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IImavoimat, det finska 
flygvapnet, har nu fått 
alla sina nya MiG-21 ;or 
typ Bis (UFishbed N U) i 
en skvadron (ca 30 fpl). 
Dessa ersätter vid Ka
relens flygflottilj Rissa
la (nära Kuopio) de för
åldrade 21 ;orna av F
version. Förnyelsen 
betyder bl a förbättrad 
attackkapacitet. 
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1979/80 blev ett från flygsäkerhetssynpunkt unikt år genom att militär 
flygning för första gången kunde genomföras helt utan omkomna. Anta
let totalhaverier var även det lägsta hittills - endast två inom flygvapnet 
och totalt fem inom försvaret. 

Inom flygvapnet hade vi dock ett antal aUvarliga tillbud, vilka sånär 
kunnat resultera i haverier. Här kan i en del fall för oss lyckliga tillfällig
heter spelat in, vilket också framgår av FlygsäkerhetsAnalysen 79/80. 
Den gynnsamma utvecklingen berodde dock tveklöst till övervägande 
del på ett gott flygsäkerhetsmedvetande och många insatser på bred 
front. 

Haveriutfallet hittills under 80/81 har tyvärr varit mindre gynnsamt. 
Någon kanske därför kan förledas tro att föregående års utfall var turbe
tonat och att flygsäkerhetsarbete inte lönar sig. 

Ingenting kan vara felaktigare! I det längre perspektivet är statistiken 
förbättrad - går man långt til'lbaka oerhört förbättrad. Vi har visat att vi 
kunnat påverka utvecklingen och vi måste vara övertygade om att vi nu 
och i framtiden också kan göra sammaledes. 

Låt därför den senare tidens haverier bli en allvarlig tankeställare och 
en maning till fortsatt helhjärtat flygsäkerhetsarbete. 

ALLA kan och måste här hjälpa till! • 
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Utfrågad: 

Flygdirektör 

Sven-Olof Hökborg 


* * Utvecklingen av den nya flygplanfrågan in
tresserar många. Förvisso skattebetalaren i allmän
het, men främst ändå de som arbetar inom flygvap
net. Ty det är deras framtid det handlar om. Men 
man saknar initierad och uppföljande information 
om JAS. Dagstidningarnas ämnesbevakning räcker 
inte - för oinitierad, för spekulativ. Ibland med gra
va felaktigheter. Samma gäller för radio och TV. 
Flygvapnets personal, främst den på s k gräsrotsni
vå, vill ha kontinuerlig information från sin egen 
personaltidskrift. Man önskar att FLYGvapenNYTT 
omgående griper in. * * * 

Utfrågad: 

Överste 1 
Bengt lönnbom 

D etta är önskemål som redak
tionen gärna hörsammar och 
tar ad notam - trots att JAS

frågan är aven smula delikat natur. 
Och måste så vara. BI a därför att det 
finns såväl in- som utländska alterna
tiv med I bilden. Dessa konkurrerar 
med varandra och skall ges samma 
chanser därtill. Flera hänsynstagan
den måste tas som gör bilden något 
diffus. Men låt oss se var vi står I dag. 

I FLYGvapenNYTT nr 2180 konsta
terades. att iden med et! nytt flygplan 
som ungefär vid sekelskiftet avsågs 
ersätta framför allt JaktViggen (men 
som också skulle kunna prestera and
ra uppdragsprofiler) redan fanns med i 
perspektivplanerarbetet sedan i början 
av 70-talet. Konstaterades gjordes 
också. att I och med regeringens pro
position 79/80 :11 7 inträdde något ra
dikalt nytt. Ursprungs-JAS hade döpts 
om till "JAS Ny" . Detta innebar all det 

Från att ha varit gott om tid för JAS
planeringen har det plötsligt blivit 
osedvanligt bråttom. Ett sådant in
grepp betyder givetvis en betydande 
kraftanspänning I både flygstab och 
Försvarets MaterielverklFMV-F. 

Huvudmålsättningen med JAS-ar
betet just nu är alt fram till tidpunkten 
för 1982 års försvarsbeslut klarlägga 
om JAS-projektet verkligen kan ut
vecklas och anskaffas Inom landet el
ler om något snarlikt måste köpas ut
omlands. Och innan dess måste man 
ha bestämt sig för en passande motor 
till det svenska projektalternativeI. 
Konflgurations- och motorval är avgö
rande för JAS-flygplanets egenskaper 
och prestanda. Dessa val är nu (slutet 
av februari) i förestående. Bara ut
ländska motorer har funnits alt välja 
bland. Viss tillverkning inom landet är 
dock tänkbar (och eftersträvansvärd). 
Beslut därom avvaktas. 

Intervju + samman... tällning: 

Jahn CharlevIlIe, F /Info 


nya flygplanprojektet i ett enda mo
ment flyttats ca tio år närmare i tiden. 
JAS förutses i propositionen tas i tjänst 
redan då den första AttackViggen-divi
sionen faller för ålderstrecket. alltså 
redan på 1990-talets början. M a o: 

... ka"as på engelska ett vapen 
som kan användas för flera ända
mål. JAS är ett bra exempel härpå. 
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F/g C: 	Alternativexempel på aktuell 
svensk JAS-konfiguration, 
SAAB 2105. (Kan i folkmun 
tänkas bli 'MicroViggen'?) 
- OBS! Utseendet är Inte 
helt slutgiltigt, vissa modi
fieringar kan ev bli aktuella. 

B eträffande 
motorvalet frågade FV-Nytt projekt 
ledaren i Materielverket, flygdirektören 
av överstes tjänsteklass SVEN-OLOF 
HÖKBORG: - Varför har samma mo
torer studerats för svensk JAS som 
redan finns i F-16 (Pratt & Whitney 
F100) , F-18 (General Bectric F404) 
och " Tornado " (Turbo Union 
RB.199)? 

Hökborg : - Dessa motorer är de 
modernaste som finns och de kommer 
att vara i användning under lång tid 
framöver, förbi sekelskiftet . En ny och 
nedskalad variant av PW F100, kallad 
PW 1120, har också närstuderats. 
Med undantag för planer i Frankrike att 
ta fram en ny motor (M-88) finns inga 
nya andra, aktuella motorprojekt i 
västvärlden. Och eftersom framtag
ningstiden för en ny militär motor kan 
uppskattas till ca 10 år och att kostna
derna för utveckling och kvalificering 
är mycket stora, är det inte realistiskt 
att Sverige skulle bekosta en helt ny 
motor. Av naturliga skäl har vi därför 
blivit hänvisade till just tidigare nämn
da motortyper. 

• • Läsaren undrar säkert, vilka 
har då intentionerna för en svensk 
JAS varit? - förutom att Viggen-ersät
taren skall bli ungefär hälften så tung 
och stor; betydligt billigare än Viggen 
systemet vad avser utveckling, pro
dukti0n och underhåll men ändå mo
dernare och lika slagkraftig ; och som 
sagt kunna operera som såväl Jakt-, 

Ovan: Motora/ternativ 1, 
Genera/ Electric F404. 

Ovan .' 	 Motora/ternatlv 2 bygger på 
Pratt & Wh/tneys F100, dess 
derIVat PW 1120. 

Nedan: 	Motora/ternat/v 3. Turbo
Union RB 199. 

Attack- som Spaningsflygplan .. . 
15- 20 år in på nästa sekel . Är sådant 
verkligen realiserbart? Har inte här 
svensk Industri fått en utmaning som 
blir den övermäktig? - Därom får ti
den berätta Men först en liten rekapi
tulation med bäring på grundintentio
nerna för en svensk JAS. 

Det var I september i fjol som CFV 
lämnade in sitt förslag till förbands
och materielorienterad målsättning för 
JAS I form av UTOEM (Utredning Tak
tisk , Organisatorisk, Ekonomisk Mål

sättning) resp UTTEM (Utredning Tak
tisk, Teknisk, Ekonomisk Målsättning). 
Det är lätt att inse att dessa dokument 
är av stor betydels för JAS-projektet. 
Mycken möda har därför lagts ner för 
att finna huvuddragen i JAS-systemet 
och därefter närmare definiera de vik
tigaste taktiska och tekniska kraven. 
Hela tiden har insikten om den begrän 
sade ekonomin varit levande. 

Inledningsvis vägdes tre alternativa 
utformningar av JAS-systemet mot 
varandra. Dessa var: 
A) ett alternativ med låga flygprestan

da men goda system- och vapen
prestanda; 

B) elt alternativ med goda flygpres
tanda men begränsade system 
prestanda; 

C} 	 ett alternativ med flyg- och system
prestanda balanserade mellan al
ternativ A och B. 

Hur överväganden kring dessa al
ternativ resulterade lå ter FV-Nytt che
fen för flygstabens JAS-grupp, överste 
1.graden BENGT LÖNNBOM besva
ra: - Alternativ A bedömdes olämpligt 
av främst fö ljande skäl. De låga fl yg
prestanda skulle i jaktfunktionen l myc
ket stor utsträckning medföra att en
dast kvalificerade och dyra jaktrobotar 
kunde användas. Därtill skulle anfallen 
som regel behöva ske i målens fram
sektor. Därmed blir tiderna för målval 
m m korta. l rätt stor utsträckning sku l
le systemet drabbas aven av de 
grundläggande svagheterna hos 
markuppställda luftvärnsrobotar; att 
tvingas acceptera de skjutvillkor som 
målen bestämmer. ~ 
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- I närstrider med fientlig jakt skul
le systemet få betydande svårigheter. 
Systemet skulle vara olämpligt för att 
lösa incidentberedskapsuppgifter en
ligt gängse metoder. I attack- och spa
ningsuppgifter skulle systemet få svå
righeter vid engagemang med fientlig 
jakt. Vid närstrid skulle möjligheterna 
till urdragning bli begränsade . 

Lönnbom fortsätter: - Alternativ B 
bedömdes olämpligt av främst följande 
skäl. I jaktuppgifter skulle det vara be

gränsat till dager och god sikt samt till 
situationer i vilka möjligheterna till mål
upptäckt med ögon och enkla tekniska 
hjälpmedel är goda - t ex mot större 
förband eller mot många förband inom 
ett begränsat område . För att nå den 
allsidighet som krävs av jaktfunktionen 
i JAS skulle en stöttning med kvalifice
rad målinmätning , stridsledning och 
eldledning från marken eller från and
ra flygplan krävas. Den största nack
delen med detta skulle vara känslighe
ten för stör- och vapenverkan mot 

stödsystemen. Om denna svaghet 
skulle kompenseras, vilket i och för sig 
är tekniskt möjligt, blev de totala kost
naderna för detta JAS-system höga. 

- I attack- och spaningsuppgifter 
skulle förmågan begränsas, och en 
anpassning till verksam beväpning 
och utrustning skulle bli för dyrbart . 

• Och så slår överste Lönnbom 
fast: - Alternativ C bedömdes kunna 
ge den mest kostnadseffektiva lös
ningen och lades till grund för arbetet 
med att närmare definiera taktiska och 
tekniska krav. 

- De bärande delarna i målsätt
ningarna var följande : JAS tillförsäkras 
goda verkansmöjligheter genom ett 
bra och störtast system för måIupp
täckt och målinmätning, et! system för 
at! snabbt och överskådligt presentera 
information och order från ledningsor
gan på marken, vapen med bra ver
kan, förhållandevis stor vapenlast, god 
räckvidd, avvägda fart- och manöver
prestanda, goda flygegenskaper och 
möjlighet till hög företagsfrekvens. 

- Därtill slås vakt om den verkans
potential som finns i JAS-iden genom 
krav som bl a berör systemuppbygg
nad, presentation, manövrering och 
handhavande. 

- JAS ges goda överlevnadsmöj
ligheter genom anpassning till de 
spridningsmöjligheter som ges i vårt 
framtida bassystem ("Bas 90") med 
start- och landningsmöjligheter på vis



sa landsvägar, snabba klargöringsti
der med i huvudsak värnpliktig perso
nal , vapen som i stor utsträckning 
medger avstånds- eller tidsmässig 
"stand-off '" i förhållande til l ett försvar 
vid mål en , ett bra varnar- och motme
delssystem, låg radar- , IR- och optisk 
signatur och en lämplig konstrukt ion 
främst m h t mekanisk och EMP-på
verkan . - (EMP = elektromagentisk puls vid 
kärnladdningsexplosition, se FV-Nytt 2/76.) 

- Överlevnadsmöjligheterna gyn
nas också av flera av ovan redovisade 
egenskaper som syftar till god verkan . 
• Hög insatsberedskap eftersträvas 
genom krav rörande tillgängl ighet och 
flygsäkerhet. • Goda utbildningsför
hå llanden eftersträvas genom krav av
seende systemuppbyggnad, flygsä
kerhet , tillgänglighet och utbildnings
hjälpmedel. Vidare blir antalet förare 
per division dimensionerat för att få 
bättre förutsättningar för utbildnings
verksamheten och effekten i krig . 

Dessutom til lägger Lönnbom: - I 
målsättningarna förutsätts att en del 
av den årliga utbildningsflygtiden tas 
ut på ett skolflygplan (som vid denna 
tidpunkt betyder att SK 60 ersätts) . 

- Driftekonomin bevakas genom 
krav beträffande underhållskomplex, 
drivmedelsförbrukning och flygsäker
het. Även ovan nämnda flygtidsfördel
ning mellan JAS och ett (nytt) skolflyg
plan hör hit. 

- Förutsättningarna för en så billig 
anpassning som möjligt av JAS-syste
met ti ll framtida militärteknisk utveck
lign bevakas genom krav på förutse
ende i konstruktions- och systemupp
byggnad . 

D etta om de 
svenska alternativen och bedömning
arna därav. På FV-Nytts:s fiåga : " Hur 
kommer då JAS att se ut?", svarar 
flygdirektör Hökborg: - Planformen 
för JAS, den s k konfigurationen, har 
varit föremål för intensiva studier. Så
väl pil- (a la Lansen ; bild A ), delta- (a 
la Draken ; Bild B) som nosvinge (a la 
Viggen) har undersökts. Alla har såväl 
för- som nackdelar. Närmast studeras 



en lösning med nosvinge. Ett exempel 
på sådan lösning är SAAB:s 2105-pro
jektalternativ; bild C. (Sid 5.) Flygpla
net är (som alla övriga svenska alter
nativ) enmotorigt. Startvikten är på ca 
åtta ton utan y1tre last. 

• Men det finns som sagt flera alter
nativa tekniska lösningar - de ut
ländska t ex. Med i konkurrensen finns 
bl a F-18NL "Hornet" , F-16A+ " Figh
ting Falcon" och den ännu inte flygan
de F-5G (en enmotorig och avsevärt 
moderniserad variant av F-5 "Free
dom Fighter", som i senaste version 
benämns "Tiger 2" ); bild O, E, F. 

På frågan varför just dessa tre ame
rikanska flygplantyper bearbetas sva
rar flygdirektör Hökborg: - Dessa 
flygplan är i dagsläget de mest aktuel
la flygsystem mot vilka en svensk JAS
lösning kan jämföras . Med vissa modi
fieringar/anpassningsä tgärder kan 
dessa flygplan i större eller mindre om
fattning komma att fylla JAS-kraven. 
Detta innebär dock inte, i det fall en 
utländsk lösning skulle förordas 1982, 
att flygplanalternativen begränsas en
bart till de ovannämnda. T ex kan vari
anter av Mirage 2000 bli aktuella. 
Vissa kompensationsaffärer kan 
dessa fall komma att aktualiseras. 

FV-Nytt: - Är det fel att påstå att 
endast en svensk lösning från bör/an 
var en genuin JAS, och att alla ut
ländska alternativ på ett eller annat 
sätt måste anpassas därtill för att sva
ra upp mot detta kombinationskrav? 

Hökborg: - Ja Nuvarande TTEM 
' (Teknisk, Taktisk, Ekonomisk Målsätt

ning) är ett exempel på JAS-krav. F
18 "Hornet" är ett JAS-flygplan. F-16 
"Fighting Falcon " kan bli det. Nya F
5G, eller snarare som modifiering där
av, kan också få egenskaper nära 
TTEM. Svensk JAS konstrueras mot 

TTEM, men vi vet inte om en sådan 
lösning kommer att fylla kraven bättre 
än något annat. 

Överste Lönnbom kompletterar : 
De utländska alternativen inrymmer en 
del osäkerheter trots att det främst rör 
sig om nästan färdigutvecklade platt
formar (F-18NL och F-16A+). Främst 
gäller detta kostnaderna för de teknis
ka förändringar som krävs för alt 
dessa skall uppfylla vissa för oss vikti
ga operativa och taktiska krav, dvs an
passningen till svensk miljö. 

Flygdirektör Hökborg inflikar : 
Offerter från de utländska flygplanfab
rikanterna får vi in i början av april. 

FV-Nytt: - Tror man inom JAS
grupperna att en svensk JAS kan bli 
konkurrenskraftig jämfört med de ut
ländska alternativen? 

Hökborg: Sådana Jämförelser kom
mer att kunna göras först då alla offer
ter erhållits. De olika konkurrerande 
systemens livstidskostnader kommer 
att beräknas och jämföras. Svensk 
JAS kommer att oHereras den 1 juni. 

FV-Nytt : - Hur kommer utländskt 
samarbete in i JAS-bilden? 

Hökborg: - I det inhemska JAS
projektet eftersträvas i ökad omfatt
ning industriellt samarbete även inter
nationellt. Detta för att kunna tillgodo
göra sig andras erfarenhet, men också 
naturligtvis för att försöka minska ut

vecklingskostnaderna. Men det är vä
sentligt för oss at! svensk industri är 
systemsammanhållande. - Utländsk 
JAS anSkaffas som direktköp, möjli
gen kombinerat med viss licenstillverk
ning. 

FV-Nytt: - Blir verkligen svensk 
JAS billigare än Viggen? 

Hökborg: - Ja. Svensk JAS blir 
storleksmässigt mindre och kostna
derna är i huvudsak bestämda av stor
lek och dragkraft. För svensk flygindu
stri och flygtekniskt kunnande inom 
landet är det naturligtvis en utmaning 
att inom en begränsad ekonomisk ram 
söka realisera det system som skall 
ersätta hela 3?-systemet. För att en 
inhemsk utveckling och produktion 
skall vara lönsam jämfört med ett di
rektköpt , utländskt flygplan förutsätts 
dock viss seriestorlek. 

•• FV-Nytt: - Tidigare nämndes 
att osäkerheter förelåg beträffande 
kostnaderna för vissa anpassningsåt
gärder vad gäJ/er de kvarstående ut
ländska alternativen. Detta måste be
tyda att systemplan 1:s värdering av 
de olika systemlösningarna tvingats 
bli översiktlig och begränsad till att 
vara en renodlad effektvärdering. 
Vägningen av effekt visavi kostna
der kan a/Jtså först göras efter tidigare 
nämnda offertdatum. Men kan något 

B/Id G (I vi: Protoryp liV trllnslfll Mirage 2000, 
vilken j"nu Inre /(ommll , mllltar Ijlmsl. 

.7
Nedan SNECMA;s nya motor MB8 ,., (om den 
utveckln) en dragkraft pil 7250 leg. 
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Nedan: Grummans F-5G-förs/ag med fram~t Nedan: GenaraI Dynamics föresMr till fullska
ma ekonomiska utrymmen de närmassvepta vingar. - I JAS-sammanhang talas om leprov en F-16 med fram~tsvepta vIngar. Vlnd

en betydligt modifierad F-5G . .. s~ här? tunnalprov Jär vIsa viktreduktIon med ca 20 %, te cirka sju åren, som ju tidigare inne 
vilket mInskar kostnaderna med ca 25 %. höll ett förhållandevis enkelt lätt at

sägas om den hittills gjorda värde
ringen av systemförslagen? 

Överste Lönnbom: - Värderingen 
har gjorts genom att placera in de olika 
systemförslagen , som de i dag är be
skrivna av respektive industri , i ett an
tal taktiska typsituationer som är re
presentativa för de uppgifter som JAS 
förväntas kunna lösa . De egenskaper 
som är viktiga för JAS i var och en av 
dessa situationer har identifierats och 
prioriterats. De olika flygplanens flyg· 
och systemprestanda har jämförts 
med dessa prioriterade egenskaper, 
varvid kravnivån i nEM (Taktisk, Tek
nisk , Ekonomisk Målsättning) utgjort li
karen som bestämt omslagspunkten 
mellan godtagbart och inte godtagbart. 

- Bedömningarna från de olika 
typsituationerna har slutligen vägts 
samman till ett totalomdöme om varje 
studerat flygplansystem. Detta omdö
me tjänade främst syftet att utgöra 
grunden för att i avsända offertinford
ringar till de olika industrierna beskriva 
vilka egenskaper som bör tillföras de
ras flygplan för att dessa skall kunna 
hävda sig väl i den slutliga värderingen 
i systemplan 2, säger Lönnbom och 
tillägger: 

- Totalomdömena gav också en 
indikation om att det finns en gräns för 
ett flygplans storlek under vilken det är 
svårt att innehålla de allsidiga prestan-

Th: General Dynam/cs protekterar ocksA en 
F-16-var/ant, F-16XL 'Scamp', som med sIna 
dubbeldeltavIngar p~mlnner om J35 Draken: 

Nedan: Brittiskt förslag till gO-talets lätt
vllctafpl. Sverige har tlllfr~gats om ev 
samarbete. 

da som krävs för ett JAS-flygplan . För 
närvarande syns några av de studera
de flygplanen ligga under eller besvä· 
rande nära en sådan gräns. Huruvida 
berörda flygplan kan lyttas över grän
sen (helst med någon marginal ) beror 
på de möjligheter respektive tillverkare 
har att göra eriorderliga tekniska för
ändringar till rimliga merkostnader. 

- En regelrätt inplanering i ekono
miska, effektfördelningsmässiga och 
organisatoriska termer av de olika tör
slagen till JAS-system har m h t de än
nu så länge osäkra och ofullständiga 
kostnadsuppgifterna inte varit möjlig 
att göra. En del överslagsmässiga be
dömningar har dock kunnat göras. 
Dessa visar bl a att den problematik, 
som förutsågs i ÖB:s förslag till rege
ringen angående JAS, beträffande 
den närmaste femårsperiodens me
delsram torde vara en realitet. 

•• FV-Nytt: - Flygvapnets me
delsbehov för den närmaste framtiden 
måste redan i dag i stort vara definie
rat. Och några större omfördelningar 
eller besparingar måste därför på kort 
sikt vara svåra att åstadkomma, eller 
hur? Det är alltså i själva verket inte 
självklart att det utan vidare går att fa 
rum med utveckling och anskaffning 
av ett kvalificerat och allsidigt flygsys
tem typ svensk JAS inom i stort sam

tacksystem typ A/SK 38 eller SK 2. 
Har modern teknologi något att erbju
da i kompensation? Något som kan 
förbilliga systemkostnaderna? 

