorg . 
strilmaterielomsättning har ett Ett imponerande moment in
radarförband PS-08 vid F13 träffade i april då den 30 ton 
avvecklats under det gångna tunga antennreflektorn lyftes 
verksamhetsåret. Händelsen ned ti II marknivå för bekvam 
'firades' vid förbandet i mitten skrotning . - Personalen har 
av december 1978. Till det enk successivt beretts nya arbets
la men välarrangerade avske tillfällen. • 
det hade all personal som nå Lennart Ragvaldson 
gon gång varit fredsplacerad 
vid PS-08-förbandet inbjudits . PS. Har flygmuseet vid Malmen 

f~tt chansen att ta hand omEfter 42189,6 drifttim i för
delar av den historiska dyrbandsproduktionens och inci
gripen?, undrar Red.

dentberedskapens tjänst stop
pades rotationen för det eviga 
och oåterkalleliga driftstoppet. 

Under våren 1979 har radar
stationen " jämnats med mar

ningen med en hel dags tjänst 
på divisionen med SK 50-flyg
ning och flyganknuten teori 
Det var detta som " tände" 
flickorna på flygvapnet. 

På elva dagar hade 98 lek
tionstimmar avverkats. Och 
många var de flickor som triv
des så bra att de inte ville åka 
hem . - Flygvapnets olika yr
kesgrenar är intressanta. Man 
och kvinna trivs i flygvapneti • 

Fänrik Rys/rand 
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F5 charmar flyktingar 

"En honnör för FS" lät 
pressen frikostigt basu
nera ut, sedan Krigs
flygskolan i Ljungbyhed 
i maj samlat 3D-talet 
vietnamesiska flyktingar 
till besök a la "open 
house" och gjort det på 
ett klart succeartat sätt. 
Ett bra och riktigt initi
ativ som omgående 
nådde önskat syfte. 

Anledningen till denna charm
satsning i bästa PR-anda hade 
sin upprinnelse i att det kom
mit till F5 :s kännedom, att 
vietnamesiska flyktingbarn 
och -mödrar boendes i Per
storp (inte långt från Ljungby-

En TACK-honnör för F5! 

hed) hyste rädsla när de hörde 
och såg F5s flygplan brusa 
förbi . Motorljudet lär då satts i 
samband med upplevelser i det 
forna hemlandet. Det var alltså 
för att försöka bota denna 
tröskelskräck som C F5, övers
te Per-Johan Widmark, lät 
bjuda in alla vietnamesfamil 
jerna för att de på nära håll 
skulle få bekanta sig med flyg
planen och dessas förare. Och 
därmed i stället skänka ett lug
nande förtroende. 

Och si, såväl barn som äldre 
blev s a s helfrälsta. Genom 
tolken Sven-Hong Thio fick 
vietnamgästerna all språklig 
hjälp. Resten sköttes av F5. 
Och intresseaptiten var stor. 
Barnen klättrade omkring på 
förevisningsflygplanen , satt i 
förarstolarna , ryckte i spakar
na och syntes trivas på ett ut
omordentligt sätt. Allt måste 
undersökas. 

- Roligt. roligt. tyckte lille 
5-årige Tram Le-Van när han 
tronade på nyvunne vännen 
fänrik Gidlunds arm. Detta 
medan flickan Lien Gothingoc 
lekte pilot i en " Bulldog " och 
9-årige Phong Lu-Kien glatt 
poserade på samma flygplans 
vinge. Fotografer och journa
lister hade fullt schå att bevaka 
alla glada upptåg . 

Medan 25 -årige f d Saigon
svetsaren Vyong TO-Ha fick sig 
en lufttur över hemtrak
ten Perstorp, kunde mamma 

Ovan ' Snabbl<ontal<t erhölls med 
" trolleri-Nilsson". 

T h: Mi Bengt Holmberg blev totalt 
omsvärmad. 

Truong The-Hoang med 3-årig 
son effektfullt bevittna hur en 
fallskärm och livbåt utlöstes 
och vecklades ut samt entusi
astiskt applådera kapten Gus
tavssons akrobatiska föreha
vanden i lufthavet med sin 
" Bulldog ". Och som avslut
ning kring kaffe-med-dopp
bordet höll verkmästare Nils
son hov med hänförande trol
lerikonster. 

- En upplevelse även det, 
tyckte 64-årige Dang Duy. som 
aldrig tidigare kommit så nära 
ett 'stridsflygplan" som denna i 
dubbel mening soliga dag . 