Hökborg: - Trots att de flygteknis
ka JAS-prestandan som krävs torde 
vara av Viggen-klass , förväntas ett 
svenskt JAS-flygplans vikt bli ungefär 
hälften av Viggens. Detta betyder för
delar ekonomiskt. Men även samma 
mängd vapen last som hos Viggen 
måste kunna bäras. Detta räknar vi 
kan möjliggöras bl a genom att utnyttja 
en modern motor med högt draftkraftl 
viktförhållande. Men framför allt krävs 
en omfattande användning av nya 
kompositmaterial. Elektronikens ut
veckling med miniatyrisering utgör 
också steg i rätt riktning. Ett elektriskt 
styrsystem ("fly by wire") kommer att 
finnas, som gör det möjligt att göra 
flygplanet statiskt instabilt i underljuds
fart. Allt detta bör bidra till att göra det 
lilla JAS-flygplanet till ett effektivt flyg
plansystem samtidigt som det blir för
hållandevis billigt. 

FV-Nytt: - Men vågar man verkli
gen tro på att ett svenskt JAS-flygsy
stem kan bli tillräckligt bra och som 
håller måttet ända in på 10- och 20
talen nästa sekel? 

Hökborg: Om JAS-systemet 
byggs upp för flexibilitet och utveck
lingspotentiai vad gäller elektroniksy
stem inklusive datorprdgram, vapen , 
motmedel etc, bör systemet kunna 
vara modernt under lång tid. Det gäller 
även att välja systemlösningar som 
passar våra krav o:::h inte bara att ko
piera stormaktslösningarna . Med flexi
bilitet i systemutformningen bör an
passning kunna ske till den framtida 
hotbilden . Vi bör heller inte glömma 
bort att redan dagens F-18 och F-16
system sannolikt kommer att vara i 
operativt bruk en bit bortom år 2000. 

•• FV-Nytt: -För såväl en svensk ~ 
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som utländsk JAS eftersträvas givet
vis hög driftsäkerhet och tillgänglighet 
samt låga motorunderhållskostnader. 
Samtidigt krävs hög funktionssäkerhet 
under systemets livslängd. Det före
faller vara elementära krav i en affär 
av denna storlek och dignitet. Men hur 
uppnår svensk JAS god underhålls
mässighet? 

Hökborg: - Främst genom krav på 
hög tillförlitlighet. Underhållsmässig
het tillgodoses även genom att JAS
flygplanet i största möjliga utsträck
ning konstrueras med utbytbara enhe
ter. Fellokalisering till utbytesenheter 
skall endast undantagsvis behöva ske 
med hjälp av yttre utrustningar. 

FV-Nytt: - Hur skall JAS t ex ta 
hänsyn till vårt speciella klimat och att 
vi utnyttjar värnpliktiga för klargöring 
etc? 

Hökborg: - Såväl inhemskt som 
utländskt JAS-system måste vara så 
konstruerat att det tål vårt klimat. Ser
vice-vänlighet är ett krav för att syste
met skall kunna betjänas av värnplik
tiga. 

FV-Nytt: - Hur vill JAS-ledningen 
kommentera frågan: Hur kommer våra 
baskrav in i en svensk JAS? 

Hökborg: - Det JAS-system som 
eftersträvas är utformat efter vå ra be
hov och speciella förutsättningar. Det
ta gäller både flyg plan plattform och ut
rustningar. Ett väl utbyggt bassystem 
med stor rörlighet inom och mellan ba
ser är viktiga krav för JAS-systemet. 
JAS skall således vara anpassad till 
vårt nya bassystem. Med utspridning
en ställs bl a krav på at! flygplanen är 
självförsörjande med elkraft och test
utrustning. 

• • FV-Nytt: - I debatten om ett 
blanserat svenskt försvar påstås JAS 
inte kunna inrymmas. Prestandakra
ven för JAS rimmar inte med kraven 
på ett relativt billigt framtida flygplan. 
Dessutom påstås att inget av JAS-al
ternativen kommer att kunna utnyttja 
det nya bassystemet, "Bas 90". En 
anpassning härtill tror debattörer skall 
medföra överskridande av de avs~tta 
medlen. 

Hökborg: - Påståendena är felak
tiga. En svensk JAS kommer att kon
strueras för att passa "Bas 90". Med 
tillräckligt flygplanantal och med det 
utvecklingssamarbete m m som Jag 
berört tidigare, kan möjlighet finnas för 
svensk industri att bli konkurrens
kraftig visavi utländsk. Beträffande ut
ländsk JAS avses anpassning göras 
till vårt bassystem. De totalt ansatta 
kostnadsramarna fram till år 2000 
måste nogsamt beaktas. 

- Detta innebär dock inte att alla 
problem är lösta. Kraftfulla åtgärder 
behövs inte minst från industrins sida 
för att medelsramarna skall kunna in
nehållas. Vad avser utvecklingskost-

FöD:s arbetsgrupp tör JAS 


En speciell arbetsgrupp för att bereda alla 
frågor i samband med JAS-projektet har av 
försvarsminister Erik Kränmark organise
rats i försvarsdepartementet. Bakgrunden 
är att man anser att de nya samverkansfor
merna på såväl myndighetssidan som in
dustrisidan ställer krav på koncentrerad 
och snabb handläggning inom departe
mentet. Arbetsgruppen leds av direktör 
Bengt Carlsson (tidigare bl a Bahco). Han 
biträds av översten 1 gr P-G Brissman, (ti
digare bl a C P4) och överstelöjtnant Chris
ter Dahlberg (FV). 

JAS-studierna sker under stor tidspress 
och med snäva ekonomiska ramar. Detta 
kräver bl a en ökad samverkan mellan 
svensk och utländsk industri. Nya samver
kansformer mellan myndigheter och indu
stri tillämpas för att på den korta tid som 
står till buds få fram ett i tekniskt och eko
nomist avseende hållfast underlag. I detta 

naderna för svensk JAS utgör dessa 
endast en del. Dessutom tillkommer 
kostnader för efterföljande produktion, 
drift och underhåll. Det är totalbilden 
som måste vara det primära, dvs sys
temets kostnader och effekt över livs
längden. 

Lönnbom: - JAS förutsätts bli ett 
relativt billigt flygplan. De prestanda
krav som ställts tar stor hänsyn till att 
vår ekonomi är pressad. Samtidigt in
nebär de - om de uppfylls - att våra 
förare kommer (om det behÖVS) att 
kunna lösa sina krigsuppgifter. Det be
tyder i sin tur at! flygvapnet även under 
JAS-epoken svarar för sin del av den 
fredsbevarande effekten. 

FV-Nytt: - Samma kritiska debat
törer hävdar, att det vore bättre och 
billigare med utländskt flygplanköp 
samtidigt som övriga delsystem an
passas till detta flygplan. Därmed 
skulle stora summor frigöras, som 
skulle kunna avsättas för utveckling 
och anskaffning av jaktrobotar ... 
samordnat med övriga försvarsgre
nars robotbehov. Är detta troligt och 
möjligt? Erhålls verkligen härmed en 
effektökning? 

Hökborg: - Kortsiktiga vinster lär 
kunna göras genom att anpassnings
kostnaderna blir lägre än utvecklings
kostnaderna för ett helt nytt system. 
Det bör dock beaktas, att andra kost
nader - t ex för drift och underhåll 
kan komma att öka. Nettoeffekten blir 
därför osäker. Dessutom måste slås 
fast, att även inom ramen för ett 
svenskt JAS-system finns avsevärda 

samverkansmönster har flygindustrin en 
större roll än vid tidigare svenska flygplan
projekt. Industrin och staten satsar vardera 
200 milj kr i JAS-arbetet fram till 1982, då 
ett slutligt val mellan ett svenskt eller ut
ländskt alternativ görs i samband med näs
ta femåriga försvarsbeslut. - Svensk flyg
industri har bildat Industrigruppen JAS och 
skall den 1 juni 1981 lämna bindande offer
ter på ett JAS-system. 

• JAS-projektledare i Försvarets Mate
rielverk är flygdirektör (av överste t j-klass) 
Sven-Olof Häkborg. - Projektledare för 
chefens för flygstaben JAS-grupp är över
ste 1 gr Bengt Lönnbom. Han har bl a un
der sig överstelöjtnant Gunnar Sttlhl (som 
leder värderingsgruppen) och överstelöjt
nant Rolf Clementsson (som leder plane
ringsgruppen) . • 

Red 

medel avsatta för anskaffning av olika 
vapen. 

Lönnbom: - Det fortsatta system
planearbetet kommer at! visa om det 
ligger något i vad debattörerna påstår. 
De utländska alternativen kommer att 
värderas objektivt och förutsättnings
löst. 

• • FV-Nytt: - Det här resone
manget har tyvärr hittills bara koncen
trerat sig till det "döda" föremålet. Hur 
kommer människan in i bilden? 

Hökborg: - Ett system som JAS 
utgör ett komplett man-maskinsystem. 
Här ingår såväl personalen på marken 
i olika befattningar som föraren i luften. 
Det är därför av största vikt att helhe
ten/systemet utformas med hänsyns
tagande till människan. Det är alltså 
inte bara förarplatsen som skall an
passas. Övriga arbetsplatser och för
hållanden, drift- och underhållsmiljö, 
utbildningshjälpmedel m m måste lika
så beaktas. Med andra ord måste vi 
eftersträva ett system och en miljö där 
möjlighet till arbetstillfredsställelse och 
motivation kommer at! finnas. Detta är 
givetvis nödvändigt, då det tilltänkta 
JAS-systemet kommer att vara försva
rets dominerande vapensystem under 
30-40 år framåt. 

FV-Nytt: - Kommer morgonda
gens flygförare fortfarande att vara li
ka betydelsefull, som i dag? Hur kom
mer piloten att kunna klara av de nya 
olika JAS-uppdragen? 

Hökborg: - Trots all den utveckling 
som skett inte minst på elektronik- och 
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Försvsrsmlnlster Krönmsrk & övlt Dshlberg. 

dataområdet kommer människan fort

08:s ledningsgrupp tör JAS 
Regeringen har utsett en ledningsgrupp för staben), överstelöjtnant Percurt Green 
arbetet med det nya JAS-flygplanet , Den (Armestaben). I ledningsgruppens sekre
leds av souschefen i försvarsstaben gene teriat ingår överste Svante Uljedal (FV) och 
ralmajor Bengt Lehander. I övrigt ingår föl kommendörkapten C-G Hammarskjöld 
jande personer: Överstelöjtnant Ake Sa (Marinen). 
gr{m (Försvarsstaben), generalmajor Evert Ledningsgruppen för JAS, som arbetar 
Bi'lge (Flygstaben), flygdirektör Sven-Olof direkt under ÖB, ges befogenheter att fort
Hökborg ((Försvarets Materielverk), Göran löpande inrikta och samordna såväl myn
Franzen (Försvarets forskningsansta lt), digheternas som industrins verksamhet 
kommendörkapten Claes Tornberg (Marin- och att kontinuerligt utföra en samlad vär

dering under arbetets gång. 
Regeringens anvisningar innebär, att 

ÖB:s ledningsgrupp genom direktiv ti ll och 
kontakter med alla medverkande i projektet 
fortlöpande kan samordna operativa, taktis
ka och tekniska krav inom en given ekono
misk ram. 

Gruppen utgör ÖB:s förbindelseorgan 
gentemot de av flygindustrin bildade sam
arbetsorganen. Gruppen skall även ge un 
derlag för ÖB:s fortlöpande information till 
regeringen om projektarbetet. • 

Red. 

s k systemsäkerhetsplan kommer att 
farande att vara den viktigaste länken i tas fram för JAS. Inte minst för styrsy
systemet. Om vi t ex betraktar förarka stemsidan är detta nödvändigt. Härvid 
binen, kommer föraren att kunna få är den säkerhetsverksamhet som be
selektiv information beroende på vil  drivits med Viggen en bra grund att stå 
ken uppdragstyp J-A-S som är aktuell på . 
och i vilket skede av uppdraget som FV-Nytt: - Är det verkligen realis 
han befinner sig i. Detta kommer att ge tiskt att tro på en framtida svensk flyg
föraren bättre överblick än i dagens industri? 
system . En viktig uppgift inom JAS Hökborg: - Hittills har den svenska 
systemet blir, att med teknikens hjälp flygindustrin kunnat hävda sig interna
utforma sådana man-maskinlösningar tionellt. Tekniskt högtstående produk
att en förare kan utföra uppdrag av vitt ter såsom flygp lan 29, 32, 35 och 37 
skilda slag och i olika miljöer. Härvid har tagits fram . De har alla rönt re
kommer simulatorer också att spela spekt och lovord utomlands. 
en stor roll när det gäller att hålla uppe - Drygt 3 000 flygplan har tillver
färdighterna . Även enklare övnings kats inom landet för flygvapnets räk
flygplan är med i bilden. ning. En av förutsättningarna har varit 

Lönnbom: - Förarna blir alltså lika tillgång till erforderliga resurser och en 
betydelsefulla som i dag. De kommer sträng målmedvetenhet i användandet 
dessutom att behöva ha ett ännu stör av densamma. Under liknande beting
re register än i dag både som piloter elser men framför allt med ett starkt 
och som taktiker. För att detta skall stöd från statsmakternas sida syns ut
vara möjligt att nfl krävs en satsning sikterna goda att utforma en framtida 
på utbildningsförutsättningar och ut inriktn ing/strategi för svensk flygindu
bildningshjälpmedel. Det blir en myc stri. En sådan strategi skulle innebära 
ket viktig del av det fortsatta system en kombination av både militär och ci
planearbetet att analysera problemati vil flygproduktion. 
ken och utforma en lämplig lösning. - JAS-projektet kan också ses 

som en utmaning och ett specialprov 
•• FV-Nytt: - Hur kommer man på svensk industrie ll förmåga , Klarar 
att ta hänsyn till flygsäkerheten? vi av utmaningen? Vi kan inte bygga 
Kommer ett " System Safety-pro särskilt stora serier av bilar, flygplan 
gram" att utnyttjas? etc jämfört med utlandet. Vi har dock 

Hökborg: - Säkerheten har sjä lv hittills varit duktiga i att utnyttja tekno
fallet högsta prioritet. Ett systemsäker logins möjligheter och hitta konkur
hetstänkande kommer att tillämpas , renskraftiga lösningar. Går inte detta 
som innebär att säkerheten byggs in i denna gång får svensk militär flygin
systemet från allra första början , En dustri mycket svårt att hävda sig . 

FV-Nytt: Hade större export kunnat 
ske utan inhemska och utländska ex
portrestriktioner? 

Hökborg: - Rent tekniskt hade 
kanske större export än vad som nu 
blivit fallet varit möjligt. Flera länder 
har ju visat intresse. Detta hade kun
nat innebära fördelar för både försva
ret och i industrin. 

• • FV-Nytt: - Avslutningsvis: Hur 
ser det fortsatta JAS-arbetet ut? 

Överste Lönnbom: - 1) Värdet av 
olika operativa, taktiska och stridstek
niska egenskaper hos ett JAS-system 
och sambandet mellan dem klarläggs 
ytterligare. Arbetet utgör en viktig 
grund för bearbetning av UTOEM/UT
TEM och framtagning av HS (huvud
specifikation). Det utgör också en av 
grunderna för att utforma värderings
modell(-er) inför systemplan 2 . - 2) 
Erforderliga tillkommande egenskaper 
hos utländska system definieras. - 3) 
Fortlöpande dialog äger rum med in
hemska och utländska industrier rö
rande taktik , teknik och ekonomi. - 4) 
JAS-systemets påverkan på och bero
ende av övriga delar av huvudprogram 
3 (flygvapnet) klarläggs detaljerat. 
5) Deltagande överordnade myndig
heters utredningar av formerna för och 
konsekvenserna av anskaffning av ut
ländskt flygplan. - 6) Inkomna förslag 
till JAS-system utvärderas och sys
templan 2 utformas. 

Flygdirektör Hökborg: För 
FMV :s del har vi naturligtvis också ett 
omfattande arbete med den offertin
fordran rörande svensk JAS som inom 
kort skall tillställas vår inhemska indu
stri . Utvärdering av de inkomna offer
terna kommer också att kräva mycket 
stor arbetsinsats . 

Sammanfattnings
vis kan alltså FLYGvapenNYTI kon
statera, att arbetsbelastningen kom
mer att fortsätta att vara hög. Det kom
mer att finnas många svåra problem 
att lösa. Frågan om ett nytt flygsystem 
efter Viggen är emellertid av stor vikt 
för landet, för försvaret och för flygvap
net. Insikten om detta gör att ambitio
nen är hög hos alla berörda i flygstab 
och materielverk att ta fram ett bra be
slutsunderlag i flygplanfrågan till kom
mande försvarsbeslut. 

Detta är vad som kan informeras om 
JAS-frågan denna gång. Att anledning 
finns att regelbundet återkomma är 
uppenbart. Låt oss dock hoppas, att 
den för tillfället mindre goda svenska 
ekonomin inte skall behöva innebära 
orosmoln för flygvapnets framtid eller 
för hela vårt försvars fredsbevarande 
effekt. • 

Red 
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Exempel pli to
talt 'stealth-kon
cept'; ett tänkt, tak
tiskt hOghöJdsbomb
flygplan. Notera den av
rundade konfigurationen, 
motorns slcyddande luftintag 
och utb/llsmunstycke, de snedställ
da fenorna, mm. - Liknande drag åter
finns t h pli det fantasieggandeIrockaliknan
de 3-planssk/ssflygp/anet; ett tänkt Mach 2.2 
jaktflygplan . .. för 90-talet tidigast. Betydligt enklare är dagens "osynli
ga" flygplan. Har t o m havererat pIisMs det. - Pli RPV- och robotsidan 
har man dock kommit längre med 'stealth-tekniken '. Även i Europa' 

APROPÅ 


"osynliga" flygfarkoster 

Under 1980 serverade våra 
massmedier den "sensationella 
nyheten" att det existerar flyg
plan som inte syns, som inte går 
att upptäcka. Detta föranleder 
några kommentarer av upply
sande och tillrättaläggande ka
raktär. 

Vad som åsyftas är den s k 
Stealth-tekniken (stealth = smy
gande/osynlig). Denna teknik 
består av ett antal åtgärder med 
ett fullt synligt flygplan/luftfarkost 
med avsikten att bl a minska 
dess radarreflektionsförmåga. 
Konstruktionen bygger på att ra
darreflekterande delar - t ex 
vingkanter, fena, luftintag m m 
- görs runda/avrundade. Dess
utom kan luftfarkosten bl a 
"kläs" med komposit- och fiber
materiai samt plaster och kera
mer. Dessa åtgärder gör att 

radarenergin snarare absorbe
ras än reflekteras. Även må lning 
av flygfarkosten (bl a dess förar
huv) med ett speciellt ämne lär 
bidra att "suga upp" radarener
gin. En reducering av den reflek
terande energin med 12 dB lär 
minska upptäcksavståndet med 
ca 50 proc. En reducering med 
20 dB minskar upptäcktsavstån
det med ca 65 proc. Med 
"stealth-teknik" kan man även 
förstora en flyg farkosts eko, som 
får motståndaren att tro att ett 
betydligt större företag är i an
nalkande .. men från fel håll. 
Till denna "osynlighetsteknik" 
hör också en ansenlig arsenal 
av medburen, modern ECM/ 
ECCM-utrustning (stör- , mot
och mot-motmedel) . 

"Stealth-tekniken har sitt ur
sprung i USA. En av anledning

arna härtill var att man i USA 
inte ansåg sig framgångsrikt 
kunna penetrera Sovjetunio
nens luftförsvar - bl a dess mo
derna luftvärnsrobotsystem . 

Redan 1974 kunde man pre
sentera en liten spaningsfarkost 
(RPV) av glasfiber, som man 
påstod hade en sådan form/ 
struktur att den nästan var osyn
lig för radar. 1977 gjordes de för
sta riktiga flygproven av 
"stealth-typ". Och sedan dess 
har såväl bemannade som obe
mannade farkoster flygprovats; 
både flygplan, RPV (= förarlösa 
flygplan) och robotar (såväl 
kryssnings- som interkontinen
tala robotar). Och på den vägen 
har senare även europeiska in
dustrier slagit in. 

Det förtjänar att påpekas, att 
man även i Sverige vaksamt följt 

denna teknikutveckling och allt
så sedan ganska länge känt till 

att åtminstone 
minska ett flygplans radar- och 
IR-signatur. Det på sin tid levan
de projektet B3LA avsågs få så
dana egenskaper. Sammaledes 
gäller en svensk JAS, som ju av
ses byggas till en del av kompo
sitmaterial, få låg radar- , IR- och 
optisk signatur, samt erhålla ett 

och motmedelssys

Huruvida det svenska lörsva

på 90-talet förfogar över 


liknande "Stealth" 

se, men troligt är i 


alla fall att USA vid den tidpunk

en tiondel av sin 


flygflotta av "stealth

typ". Och andra länder kommer 


följa i samma fot

• 

J. Ch 

Allt talar för att det är Lockheed som utför de amerikanska flygproven '. 
med 'stealth-farkoster'. Frlln denna firma finns Inga bi/der eller uppgifter. 
Men frlln t ex Grumman (nedan) och Boeing (t h) härstammar dessa 
osynliga fpl. Kännetecknande: /n- Iutvink/ade fenor, kon försett el inåtvän
da (vridbara) luftintag, tvIldimensionella motorutsläpp m m. Allt mins
leende bl a radar och IR-signaturen. 

möjligheterna 

bra varnar
tem, mm. 

ret in 
flygsystem 
återstår att 

ten har cirka 
militära 

därför att 
spår. 
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take
time 

to be 
sate 

FLYGSAKF~ 
på amerikanska, del 2 


I FLYG\lapen~YTT nr 3/80;)n- .... 
., 

ledde 'flygoperative utred
ningsctt.efenyid Statens Ha
verikommission (St:rK), över
s~elöjtnanten . CLAES JER
N~OW ~f~ berättelse~om flyg- ~: 
sakerhetsarbetet i USA, om 
hur detta fungerar i dag i ;de _ 
olika våpensragen~~;~lygsfyr- ;:.. 
kor. Här redovisas den av

o •• s'llItande deleia. "* Till häger . ....' 
sÖs brigadgeneral Gerry ViI
la.rd, som vid, tidpunkten för ." 
Jernows sft,Jdieresa var .... 
USAF:s motsvarighet till vår 
flygsä~~rhets;~!lspe~tör (IfYL). :Vid ett drygt tirri~långt
såmtal '"med Villard::: framkom bl a att Tactic'aI Air:: Com: 
mWlnd:s .haverifördeln.ing till 213 berodde på för.are och flyg~.. 
tjänstle:dning~ . Anledningar na hä:rtill ansågs (dentifierade.~ 
Artikeln"belyser bl a"detta problem. 

.. . 
~.. ..-, " .,. ...... .. 0' . ' l "' -.H· -l" . 