•Red 

Foto: Börje Boden 

Från den personal som ingår i GFSU spaningsflyggrupp, som Följande grenar ingick: ningsuppgifter; skjutning med 

spaningsflyggrupperna har avslutades den 20 juni . Täv Konditionsmoment med ter revolver och pistol samt liv

ofta framförts önskemål att lingen var anpassad till elever ränglöpning och handgranat båtspaddling. 

dessa skulle utrustas med nå nas utbildningsståndpunkt kastning , fartygs- och flyg Totalsegrare blev fänrik A. 

gon typ av spaningskamera . och de uppgifter som spa planidentifiering; teoriprov; Persson. Han erhöll den första 

Nu har detta skett även om ningsflyggrupperna skall kun flyg mo ment, omfattande tidta inteckningen i "Silverkame

kameran inte kan utnyttjas i SK na lösa. bellnavigering och ögonspa- ran" • 

60 och bara finns i ett enda ex
 ,- Kapten Kjell Koserius 
emplar. 

Det rör sig om en gammal 
trotjänare, nämligen en låg
höjdskamera typ SKA 16 från 
en S 29, som genom E1 I Red beklagar ... 
spa/und-avdelnings - försorg I
tagits fram ur gömmorna. Den -

att priset på den mycket läshar sedan genom ett förtjänst
värda boken "Flyg ; beredfullt arbete vid F11 :s kamera I '-="""", 
skap" med fraktomkostnaverkstad försilvrats . Därav 

~ 

- I 


" . der kom att bli ca 12 kr mernamnet " Silverkameran". 
än det; nr 2 annonserade (ca Kameran har av C E1 tillde
25:-). Men slutsumman varlats C F5 som en vandringstro r-S då ej känd. Däremot borde viI 



fe vid en årligen återkomman I 


klart noterat att fraktkostnad de spaningsflygtävlan mellan - skulle tillkomma. FörsökGFSU-eleverna vid 4:e div . - I 
ursäkta oss. •år ägde tävlingen rum medio 

juni och var samtidigt C E1:s 
utbildningskontroll av den I 

-

II. 
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Nya generationen 

Den 28 lunl avslutades arets 

d5t I'anrorngang pa F=- Trad,

,,)n~pnligl forrattaa"s exa 


'I ""slIbpek lönen av -heten 

I r 'Iyovapnel 

regemanlsOI Icer 5"cl 
ranler 15 reseIvoi Icelsas! 
la'1ll'1 af t 'y il r.... ~'" .'m.. t"
oro.oqaspllar ter ,,-,,sillåda 31n 
elIariga g'llI1d JU I dn nq O" 
haoe erhalll! r;n "Y9I10 pa 170 
11m fOldelai m.-d .15 tlm Pd SK 

ut B IIIdoG elen 125 11111 pa 
SK 60 UtblllJnlngttn 'ollsa ter 
l1armåSI lar rt'gemt~nt50ttl

cer~asplfanlerl1a vid FV '. 
KrigssKola If'20, samilar dltu 
reservolflcprar med ca nio 

manad ers GF:;,LJ pa F5 resp 
F21 , Utöver aSprra'lle~amen 

avslutades propellerSl<.edst pa 
flvglnstrl.ktorsklJlse l(FIKJ \111
!..on nneholl tern elever trall 
tV 'Yl'iI Iral almpn oc "n po-
IS 

I dlllmell! hal1e Crv in

I 110 I 25-arSl1llJ i larto-rna dvs 
Je s:)nt t !~ Sin 'xamPl1 1954 
<lit ater sanliT'dns trala pa F5 
OC l1 min la" jamli1 t,d r 68 
mari lade ~1olsammat InbJu
dan En brOK g samling med 
lanavaga gaSlel anda fran 
Dar-e5 Salaal1l or.h Bilng 
kok • 

\1.If.H u"I/~t lI!1r",~, • 
uvan (Fr v, Kurs/vaan PETER BJORK (Ange/holm), kursettan OAJAN 
GOTEMAN (Norfl(opln g,1 OCh trean BJÖRN HALLBERG (Norrkoplng) 
,vedaf' 25,{Jrlngiifnll Ingon nämnd ,ngen q/omCJ men v8m af vem , 

Drrfbll1genJoren Gosta Walden 
slog en oag I augusti av 
st ram men II I den tidigare 
hemllya r'ldi'lrilnläggningen J 

Emrrra()oda I samma stlJnd 
kUl1de han betrakta sig 50111 

aroetslos 
Dretlil skedde I samband mp.d 

att andra radarkompani"" I 

Emmaboda som I .ch med 
lIedlaggnlngen a" F12 Kalm, r 
forts over tll F 7/Kalllng 
slogs Igen Ett ston ;;ntal In
IiJudlla l_ch iln tallaa motte 
upp Vid gar 11a s~olan for alt 
overVdra H"dl"ggrllrrqRI1 V sst 
va I ael (I aglSK! De lIeSla som 
lntte lrpp l ,If Vill,l Knulna frll 
arbetsniatsen I EmrnatJod" I 

jratal , F ertalet har nu la'l an 
rIat /OOD pa andra hall 

~.1en yvar r mte alla Ert par 
av dessa ansrallcia nar annu In 
l/; Yl' al!' ta ag I naget o'\llal 
drtJete Ocrl' flv O"m dr Just 

r It ngellJ 'r Go:lsta Wal 
en VIeT r d ri\Or1r alllet 1-1<11\ 

'1IIt 01 TSlJ;: rI t-n FlO 

Slog av strömbrytaren - blev utan jobb 

Vdret pa den fragar gav5 I.), alla ar sa atl all rnaterrei sa 
enare av sektorflottrlJcheren 5maningom blir omodern och 

0verste Er c. Spangbe'g an<; fo'aldrdd uch at tlen maSle er
tacK- och avskedstal , Han lor sa ttas av modernare OCh l den 
kldrade bl a atl det nu en gal g ~Itual l onen star VI har i dag 

Traol5kt men sa ar de t konsta
tera-de av Spångberg , Och om 
de! skall trll naqon ersd'tnlng I 
framtiden , agad e inte seIdor
flotti ljC hefen hysa nagon be, 
stamd uppfa1tnlng om 

Det tar dock ett naivt ar alt 
plocka ner de har grejorna , sa 
ann u aterstar forstas en !Jet 
loub Och kanSke lIygmw;eet 
pa Malmen vril Ila nagra 1/ val
:l? de lar trll Sina nlstorrska 
samlingar'> I sadanl fall "anns 
Inle nednlor1teringen lullt sa 
bitter • 

EXTRANUMMER 

FlYGvapenN 'fTT" Inleder 
80-ta/et med ett extranum
mer, oa, lemat enbart be
/lanolar flygspaningen '" 
går , i dag och I morgon' . UI
gIVning beraknas tl/l ca feb· 
ruarl/mars . Totalt J980 a/Usa 
5 nr. el! mer an vanligt • 
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Nu lanseras 
rlvgbocke! pa S,PIi '"'' 5"~1 ' 

nufort,oen alltto' :,,11 el'! r'IJ~

ladorna, Vad SN11 K """11 t h;' 

'or lle! mesta V~II: G,er::.a 1
nrngö' fran fram'f"ar,de sprak I 

IY"kllga all hearbe ade OCtl 

komplellerade for Sve15! 
bruk Renl svenska p, oduklC ' 
Ila! blivIt rarlte,"'r K aOfJilSI 
ovantal med tanke pa den De· 
gransar! ' sv fiSKa mar~n(ld"!n 

f01 'ygbocker oell Ir:>rtalct 
flygentu51aSlers '.luLl.! lormaqa 
dl konsum!:!,,, atm ns\Ono 
engelska bUC"'" pa orlg,nal
spraket Lyck 5",mrna lIq· 

dantag '1al ;.Jock bl a ,ar I bo .' 
k~ rn! J m f rio F'l. r' o . ro 
Fil> j 

,1'"1) Ik 
,\ 

• 

Fr villl a c mb n ur 

Bra11dn y Iran F'i I)~I ldr 11c 
ra om ql dOpen , b,Jt< n 0,'1 
flygvarn S In:::'lje'!lb,"r ., ap 

odl (le utlancbka Ilyaplan In1l11 
bl md 1:1/ kll'!tak I rr.ed kliver 
RCJ:Jert lofberg En df.'1 av bll
tIerna Hl,kl I rllel natioflell 
;;en~atl(Jfl nar dE- puotrceraaes 
I FLYiJvapenNY T. Flyget5 
Arsbok 1980 nar 'önat dessa 
lJilrJer 5arnl flåg'a ar dra SDm 
InTe llo,gdre vari! flu:J ,ce' ::Ide 

FlyC;lIapnPI om'?'1 'f ' .r.h
,;0 t;[1 stor .1el av flyqet mer, 
langt ,f an "III I alsl;r, "11 be
råttas ocksa om tal'ollg- • r", 
IJJ"1ps~la AlfoUS :som knm'll'" 
111 SA::: rl 



---------------------

Nytill o n fil 
oc 
 - rog am-

FV 79 - 130 	 andproblem vid flygning " 
ny 3/ 4 kassett I f tg. 