.,.. -, _ --
, 

~ . "" 
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I USA utreds årligen genom ha
verikommissioner ca 100 allvar
ligare flyghaverier per försvars

gren. Nära 40 proc av haverierna in
trä1far på olika platser i världen utanför 
USA. Oavsett haveriplatsens belägen
het är målsättningen att en haveriut
redning skall kunna slutföras inom lop
pet av 30 dagar. Men i prak1iken mås
te denna tid oftast överskridas; främst 
beroende på tidskrävande laboratorie
undersökningar. En utredningstid om 
sex månader är inte ovanlig. Därtil l 
kommer varierande tider för handlägg 
ning av haveriärenden på olika nivåer 
inom respek1ive försvarsgren samt för
svargsgrensledningens slutliga utlå
tande ("final evaluation" som utarbe
tas vid resp Safety Center). Detta re
sulterar ofta i att den totala handlägg
ningstiden för ett haveriärende uppgår 
till 1-2 år. 

En haverikommissions utrednings
rapport innehå lIer alltid en fak1adel. 
Den är en öppen handling och kan 
därför lämnas till t ex massmedier. De 
delar av rapporten som innehå ller vitt 
nesberättelser, medicinska person 
uppgifter, kommissionens analys, slut
satser och rekommendationer är där
emot endast för tjänstebruk. 

• • Vid en samlad bedömning av 
det amerikanska sättet att utreda mili
tära flyghaverier är detta påfallande 
lik1 det svenska. I USA har man re
sursmässigt påtagliga fördelar främst 
beträffande snabb tillgång inom varje 
försvarsgren på datorbaserade drift
störningsregister, välutrustade mate
riellaboratorier (finns även inom flygin
dustrin) och flygmedicinsk expertis. A 
andra sidan kan nämnas, att man i 
USA inte kan analysera bandinspelad 
radiokommunikation på det förfinade 
sätt som nyligen skett här i Sverige vid 
FMV-F-LRA (Ranstad-haveriet). Man 
är i sådana fall hänvisad till NTSB el
akustiska laboratorium. 

En viss nackdel är den begränsade 
utredniogserfarenhet som kommissio
nernas ordföranden och utrednings
chefer ofta har. Detta beror på den 
höga tak1 i vilken denna kategori offi
cerare förflyttas och får andra tjänste 
uppgifter som för dem omöjliggör att 
ingå i haverikommissioner. Nämnda 
nackdel kompenseras delvis av att vid 
varje Safely Center finns officerare 
med mångårig erfarenhet av haveriut
redning. Dessa kan vid behov snabbt 
rycka ut för att assistera var helst i 
världen haveriutredning påbörjats. 

F Iygsäkerhetsar
bete. - Ett bestående intryck är att 
man inom det amerikanska försvaret 
lägger ner ett omfattande arbete på att 
förebygga olyckor och skador aven 
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AvTAC 
identifierade 

haveriorsaker: 

Överambition, allmänt 

Begränsad rutin 


Bristfällig ordergivning 

Överambition att landa 


Ouppmärksamhet/distraktion 

Överambition i luftstrid 


Avsteg från bestämmelser 


mängd olika slag. Inom varje försvars
gren är detta arbete formellt reglerat 
genom säkerhetsprogram. 

Begrepp såsom " General Safety" 
syftar på säkerhet såväl i luften som till 
sjöss och på marken ; Ground Safety" 
på säkerhet i olika markmiljöer, t ex 
fordonstrafik eller verkstäder; " Wea
pons Safety" på säkerhet beträffande 
konventionella vapen, robotar och 
kärnvapen samt "Flight Safety" på 
flygsäkerhet vari även inbegrips den 
flygklubbverksamhet som personal i 
viss utsträckning bedriver på fritid vid 
förband . 

Ett väletablerat begrepp är "Sys
tem Safety" - systemsäkerhet 
som definierats i ett av försvarsdepar
tementets grunddokument ("Military 
Standard, System Safely Program Re
quirements, Mil-Std-882") enligt föl
jande: 

"The optimum degree of safety wit
hin the eonstraints of operationa/ ef
feetiveness, time, and east, attai
ned through speeifie app/ieation of 
system safety management and en
gineen'ng prineip/es throughout all 
phases of a system life eye/e." 

~s 

Ak1iviteter för att uppnå systmesä
kerhet för t ex ett flygplansystem från 
början av dess livslängd är i princip: 
• 	 Identifiering av risker för flygsäker

hetshotande felfunk1ioner. 
• 	 Bedömning av hur pass allvarliga 

konsekvenser dessa felfunktioner 
kan få . 

• 	 Beslutande av åtgärder såsom: 
~ Total omkonstruk1ion för att elimi

nera riskerna; 
~ Införande av modifiering för att 

begränsa riskerna, eller : 
~ 	 Utfärdande av restriktioner eller 

ändrade underhållsrutiner för att 
möta riskerna för de bedömda 
felfunk1ionerna. 

Redan på projekteringsstadiet ut
nyttjas härvid den driftstörningserfa
renhet som dokumenterats (t ex have
riutredningsrapporter) beträffande äld
re liknande flygplansystem. Under 
flygplansystemets hela livslängd sker 
en säkerhetsmässig uppföljning av så
väl konstruktionsändringar som änd
rad användning (ny taktik etc) och 
ändrade underhållsrutiner. 

F Iygsäkerhets
programmen bygger på följande 
grundsyn: 



• Haverier orsakas alltid av något 
och kan därför förebyggas. 
• Varje chef är ansvarig för sin perso
nals säkerhet och för ett effektivt ut
nyttjande av tillgängliga resurser . Sä
kerhetsprogrammet är avsett att hjälpa 
chefer på olika nivåer att fullgöra 
dessa åligganden. 
• Haveriförebyggnade åtgärder för
bättrar operationsdugligheten. Flygsä
kerhetsaspekter måste beaktas i den 
operativa målsättningen. 
• Programmerade säkerhetsåtgär
der ger det bästa resultatet. 
• Kvalificerad och dugande personal 
är den väsentligaste tillgången . 
• Försvarsgrenarnas och flygindu
strins verksamhet är beroende av var
andra. 
• En grundförutsättning för flyg säker
hetsarbetet är dataanläggningar från 
vilka detaljuppgifter snabbt kan fram
tas. 

Av "The USAF Mishap Prevention 
Program" framgår - förutom målsätt
ning och ansvarsförhållanden - sä
kerhetsarbetets omfattning såväl ge
nerellt som för olika verksamhetsom
råden, t ex för flygsäkerheten. Fram
hållas bör att iförbandsorganisationen 
finns officerare som heltidstjänstgör i 
befattningar som "Chief of Safety", 
"Flight Safety Officer/FSO", "Ground 
Safety Officer/G SO" och "Weapons 
Safety Officer/WSO". Befattningar för 
"Safety Superintendents", "Safety 
Specialists" och "Safety Technicians" 
förekommer även. Därtill finns "Sys
tem Safety Officers" i olika staber. 
(Om 'System Safety' redogjorde FV
Nytt nr 5/70, sid 33-37.) 

• Ett omfattande utbildningsprogram 
i form av kurser såväl vid Safety Cen
ters som vid universitet drivs för att 
man skall kunna placera kvalificerade 
officerare i de olika befattningarna in
om säkerhetsområdet. (För svensk 
personal finns möjligheter att genom
gå sådana kurser .) 

Betecknande är, att en FSO på flot
tilj- och divisionsnivå normalt är place
rad i befattningen under maximalt tre 
år, såvida vederbörande inte uttryckli
gen önskar fortsätta i säkerhetsbefatt
ning. 

För svenskt vid
kommande är det av intresse att fram
hålla, alt inom Tactical Air Command/ 
TAC (som i operativt och materiellt 
hänseende relativt väl kan jämföras 
med vårt flygvapen) har under den se
naste tvåårsperioden haveriernas för
delning på orsaker (felfunktioner) för
ändrats påtagligt. Tidigare fördelning 
var V2 materiel - V2 förare och flyg
tjänstledning. Nuvarnade fördelning är 
1/3 materiel - 2/3 förare och flyg tjänst
ledning, där haverier i samband med 
terrängkollision och okontrollerade 
flyglägen dominerar. Dessa haverit y
per är hänförbara till låghöjds- resp 
luftstridsuppdrag/-övningar och med
för nästan alltid alt personal omkom
mer och att flygplan totalförstörs. Detta 
är f n det största flygsäkerhetsproble
met inom USAF. 

Man anser sig ha identifierat de fak
torer som vanligen bidrar till dessa ha
verier: 
• Överambition hos förare och flyg
tjänstledning . 
• Begränsad rutin på de övnings
moment i vilka haverierna inträffar. 
Visserligen får nästan alla förare ut till
delad flygtid. Men i 48 proc av have
rierna har det visat sig, att aktuell föra
re eller besättning antingen aldrig tidi 
gare utfört övningsmomentet eller inte 
utfört det under den senaste tvåmåna
dersperioden eller utfört det en enda 
gång tidigare. Detta förhållande tycks 
vara hänförbart till att med allt moder
nare flygplantyper som kan utrustas 
för allt fler uppdrags- och anfallstyper 
utökas antalet övningsmoment. Med 

"We always had REASONS for accidents," Crewse said. "Pilot error. Engine 

fal/ure. Loss of contro/. But why? 

What CAUSED the pilot to err? WHY did he lose control? 

What REALL Y made the engine fall? " 


bibehållen flygtidstilldelning minskar 
då den frekvens med vilken förarna 
kan öva varje moment. 
• Bristfällig ordergivning som inte 
berört alla faser av avsedd övning eller 
som alls inte berört den reservövning 
som man av olika skäl tvingats utföra. 
• Överambition att landa på hem
mabas i dåligt väder i stället för att 
utnyttja alternativ landningsplats . 
• Ouppmärksamhet och distrak
tion i samband med förbandsflygning i 
gruppering på låg höjd. 
• Överambition I luftstrid som leder 
till överskridande av flygplantypens 
manöverprestandagränser. I detta 
sammanhang framhålls kraven på fö
rarnas kunskaper i aerodynamik och 
aktuell flygplantyps speciella flygegen
skaper. 
• Avsteg från gällande bestämmel 
ser, över-/underskridande av gällande 
gränsvärden i strävan att nå goda re
sultat i skjutning och luftstrid. Härvid
lag framhålls självdisciplinens bety
delse. 

Genom bl a artiklar i ett flertal flyg
säkerhetstidskrifter samt vid flygsäker
hetsmöten och inspektioner informe
ras berörd personal om dessa förhål
landen. 
• Möjligheterna att modifiera låg
höjds- och luftstridsuppträdandet till 
förmån för ökad flygsäkerhet anses 
emellertid vara begränsade. Inom 
USAF framhålls, att det taktiska upp
trädandet vid de uppdrag som övas 
utformats med underlag av stridserfa
renheter och hotbildsstudier och att 
övningarna måste bedrivas med där
emot svarande realism . Man är väl 
medveten om att den realistiska flyg
träningen i fred kräver sin tribut i form 
av haverier med omkomna och att 
dessa haverier kostnadsmässigt f n 
motsvarar drygt 30 milj dollar. Inom 
USAF hävdas dock - även från flyg
säkerhetshåll - att den realistiska 
flygträningen behövs om inte förlusten 
av flygande personal under ett krigs tio 
första dygn skall uppgå till mera än 
10-15 proc. 

Följande spe
ciella inslag i det synnerligen omfat
tande militära flygsäkerhetsarbetet i 
USA förtjänar att framhållas . 

• En stor satsning görs inom USAF 
för att kartlägga spridningen av fibrer 
som firgörs ur kompositmaterial i sam
band med bränder och haverier s k 
"Corker Mishaps". Liksom bl a i vårt 
flygvapen har man uppmärksamheten 
inriktad på såväl förmodade hälsoris
ker som risker för störning eller kort
slutning av elektronisk utrustning och 
elinstallationer vid spridning av kolfib- ~ 
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rer. Vid Hill AFB (där flygplantypen F
16 'Fighting Falcon' först introducera
des/januari 1979) har man installerat 
ett stort antal kolfiberdetektorer ("snif
fers"). Man räknar med att därigenom 
få en god uppfattning om spridnings
biiden om ett flygplan F-16 (som inne
håller delar av kolfiberkompositer) ha
vererar i närheten av Hill. Detaljerade 
checklistor med åtgärder för brand
och räddningspersonal, flygledare och 
även haveriutredare utarbetas efter
hand som forskningsresultat och prak
tiska erfarenheter erhålls. Man ser se
riöst på detta, eftersom koIfiberkompo
siter blir allt vanligare i framtida flyg
plantyper. - (Observandum tör FI/) 

• Sedan 1977 utges genom Directo
rate of Aerospace Safety vid USAF 
Safety Center årliga flygsäkerhets
prognoser, dvs man försöker förutsä
ga kommande års haverier för de olika 
flygplantyperna inom USAF. Progno
serna bygger på erfarenheter av tidi
gare haveriutfall kombinerat med vet
skap om kommande modifieringar av 
flygmaterielen, tillkommande flygplan
buren utrustning, förändringar av taktik 
och flygutbildning, förväntat flygtidsut
tag etc. Genom prognoserna anser 
man att personalens medvetande om 
speciellt haveribenägna områden av 
flygtjänsten hålls vid liv. Dessutom an
ses prognoserna ge en värdemätning 
av gjorda flygsäkerhetsanalyser vid 
jämförelse med verkligt haveriutfall. 
Enligt uppgift stämde prognoserna på
fallande väl med verkligheten - ett för
hållande som gjorde åtminstone ana
lysavdelningens officerare betänk
samma, eftersom det tydde på att vis
sa haverityper upprepas utan att 
USAF förmått förhindra detta. 

• En återmatning av erfarenheter 
från förbandens flygsäkerhetsofficera
re sker ca 1 år efter genomgången 
FSQ-kurs, när samtliga berörda FSQ 
kallas till USAF Safety Center. Jag fick 
vid Norton tillfälle att träffa en klass 
FSQ-elever (ca 30) i samband med 
lektioner någon dag innan kursen av
slutades. Det framgick att de flesta 
såg med viss oro fram emot att inte 
hinna med sina kommande haveriföre
byggande insatser på förband utan 
över/atas med "pappersarbete". Er
farenheten av nämnda återmatning 
var enligt kursledningen emellertid, att 
nyblivna FSQ efter kort tid på förband 
finner sig ha väsentliga kvalificerade 
uppgifter som ställer stora krav och 
som de efter den gedigna FSQ-utbild
ningen väl bemästrar. 

• • FlygläkartIllgången inom 
USAF är - liksom inom Navy och Ar
my - god. Visserligen har en militär 
flygläkare något lägre lön än civila lä
kare, men rekryteringsunderlaget är 
ändå gott. Detta beror främst på att 

-o å 000 

flygläkaruppgifterna vid förband anses 
vara särskilt intressanta och är förena
de med flygtjänst samt att flygläkarna 
håller en nära personlig kontakt med 
förbandens flygande och övriga per
sonal. 

Av yngre civila färdigutbildade läka
re rekryteras sådana som har speciellt 
flygmedicinskt intresse. Dessa ge
nomgår en Flight Surgeon Training 
Course, där de specialutbildas inom 
flygmedicinens olika grenar samt infor
meras om förbandsflygläkarens upp
gifter vid inträffat haveri. 

Läkarberedskap upprätthålls dygnet 
runt vid förband. Vid haveri finns därför 
alltid minst en flygläkare vid varje för
band, som omedelbart kan bege sig till 
haveriplatsen och som oftast ingår i 
den aktuella haverikommissionen. 

F n tjänstgör vid nästan varje divi
sion en flygläkare. Flygtjänsten full
görs som operatör eller passagerare i 
den flygplantyp som finns vid förban
det och man eftersträvar att låta flyglä
karen uppleva de flesta förekomman
de övningstyper. Utöver att så aktivt 
som möjligt följa divisionens verksam
het kan nämnas, att flygläkaren vanli
gen även utnyttjas av personalen som 
husläkare (!). 

• 	 Navy:s haverifrekvens är högre 
än de andra försvargrenarnas . Beträf
fande "fel i förarfunktionen " har man 
konstaterat, att dessa är vanligare när 
förbanden är landbaserade än när 
flygtjänsten bedrivs under perioder 
med fartygsbasering. Förhållandet an
ses främst bero på skillnaden mellan 
den med nödvändighet utpräglat di
sciplinerade miljö fartygsbasering in
nebär och den lägre skärpningsgrad 
som följer efter en längre tids fartygs
basering när personalen återfår nor

"We were just barely in
to the program when it 
hit us that nearly 85 per
cent of allthose accident 
signatures were repeats . 
Iden tic aJ. By aircraN and 
by type of accident." 

mala sociala kontakter med anhöriga, 
hyresvärdar etc. Under bortavaron 
upplagrade "civila" problem inverkar 
då ofta distraherande på tjänsteutöv
ningen, varvid även flygtjänsten kan bli 
berörd. 

• • Army AF karaktäriseras bl a av 
mängden små flygförband som är vitt 
spridda såväl inom som utom USA. 
Detta ställer höga krav på att den dub
belriktade flygsäkerhetsinformationen 
mellan lokal och central nivå verkligen 
fungerar, vilket den anses göra. Det 
framkom dock vid ett personligt samtal 
med en av flyglärarna vid Fort Rucker, 
att centralt placerade företrädare för 
flygsäkerhetstjänsten sällan har tillfälle 
att personligen besöka förbanden, vil 
ket enligt uppgiftslämnaren var en stor 
nackdel. Det skriftliga informationsflö
det uppgavs emellertid vara ett gott 
underlag för förbandens flygsäker
hetsarbete. 

Inom Army har nyligen ett omfattan
de arbete nedlagts i syfte att minska 
materiella skador på helikoptrar vid 
haveri. Man kunde statistiskt påvisa, 
att den förbättrade "crashworthyness" 
som erhållits redan medfört en bety
dande minskning av allvarliga person
skador. Arbetet har haft formen av ett 
5-punktsprogram kallat CREEP av
seende förbättringar beträffande: 
• 	 Containment (hållfastheten gene

rellt). 
• 	 Restraint-system (fastbindning av 

helikopterbesättning och trupp/pas
sagerare). 

• 	 Energy absorption (spridning och 
upptagning av lastpåkänningar på 
olika konstruktionsdetaljer bl a heli
kopterstolar) . 

• 	 Environment (kabinutformning, 
borttagning av skarpa hörn etc). 

16 



• 	 Post-crash-factors (främst modifie
rade bränslesystem för alt förhind
ra brand). 

Anordningar för avbäring och kap
ning av wire var sedan en tid under Caffeine 80'S
införande på bl a attackhelikoptrar, vil
ket hade befunnits begränsa skador i 
samband med kollisioner med kraft
ledningar och den typen av flyghinder. 

Även i andra avseenden satsas hårt 
på helikoptersäkerhet. Vid US Army 
Aeromedical Research Laboratory 
(Fort Rucker) kan nämnas, att man 
bl a undersöker nya flyghjälmskon
struktioner och hjälmsikten. Med hjälp 
av djurförsök studeras även inverkan 
av långvarig vistelse i helikoptermiljö 
på skelett och cellvävnad. Studieob
jekten utsätts därvid för lågfrekventa 
simulerade helikoptervibrationer. • 

Claes Jemow 

Drug Of Ibuse In The lighlies? 


- I USAF:s flygsäkerhetstidskrift "Aerospace Safely" nr 8/80 utfärdas en 
skarp varning för allt koffeinintag. Momentant erhålls stimulerande effek
ter, men det kommer "surt" efter i form av bl a Illngsammare reaktioner 
.. . dagen efter. Och rökare löper än större bieffektsrisker. Undersök
ningar lär visa att t ex prostata-cancer-risken ökar markant. - FV-Nytt 
återkommer till rapporten . 

KONTAKT 
~ 
'V' 

VARNING! 
Drick 

mindre 
te/kaffe! 

I gryningen torsdagen den 25 
september 19aO inleddes på 
Bottenhavet "Operation Both
nia". Det handlade om en ge
mensam flygräddningsövning 
mellan Finlands och Sveriges 
flygräddningsmyndigheter. Upp
giften bestod av spaning efter ett 
luftfarttyg och dess passagerare 

Finsk-svensk samövning 


leddes från Södra Finlands flyg 
räddningscentral i Tammerfors. 
Personerna som deltog i övning
en hade inte på förhand varit 
medvetna om vad som förestod. 

Målet med "Operation Both
nia" var : 
1) 	Se vilka möjligheter flygräddning

ens ledningsorganisation i Fin

Ovan: Finsk rliddningshelikopter Mi-8 deltog i övningen (tillsammans 
med svensk HKP 4). 

land har; som har försvunnit vid flygning Finska flygvapnet, lima volmat, har nu fått 4 från Storbritannien
2) Testa samarbetet mellan de finsöver havet. - Samövningen tog bestlillda BAe 'Hawk' Mk.51 skol- o lätt attack-fpl. 50 är beställda.

ka 	 och svenska flygräddnings
Resterande 46 sammanslitts av Valmet i Kuorevesi. 'Hawk' skallöver 12 lim i anspråk. 

myndigheterna i en operativ situ
erslitta föråldrade Fouga CM.1TO 'Magister'. 'Hawks' hemmaflotGrunden för övningen utgjor ation, 
iii/ blir Satakunnan Lennosto I Pori. Överllugna fpl blir markeringde 	 protokollen om samarbete 3) 	 Testa samarbetet i aktion mellan 
arna HW-302, 303, 305, 306. Färdigmonterade är HW-301 och 304.(från 1975) inom flygräddnings Finlands flyg- och sjöräddnings


tjänsten mellan finska luftfarts myndigheter. 

styrelsen och svenska luftfarts I övningen deltog flera hundra 

verket. Enligt protokollet organi personer representerande myn

seras gemensamma övningar digheterna och den frivilliga 

vart annat år efter ömsesidig räddningstjänsten i både Fin
hetsprincipen. Den här gången land och Sverige. I stort var ex
var det Finlands tur att ta huvud pertisen nöjd, även om det dåli
ansvaret för arrangemangen. ga flygvädret fördröjde aktionen. 

Utöver de finska och svenska En eloge till de finska massme
flygräddningsorganen och -en dierna, som bra, utförligt och 
heterna deltog i övningen också sakligt bevakade den nyttiga 
båda ländernas sjöräddnings och nödvändiga samövning 
myndigheter. Övningen och den en . • 
därtill hörande verksamheten Red 
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Modem sovjetisk flygteknologi, frikostigt expone
rad, var en av överraskningarna när några med
lemmar ur SFF (Sv~nsk Flyghistorisk Förening) i 
somras besökte Moskva. Högaktuella MIG-23 och 
MI-24 samt glimtar från luftförsvarsflygets vardag 
vIsades. - Det finns skäl att tro att den helt nyligen 
arrangerade utställningen var av tIllfällIghetska
raktär, I förstone avsedd att tjäna som moralinjek
tIon förde sovjetiska soldater som I täta led flocka
des framför flygplanen. Bilderna i detta reportage 
är därför mycket unika. 

Flygmuseala 
överraskningar 
i Moskva 

Förberedelserna för SFF-besö
ket hade pågått över ett år. In
riktningen var att besöka Moni
no-museet (ca sex mil utanför 
Moskva), som har den förnämli
gaste samlingen av sovjetrysk 
flyg historia. Föreningen gjorde 
sig stora förhoppningar om ett 
besök, eftersom tidigare finska 
flygmuseiföreningen och sven
ska officiella delegationer varit 
där. På Monino finns bl a ryssar
nas mycket framstående maski
ner från "det stora fosterländska 
kriget" - Sovjetunionens be
nämning på andra världskriget. 
På Monino finns också modern 
flygmateriel fram till prototypen 
för MiG-23 "Flogger A". Trots 
stora ansträngningar, och där 
bl a sovjetiske flygattachen i 
Stockholm gjort allt för att hjälpa 
föreningen, kunde besöket inte 
arrangeras. Det byråkratiska 
motståndet kändes kompakt. 
Besvikelsen hos föreningens 
planerare var därför stor. 

Besvikelsen förbyttes emeller
tid i förtjust entusiasm när besök 
ordnades till Tsentral'nyi Musej 
Vooruzjennych Sil SSSR eller 
"det centrala museet för de sov
jetiska stridskrafterna" i Mosk
vas utkant. Museets utställning 
börjar i huvudsak med nazitys
karnas anfall mot Sovjetunionen 
1941 och sträcker sig fram till 
våra dagar. Materialet består 
främst av fotografier, trofeer och 
materiel. Intressant att studera 
var bl a resterna av Gary Po
wer's U-2B, som sköts ner över 
Sovjetunionen i början av 60-ta
let (föremål för nästan kultartat 
intresse), plus en tidig rysk G
dräkt och cockpit:en från en 
MiG-21. 

Gary Powers sköts enligt rys
sarna ner aven Guideline-robot. 
Något förvånande är detta, ef
tersom robotens räckvidd i höjd
led inte räcker för den höjd som 
Powers antogs flyga på. Det fö
rekommer spekulationer att det 
mixtrats med hans höjdmätare 
före starten från Turkiet före flyg
ningen till norska Bodö. Vare hur 
det vill med den saken: främst i 
skrothögen ligger katapultstolen 
med vilken Powers räddade sig. 
Den är i det närmaste hel. 
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Den tidiga ryska G-dräkten är 
intressant därför att det tog lång
lig tid , jämfört med västerlandet, 
innan ryssarna försåg sina flyg
plan med anslutning för G-dräkt. 
Sålunda var t ex MiG-15 - ett 
med våra mått mätt modernt 
flygplan och i prestandaklass 
med J 29 "Tunnan" - utan så
dan anslutning . 

Cockpiten från MiG-21 hade 
sitt intresse därför att den var en 
tidig variant, innan metoden att 
skydda pilotens huvud med hu
ven vid och omedelbart efter ut
skjutningen . 

Nedan: MiG-23 'Ffogger A' var (till
sammans med Mi-24 'Hind A') mu
seets clou. 

Ovan: Sentida MiG-familj (17, 
2 x 21, 23) på gården intill Central 
MuseetlTsentra/'nyi Musej Voo
ruzjennych Sil SSSR. 

• En annan intressant detalj 
var tavlan som hängde något i 
skymundan bakom MiG-21
cockpit:en. Många svenskar har 
ofta undrat hur sovjetiskt inci



T v: MIG-23 'Flagger A', troligen en 
prototyp eller ett förserIeexem
plar. Blir standardf."an av I dag 
men har tidig versions kropp och 
vingar (bl a utan det karektlirlst/s
ka 'hacket' .,Id vrldinflistnlnlngs
punkten p' ytterdeisvingen). 

Nedan: MIG-23 'Flaggar A:s' fena. 
Överst: 'Iantenn för na.,lgerlngs
systemet; 2l radarbakomvarnare; 
'lpoalt1ons/jus. Nederst: broms· 
skärmsbeh'lIaren I öppet Illge. 
Den svarta, övre framkanten iir 
kommunikationsantenn. 

Två MiG-21 :or fanns på ex
pon . Den ena, MiG-21 F, var från 
flyg historisk synpunkt mycket in
tressant. Den var ett tidigt ex
emplar av MiG-21 , troligen från 
en förserie . Anmärkningsvärda 
detaljer var den smala fenan och 
låsmekanismen till huven. 
Gångjärnsanordingar på hu
vens baksida antydde att huven 
fälldes bakåt vid in- och urstig
ning och vid nödutsprång. Mot
svarande arrangemang finns in
te på serietillverkade MiG-21. 
Specialister från Svensk Flyg
historisk Förening stod länge 
och diskuterade denna konst· 
ruktionsdetalj som tidigare inte 
varit känd i väst. 

Den andra MiG-21 :an var en 

dentberedskap bedrivs. Är förar
na omedelbart startberedda? 
Sitter de i flygplanen? Är order
systemet knöligt? Tavlan gav i 
viss mån besked. Den visar sov
jetiska jaktflygare i flygdräkt (en
dast hjälmen avtagen) i en ba
rack på plattan intill flygplanen 
som har huvarna uppfällda i 
uppenbar högsta beredskap för 
start. På ett bord i baracken står 
en röd telefon. Minerna och den 
skärpta uppmärksamheten hos 
de avporträtterade piloterna vi
sar all den röda telefonen ger 
signalen till start . Propagan
dabild eller inte. så går/gick 
det nog till. 

Intressantast i sammanhang
et var ändå den utomhusut
ställning som anordnats på en 
'bakgård' i anslutning till museet 
och som upptog den flygmateriel 
som antyddes i ingressen. Till 
för bara någon kort tid innan vårt 
besök stod här bara äldre mate
riel som t ex Mi-4, MiG-17 och 11
28. 

•• Expon hade (såvitt vi 
kunnat utröna) helt nyligen ut
ökats med MiG-23, Mi-24 och 
olika varianter av MiG-21 . Gan
ska snart fick vi klart för oss, att 
utställningen anordnats huvud
sakligen för rysk publik och då 
enkannerligen sovjetiska solda
ter. Några av föreningens med
lemmar blandade sig med ryska 
soldater, kretsade kring de ut
ställda planen , njöt, jämförde 
och fotograferade. Efter någon 
stund lägrade sig de sovjetiska 
militärvakternas blickar över 
svenskarnas idoga intresse. Det 
kändes säkrast att avlägsna sig. 
Dessförinnan hade man dock 
fäst sina intryck på film. 

11-28:an befanns vara en stan
dardversion av det taktiska 
bombflyg planet från 50-talet, 
finns än i flera länder och lär fort
farande tillverkas i Kina. Pla
net är från konfigurationssyn
punkt unikt därför att det tillsam
mans med Tu-14 är det enda 
plan i världen som har en kombi
nation av rak vinge och pilformat 
stjärtparti . 

Mi-4 är en gammaldags heli
kopter från 50-talet, där den 

Ovan: 'Flogger A:s' luftintag med gränsskiktsplåtarna tydligt synliga. 
Musefexemplaret har sannolikt rörligt luftintag av enklare typ. 

trängdes i popularitet med Mi -3. 
Utställningens Mi -4 är intressant 
därför att den innehåller en sen
tida modifikation med raketkaps
lar om vardera 32 raketer. Enligt 
massmediernas fotografier finns 
den i strid i Afghanistan . 

• En betydligt modernare heli
kopter är Mi-24 med NA TO-be
teckningen "Hind". Den fram
togs ursprungligen som en civil 
helikopter med beteckningen 
Mi-8. Den finns som räddnings
helikopter bl a i Finland och har 
visats på internationella flyg ut
ställningar. Någon större försälj
ningssucce blev den inte. Mi-8. 
har ett "mjukt" rotorsystem som 
kräver kostsamma rotorbyten . 

Mi-24 syns emellertid vara en 
mycket "potent" helikopter 
något som bl a visat sig i Afgha
nistan, där Mi-24 utgjort ett av 
de främsta stridsmedlen ; troli
gen bl a som s k försökskanin . 

Den Mi-24 som visades var en 
sen modell av denna eldunder
stödshelikopter. Den visades 
med fyra raketkapslar .. men 
utan pansarvärnsrobotar och 
12,7 mm automatkanon, vilket 
enligt utländsk press lär vara det 
vanligaste beväpningsalterna
tivet. 

Nedan: AttackhelIkoptern Mi-24 
'Hind' i sitt första utseende; A-ver
sionen. (Bakom skymtas 11-28 
'Beagle'.) 



MiG-21 MF, som i väst betraktas 
som den sista versionen av and
ra generationens MiG-21 med 
NATO-beteckningen "Fishbed 
J". 

•• Allra intressantast att stu
dera var dock MiG-23, Sovjetu
nionens närmaste motsvarighet 
till t ex vår 'Viggen' Det exemp
lar som visades var ett udda ex
emplar, troligen en av prototy
perna eller ett förserieexemplar 
som modifierats för prov med 
vissa utrustningsdetaljer - t ex 
GSh-23 automatkanon, "back
spegel" på huven och den första 
standardfenan. Flygkropp och 
vingar är de samma som på det 
flygplan som är utställt på Moni
no och som antas vara den för
sta prototypen för MiG-23 (NA
TO-beteckning 'Flogger A'). En 
omedelbar reflexion: Flygplanet 
är mindre än man föreställer sig. 
'Viggen' ter sig som en "klumpe
duns" i jämförelse. Nästan. 

På expon fanns också en 
MiG-17. Flygplantypen efter
trädde MiG-15 och insattes där
för inte i strid. Linjeskön och lin
jeren utgör den, på samma sätt 
som vår svenska 'Lansen', blott 
och enbart ett monument över 
flygteknologins ståndpunkt i mit
ten av femtiotalet. 

• SFF fick utöver det nyligen 
beskrivna museet även titta på 
andra museer med flyghistorisk 
anknytning. På Tsentralnyi Dom 
Aviatsii i Kosmanavtiki Imeni 
MV Frunse (det centrala rymd
och flygmuseet), fick vi beskåda 
en MiG-15SD, mera känd som 
MiG-15 Bis. Vi fick dessutom 
klänga omkring i den. I närstudiet 
framkom intressanta detaljer. 
T ex att flygplanet var utrustat 
med en visuell landställs
indikering - liknande den på 
'Lansen' men av betydligt klumpi
gare utförande. Studiet av MiG
15 blev särskilt intressant genom 
att det gjordes tillsammans med 
Tunnan-konstruk1ören Lars Bris

Tsentral'n.ri 
Musej 

Vooruzjennych 
Sil SSSR 

ro - såväl i beskrivningar som i 
bilder. Sålunda fanns inte ens 
en antydan till Tu-26 "Backfire". 
Det civila överljudsflygplanet Tu
polev Tu-144 fanns däremot 
med och på framträdande plats. 
(Ett av de första serieflygplanen, 
CCCP-771 06, står numer som 
museiföremål på flygmuseet 
Monino.) 

• Från flyghistorisk synpunkt 
var fotosamiingen på museet av 
största intresse. Hur ofta undra
de vi inte i väst under 50-talet 
var den experimentella flygtek
nologin i Sovjetunionen stod. 
Här gavs en del av svaret. Ett 
intressant exempel kan vara de 
varianter av MiG-1? som före
kom och som vi hittills inte haft 
en aning om. Skarpa bch fina 
bilder med fylliga bildtexter visa
de t ex hur man experimenterat 
med dubbla luftintag för att med
ge radarinstallation. Planet flög l 

I Sverige gjorde vi motsvarande 
experiment, men valde andra 
konstruktionslösningar. Reflex
ionen man gjorde inför de bilder 
som visades var att problemsitu
ationen var likartad i öst och väst 
och att vi trots olika ideologier 
ändå funderade i samma ba
nor. • 

Text & I nt o: Lennarc Berns 

Nedan: Museets exponent av 
senaste Fishbed-versionen, 
MiG-21MF. 

Ovan: I Mi-24 'Hind A-versionen' sitter föraren och navigatören/skytten 
tillsammans. I den senare 'Hind D-versionen sitter de Mskiida. 

Nedan: 'Hind A' har bl a tva raketkapslar på vardera sidovinge. 

Ovan: Museets F-version av MiG-21 'Fish bed' har gangjärn pa huvens 
bakkant, vilket indikerar att huven på detta förserieplan fälldes bakåt. 
Denna huvmekanism var dock inte bra, och ersattes på serieexemplaren 
med annan typlösning. 

ing. Målet för hans konstruktion 
var just att matcha MiG-15. Lars 
Brisings kommentarer till MiG-15 
tillhör dock en ännu opublicerad, 
flyg historisk skattkammarei 

Annat flyghistoriskt intressant 
på detta flygmuseum var kon
staterandet att ryssarna numera 
inte hymlar med beteckningarna 
på sina stridsflygplan. I bildtex
ter anges klart och tydligt kon
struktör och konstruktionsbe
teckning. För bara några år se
dan var det en gissningslek i 
väst. Oftast. 

En "marginell" reflexion är, att 
de modernaste sovjetiska strids
flygplanen lyste med sin frånva
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Don lör8tu lörbl1/Jdsproducerade 'JaktVJggeJl ' kom från Saab-Sc:aJJla 

Ull moderllot/llje!) F13 I JJorrk6plng den 25 Juni 1980. Leveransförare 

vlJr }clJptefl Olle Eldh. I dag står dll /Jel dlvl:Jlol1 rudo. 
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tViggen'JA 7 
Uppsättningen av den första JA 
37-divisionen sker programen
ligt på F13 i Norrköping. JA-divi
sionens förare var medio no
vember i slutfasen av den taktis
ka utbildningen. Det allmänna 
omdömet av JaklViggen är att 
man stortrivs med det nya jakt
flygplanet och att man bergsä
kert anser JA 37 vara ett mycket 
slagkraftigt tillskott i vårt inva
sionsförsvar. 

Från Saab-Scania meddelas, 
att utmattningsprovningen av ett 
komplett flygplanskrov, som 
startade I mars 1978, pågå r fort
farande och kommer att fortsätta 
ännu en lid. Tre av planerade 
fyra livslängder har uppnåtts 
och resultatet är gynnsamt. 

Provflllverkningen aven 37
fena I komposit är nu inne i slut
skedet. Fenan har byggts I sam
arbete med Grumman Aerospa
ce Corporation I USA, berättar 
Olof Esplng/projeklledare för 
system 37. 

Experimentprogrammet med 

l . Nospitotrör 
2. Radom (erosionsskyddat glasfiberiaminat) 
3. Radar 
4. 	 Utrustning för farl-/höjdmätning samt in 

strumentlandning 
5. Bandspelare 
6. Nosställ 
7. Frontruta (försträckt akrylplast ) 
8. Sik tlinjesi ndikator 
9. Huv (försträckt akrylplast) 

20. 	 Nosv ingeklaff (limmad honeycombkon
struktion) 

21 Lu ft kondi t ione ri n gsa niäggn i ng 
22 . Roterande blinkljus (finns även under 

kroppen) 
23. 	 Antenner för flygradio och stridsledning 
24 . Hydraultankar 
25 . Motor RM8B med EBK 
26. 	 Luftintag tillluftkondit ioneringsanläggning 
27. 	Akaninstallat ion (30 mm Oerlikon) 

etl elektriskt styrsystem, det vill 
säga ett system helt utan meka
nisk förbindelse mellan spak och 
roder, fortsätter - " Under hös
ten satte vi Igång med en om
byggnad av ett 37-provflygplan 
för att kunna göra vissa prover 
med det här systemet", säger 
Olof Esping, 

JA 37 'JaktVIggen' är hittills 
beställd i 149 ex. En eventuell 
ytterligare anskaffning beror på 
1982 års försvarsbeslut. JA 37 
är beväpnad med sex (6) jaktro
botar - radar- och värmesökan 
de/Ab 71 'SkyFIash' och Ab 24J 
'SIdevinder' . Dessutom finns in
byggd en automatkanon med 
extremt höga prestanda. • 

ID. 	Räddningsstol (Raketdriven) medger lyck  28. Huvudställ 
at fallsklirmshopp i farter fr!'ln markrullning 29. Inre landställslucka 
p!'l banan till överljud 30. Yttre landställslucka (kolfiberkomposit) 

Il. Lu ft intag 31. Luftbroms (2 övre+2 undre) 
-12. 	Antenn för civil radarekoförstärkare 

13 . Bränsletankar 
14. Undre apparatrum med bl a Centraldator, 

Styrautomat , Radio m m (!'ltkomligt under
ifrän) 

15. Formationsljus (underlättar förbandsflyg 
ning i mörker) 

16. Säkringspaneler 
17. 	 Beväpningsbalkar 
18. 	 Radarhöjdmätare, varningsutrustning 
19. Nosvinge 

32 . Sändare för akustisk lokalisering vid ev ha
veri 

33. 	 Vinge (limmade dubbelskalspaneler) 
34. 	 Manövercylindrar för vingroderstyming) 
35 . Lanternor 
36. Vingroder (limmad honeycom bkonstruk 

tion) 
37. Fenpitotrör (till reservsystem) 

·38. Fena (nedfällbar) 
39. 	 Sidroder (limmad honeycombkonstruktion) 
40. 	 Manövercylinder för sidroderstyrning 

12 13 16 25 21 22 

2 3 5 	 11 6 14 15 26 17 18 19 24 27 
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* * Som tidigare beskrivits i FLYGvapenNYTT, har 
motmedel alltid betraktats som något "utanför" de van
liga vapnen. Man använder det också huvudsakligen i 
defensivt syfte, även om definitionen "defensivt" ibland 
är svår att bestämma. * Hittills vanligast har varit att 
flygplan skickar ut remsor eller IR-facklor, eller startar 
en störsändare först vid attack av fientlig jakt. Ett fartyg 
eller en armeenhet använder motmedel för att skydda 
sig mot attackflyg eller olika attackvapen. * Ett visst 
offensivt användande finns dock redan i och med an
vändningen av eskort- eller bakgrundsstörare, vilket FV
Nytt beskrev i nr 2/80. {{ {{ {{ 

D et är den senare rollen som 
man nu inom USAF har tagit 
fasta på och inkorporerat 

matmedel i den totala attack-kapacite
ten (vilket i och för sig är förvånande 
att man inte gjort tidigare). Detta nya 
tänkande organiseras av ett råd kallat 
"Green Flag" och som lyder under 
Tactical Air Command. Insatsen kallas 
nu för Electromagnetic Combat, för
kortat EC. Den kombinerar vanliga 
motmedel för defensivt bruk, för bak
grundsstörning, störning av kommuni
kation , eldledning, stridsledning m m 
med vanliga vapen såsom bomber 

och robotar. Den ansvarige chefen för 
ett attackuppdrag skall alltså kunna 
välja om han vill bekämpa ett visst mål 
med motmedel eller verkanseld . Man 
anser att man genom denna samorga
nisation av resurserna får en multipli
katoreffekt, cirka sex gånger sin slag
styrka. Detta skulle alltså vara ett sätt 
att uppväga en större fientlig överläg
senhet i antal. 

Det område där 'EC ' främst avses 
sättas in är nedhållandet av fientligt 
luftförsvar. Man anser att det är svårt 
att göra detta med ett enskilt vapen 
eller en speciell taktik. Ett luftförsvar är 

1978 togs F-4G "Advanced Wi/d Weasel" i 
ECM-tjänst . 

ju uppbyggt aven mängd komponen
ter med olika räckvidd och höjdtäck
ning, samt olika st yr- och kontrollmeto
der, alla arbetande på olika frekvens
band . 

Den offensiva insatsen som behövs 
för att penetrera detta måste alltså 
vara lika komplext sammansatt och in
nehålla alla de komponenter av vapen 
och störutrustning som tidigare beskri
vits . Man understryker också vikten av 
att signalspaningen är integrerad i det
ta. Genom den kan man få upplys
ningar om t ex vilka kommunikationer 
som är viktigast för fienden - hur han 
får fram förstärkningar, hur motinsat
ser samordnas, hur jakten leds , hur 
och när startorder ges. Kan någon av 
dessa förbindelser fördröjas genom 
störning under bara någon minut, kan 
detta bli avgörande för utgången av 
attacken . Man kan också genom 
dessa spaningsresultat göra taktiska 
manövrer som spar liv och materiel 
eller disponera sin motmedelsinsats 
på ett optimalt sätt. 

Organisation - 'Green Flag ' lyder un
der "Electronic Warfare Directorate" 
som är placerat på "USAF Tactical Air 
Warfare Centre" (TAWC) på Eglin 
AFB. Uppgiften för TAWC är att utvär
dera totala stridssituationer och inte
grera EC i dessa situationer. Detta 
sker genom att tänkt materiel och tak
tik först analyseras och utvärderas och 
sedan övas praktisk!. Skulle inte utfal
let bli det önskade görs det hela om till 
dess man blir nöjd. 

Ett verktyg för denna utvärdering 
är ett datorprogram kallat "Electro
nic Warfare Evaluation Program" 
(EWEP). Det används för att utvärdera 
motmedlen på TAC:s flygplan . Dessa 
flygplan testas på Eglin, där de får 
flyga i en "riktig" hotmiljö. Man kan 
registrera hur motmedlen och olika 
varnare har arbetat. Dessa resultat 
jämförs sedan i datorn med det önska
de resultatet. Om utrustningen inte 
fungerat tillfredsställande ändras eller 
justeras den och proven görs om. 

En av de större uppgifterna för 
TAWC är att genom underrättelse
verksamhet följa utvecklingen av fient
lig elektronisk utrustning och hur den 
arbetar. Skulle man upptäcka att ut
rustning eller taktik inte längre förmår 
att verka, strävar man givetvis efter att 

Översättning och bearbetning: Bo Frössling, FMV-F:P 
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återställa "ordningen". Taktikändring
ar kan skickas direkt till förband eller 
via "Tactical Fighter Weapons Cen
ter". Nya datorprogram kan skrivas di
rekt av TAWC eller göras av "Warner 
Robins Air Logistics Center". Skulle 
man behöva en helt ny utrustning 
måste den först godkännas av TAC 
och förankras ekonomiskt. Därefter 
görs en provutrustning vid "Aeronauti
cal Systems Division" vid Wright-Pat
terson AFB, som sedan utvärderas av 
t ex TAWC. 

Utrustning. - De flesta tidigare mot
medlen var ofta skräddarsydda för ett 
enda speciellt ändamål eller mot en 
speciell hotradar. 

När de första flygplanen sköts ner 
av SA-2 robotar i Nord-Vietnam blev 
reaktionen snabb. En ny störkapsel 
togs fram och sattes på ett speciellt 
"motverkansflygplan" för luftvärnsro
botar - F-1QO "Wild Weasel". Den 
följdes snart av F-105G 'Wild Weasel' , 
EB-66 med bakgrundsstörare samt 
självskyddskapslarna ALQ-7B och -B7. 
Samtliga flygplan fick även möjlighet 
att ta remsor. 

Också frekvensområdet har utökats 
väsentligt. Från början omfattade det 
bara delar av S-bandet och X-bandet. 
För ca 10 år sedan utökades spektrat 
med K-bandet. Idag måste man även 
ta millimeterbanden, laser och IR
banden samt övriga elektrooptiska fre
kvenser med i beräkningen. Wild Wea
sel-programmet har numera moderni
serats med F-4G och avancerade va
pen som HARM (High Speed Anti Ra
diation Missile). 