T d 20 min . 

V 7 7 

mn driftvarnst lan 

• 


Driftiga gruppchefer 

Du kvinna 

FV 

har 
jobbe 
lör IG 

12 olika yrken att vålja mellan 

De yrken som IlIckor kan saka till ar Inramade 
(Pojkar kan soka till alla yrken). 

F . foraf/malan fore 15 ',n 19/9 doCk senast l mdrS 1980 
A anso kan senast l mars 7980 

YRKESOFFICER i 

.) Flygtjanst A 
o Markforsvarsllänst F 

• l=iambandstjilns F 

• Stridslednings- och lultbevakningstjänst (stril -tjänst) F 

• Teknisk tjanst J 	 F 

fLYGINGENJOR I: 


G Flygtjänst A 


• Marktjänst A 

RESERVOFfiCER i: 


O I IIygtjanst A 

O I stril-tjänst A 

O I sambandstjänst A 


r 

• I som flygledare A 

• ~om meteorolog1 A 

Insandes till : fS/yrkesinformatlonen . Fack. 104 50 Stockholm 

... - ................................ ....... .. .. ........... . 

Namn 

... . ... .. ........... a ......... .. ..... II •••••• 


Skola 

Adress. postnr. postadress 

onskar vtterligare ••... . ...ex av foldern (Inkl blankett) 

onskar ytterligare • . .• . ..ex avansoknlngsblankett 



Masskorsband 

FÖRSVARSMAKTEN 

Flygstaben 
104 50 Stockholm 

Tjänste 

Taxe percue 

SI/erlge 

JelMb 11/6 
mk- ~01 

73~ 00 Re130619 

SWelSSN 0015-4782 

fil FV!Ilie or· Sä 
NU är det dags l - för flickor i flygvapnet SkIcka in Din 
FÖRANMALAN om Du funderar pa ett yrke i flygvap
net. Vad FdRANMALAN innebär kan Du läsa om i (01
dem " Ny Befälsordntng - Nytt Utbt/dningssystem, 
men fortfarande 12 olika yrken att välla mellan, ' 

SENAST 15 NOVEMBER maste FORANMALAN 
vara Chefen (ör flygvapnet iIIIhanda. Vilka yrken det 
finns att välja mellan kan Du se pa sid 39. Dar framgar 
ocksa vilka yrken som är öppna för flickor och om Du 
skall sanda in en FORANMALAN senas! 15 november el
ler en ANSÖKAN senast 1 mars 1980. 

Om Du fyl/er 17 ar under 1979 OC/l slutar skolan pa 
varen 1980 är det sarskilt Viktigt att Du sänder in Din 
FdRANMALAN SENAST 15 NOVEMBER 1979, Dä fmns 
der nämligen möjlighet att kallas tJI! en tidig inskriv
ning som ger Dig möjlIghet att fa bor/a Dm grundut
bildning (värnplikt) redan under 1980. I annat fall 
bilr inte inryckningen förran 1981 , vilket mnebär 
ett helt Sr mel/an skolans slut och utbIldnings
starten i flygvapnet. 

De flIckor som (öranmäler sIg sendsl 15 
november 1979 kommer att kallas till mskn v
nmg på Östra VampJiktskontorel , Solna 
under vecka 6, 7980. De som uppfylle r kraven 
kommer sedan att fa genomga en (0 

vt//ig grundutbildning (vamp likt) med bOr
jan under 1980 for att sedan vara klara alt pa 
borja den Officershögskola (OHS) som star
tar omkring 1 september 1981 

SENAST 1 MARS 1980 maste ANSÖKAN 
vara Chefen för flygvapnet r,llhanda , om 
man önskar söka som yrkesoffIcer I flygtJanst. 
ingen/ör (flyg eller mark) , efler reservoffIcer 
(jfr yrken märkta med A). Dessa yrken kraver 
inte att Du fullgjort Din grundutbildning (vam
plikt) Innan den egentliga yrkesofflcersutbifd
mngen börjar. 