De system som närmast står i tur att 
tas i bruk är: 
a) EF-111 med ALQ-99 störsystem, 

ALR-62 robotskottvarnare och 
ALQ-137 självskyddssystem ; 

b) EC-130H 'Comapss Call', som är 
en Hercules-version speciellt ut
rustad med motmedel; 

c) Locust "harassment drone", en 
RPV med signalsökande målsöka
re och laddning för förstörClnde av 
olika sändare; 

d) "Precision Location strike system", 
ett integrerat system . för aliväders

"Green Flag" 

förvandlar tnottnedel 

från defensivt 

till offensivt vapen 

Slutord. - Genom denna nya syn på 
motmedlen har dessa fått den roll och 
plats som de borde ha haft för länge 
sedan, nämligen som ett vapen ibland 
alla andra vapen i den totala arsena
len. Det är först när signalspaning, 
störning, taktik och vapeninsats kom
bineras på ett optimalt sätt som full 
effekt av resurserna uppnås. Det är 
inte otroligt att den tidigare nämnda 
multiplikatoreffekten (6 ggr) kan kom
ma att uppnås. Det enda som förvånar 
är alt detta inte tidigare har ge
nomförts. Det är lätt att hålla med 
TAWC:s chef, general Carey: 

Med början ; år sätts två ECM-för
band upp med EF-111. 

" 60-talet var de interkontinentala robo
tarnas c}rtionde, 70-talet var jaktflygets, dc} 
vi c}tervände till problemen runt luftherra
väldet i ett konventionellt krig utan kärnva
pen. BO-talet kommer att bli telekrigföring
ens c}rtionde. Vad vi gör i dag kommer att 
ha ett avgörande inflytande pc} vc}r krigsbe
redskap under resten av detta sekel. " • 

Denna artikel är en fri och bearbe
tad översättning aven artikel i 
Defense Electronics, okt 1980 
med titeln: "Green Flag Now Defi
nes Electronic Warfare as an 
Offensive Weapon". 

insats med glid- eller frifallande 
bomber. Signaler detekteras av 
ELlNT-flygplan och data skickas till 
en stor dator på marken för bear
betning och insatsbeslut. 
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AKTUELLA SOCKER 

"Red Stars in the Sky" 

... av Carl-Fredrik Geust, Ka gångar begeistrat anmält bok
levi Keskinen, Klaus Nis förlaget Tietoteos elva-delarsse
ka, Kari Stenman. - Tieto rie om finska flygvapnets olika 
teos, PL 40, SF-022211 Es flygplan m m. Nu är det dags att 
poo 21, Finland. 52 sidor, följa upp med första delen av30 FMk. 

sovjetiska flygplan under VK2. 
Denna A4-bok lägger tonvikten 
på bildmaterialet. och det 

FV-Nytt har tidigare i olika om- skall omgående framhållas. att 

det är helt unikt. Flertalet av fo lease" - som krigsbytesflygplan 
tografierna kommer direkt från i en härlig blandning och ofta i 
Sovjetunionen och har alltså tidtypisk krigsmiljö. Den fin
aldrig tidigare blivit presentera ländska texten beledsagas den
de för västvärlden. De som tidi na gång förtjänstfullt av dito på 
gare t ex trodde att sovjetiska engelska, vilket avsevärt förhö
flygplan inte fick bemålas med jer bokvärdet. - Vi önskar bok
stolta texter, förbandsinsigner, förlaget och författarna lycka till 
krigsmålningar eller nedskjut och ser med spänt intresse fram 
ningssymboler få r snabbt revi emot del 2 av "Red Stars in the 
dera sin uppfattning. Här möter Sky". • 
man såväl sovjetbyggda, "Iend- 1. Ch 

En LaG·5 uppsta/ld ; Fcjrsvarsmusee t f Leninggrad 1945_ FlOgs av 'Sov
Jetunionens h/alte' Kn Kosty/ev , som enl fpl-markeringarnlJ noterade 40 
/ufts1rldssegrll' Lagerkransade stJarnemblemel I mlllen bår lex ten "SI8
va " (= åra rykIbarhel) . I Ovrigl dommerar del unika ha/gapel ' Iramlll/_ 

Flera Focke-Wulf FW.190D·6 blev ryssarnas krigsbyte från nazisterna 
vAren 45 i Mar/enburg. Ost-Preussen (nuvarande Molbork , Polen) . Ge
nom dylika lIygplanserovrmgar saml Wlfanga/agande/ av tyska lIygin 
gen/orel m m fick Sov/eLunlonen elf ovarder/Igr 11// kOli på "know how" 
Inlor eflerlrrtgslldens flygmodem,sermg . 

fribärande vingen och skalkon
om amerikanskt militärflyg. Till 
Det har skrivits otaliga böcker 

struktionens genombrott räknas. 
klassikerna hör bl a Caidins bok VK 2 gjorde att den flygteknolo
US Air Force. I dagarna har det giska utvecklingen fick eh näs
kommit ut ytterligare en bok i tan ofattbar skjuts framåt; tryck
ämnet: "Aircraft of the USAF" kabin, jetdrift, area rule . 
med undertiteln "Sixty years in Från flyghistorisk synpunkt 
Pictures" (Paul Ellis, Jane's. har boken en hel del att ge, inte 
Pris 8.95 pund med styva pär minst genom det fina bildmateri
mar, resp 4.95 häftad. - Boken alet med många tidigare opubli
kan beställas och köpas hos Din cerade bilder. Värdefullt är även 
bokhandel = ej av Flygstabens att få vissa flyghistoriska basfak
Info-avd.) ta presenterade på bokens väl

Var och en med de mest ele redigerade sidor. Dessa basfak
mentära kunskaper om ameri ta innehåller bl a hur många ex
kanskt militärflyg hajar till inför den flygteknologiska utveckling sätt det amerikanska militärfly emplar av varje presenterad typ 
bokens titel. Amerikanska flyg en. Bildkavalkaden börjar med gets teknologiska utveckling i som byggdes, när typen var i 
vapnet och "sextio ar i bilder" klassiska Curtiss JN-4D (den stort. Efter VK1 och fram till 30- tjänst samt användningsområ
hänger inte ihop. USA fick sitt som vi för det mesta kallar vid talet levde de flesta i förhopp de. Svensk anknytning har Se
eget flygvapen först 1948: dess dess smeknamn "Jenny") och ning om en ny och fredlig värld. versky P-35 - hos oss J 9 
förinnan tillhörde flyget armE'ln avslutas med McDonnel1 Doug Detta i kombination med ett som bara återstår i två bevara
och flottan. Nå, denna lilla las KC-l0A ., Extender" (det minst sagt bekymmersamt eko de exemplar, i Sverige och USA 
"miss" i benämningen påverkar kombinerade tanknings- och nomiskt världsläge (som san Den senare skänktes av svens
inte innehållet, som är lättsmält i transportflygplanet som utveck nerligen även drabbade USA) ka flygvapnet till USAF Museum 
lagom portionerade bitar. 158 lats ur civila DC-lO och som gjorde att flygutvecklingen i hu i Dayton där den i nyrestaurerat 
flygplan beskrivs. Vart och ett gjorde sin provflygning så sent vudsak stod stilla. Vissa ljus skick intar en hedersplats. • 
hade sin speciella betydelse el som i juli i år). punkter fanns dock och åter Lennarl Berns 

ler markerade ett genombrott i Boken reflekterar på ett bra speglas i boken. Hit kan bl a den 

.. heter en nyutkommen bok 
som varje flyg entusiast och hi
storiker kommer att uppskatta. 
Författaren Gunnar Asklin berät
tar initierat och medryckande 
om tiden 1916-18, då ett litet 
flygförband (detacherat från 
Malmslätt) låg baserat vid Teng
grenstorp i Vänersborg . Avdel

ningen bemannades av 1. 
skyddstruppflygavdelningen och 
ingick i den beredskap Sverige 
måste ha när VK1 härjade in på 
knutarna. Förbandets uppgifter 
skulle i möjligaste mån hemlig

hållas och internt kallades det 
därför "1. hemliga flygavdelning
en" . Personer, händelser och 
flygplantyper passerar revy i text 
och bild, i luften och på marken. 
Pionjärtid som fram till nu nästan 

glömts bort. En nÖdvändig och 
välkommen bok. 

"Vingad Vakt i Väst" erhålls 
portofritt genom insättning av 58 
kr på Göta Flygvapenförenings 
postgironummer: 72 68 36-0_ 
Ange boktiteln på talongen' Och 
namn + adress' • 

Red. 
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Den 30 ju ni 1980 halades F 12 s 
flagga för sista gången Det be
tydde slutpunkten för Kungl Kal
mars flygflottiljs 38-åriga histo
ria . Ett för många tragiskt fak
tum. Glädjande var det dock att 
få i sin hand flottiljens historia , 
utmärkt dokumenterad i ord och 
bild under boktiteln " Vingar 
över Vasaborgen" . Återigen är 
det förfallarparet Gösta Norr
bohm/Bertil Skogsberg som på 
deras välkänt eminenta sätt 
lyckliggör inte bara de "närmast 
sörjande" utan betydligt fler än 
så . Boken är ell kulturhistoriskt 
monument som får det flydda att 

Utmärkt F12-bok 

åter leva upp, och det på ell så 
fängslande och medryckande 
sätt att svensken i gemen unnas 
ta del därav. Gör det l 

F1 2:s liv och leverne i färg och 
svart -vitt . De 38 åren på 164 si
dor. Såväl civilanställda och 
värnpliktiga som flottiljchefer 
kommer till tals. - Strapatserna 
uppbyggnadsåret -42 , kMgs
årens utländska nödlandningar, 
fredsårens inspirerande upp
gång och deprimerande fall, 

närkontakten med "Fredens 
hav" , broderskapet med civilfly
get som blev LiNjeflygs start
ramp , mysteriet med "Bäckebo
torpeden ", enleveringen av 
störtbombaren, Väderskolan i 
vått och torrt , etc, etc. . är alla 
händelser, historier och dråplig 
kuriosa som berättar om varda
gens dramatik i stort och smått. 
Och allt formulerat med smittan
de espri. 

Boken om den unika Kalmar
flottiljen som bara flög 
svenskkonstruerade flygplan av 
erkänd SAAB-kvalitet och hade 
det minsta antalet flottiljchefer 

kostar bara 89 kr (inkl moms och 
frakt). F12-boken beställs hos : 
BM-förlaget, Box 306, 
59500 MJÖLBY, el per tel 
0142/104 18. • 

Red. 

KONTAKTGRUPPEN för flyg
historisk forskning bildades i Gö
teborg 1971 . Ursprungligen ut
gjordes gruppen av några få en 
tusiaster, som tillsammans gav 
ut en anspråkslös stencilerad 
medlemstidning kallad "KON
TAKT" 
,I dag utgör Kontaktgruppen 

med sina 1 200 medlemmar en 
betydande del av de organisera
de flyghistoriskt intresserade i 
Sverige. Genom att satsa alla in
komster från medlemsavgifterna 
på produktionen av 'KON
TAKT' har denna publikation 
ständigt vuxit i kvalitet och vo
lym. "KONTAKT" utkommer fem 

På Filmens Vingar 

. eller "Wings on The Scre
en " , som bokens titel heter på 
engelska och som anmäldes i 
FV-Nytt 1/80, har som mycket 
annat i denna den bästa av värl
dar blivit försenad i utgivningen. 
Denna unika flygfilmsbok - flyg
filmens historia i ord och bild 
aviseras nu i vår utkomma på 
engelska och till hösten på 
svenska (både som del i bokpa-

Temanummer: 

SAAB 18 och J 26 'Mustang' 

gånger per år och varje nummer 
behandlar (i genomsnitt pa 32 
sidor) främst svenskt, militärt 
och civilt flyg - företrädesvis då 
från perioden 1930-60 

Under 1980 utkom två bra te· 
manummer som behandlar tva 
intressanta flygplantyper : 

ket i Bra Böckers regi , och uti 
bokhandeln). Håll ögonen öpp
na efter denna mycket läckra, in
nehållsrika och roliga "uppslags
bok" För den som tycker om 
flyg i allmänhet och dito på bio
duken i synnerhet är författaren 
Bertil Skogsbergs praktverk inte 
bara ett MÅSTE utan även ett 
fynd . Ampra lovord har redan 
strömmat in från sakkunniga 
som förstu der at det färggranna 
A4-alstret . • 

Red 

" KONTAKT" 47 behandlar 
Saab B & T 18. Planets hela 
historia från projekt till våra da
gars bärgning och restaurering 
av ett enda muselexemplar be
skrivs i detalj . Många bra foton , 
detaljerade ritningar och tabell
sammanställningar över samtli
ga exemplar fullständigar bilden 

av flygvapnets sista tvåmotoriga 
kolvmotorflygplan . 

"KONTAKT" 49 avslutade 
den 10:e årgången med att på 
44 sidor berätta den Intressanta 
historien om hur North American 
P-51 'Mustang ' kom till Sverige . 
Även här återfinns den utförliga 
historiken, ritningarna och ta
bellsammanställningarna. Dess
utom publiceras många helt uni
ka foton varav flera i färg för för
sta gången . 

Årsavgiften iKontaktgruppen 
är 60 kr. Adress: Box 40 15, 
42204 HISINGS BACKA Post
giro : 87 28 45-3. • 

AR 

Svenskt jaktflyg, del 1 

Göteborgarna är ett alert släkte. 
I Göteborg har Svensk Flyghis
torisk Förening (SFF) en dyna
misk lokalavdelning . Detta bevi
sas bl a genom deras årskrift 
"Coupe" . 1980 års nr - Coupe 
9 - behandlar i läcker bildkaval
kad svenskt jaktflygs propeller
epok , del 1. Mestadels utsökta 
och tidigare opublicerade bilder. 
Bravol 

1981 planerar man fortsätta 
den inslagna linjen med spa
ningsflyget. Därefter avses 
transport-, skol- och jaktflyg del 
2 att presenteras. (1979 be
handlades bombflygeL ) 

Coupe 9 kostar 16:50, som in
sätts på postgiro 2766 15-2 
med adress Coupe-redaktio
nen. • 

Red 

Framgången med 1980 års 
Flygets Årsbok " I luften" har 
glädjande nog medfört att Liber 
Förlag dristat sig producera ' en 
uppföljare. Huvudredaktören Pet 
Kristoffersson är att gratulera 
denna andra årgång blev ännu 
bättre , något som ganska lätt 
gick att konstatera ( ... trots att 
erhållet recensionsexemplar ba
ra kom som fotostatkopia). 

Boken innehåller 20 digra ka
pitel, varav inte mindre än åtta 
har flyghistorisk anknytning -
utav vilka "Confederate Air For

ce" och B 18-divisionens upp
gång och fall kanske främst loc
kar. Annars måste framhållas 
Sven-Olof Hökborgs högintres
santa opus "Från A20 till JAS" 
och Lars Christoffersons ut
märkta skildring av "Flygutbild
ning på Ljungbyhed" 

En hel del flygsport har beskri
vits i årsböckerna. MEN bäste 
redaktör: När kommer beskriv
ningen om den sportgren som 
givit Sverige de flesta världs
mästarna de senaste 30 åren? 
Vi tänker naturligtvis på den mili-

Ny 'bestseller'? 

tära flyg-S-kamp en' Det kan inte 
handla om en flygjournalistisk 
faute - kapitlet är naturligtvis in
planerat sedan länge? 

1981 års "I Luften" är på 230 
sidor och bjuder på över 300 bil
der. Bokens pris var ierar ; i bok
handeln ca 108 kr , som Flygh is
torisk Förenings medlemsservi
ce 92 kr och för FV-anställda via 
utsedd förbandsentreprenör 72 
kr. • 

Red 

* 
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Före smällen (fr v): Lennart Jönsson (F12), Kurt Nilsson (F17), Karl-Erik 
Fahlström (F4) samt dykbasen Lennart Löving (f d F12). 

Bärgningsdykare röjer skjutmål 

En gång årligen röjs F4:s skjut
måi vid Bynäset av F4:s måIper
sonaI. Målet stängs och ett nog
grant sökande efter blindgånga
re vidtar. Eftersom skjutmålet 
gränsar till Storsjöns vatten kal
lade C F4 på FV:s bärgningsdy
kare för att få även vattenområ
det rensat. 

Inom en zon 35 m ut från land 
och längs en 500 m lång strand
remsa lyckades under en dryg 
vecka fyra dykare oskadliggöra 
några hundra blindgångare 
mest automatkanonammunition 
- på ett djup varierande från 
1 - 7 m. Utanför detta område är 
botten mjuk, eventuell ammuni
tion sjunker och försvinner i vat
tenslammet. 

Hela området delades in i ru
tor (10 x 35 m) med hjälp av vitt 
plastbindgarn som sänkts till 
botten. Varje ruta undersöktes 
noggrant genom att dykarna 
simmade på linje och plockade 
upp en del lättare ammunition, 
medan grövre markerades och 
sedan sprängdes på plats. Anta
let rutor blev 48 och dykarna till
bragte ca 80 tim i vattnet. 

Ansvarig röj- och dykledare 
har varit 1. flygverkmästare Lö
ving (F12) som utförde röjning
en med hjälp av dykunnig tek
nisk personal från F4, F12 och 
F21 

I uppgiften ingick också att 
undersöka vattnet runt Asön, en 
liten ö som var F4 bombmål un
der störtbombepoken på gamle 
"Bjuggis" tid (= 40-talet). - Re

dan 1979 var FV:s bärgningsdy
kare där och gjorde några re
kognoseringsdyk och fann en 12 
kg bomb samt en del av 50 kg 
minbomb, som båda oskadlig
gjordes. Ön har under senare år 
blivit ett omtyckt mål för båtfol
ket i Storsjön och C F4 vill ta sitt 

vilket alltid är en av förutsätt
ningarna för att resultatet skall 
bli bra. Den största svårigheten 
var kanske att kunna skilja på 
övningsammunition och skarpa 
blindgångare. Man plockar näm
ligen inte hur som helst med 
sånt skrot, som av ålder ibland 

vid anslaget i målet trängde in i 
en tändhatt. Resultatet blev an
tingen "Pang" eller blind
gångare". 

Metoden att oskadliggöra slikt 
går till så att en dykare går ner 
och placerar en röjningsladd
ning, bestående av sprängdeg, i 
nära anslutning till bomben. 
Laddningen apteras med pen
tylstubin som dras till ytan eller 
land. Pentylstubinen apteras 
med tändhatt och krutstubin. 
Krutstubinens längd avpassas 
så att man efter tändning får er
forderlig tid att med båt avlägs
na sig till säkerhetsavstånd. 
Efteråt kontrolleras att blind
gångaren är oskadliggjord. 

FV:s bärgningsdykare har an
nars som främsta uppgift att bär
ga flygplan som hamnat i vatt
net. Organisationen är fastställd 
genom TFG 780227 och lyder 
under CFV (FS/Fh). • 

Bengt Nordh. F4 

FV:s dykorganisation 

ansvar och säkerställa vattnet 
kring ön så att ett besök där blir 
helt riskfritt. Dykarnas antal un
der Asön-perioden har utöktas 
till sex. Tillförsel sker från F14 
och F17. 

"Uppdraget var inte svårt", 
tyckte Löving, "men lite små
knöligt och tidskrävande. Man 
kan inte gå fram som ett yrvä
der. Vädret visade sig från sin 
allra bästa sida, vattnet var un
derbart rent och med god sikt, 

är omöjligt att identifiera p g a 
rostbildning. Den ammunition vi 
väntade oss finna kring Asön 
var rariteter från 30-talet - t ex 
12 kg sprängbomb m/37, för
sedd med dåtidens finessrör. 
Bomben var centrifugalsäkrad, 
dvs var försedd med snedställda 
vingar som bringade den i rota
tion, vilket i sin tur hade till följd 
att ett par fjäderbelastade vikter 
slungades ut i periferin och läm
nade plats för slagstiftet, som 

Dyktl] 
F 21 

Dykbefäl 
Dykled 
Dykare 

Dyktl] 
F12117 

Dykbefäl 
Dykled 
Dykare 

Den 11 december 1980 förrätta
des examen vid Flygvapnets 
Kompaniofficerskurs KK1, vid 
Basbefälsskolan (BBS), F14 i 
Halmstad. I närvaro av bl a CFV 
utexaminerades 27 elever, var
av 12 flygförare. Detta var den 
sista kursen i sitt slag vid F14. 
Två återstående KK1-kurser 
kommer att förläggas till F20 i 
Uppsala 1981/82 pga F14:s 
övergång till ny befälsordning 
(NBO) 1981. 

Under åren 1973-80 har där
med i runt tal 500 nya kompani
officerare utexaminerats vid 
F14, om man inräknar alla de f d 
fältflygare som genomfört denna 
utbildning för långtidsanställ
ning. 

f) 	 Under samma tidsperiod har 150
ta/ civilmilitära kofleger genomfört 
st1vlJf allmänmifitär som teknisk ut
bildning för ffygverkmiist8re, ocksi1 
vid F74. 

1973 förelåg en ganska radi
kalt omarbetad kursplan för 

F14 examinerar 500 

kompaniofficersutbildning ge strids ledare, luftbevakare, sig
mensam för yrkeskategorierna nalister, trupputbildare och flot
flygförare, flygnavigatörer, tiljpoliser. Samitidigt tillträdde ett 

BetygslIstans toppar kom frlln F17. Fr v: Kurstvllan Jan Johansson, 
kursettan Lars-Håkan Gunnarsson samt kurstrean Jan Landin, Spa
nlngspiloter, redan som fältflygare av kompoff:s grad. 

nytt lärarlag om 6-7 kompani
officerare med olika fackinrikt
ning och bakgrund. 

Under 16 kurser har ett gott 
samarbete utvcklats och en god 
laganda - grundlagd under övlt 
"Totto" Wahrgrens ledning 
vuxit fram inom lärarlaget. 

Att blanda elever av olika ka
tegorier i samma kursomgång 
har visat sig gynnsamt för sam
arbetet genom ökad kunskap 
och därmed ökad förståelse för 
varandras specialiteter. Med 
återkoppling genom öppen och 
ärlig dialog mellan elever och 
kursledning har utbildningen ef
ter hand förbättrats och nått hög 
nivå. 

När nu lärarlaget splittras för 
omorganisation inför ny befäls
ordning ser vi naturligtvis framåt 
mot nya uppgifter, men med oss 
har vi minnen och erfarenheter 
från KK1-utbildningen som är 
oss till både nytta och glädje i 
alla lägen. Vi är övertygade om 
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Axel Carteson, intendent för Som ordförande omvaldes 
Flygvapenmuseum på Malmen teknologi doktor Lars Brising. 
utanför Linköping , har tilldelats Lennart Berns (som flyttar till 
1980 års Söderbergs-plakett för övervakningskommissionen 
framstående flyghistorisk insats. Korea) ersattes som sekreterare 
Söderbergs-plaketten är Sveri av kapten Sven Scheiderbauer. 
ges förnämsta utmärkelse i sitt Redak1ör och ansvarig utgivare 
slag. Axel Carleson fick den för för föreningens ambitiösa publi
sitt outtröttliga arbete att trots kationer är Rolf Westerberg . 

kompak1 byråkratiskt motstånd 
åstadkomma en byggnad för de Svensk Flyghistorisk Förening 
svenska mililtärhistoriska flyg (SFF) har i dag ca 2 000 med
samlingarna. Sverige har en lemmar. spridda över hela lan
även med internationella mått det. Föreningen ger ut Flyghis 
synnerligen representativ sam torisk Revy och Flyghistoriskt 
ling gamla flygplan som nu står i Flygvapenmuseums Inlendenl Axel Carleson (I h) lar emol 1980 års Sö Mtmadsblad samt ordnar före
kallförråd eller andra olämpliga derberg-plakett av Instiftaren själv, flygpionjären m m, m m Nils Söder dragsaftnar i Stockholm, Göte

berg. - Folo: Peler Liander.utrymmen . En del plan tvingas borg , Malmö, Ronneby och Ös
stå ute året om. tersund . Den 8 januari 1981 fyllFlyghistorisk belöning Axel Carleson fick plaketten i de föreningen 20 år . - FV-Nytt 
samband med att Svensk Flyg på Blekinge flygflottilj i höstas. ta Norrbohm som hederledamot gratulerar l • 

historisk Förening hade årsmöte Samtidigt invaldes överste Gös- i föreningen. LB 

1982 kommer TV 1 att satsa på 
en brett upplagd dokumentärse
rie om svensk flyghistoria . In
spelningarna börjar redan på 
senvintern 1981. Förutom ny
tagningar kommer en stor 
mängd hittills opublicerat doku
mentärmaterial att ingå. Huvud
tema är det svenska flygvapnets 
uppbyggnad. Allmänflyget (som 

STOR TV-SATSNING 

PÅ SVENSK FLYGHISTORIA 


det företräds av KSAK) kommer nets förband samt Flygvapen
också att skildras från flyghisto museum kommer att beröras av 
risk synpunkt . Några av flygvap- inspelningarna. 

Bakom programsatsningen 
står TV-producenten Peter Bil
ling och major Lennart Berns, 
FV. De svarar tillsammans för 
ide, manus, research och pro
duk1ion . I redaktionen ingår flyg
pionjären och flyggeneralen Nils 
Söderberg, som också medver
kar i rutan . • 

Red. 

Ett unikt tillfälle att få studera 
amerikansk flyghistoria på nära 
håll får de som följer med 
Svensk Flyghistorisk Förenings 
(SFF) resa till USA i höst. Re
san, som äger rum mellan 3-18 
oktober, går till delvis samma 
platser som den uppskattade re
san hösten 1979. 

Man avser besöka Old Rhine
beck Aerodrome och där i luften 
avnjuta flygplan från första 
världskriget. Flera av dessa har 
setts i TV :s utmärkta serie om 
flygets historia. Amerikanska 
flygvapnets museum i Dayton/ 
Ohio, besöks under två dagar. 

att vi inom kompoff-kollektivet 
med dess anor kommer att kun
na hävda oss väl vid övergång 
till gemensam yrkesofficerskår 
om ett par år. Vi lärare är stolta 
över att ha fått medverka i den
na utbildning aven befäls kår 
som kännetecknats av allmän 
duglighet, skicklighet i yrket 
samt ansvarskänsla och lojali
tet. • 

Kn PaulOskarsson, G unn ar Felrbor[i 

Res med till USA! 

Denna B-24 'Liberator' från HarIington, har bl a kvarstannat i minnel från 
1979 års succe-resa . - Foto: Christer Side löv. 

Varje år anordnar Confederate 
Air Force (CA F) en fyra dagars 
flyguppvisning . Detta skådespel 
blir en av resans höjdpunkter. 
CAF flyger från en flygplats i 
sydligaste Texas som heter Har

lingen. Bland de flygplan som 
där ses flyga märks B-17 'Fly
gande Fästning' , B-29 'Super 
Fortress' , P-51 'Mustang', Cor
sair och många, många andra . 

Världens kanske förnämsta 

flygmuseum det i Washington, 
National Air and Space Muse
um, kommer också att besökas. 
Så även de samlingar av flyg
plan som tillhör museet men 
som inte får plats där utan på 
Silver Hill. 

Den som är intresserad av re
san kan vända sig till sekretera
ren i Svensk Flyghistorisk fören
ing, Sven Scheiderbauer, som 
antingen nås via MHS/FHK (tel: 
08-242560) eller via SFF:s ad
ress, Box 308, 101 24 Stock
holm . • 

Red 

PR med 'Team 61' 

FV har bl B ett litet ambitiöst järr.
gäng som turnerar Sverige runt p å 
somrarna och sprider 'good will' 
med helproffsig luftcirkus. I Bul/dog
laget ingår (fr v): Flygtekniker Yngve 
NIlsberg, ekvilibristpiloten Kurt 
Gustavsson, l. flygverkmästare 
Willy Grankvist samt flygtekniker 
Tommy ChristIansson. Al/a från F5. 
- Bra gjort! Fortsätt så ' • 
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25 flygpojkar anlände medio juli 
1980 till FlO. De skulle vara med 
om en fortsättningskurs till tidi
gare sommarkurs för flygpojkar . 
Utbildningen varade i tre veckor. 

Flygpojkar är flygvapnets 
egen ungdomsverksamhet och 
ingår i rekryleringsarbetet. 
Dessa 25 flygpojkar hade utvalts 
från andra flottiljers tidigare 
sommarkurser. De var alltså 
mognare, varför de fick en för
djupad utbildning i bl a k-pistens 
handhavande m m. Vidare fick 
de utbildning i navigering, där de 
själva fick planlägga och leda en 
navigeringsrunda på 30 min 
med SK 50 och en van flygförare 
vid spaken. Flygpojkarna hade 
gjort mycket noggranna beräk
ningar och skötte flygnavigatörs
jobbet med gott resultat. Före 
själva flygningen utbildades ele
verna i meteorologi och flygsä
kerhet. Ett annat uppskattat in
slag i kursen var simulatorflyg
ning. Tyvärr fick inte alla ge
nomföra denna, då simulatorn 
behagade haka upp sig. 

Ett studiebesök gjordes vid F5 
i Ljungbyhed , där Fl0:s flygpoj
kar mötte F5 :s yngre flyg pojkar i 

Flygpojkar på F1 0 

en fotbollsmatch . Dagen avslu
tades med bad på Ljungbyheds 
friluftsbad . 

En dag fick de 25 en flygtu r 
med en DC-3:a till Kungsängen 
och därifrån gick transport till 
Kanotcentret i Katrineholm . De 
skulle ut på en 4-dagars kanot
tur på sjöar och vattendrag i 
trakten runt Katrineholm. Efter 
instruktion om kanotens hand
havande, delade de upp sig i fy
ra grupper och gav sig iväg ner 

för Tisnare kanal. En kanot i var
je grupp utsågs tillledarkanot 
och fick stå för navigeringen un
der en dag. Färden gick vidare 
in i sjön Tisnaren. Längre fram 
på den uppgjorda turen blev de 
tvungna att bära sina kanoter 
och packning vid passage av 
forsar och kraftstationer, vilket 
satte samarbetsförmågan i 
gruppen på prov. Flygpojkarna 
bodde två och två i tält. Var och 
en fick själv stå för mathållning

en. Valet av lägerplats var inte 
alltid så lätt. Vid ett tillfälle råka
de de slå läger i ett område där 
rödmyror hade tagit marken i be
sittning. Tälten fick rivas och ny 
plats uppsökas . 

Vädret under färden var strå
lande och bjöd på fina kvällar då 
man satt runt lägerelden och 
pratade och grillade korv. Tillfäl
le till bad gavs under hela turen. 
Pä fjärde dagens eftermiddag 
kom de 25 tillbaka till Kanotcent
ret , där kanoterna rengjordes 
och återlämnades. Hemfärden 
gick via Fl 3 med övernattning 
samt DC-3-transport till FlO. 

Resten av kurstiden ägnades 
åt att återställa uttagen materiel 
i ursprungligt skick. Städning av 
logement och inlämning av utta
gen materiel. Sista kvällen sam
lades alla på plutonofficersmäs
sen, där man drack kaffe och åt 
tårta samt delade ut diplom. 

Som kurschef kände jag mig 
nöjd med kursen och flygpojkar
na. Alla 25 hade gjort bra ifrån 
sig och syntes mycket nöjda. 
Därför tror jag också att flera av 
dem kommer tillbaka till flygvap
net på något sätt. • 

Hans Ahrlzil/g. FlO 

Central ungdomsutbildning 

FlO har under flera år, som en
da utbildningsmyndighet hittills, 
genomfört central ungdomsut
bildning under två veckor direkt 
efter skolavslutningen. Ung
domsutbildningen är uppdelad 
på dels en instruktörskurs för 
äldre ungdomar, dels en flottilj
kurs för yngre . Eleverna är ett 
urval av de bästa från våra 27 
flygvapenföreningar och de kal
las FVRF-ungdomar (FVRF = 

Flygvapenföreningarnas Riks
förbund). 

Till FlO kom i juni inte mindre 
än 77 FVRF-ungdomar av 80 
anmälda - ett bra resultat. För
läggning skedde i K23 och lek
tionssalen i skolhuset. - Kurs
chef för de 32 eleverna i instruk
törskursen var erfarne kapten 
Ryno Nygren. Han hade god 
hjälp av vpl öfu Mats Jönsson 
och vpl f j Krister Sörhede från 
Skånes Flygvapenförening. 
Dessa instruktörselever kämpa
de under de två veckorna med 
smittande entusiasm och glö
dande intresse trots en stekhet 
sol utanför lektionsalsfönstren. 
Kurschef och instruktörer fick 
satsa minst 110 proc för att sva
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ra upp mot kraven på den utbild
ning och de kunskaper dessa 
ungdomar ville ha. Ungdomar
nas uppgifter var både arbet
samma och krävande. Men lik
väl visade de aldrig några sura 
miner, kanske tack vare den fina 
kamratandan i kursgänget. 

De 45 eleverna som uttagits 
till den eftertraktade flottiljkur
sen, hade endast genomfört en 
grundkurs på hemorten under 
vinterhalvåret. Flottiljkursen led
des av kn Göran Eneström, 
kurschef och dessutom utbild
ningsledare för båda kurserna. 
Flotti ljkursen uppdelades på tre 
avdelningar med instruktörerna 
serg Jan Jarzelius, vpl fk Jan
O/of Krantz och vpl f j Sven Ove 
Andersson. De båda sista från 
Skånes Flygvapenförening. 

Flottiljkurseleverna fick en 
verkligt fin utbildning och inblick i 
en jaktflottilj tack vare de duktiga 
instruktörerna samt med god 
hjälp av flottiljens egen personal 
på olika arbetsplatser. 

Ungdomarna i båda kurserna 
stortrivdes på F 1 O, där skolled
ningens goda förarbete för att 
ordna en flygtur för alla innebar 

en uppskattad flygning med DC
3 över den vackra Bjärehalvön. 
En annan dag åkte man buss till 
Hässleholm för studiebesök på 
Göingemässan med försvarsut
ställning och senare blev det 
studiebesök på Malmö Muse
um , Tekniska museet med flyg
avdelning samt Kommendant
huset med bl a foto kavalkad 
från beredskapstiden på Bull
tofta. 

Skolledningen hade förberett 
vissa övningar i samarbete med 
F5 :s frivilligoff , mj Bäckman . 
Man genomförde skjututbildning 
på Horsakärrs skjutbana och en 
krävande bivackövning i tält 
med överfall och annat spän
nande. Som avslutning gjordes 
ett studiebesök vid F5. Sista 
kvällen på FlO samlades alla till 
en gemensam middag i stora 
matsalen, där kökspersonalen 
hade ordnat festliga långbord. 
Vid tårtan med kaffe eller läsk 
skedde prisutdelning i många 
olika grenar, där den bästa kan
ske var segern i fotbollsmatchen 
mot lärarna. 

Då alla elever, kurschefer och 
instruktörer lämnat FlO kunde 
skolchefen mj Henry Ohlsson 
och skoladjutanten kn Kjell Au/in 
vara nöjda med en lyckad som
marutbildning med goda erfa
renheter av vpl instruktörer och 
samarbetet mellan F10 och 
F5. • 

Henry OhL,son . FlO 

Vinterutbildning för 
"sydlänningar" 

Hur och var skall man ordna en 
veckosluts-vinterkurs för frivillig
värnpliktiga ur Skånes och Nis
sans Flygvapenföreningar på 
billigaste sätt? Med krav på ser
vice av fordon, vapen, ammuni
tion , skjutterräng, förplägnad 
och gratis förläggning? Med till
gång till lämplig skidterräng? 

Jo, efter alla förfrågningar un
der planeringen blir svaret, att 
F4 , Östersund kan erbjuda detta 
men över ett veckoslut mellan 
utryckning aven vpl-omgång 
och inryckning av nästa. Alltså 
är tidpunkten låst. 

Då gäller att nästa förutsätt
ning uppfylls, nämligen transport 
med hjälp av flygvapnets för
nämliga flygtransportorganisa
tion. Och just det veckoslutet? 
Allt ordnar sig till slut' 

Fredagen den 28 mars fick ett 
40-tal frivilligvärnpliktiga från 
Trelleborg till Falkenberg möjlig
heten att uppleva en fin flyg
transport med två av flygvap
nets outslitliga DC-3:or från FlO 
till F4 . Från tö till snö' Och så 
gällde det att snarast ordna till 
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Den första regionala vinterkur
sen för FVRF-ungdomar ur Skå
nes och Nissans Flygvapenföre
ningar arrangerades av FlO un
der sport lovet i februari på Rom
mehedslägret, Borlänge. Ett 40
tal ungdomar ur vinterns fortsätt
ningskurs och grundkurs Is del
tog . Målsättningen var att ersät
ta den tidigare möjligheten för 
ungdomar ur Flygvapenföreing
arnas Riksförbund (FVRF) att 
delta på någon FBU-vinterkurs . 
Att finna en lämplig plats, som 
också var disponibel under 
sportlovet, var inte lätt. 

Rommehedslägret har verkli
gen många fördelar. Det ligger 
vid Borlänge flygplats, har la
gom vinterterräng i närheten, till - . 
gång till kronans mark, skjutba
na omedelbart intill och en ut
märkt matservering på Dala Air
port, som flygstationen kallas. 
Förvaltningsmyndigheten I 131 
Fo 53 i Falun var mycket tillmö
tesgående med allt och hade en 
utmärkt representant i lägerche
fen på det stilfulla och anrika 
lägret. 

Vinterkursen kombinerades 
med en ledarskapsutbildning för 

kronans stålkantade skidor. De 
flesta behövde skidutbildning l 

Det gick bättre och bättre. Vad 
sägs om resultatet av lördagens 
skidskytte (2 x 3 km med 6 + 6 
skott på 100 m avstånd med 
kpist) nämligen 26 guld- och 15 
silvermärken . 

En positiv nyhet blev " Murk

FVRF-ungdomar iRommehed 

"lan med god mat och fin servi
ce. Ett överväldigande lunchpa
ket till deltagarna för söndagens 
bussresa med "egen" bussföra
re till Are och skid- och natur
upplevelser. Dock utan sol, men 
det gav istället en tankeställare 
om fjällterräng under sämre vä
derförhållanden. 

Under måndagsförmiddagen 
återlämnades all materiel och 
fordon. Därefter hade vi ge
nomgång och prisutdelning för 
skidskyttet samt fick tillfälle till 
ett varmt tack till F4:s frivilligoHi
cer, som inte sparat sig för att ge 
oss det bästa möjliga utby1e av 
vistelsen. 

Den 31 mars återvände delta
garna till FlO efter ännu en fin 
flygtransport med DC-3 :orna 
och tillfälle att se några av våra 
fina museiflygplan på Malmen 
och med många positiva minnen 
och tack till F4 och CFV samt 
hopp om att komma med nästa 
gång också. • 

Major H en ry Ohlsson, Fl O 

ett lO-tal frivillig-värnpliktiga ur 
Skånes och Nissan Flygvapen
föreningar . - Kursledningen ut
gjordes av kurschefen, major 
Henry Ohlsson, och två med
hjälpare. 

Flygtransporten från Fl01 
Ängelholm till Borlänge flygplats 
blev en särskild upplevelse för 
ungdomarna, som aldrig upplevt 
flygvapnets pålitliga och nästan 
outslitliga DC-3:or. Och solsken 
från en klar himmel alla dagar 
med ca -200 på morgonen och 
2- 3 minus mitt på dagen . 

Maten på Dala Airport var top
pen, men vid första lunchen blev 
personalen nästan chockad , då 
våra normalt matfriska och nu 
dessutom hungriga ungdomar 
bjöds på köttbullar. - Under bi
vackövningen över en natt i tält 
med ett kallt snölandskap i 
månljus fick ungdomarna 
många erfarenheter och lärdo-

Vid ett regeringssammanträde 
våren -80 utsågs Förenade 
Fabriks-Verken (FFV l Under
håii) i Arboga till riksmätplats 
för elektriska växelströmsstor
heter inom högfrekvensområ
det. Statens Provningsanstalt 
och FFV delar därmed på riks
mätplatsansvaret i landet när 
det gäller elektriska storheter. 

Den nya riksmätplatsfunk
tionen kommer att placeras vid 
FFV:s normalmätrum i Arboga, 
som sedan flera år är auktori
serad mätplats för flertalet 
elektriska storheter. Riksmät
platsansvaret skall omfatta föl 
jande storheter och frekvens
områden : 

Spänning > 1 MHz 
Ström > 100 kHz 
Effekt > 1 MHz 
Impedans > 1 MHz 

mar med hjälp av våra duktiga 
värnpliktiga instruktörer. Då blev 
det förstås inga köttbullar, men 
kronans konserver smakade 
mycket bra. 

I Maserhallen, Borlänge, fick 
ungdomarna under instruktörer
nas ledning dels genomföra sim
ning, dels försöka erövra livräd
darmärken. Denna dag besök
tes också Ornässtugan, där 
ungdomarna under sakkunnig 
ledning lotsades fram genom 
den tid, då Gustav Vasa for ge
nom Dalarna och gästade 
Ornässtugan på sin flykt undan 
danskarna. 

Höjdpunkten blev nog ändå 
den underbara vintersöndagen 
med långtur i strålande sol och 
klar luft på härlig vit snö uppe på 
höjderna några mil från Bor
länge. Smörgåsarna och chok
laden smakade extra gott vid 
lunchpausen i solgasset. 

FFV RIKSMÄTPLATS 

Reflexionsfaktor 
Dämpning 
Strål n i ngstäthet 
Brus 

Sedan några år har man i 
Sverige en mätplatsorganisa
tion med uppgift att betjäna in
dustrin och annan verksamhet 
med behov att mäta med rikti
ga mått. I organisationen ingår 
två slag av mätplatser, riks
mätplatser (RMP) och auktori
serade mätplatser (AM P). Riks
mätplatserna ansvarar för lan
dets primärnormaler - riks
normalerna. De auktoriserade 
mätplatserna kalibrerar regel
bundet sin mätutrustning vid 
riksmätplats och kan därige-

Näst sista dagen började med 
ett intressant studiebesök på 
Domnarvets Järnverk i Bor
länge. Det var både lärorikt att 
se tillverkningen och uppleva 
den speciella arbetsmiljön . Där
efter intogs den medhavda lun
chen på Lugnets skidstation 
Falun innan några prövade pä 
skidspåren kring Lugnet i strå
lande sol, medan andra kostade 
på sig utförsåkningens tjusning i 
slalombacken. Sista kvällen 
samlades alla ungdomar och in
struktörer på den gamla och 
mycket välbevarade oHicers
mässen för en stunds informa
tion med bilder om Romme
hedslägrets historia, framfört på 
ett inspirerat sätt av övlt Isacs
son , I 13, och en avslutande 
"bullfest". 

Den sista dagen började lika 
klar och kall med sol som alla 
tidigare. Efter all materielvård 
och städning intogs den sista 
lunchen på Dala Airport före fo 
tografering framför de väntande 
DC-3:orna - med charterflyg 
plan till Las Palmas som kon
trast i bakgrunden. När vå ra 
flygplan lämnade Borlänge flyg
plats med kurs mot Ängelholm 
var det med blandade känslor 
och många minnen och erfaren
heter från den första vinterkur
sen på Rommehedslägret. 

Detta gamla fina utbildnings
läger upprustas en bit i taget och 
bedöms vara lämpligt för ytterli
gare vinterkurser med FVRF
ungdomar. FlO har för säker
hets skull redan bokat in sport
lovsveckan 1981 hos I 13/Fo 53 , 
Falun. • 

Henry Ohlsson, FLO 

nom garantera att deras mät
ningar görs med internationellt 
riktiga måttenheter. 

Försvarets forskningsanstalt 
(FOA) har tidigare fungerat 
som riksmätplats för högfrek
venta, elektriska växelströms
storheter. I samband med att 
delar av FOA omlokaliserades 
till Linköping medio 1978 upp
hörde denna verksamhet 78
01-01 . FFV, som sedan flera år 
är auktoriserad mätplats, an
sågs vara den instans som var 
mest lämpad som ny riksmät
plats. 

FFV utför både reparation 
och kalibrering av elektroniska 
mätinstrument. Detta innebär 
att servicen är heltäckande. En 
rad industrier har upptäckt 
denna fördel och utnyttjar i allt 
större utsträckning FFV som 
stödresurs. • 
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Flygvapenföreningarnas riksför Resultat lagtävlan: 
poängbund (FVRF) och F13 arrange

1) FOLKARE 1965,0 
ar i åtta grenar för pojkar i åld
rade 19BO-05-31 -06-01 tävling

2) VÄSTMANLAND 1846,75 
rarna 15- 19 år. Tävlingarna ge 3) SKARABORG 1843,3 
nomfördes i huvudsak vid F13 4) SKÅNE 1776,25 
Malmen/Linköping . Punktorien 5) STOCKHOLM 1752,5 
teringen var dock förlagd till trak 6) NORRKÖPING 1746,25 
terna av Borensberg . 7) GÄSTRIKE 1732,25 

Central utbildningskontroll av B) UPPLAND 1727,25 
FVRF-ungdom utförs årligen se 9) NORRA SMÅLAND 1725,25 
dan 1977 i form av fälttävlan om 10) VÄSTERBOTTEN 1720,75 
fattande följande tävlingsgrenar: 11 ) SALA 1647,5 
Ls-kunskap (teori), flygplan 12) NISSAN 1639,5 
igenkänning (teori), försvarskun 13) GÖTA 1635,75 
skap (teori), sjukvårdstjänst 14) TJUST 1611,0 
(teori och praktik), banskjutning 15) HÄLSINGE-DALA 1586,0 
med gevär m/96, målkast (hand 16) GRIPSHOLM 1566,0 
granat), punktorientering samt 17) SYDÖSTRA SVERIGE 153B,5 
terränglöpning. - Tävlingen om 1B) VÄRMLAND 1524,25 
fattar lagtävling sammanlagt där 19) GOTLAND 1512,5 
de tre bästa deltagarna ur varje 20) NORRBOTIEN 1374,75 
flygvapenförening i resp täv 21) V ÄSTERNORRLAND 1370,5 
lingsgren räknas samt en indivi
duell tävling sammanlagt. 

De tävlande har under inneva
rande utbildningsår deltagit i 
Grundkurs eller Fortsättning
skurs i resp flygvapenförenings 
regi . Tävlingen utgör en stimule den individuella tävlingen vann 
rande slutpunkt på utbildningen Torbjörn Und (Folkare) med Mi
samtidigt som CFV får ett be kael Myrzell (Folkare) på andra 
sked hur utbildningen utfallit. plats och Christian Winje (Ska

Bland de 21 deltagande lagen vann Folkare flygvapenförening . från Västmanland och på tredje raborg) på tredje plats. • 
- med fyra deltagare per lag - På andra plats kom föreningen föreningen från Skaraborg . - I J-E Jonsson , F j] 

Det segrande laget - FOLKARE, (stående fr v): Mikael Myrzell, (lagleda
ren Peter Lasen), Tommy Runesson; (knästående fr v): Krister Hel/ander, 
Torbjörn Lindh. - Foto: Rune Rydh. 

FVRF-pojkar på Malmen 

"Vi är klart positiva till ett ökat samarbete: SLK och FVRF" 

Vid en planeringskonlerens på 
Gotland i början av 19BO var ett 
50-tal personer samlade. Repre
sentanter från utbildningsavdel
ningen på Flygstaben, F13 och 
frivilligorganisationerna SLK och 
FVRF diskuterade ett ökat sam
arbete för att utnyttja sina resur
ser på utbildningssidan på ett så 
eHektiv1 sätt som möjligt. 

Major Kjell Helmersson och 
byråassistent Ullabritt Carlsson , 
utbildningsavdelningen Flygsta 
ben, förbundslottachef Gunhild 
Svanberg, Östgöta Tjusts Lotta
förbund, förbundslottachef Borg
hild Landen, Norra Smålands 
Lottaförbund och överstelöjtnant 
Karl Ljunge, F13 redovisar här 
sina synpunkter på ett ökat sam
arbete inom frivilligverksam
heten. 

FVRF (Flygvapenföreningar
nas Riksförbund) har i dag ca 
8000 medlemmar, varav 5 500 
är värnpliktiga (värnpliktigt befäl 
och meniga) , medan övriga 
medlemmar är av andra katego
rier , t ex lottor. SLK (Sveriges 
Lottakårer) har ett medlemsan
tal på ca 60000, därav 5500 
flyglottor. Som lotta har man 
kontrakt med SLK, men hon kan 

dessutom vara medlem i en flyg
vapenförening. 

• Major Kjell Helmersson, 
Flygstaben . -- "Överbefälhava
ren har gett ut sin "Grundsyn på 
den frivilliga försvarsverksamhe
ten " I denna skrift uttrycker ÖB 
önskemål om att man från frivil
ligorganisationernas sida ska 
samordna sin verksamhet för att 
på bästa sätt utnyttja tilldelade 
resurser. Inom FV ser vi det 
också som en mycket stor för
del , om man kan samordna ut
bildningen för lottor och värnplik
tiga inom samma krigsförband . 
Inte minst gäller detta persona
len i luftbevaknigstjänst, som 
ska tjänstgöra gemensamt i luft
bevakningstorn (Ls) eller i luftbe
vakningsgruppcentraler (Lgc). 
De får möjlighet att lära känna 
varandra och tillsammans lära 
sina uppgifter i fredstid. Det ska
par en fin förbandsanda och 
samhörighetskänsla inom grup
pen och det egna förbandet. 

Vad gäller rekryteringen för 
frivilligverksamheten , som är an
knuten till flygvapnet , har det va
rit en klart positiv trend under 
70-talets senare hälft för FVRF. 

Även SLK:s rekrytering av lottor 
till FV har de senaste fem åren 
kraftigt ökat. Anledningen till 
detta är till viss del, att man från 
FV:s sida försökt att anpassa sig 
till samhället i övrigt och tagit 
hansyn till lottornas mÖjlighet att 
förlägga en del av sin lediga tid 
för utbildning utom hemorten. Ti
digare 3-veckorsutbildning har 
minskats ner till 2 veckor, med 
resultat att man därigenom har 
fått något äldre lottor och i viss 
mån mera medvetna om sin för
svarsinsats . " 

• Byråassistent UI/abritt Carls
son, Flygstaben : - "Den stora 
biten inom SLK:s verksamhet är 
den optiska luftbevakningen. 
Därtill kommer tjänstegrenarna 
samband-, förplägnad-, sjuk
vård- , underrättelse- och perso
nalvårdstjänst . Inom den optiska 
luftbevakningen finns olika typer 
av tjänster. Lottor tjänstgör bl a 
på Is (l uftbevakningsstationer) , 
där de rapporterar in flygverk
samhet och verksamhet på mar
ken exempelvis luftlandsättning, 
robotnedslag, haverier m m. 
Dessa rapporter skickas vidare 
till ett Lgc (Iuftbevakningsgrupp

central), där uppgifterna sam
manställs och förs vidare till LIc 
(luftförsvarscentralen) för vidare 
åtgärder inom stridsledningen. 
Inkomna rapporter är av intresse 
inte bara för FV. Även luftvärnet , 
industrier och civilbefolkningen 
blir varnade om ett fientligt an
grepp är att vänta inom landet. 

Redan tidgiare har både man
lig och kvinnlig personal beman
nat luftbevakningsstationer. Det 
nya, som kommer att införas, är 
att man på ett och samma Is kan 
placera både manlig och kvinn
lig personal , Med blandad per
sonal når man syftet, nämligen 
att få bemanningen lokalt rekry
terad och därmed nära sin 
tjänstgöringsplats. 

För att öka kännedomen om 
frivilligverksamheten hos all
mänheten anordnar FV för
svarsupplysning , där man bl a 
föreläser om det militärpolitiska 
läget och FV :s fortsatta utveck
ling. En viktig del är också att 
medlemmarna i de olika frivillig
organisationerna får försvars
upplysning och i sin tur kan spri
da det vidare som ringar på 
vattnet." 

• Förbundslottachef Gunhild 
Svanberg, Östgöta-Tjust : 
"Jag upplever samarbetet mel
lan SLK och FVRF som väldigt 
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bundet fördela deltagare från ar

men, flyget och marinen. " 
 Frivilligkurser på Köpingsvik

positivt. I den utsträckning vi hit

tills har haft gemensamma kur • Överstelöjtnant Karl Ljunge, 
 sommarens juni invaderades ten som serverades anordandes 
ser, har det visat sig vara stimu F13: - "Upphovet till att man FBU:s kursgård i Köpingsvik av även fysisk träning för kursdelta
lerande både för lottorna och för funderar på hur man ska ut glada FVRF:are (med eller utan garnas del. I volleybollturnering
dem, som kommer från flygva sträcka samarbetet är inte att familjemedlemmar) som hade en vann instruktörerna (som 
penföreningarna. Vi har många det fungerar dåligt melllan SLK som målsättning att i bästa vanligt). Femkampen, som om 
gånger svårt att få tillräckligt och FVRF-organisationerna. FVRF-anda under två veckor till fattade målkastning, avstånds
stort elevunderlag för en kurs Det är tvärtom så, att vi vid de godogöra sig den intensivutbild bedömning, målspaning, nutids
och då är det en utmärkt lösning övningar, spel och den kursverk ning som bjöds i bl a ledarskap. orientering och terränglöpning, 
med ett samarbete organisatio samhet vi haft på F13 samtidigt Samt om möjligt försöka att su togs hem av överlurir Ingvar Hil
nerna emellan, dels på grund  har vänt oss till både SLK och ga åt sig en del av solens vär dingsson, F17. Även i barnklas
kurser, dels i den mån vi anord FVRF,varlör~ffidan känner en mande strålar. sen hävdade sig familjen Hil
nar kompletteringsutbildning . stark förbandssamhörighet med Vi var ett 80-tal elever fördela dingsson. 
Man vill gärna börja en kurs med varandra. Det är en viktig bak de på 14 olika kurser inom luft Man arbetar inom försvaret 
ganska stor marginal, eftersom grund till det som diskuterats i bevakningstjänst , markförsvar, sedan flera år målmedvetet med 
ett visst bortfall förekommer. dag och som är mest betydelse transport , sjukvård , samband, att skapa en ny chefsroll. Vi in

Jag hoppas mycket av detta fullt, om vi skulle komma att be expeditions- och fältarbetstjänst. om den frivilliga befälsutbild
samarbete och tycker att konfe höva använda våra förband till Skolchef var major Folke Marningen är en allt mer attraktiv 
rensen har varit mycket positiv . det de är avsedda för. tinsson (F17), som med säker grupp, som chefer och instruktö
Den första kontakten för ett Ska man se till det ekonomis hand ledde och delegerade ar rer inom försvarsmakten (i en tid 
samarbete är tagen och jag hop ka, är det ganska självklart att betet till sina duktiga medarbeta av allt krympande försvarsan
pas det ska fortsätta." man vill göra all verksamhet så re inom stabs- och utbildnings slag) ofta kallar på - dels för att 

lite kostnadskrävande som möj avdelningar. Omtyckt kurs vi förhoppningsvis har en stark 
• Förbundslottachef Borghild ligt - för ont om pengar har vi i gårdsvärd var fanjunkare Rune motivation för vad vi sysslar 
Landen, Norra Smi!J/and: - "In alla sammanhang inom försva Persson. Han bildade tillsam med, dels för att vi gör det mesta 
om Norra Smålands lottaför ret. Kan vi rationalisera i ordets mans med representanter från arbetet ideellt. Därlör var tyngd
bund har vi tidigare inte haft nå rätta bemärkelse och bli mera kurserna och familjemedlem punkten lagd vid ledarskapsut
got samarbete med flygvapenfö effektiva (men till en lägre kost  marna kursnämnden, vars upp bildning. Vi elever fick lära oss 
reningarna, när det gäller utbild nad) är mycket vunnet. gift var att i trivselfrämjande syf att förutsättningarna för att vara 
ning. Men vad som nu framkom Just denna typ av verksam te svara för arrangemang på fri chef är att skapa förtroende, att 
mit under konferensen, om det het, då man samlar två olika fri tiden för kursdeltagare och fa lyssna och delegera. Ska man 
utbud av kurser som finns, tyc villigorganisationer, har kommit miljemedlemmar. Aktiviteterna bli en duktig chef måste man 
ker jag att det är något att bygga till stånd tack vare att vi i prakti som anordnades av kursnämn kunna förklara och motivera 
vidare på för framtiden. Viktigt är ken då och då haft kurser som den uppskattades mycket och samt kunna att lära ut och hålla 
dock, att vi får klara direktiv på bedrivits gemensamt. Vi vill nu omfattade bl a "inryckare" med lektion. Det fick vi verkligen göra 
hur samarbetet ska gå till, t ex systematisera verksamheten dans, korvgrillning för små och på våra eleviedda lektioner, 
hur lottorna ska kallas och hur och undersöka redan på plane stora barn, barnfilmer, disco som hölls inför frågvisa kamra
en uppföljning och registrering ringsstadiet, vilket utbud av kur dans och utflykter i omgivningar ter och betygsättande instruk
av kursdeltagandet ska ske. ser som finns hos var och en. na. Även damerna fick möjlighet törer. 


Allt samarbete mellan frivillig Detta för att undvika dubbelar
 att bli aktiverade genom att utö Slutomdömet: En bra ge
organisationerna är något att ta bete. Dessutom har vi under va gymnastik och även ta del av nomförd kurs, som man även 
vara på - inte bara mellan SLK konferensen diskuterat gemen försvarsupplysning . har ny1ta av i det civila . Man kan 
och FVRF. För att bredda sam samma angelägenheter och fått Som motvikt till den goda ma- bara hoppas att allt fler blir in
arbetet är det nödvändigt att en personlig kontakt med repre tresserade av frivilligverksamhet 
kursutbudet går till förbundet , sentanter från både flygstaben och den fina andan som råder 
som då bör få uppgifter på hur och frivilligorganisationerna. och framtiden får utvisa om vi inom FVRF. Man får en pånytt
många lottor som kan skickas till Jag tycker att vi har nått vår lyckas i vå r strävan till ett ökat född och starkare motivtion för 
resp kurs ( som inte är befatt målsättning. Man har ställt upp samarbete." • sitt jobb. • 
ningsutbildning) och inom för- med en mycket klar ambition Margarerha Schelin Överfurir Mats Rundberg, FI7 

..
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International Air Cadet Ex
change (IACE) är en organisa
tion som sedan ca 25 år har 
organiserat utbyte med olika 
länders flygvapen ungdom. Att 
Sverige har deltagit och deltar i 
dessa utbyten är säkert välkänt. 
De senaste åren har även våra 
flyglottor deltag it i utbytet med 
USA. Varje år har IACE Asso
ciation en planeringskonferens 
för kommande års utbyte. 1980 
var Sverige och flygvapnet värd 
för deltagare från 17 nationer. 

Konferensen hölls på Hotel 
Angalis medio september . An
komstdagen bekantade delega
tarna sig med varandra vid en 
mottagning med bl a chefen för 
flygvapnet och företrädare för in
dustrin.Första dagen ägnades 
åt sightseeing i Stockholm 

"" 

Delegaldellagare från bl a Öslerrike, USA och Porlugal informeras om 
simulalorverksamhelen. - Folo: Nils Andersson. 

IACE-konferensen 1980 
bl a besökte man Vasavarvet med kommunfullmäktiges ordfö
och gjorde en båttur i Stock rande Rutger Palme som värd . 
holms omgivningar. Stockholms Översten 1 gr Jan-Henrik Tor
kommun gav lunch i Stadshuset selius var ordförande under kon

;, " 

.. .. " 

ferensen . 1981 års utbytespro
gram fastställdes. För Sveriges 
del innebär det utby1e 1981 med 
USA, Canada, England, Israel 
och Egypten. Vidare beslöts att 
1981 års planeringskonferens 
skall hållas i HongKong. 

F16 och Uppsala Kommun 
var värdar hela tredje dagen. 
Dessvärre vräkte regnet ner. Vid 
F16:s 35-flyguppvisning sa en 
av delegaterna: "Typiskt, varje 
år måste det tydligen regna vid 
flyguppvisningen. " 

Konferensen avslutades med 
middag på Militärhögskolan, där 
dåvarande generalmajor Sven
Olof Olson som värd utnämnde 
alla delegaterna till "Honor 
Members of the Swedish Air 
Force Fan Club". • 

Wir 
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Dragkampen om var en ci
vil pilotutbIldning skall för
läggas är avgjord. ENer en 
animerad debatt i våra 
massmedier under så gott 
som hela 1980, tog riksda
gen sitt beslut i slutet av 
november. Och det med 
acklamation. Regeringens 
förslag vann den kampen 
således lätt . Det blev Krigs· 
flygskolan (FS) i Ljungby· 
hed som får stå som värd 
även för denna skola . Skå
ningarna kan andas ut. 

Chefen för flygvapnet (CFV) har 
i mer än tio år arbetat för till
komsten aven civil pilotskola. 
Riksdagsbeslutet i november 
kommer att innebära en ekono
miskt sund lösning av pilotfrå
gan både för samhället , flygvap
net och flygbolagen . CFV kom
mer, trots starkt motstånd, att 
åläggas alt stå för kostnaderna 
övergångsvis. Sannolikt hade 
så blivit fallet även om skolan 
inte förlagts till F5 . Vem som 
slutligen skall stå för kostnader
na kommer att avgöras i sam
band med 1982 års försvarsbe
slut, CFV hävdar bestämt att det 
framdeles inte är flygvapnet som 
skall betala utbildningen av civi 
la piloter. 

Civila pilotskolan till Ljungbyhed 

Huvudman för grundutbild ningsbiten skall förläggas ville starka skäl att förlägga den sista 
ningen (12 mån) blir CFV, me inte riksdagen ta ställning till. delen av utbildningen till Kalmar. 
dan SAS skall svara för den s k Men riksdagen uttalade, att det - Jag hoppas att den nya ut
bolagsanpassade delen (6 från trafik- och utbildningsmäs bildningen skall trygga den civ ila 
mån) . Var den senare utbild- siga synpunkter kan anföras luftfartens behov och att till-

Saabs nya skolflygplan. 

I samband med att regeringen torflygplan och ett jetskolflyg
våren 1979 beslöt att inte fullföl plan avänder ett mer avancerat 
ja utveckling av B3LA utlovades propel/erturbmflygplan samt i 
ett bidrag på 10 milj kr för studier mindre utsträckni ng jetflygplan. 
av ett nytt civilt skolflygplan . - Vi har projekterat ett pro
Dessa erhölls och har utnyttjats. pellerturbinflygplan med arbets

Det nuvarande utbildnings namnet SAAB 114. Flygplanet 
programmet för trafikflygare och har en modern motor, en lay-out 
militärpiloter är mycket kostsamt med lärare och elev sida vid si
bl a på grund av de ständigt da, och avancerad struktur, be
ökande bränslekostnaderna . Ett rättar Saab-Scanias flygdivi
naturligt önskemål är att försöka sionschef Tore Gul/strand. 
minska dessa kostnader. - Det svenska flygvapnet är 

Omfångsrika analyser samt en viktig diskussionspartner , 
diskussioner med flygskolor som emellertid meddelat att 
världen över har visat, att kost man inte har medel att bekosta 
naden kan väsentligt minskas utvecklingen av ett dylikt flyg Alpina 'lagg' till SK 61 
om man i stället för nuvarande plan . Om det internationella in
kombination av ett lätt kolvmo- tresset är tillräckligt stort kom

mer vi att undersöka olika sam
arbetsmöjligheter och finansie
ringsvägar, kommenterar ToreFLYGDAG Gullstrand och tillägger: 

- Våren 1981 kommer vi att 

besluta om och i så fall på vilket 

sätt vi skall fortsätta arbetet med 
F21 40 år 
projektet. Divisionens egna fi

nansieringsmöj ligheter är tagna 

i anspråk för Saab-Fairchild 340 

och JAS , • 


30 augusti 
'Flygbladd 

Redan innan FV 'Bul/dog' provade Fe fpl med 
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gången på piloter inom försvaret 
nu säkerställs, sa kommunika
tionsminister Ulf Adelsohn (m) i 
en kommentar till (det nu tagna) 
regeringsförslaget. 

Han betonade också att kvin
nor nu för första gången får 
möjlighet att utbilda sig till trafik
flygare. I Sverige finns i dag ba
ra en kvinnlig trafikpilot, Mona 
Nilsson, Swedair . 

Bakgrunden till beslutet är att 
många av de militärt utbildade 
piloterna inte stannar kvar i flyg
vapnet utan söker anställning 
hos civila trafikflygbolag, då 
främst SAS. Detta innebär stora 
samhällsförluster, ef1ersom 
kostnaderna för att utbilda en pi
lot militärt är ca 4 mil j kr utan och 
drygt 11 milj kr med kapitalkost
naderna inräknade, jämfört med 

0,5 milj kr för att utbilda en pilot 
för civil flygtrafik . 
• En särskild organisations
kommitte har tillsatts för att i de
talj lägga upp utbildningen, som 
enligt riksdagsbeslutet skall 
starta så snart som möjligt. 
Organisationskommitten leds av 
ekonomidirektör Lelzen vid Te
leverket. Alltså samme man 
som ledde pilotskoleulredning

en . Vidare ingår folk från SAS, 
flygvapnet, UHÄ, budget-, för
svars- och kommunikationsde 
partementen. Sekreterare ar 
Lennart Törfeldl från FRI. 

Man skall nu snabbt klara ut 
uppsättnings takten respektive 
vad som skall göras på F5. Må
let är att skolan, som skall klara 
55 elever skall stå klar för start 
hösten 1981. 

Lokaliseringen av den civila 
pilotutbildningen har väckt stort 
intresse i riksdagen och många 
riksdagsledamöter hade krav1 
att hela eller delar av utbildning
en skulle placeras i det egna 
hemlänet. Motionskraven avsåg 
Kalmar, Nyköping, Västerås och 
Gävle/Sandviken. 

- Det känns skönt att det 
äntligen är klart, kommenterade 
Klippans kommunalråd Arne 
P~/sson (c). Det hä r betyder alt 
F5:s numerär nu är helt säkrad . 
Antalet jobb kommer inte alt 
minska. Istället har vi förhopp
ningar om en successi'! förstärk 
ning både då det gäller personal 
och utrustning. 

- För Ljungbyhed som sam
hälle innebär det en säker grund 
för framt iden . De som jobbar på 
flyget nu kommer säkert att ha 
en större benägenhet att bosatta 
sig där. Som det är nu så pend
lar väldigt många. • 

Det finns skidställ till SK 

61 'Bulldog' . Det består av 

tre s k ful/snöskldor t illver

kade av glasfiberarmerad 

plast. De ger pfanet möjlIg

het att operera överallt där 

det finns tillräckligt med 

snö och oberoende av 

snötyp. Isbana, skare, 

blötsnö eller lössnö spelar 

Ingen roll. Vilken önske

dröm för skidåkare! 


Grattis Svenne! 
För flera år sedan fick FFV Un

I janua" firade kap ten SVEN-AKE
derhåll beställning på alt ta fram HULDBERG (FIS) sin 37-Jrsdag. I 
detta skidställ, baserat på FMV och för sig inget märkligt . Men att 
F:FL specifikation och en fin Svenne passerat I 000 timmars

W/nter-Bulldog' in the air. gränsen som förare i såväl Draken ländsk prototyp . En vidareut har alltså skidsporten kommit 
som Viggen lar han vara ensam om. veckling måste göras, bl a för att flyget till nytta. Nedan: Full aktivitet I 
Det vill Red fira med ett "Weil done " / prototypstället var för tungt. Un SK 61-skidorna vallas före le FFV:s skldverkstad 

der arbetets gång dök tekniska veransen . Man lägger på vallan 
problem upp och skidstället fick 
ef1erhand y1terligare anpassas 
såväl konstruktions- som till
verkningsmässigt. Utprov
ningen och granskningen har 
gjorts av F:T Malmen (= f d Fe). 

De i vintras aktuella sporthän
delserna har ankny1ning till våra 
nya skidor . Plastteknikerna på
pekar nämligen att skidorna fått 
samma typ av glidy1a (belag) 
som tagits fram för alpin skidtek
nik och längdskidåkning. Här 

med värme och stryker ut - pre
cis så som Thomas Wassberg 
och Ingemar Stenmark gör. Pri
märvallan beräknas hålla en sä
song, varefter förbanden får val
la om enligt föreskrift i SKI. 

Men en liten varning är nog på 
sin plats: inte ens motionsåkare 
går frivilligt med nyvallade ski 
dor på grusvägar. Så se upp vid 
stationstjänsten, eller rättare : se 
ner på dina skidor I • 

Ingemar Lin ds trand 
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MÅLBOGSERING 

en stabiliserad & väl anpassad verksamhet 

Säkert minns flertalet jakt
piloter hur chansartad 
flygvapnets vingmålsverk
samhet var på 60- och bör
jan av 70-talet. Då nyttjade 
vi eN spännviddsmål av 
träfaner, kallat VM-4. I dag 
används ett nytt och be
tydligt bättre vingmål, som 
t o m rönt internationellt 
intresse, VM-6 kallat. - För 
regin svarar målflygdivl
sion (MFD) vid F13M i 
Malmslätt. 

VM-4 hade t ex benägenhet att 
haverera redan under startpro
ceduren. Trots tappra försök av 
J 29F och senare J 320. (modi
fierad J 32B) att i stigning nära 
stall-gränsen försöka få målen i 
luften, var det många mål som 
förbrukades redan i detta inled
ningsskede. Mål som kom i luf· 
ten bar sig ofta mycket underligt 
åt och vid de mest olämpliga till
fällen. Plötsligt och omotiverat 
kunde målet slita sig . En något 
förvånad pilot kunde härvid, mitt 
under ett anfall kanske få se 
målet göra en våldsam undan
manöver, oftast uppåt, för att 
strax efteråt ge sig på att kurva 
med jaktflygplanet något varv in
nan det pulvriserades vid kon
takten med vattenytan. Ibland 
tunnelrollade målet efter en träff . 
Då tvangs föraren i bogserflyg
planet snabbt ta ner farten till ett 
absolut minimum för att på så 
sätt om möjligt lugna ner målet 
så att skjutningen kunde fort· 
sätta. 
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Under en provperiod i Norr· 
land på tidigt 70-tal gjordes för
sök att landa dessa ostadiga 
mål på banan. Vid ett tillfälle fick 
en bogserförare ur må Iflygdivi
sionen/F13M på kort final en 
plötslig och omotiverad tunneI
roII på ett mål. Linan gick över 
stabilisatorn på hans J 29:a och 
låste därvid höjdrodret. Kraften 
för att hålla emot spaktrycket var 
så stor att hjälp med bägge hän
derna krävdes. Linkapning för 
att bli av med målet kunde där
för inte ske . Föraren klarade 
dock av situationen, men margi· 
nalen till haveri var sannerligen 
inte stor. 

Många tillbud av varierande 
slag hände under nämnda års 
verksamhet med VM-4. Sällan 
uppförde sig två mål på samma 
sätt i luften. Läget blev oaccep
tabelt. 

Utvecklingen av ett nytt och 
bättre mål blev därför en naturlig 
följd. Detta mål började ta form i 
mitten av 70-talet. Efter ett kort 
mellanspel av misslyckanden 
med ett s k KTH-mål (som i 
mycket påminde om bröderna 
Wrights första flygplan och som 
vid flygproven sällan flög längre 
än bröderna gjorde 70 år tidiga
re) kunde vingmålsfabrikanten 
presentera en prototyp till ett 
nyt1 mål, som kom att kallas VM
6. Detta mål visade sig bli en 
fullträff! Efter några provperio
der (som utfördes av FMV:F och 
målflygdivision) hade målets 
smärre barnsjukdomar rättats 
till . Målet tillfördes verksamhe

ten och rutiner för dess använd
ning mognade efter hand . 

VM-6 är ett spännviddsmål på 
åtta meter. Det består av tre 
kroppar av plast med fenor och 
stabilisatorer, en vinge i metall, 
tre landningsskor och inbyggda 
radarreflektorer. Målet sitter fast 
vid bogserlinan med fyra vajer
anslutningar. VM-6 är målad i 
reflekterande orange·röd färg. 
På målet är också anbringat en 
träffgivare med mikrofon och an
tenn (akustisk-elektronisk funk
tion). 

Målbogsering genomförs nu
mera från nedlagda F11 i Nykö
ping och från Fällforsbasen i 
Västerbotten (sommaren -80 till· 
fälligt från Heden-basen nära 
Boden). 

En vecka innan en bogserpe
riod börjar, levereras delarna till 
målen. Specialutbildade tekni· 
ker och värnpliktiga sätter sam
man målen. Långt driven awäg
ningsteknik ger alla mål så gott 
som exakt samma prestanda 
och uppträdande i luften. 

Efter ett i stort sett normalt 

startförfarande med målet häng
ande 90 m bakom flygplanet bär 
det iväg mot skjutområdet, som 
alltid av avlyst över hav. Väl 
utanför kusten vinschar operatö
ren i baksits ut målet, vanligen 
till 600 m. Lagom framme vid 
skjutområdet, som under tiden 
avspanats av den första skjutan
de roten, ansluter dessa och 
mäter höjdskillnaden mellan mål 
och dragare. Skjutningen kan 
börja. När den avslutas efter un
gefär en timma har sex flygplan 
skjutit på målet. Ammunitionen 
är 12,7 eller 30 mm fullkula - ej 
granater eller jaktraketer. Efter 
varje anfall erhåller skjutande 
flygplan träffresultaten i kodad 
form. Genom att studera en lin
lastmätare kan operatören un
der skjutningen även verifiera di
rekta träffar i må let. 

Sista skjutande flygplan stan
nar kvar och är behjälplig under 
invinschning av målet. Målet 
observeras med avseende på 
flygegenskaper, om vitala delar 
är bortskjutna eller om någon 
vajer saknas. Bogserbesättnin:;)-

ÖVerst: Vingmll/ VM-6 - Ovan: Mil/dragaren J 32D 'Lansen'. 



en bedömer om målet utan risk 
kan bogseras in över land för 
landning eller om det ska kapas 
över en i förväg iordningställd 
plats i kustbandet. 

Om må let ska landas på ba
nan, flyger man in mot basen 
enligt rekognoserade flygvägar. 
Detta för att minska risken för 
skador, om målet skulle gå för
lorat. Man flyger in mot banan 
som vid en normal inflygning . På 
marken finns ett "märke" som 
ger detaljorder under slutfasen 
av inflygningen. Malet angör ba
nan och släpdras framåt med ca 
300 km/h. Linlängden är 90 m. 
Vid order "kapa " skjuter piloten 
av linan, han drar på och åter
kommer för egen landning efter 
några minuter . Målet fångas 
upp i en uppbromsningsanord
ning, en lina som spänts över 
banan. Linan dras ut ungefär 
150 m innan målet står stilla på 
banan. 

Målet är ofta helt oskadat och 
kan efter översyn användas 
igen. Ett stort antal mål åter
vinns på detta sätt under varje 
skjutperiod . Detta innebär givet
vis en betydande besparing. 

Under det senaste året har 
MFD fåll studiebesök av repre
sentanter från flera andra län
ders flygvapen . Samtliga har vi
sat ett mycket stort intresse för 
vårt bogserprogram. Anledning
en härtill är säkerligen den för
ändrade, taktiska synen på jakt
flygplans och automatkanoners 
roll vid eventuella väpnade kon

flikter, samt all många flygvapen 
än i dag bedriver sin skjullräning 
mot bogserade dukar. (De veri
fierar sina träffar genom färgade 
projektiler som efterlämnar egen 
markering vid passage genom 
målet.) 

Norge, Danm·ark, Finland, 
Västtyskiand och Frankrike är 
de länder som hittills varit på 
plats och informerats om vår ka
pacitet. Schweiz har redan prak
tiskt provat vår materiel under 
en 2-månadersperiod i Vidsel 
Norrland, med Mirage 3S, 1977. 
(Se FV-Nytt 4/77, sid 24-25.) 
Alpsönerna återkommer för öv
rigt 1981 för en liknande provpe
riod. 

Sammanfattningsvis: Flyg
vapnet förfogar över ett "måI
bogseringspaket" av mycket 
hög internationell klass. Detta 
paket är mycket flexibelt, det 
medger t ex omedelbar omlägg
ning till andra övningsmetodiker. 
Detta innebär att "paketet" är 
väl användbart även för andra 
taktiska tänkanden än våra 
egna. 

Vad som ger "vårt paket" 
denna möjlighet är a) bogser
flygplanet J 320 (som beräknas 
vara i tjänst ytterligare ca 20 år 
- ell kraftigt flygplan med väl
känt goda prestanda); b) vårt 
ypperliga VM-6 mål ; c) den star
ka och pålitliga vinschen MBV 
2S; samt d) en synnerligen kvali
ficerad och väl inkörd personal 
både i luften och på marken . • 

Kap ren R. () Schmidr . M FU 

I juli 1967 togs det första stegel 
mot det som i dag är Sveriges 
största division , MFD (MåIflygdi
visionen på Malmen, F13M ). 
Under den tid som förflutit har 
mer än 300 olika piloter utfört de 
uppgifter som ålagts divisionen . 
Först användes enbart gamla 
överblivna J och S 29 "Flygande 
Tunnan " . När dessa flygplan så 
småningom tjänat ut , ersattes 
de med Saab 105 SK 60 . Efter
hand följde komplettering med J 
32 " Lansen", som under senare 
år modifierats för anpassning i 
vissa specialområden för pilotut
bildning. Divisionens uppgifter 
har successivt utvecklats och in
om vissa områden förfinats för 
att i dag inrymma kunskaper och 
färdigheter som anses stå på 
toppen av vad som är möjligt, 
världen över . - Man kan här 
t ex nämna det numera interna
tionellt kända måIbogseringspa
ketet samt motmedelsutbild
ningen. 

Mannen bakom dessa fram
gångar är Ingemar Eriksson! 
För de flesta läsare torde någon 
närmare present3tion av denna 
person inte behöva göras . 
" Brunte" är en stor och kraftig 
dalkarl. Energisk och enveten , 
uthållig och framhärdande' En 
verklig divisionschef med ut
präglad känsla och lojalitet mot 
underställd personal . Inga pro
blem har han anselI vara för 
stora för att på något sätt kunna 
lösas. 

Sedan flera år tillbaka består 
MFD till största delen av fast an
ställd personal. Men under de 
första fem åren utgjordes pilot
underlaget av frivilligt tjänstgö
rande personal , repövare, A~T 
osv. Civila flygkaptener och styr
män från all världens flygbolag, 
men med svensk militär flygning 
i botten, samlades tillsammans 
med t ex läkare, tandläkare, 
bönder, poliser , ekonomer, re
portrar, direktörer m m för kor
tare tjänstgöringsperioder vid 
målflyg . - En härlig tid i en anda 
som säkert saknar motstycke i 
flygvapnets historia' 

ERI:s beskyddande faderskap 
genomsyrade verksamheten . 
Var man än befann sig på upp
drag i Sverige , kunde man vid 
besvärligheter av vilket slag som 
helst lyfta telefonluren slå Inge
mars nummer och vara säker på 
all få ett positIVt svar . 

Det är inte vanligt all sprida 
superlativer över en person på 
detta säll, redan flera år Innan 
hans pensionsavgång. Men när 
nu Ingemar "Brunte" Eriksson 
måsf lämna sin p·ost som chef 
för den division som han så 
framgångsrikt har skapat och 
etablerat, är det många gamla 
och unga målflygares önskemål 
att få framföra ell tack och eN 
lycka till åt en mycket omtyckt 
kamrat och "pappa". Eller "Då 
Du den 1/10 1980 lämnade Din 
befattning efter 13 arbetsamma 
men lyckade år som chef för 
MFD, är det nu vår förhoppning 
att Du även i fortsällningen kom
mer att finna arbetsharmoni , 
även om Dina kommande upp
gifter inte har samma anknyt
ning till flygeriet som tidigare. Än 
en gång tack och lycka tilll" 
Önskade kamraterna vid MFD 
genom : • 

Kapten B. Sch'nldr 



* * Som ett led i utbildningen vid Militär
högskolans högre kurser genomförde flyg
linjens högre kurs 78-80 en studieresa till 
USA sistlidna höst. I resan deltog även vis
sa kurser ur skolans arme- och marinlinjer, 
vilket gjorde att reskontingenten totalt om
fattade 70 personer. Resan företogs med 
TP 84 'Hercules' ur F7. T:1' * * 

•
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Iygningen västerut ge
~ nomfördes så direkt som 

möjligt mot landningsplat
sen, vilket innebar att södra Nor
ge och Orkneyöarna passera
des innan det "stora skuttet" 
över Atlanten togs . Efter ca 7 tim 
flygning landade vi på flygplat
sen Gander, som ligger på New 
Foundland, längst österut i Ca
nada. Flygplatsen var impone
rande stor men flygtrafiken stod 
inte i proportion till flygplatsens 
storlek. Gander var speciellt un
der andra världskriget och tiden 
därefter en nödvändig mellan
landningsplats för trafiken 
USA - Europa. I dag flyger man 
dock oftast "värdshus förbi " , ef 
tersom flygplanens räckvidder 
numera tillåter allt längre flyg
sträckor. 

Efter övernattning i Gander 
fortsatte resan västerut mot Ed
monton, en stad i västra Cana
da. Från Edmonton passerade 
vi dagen därefter in över den 
amerikanska gränsen och flög 
rakt söderut över Klippiga ber
gen. Efter ca 9 tim landade vi så 
för första gången i USA - på 
Nellis Air Force Base, strax 
utanför Las Vegas. - Vi var för
varnade om den höga tempera
turen (+ 42° C) men ändå hade 
ingen tänkt sig at! det skulle vara 
s~ varmt. 

•• Nellis ABF rymmer inom 
sitt område en mängd olika 
verksamhetsområden vilket bl a 
å terspeglas i personalstyrkan , 
som uppgår till ca 10.000 man. 
På basen finns avdelningar för 
fortsatt utbildning av såväl de 
flygande divisionerna som bas
organisationens olika enheter. 
Dessutom har den berömda 
uppvisningsgruppen USAF 
"Thunderbirds " sin fasta punkt 
på basen. Det visade sig dock 
vid vårt besök att gruppen var 
utflugen. Något annat var heller 
inte att vänta eftersom gruppen 
från vår till höst oftast är på re
sande fot för uppvisningar . 

"Red F/ag " är en utbildnings
organisation som i stor skala 
även med amerikanska mått 
övar piloterna i anfall mot mark
mål under motverkan av jaktflyg 
och luftvärn. Attackdivisioner 
från hela USA och även från 
NATO-länder i Europa ombase
ras med både flyg- och basför
band till Nellis . Därifrån övar di
visionerna anfall mot en mängd 
olika uppbyggda mål av typen 

Jb 

Foto: Bert Hyrynkangas 

flygbas, fordonskolonner , indu
striområden. rada rstationer. Till 
hjälp för utvärdering av anfallen 
finns en omfattande regIstre
ringsutrustning utplacerad runt 
om i området 

På basen finns även upp
byggt ett system för utbildning i 
luftstrid . Systemet bygger på en 
mycket stor mängd datainforma
tion som kontinuerligt överförs 
från flygplanen I luften och följ
ningsutrustningar på marken till 
en central på Nellls AFB. Infor
mationsmangden körs därefter 
genom en datamaskin och pre
senteras på ett mycket instruk
tivt sätt på stora bildskärmar. 
Förarpersonalen kan via dessa 
bildskärmar under å teruppspel
ningen bilda sig en klar uppfatt
ning om stridsförloppet , vilket fe l 
som gjorts etc. 

Utrustningen utnyttjades bl a 
vid jaktstridsövningar med 'Agg
ressor Squadron' ett något "an
norlunda" flygförband på basen . 
Divisionen utnyttjar nämligen 
flygplanen F-5 'Freedom Figh
ter' med kamouflagemålningar, 
som så langt möjligt efterliknar 
sovjetiska och andra östIän
ders maskeringsmönster . Flera 

olika nyanser förekommer och 
det gav ett egendomligt intryck 
att se dessa "oamerikanska" 
flygplan uppställda bland alla 
andra normalmålade flygplan. 

De kamouflagemå lade flyg
planen efter östmodell an
vänds som målflygplan i sam
band med utbildningen av bå
de amerikanska och andra 
NATO-länders jaktförare. De 
omdömen som fälldes över ut
bildningen var mycket positiva. 
Den uppfattades som helt nöd
vändig sedd mot bakgrund av 
erfarenheterna från bl a 
Vietnam . I Vietnam hade det vi
sat sig svårt att tillräckligt 
snabbt ställa om sig från freds
övning till allvar i form av nya 
flygplantyper , annat taktiskt 
uppträdande etc . 

• • Från Nellis AFB förflytta 
des vi per buss via Las Vegas till 
Edwards AFB, som ligger ca 
250 km öster om Los Angeles. 

Basen är i första hand 
USAF:s provflygcentral och ut
bildningsskola för provflygare, 
men även NASA har en avdel
ning för rymdförsök i anslutning 
till start- och landningsområdet. 

F-IS Eagle har I err r,dlgt s~ede studerats 
om allernar,v till ev nytt svensk Ipl JAS. 

FOlo Ingemar Olsson 

Ja, man kan faktiskt tala om ett 
område, eftersom en uttorkad 
sjö (17 x 30 km) tillåter landning 
av olika farkoster på både per
manentade banor och på den 
hårdtorkade gamla sjöbottnen. 

Av flygplanmateriel fick vi fö
revisningar av jaktflygplanen F
15 'Eagle' och F-16 'Fighting 
Falcon', attackflygplanet A-10 
'Thunderbolt 2' och bombflyg
planet B-1. Det sistnämnda flyg
planet finns än så länge endast i 
fyra provexemplar. Det kanske 
inte blir fler heller, eftersom be
slutet om att bygga eller lägga 
ner projektet dröjer. De prestan
da och övriga informationer som 
delgavs oss imponerade i vart 
fall. Flygningar fram och tillbaka 
över den amerikanska kontinen
ten hade t ex genomförts med 
en stor del av tiden på lägsta 
höjd. 

Under studiebesöket vid NA
SA:s anläggning studerades 
flygplan med fast vinge men än
då vridbar i horisontalplanet, 



mätningsteknikens område. Fö karen får är att byggandet och förhindra uppvärmning av ba • Flygningen hem till Bromma 
retaget har under lång tid sam utny1tjandet av basen i hög grad nan. Man hade tråkiga erfaren från Thule var MHS-resans sista 
arbetat med LM Erikcsson i ra präglats av vädrets makter. Hu heter av tjälförskjutningar i en av etapp. Vid landningen på Brom
dar- och IR-sammanhang. För sen har t ex kedjats fast och bar de först byggda hangarerna, där ma (efter 7 tim flygtid ) var cirkeln 
närvarande pågår diskussioner lastats för att inte blåsa bort - golvet sjunkit 4 m. så ledes sluten. Övlt Olle Lans
om samarbete beträffande FLlR vindrekord hittills 90 m/s. Med Vi fick även tillfälle att göra en mark och hans Hercules-besätt
(Forward Looking Infra Red) för jämna mellanrum finns "överlev rundtur runt basen på de få vä ning hade "bjudit" på en flygtur 
existerande och framtida svens nadsstugor" utplacerade på ba gar som var användbara . Besök som totalt var 21 .000 km lång 
ka flygplan. sen och längs vägarna om nå gjordes vid en radarstation ingå  och som hade genomförts helt 

Under beSÖket fick vi bl a re gon skulle överraskas av ovä ende i Early Warning System enligt resplanen. För deltagarna 
dogörelser för nya vapentyper, der. Värmesystemet bygger på och en Nike-batterianläggning . innebar resan oförglömliga min
laserutrustningar, företagets rörledningssystem helt placera Vi fick även information om nen, värdefulla erfarenheter och 
FL/R-studie för Sverige, jaktro de ovan mark eftersom tjälen är USAF Satellite Controll och om vidgade vyer. Bättre resultat kan 
botar och ny radar för flygplanet för djup att gräva igenom. Land Camp Century, en "stad" in väl inte en resa ge. • 
F-18 'Hornet'. Bredden i företa- ningsbanan är vitmålad för att byggd i Grönlandsisen. Q vers/e/öj/n anl p O Persson 

gets tillverkningsprogram enbart 
inom flygområdet var impone
rande. Vetskapen om att företa
get sysselsätter ca 50.000 män 
niskor förklarar dock varför utbu
det kan spänna över en sådan 
mängd olika tillverkningar. 

3rd Marine Aireraft Wlng (3. 
MAW). - I Los Angeles fick vi 
även tillfälle att tillsammans med 
kollegerna från marin linjen be
söka flygbasen El Toro. På ba
sen fick vi orienteringar om 3. 
MAW:s organisation, materiel 
m m. Som svenska besökare 
kunde vi inte undgå att notera 
skillnaderna i resurser mellan 
svenska och amerikanska för 
hållanden. 

3. MAW innehåller i stort: 
~ 13.000 man fördelade på sju 

flottiljer . 
~ 400 flygplan och helikoptrar 

fördelade på 25 divisioner. 
~ 	 På El Toro basen fanns totalt 

tio divisioner baserade. 
3. MAW utbildas för att i första 

hand kunna sättas in utanför 
den amerikanska kontinenten. 
Detta medför bl a att mycket 
stora samordnade övningar med 
arme-, marin- och flygstridskraf
ter genomförs. För detta finns att 
tillgå ovanligt väl tilltagna öv
ningsområden öster om Los 

flygplan med elektriska styrsy Angeles. 
stem, vingar av kompositmaterial 

etc. Överhuvud taget var intryc

ket från verksamheten vid NA •• Efter Los Angeles-besö

SA-anläggningen en strävan ef ken tillbringade vi veckoslutet i 

ter nya och helt okonventionella det mångbesjungna San Fran

lösningar inom avionikens cisco . Därifrån gick resan norrut 

område. mot Edmonton . Efter övernatt


ning fortsatte vi vidare norrut 
• • I Los Angeles besöktes mot ett av de mera exotiska in
Hughes AIreraft Corporation, slagen under resan - Thule-ba
som är ett av de mest framstå sen längst norrut på Grönland. 
ende företagen inom bl a måIin Ett omedelbart intryck besö

FOlo Psul fIoYloert 

Historisk fälttävlan 

De årligt återkommande tävling påpekade i sitt anförande, att 
arna i fälttävlan mellan Krigssko detta var en historisk tävling . 
lorna arrangerades av F20 me Detta så till vida att det nu var 
dio oktober. sista gången den avhölls i nuva

Segrade gjorde Krigsskolan rande form, enär NBO kommer 
Karlberg, med F20 på andra att ändra en hel del på skolornas 
plats och Sjökrigsskolan på elevunderlag . Nästa gång ele 
tredje . verna ev kan mötas i liknande 

Efter tävlingarna avåts ge sammanhang blir vårterminen 
mensam middag i F16:s stora 1982 - tidigast. • 
matsal. I samband härmed led Gymn. dir 8 . Wallenqvis/ 
de C F20 prisutdelningen. C F20 

Västtyskt generalsbesök 

Förbundsrepubliken Tysklands 
flygvapenchef, generallöjtnant 
Friedrich Obleser, besökte 
flygvapnet i slutet av augusti. 

På F7/Såtenäs flög generalen 
ett pass med en SK 37 från F15 
och tillsammans med dåvaran
de C E1, generalmajoren Sven
Olof Olson, flög han med i en SK 
60 från Hagshult till Såtenäs. 
Den västtyska delegationen av
lade även besök hos F16/Upp
sala samt hos Saab-Scania (där 

JaktViggen förevisades), För
svarsstaben och Försvarets Ma
terielverk. 

GeneralObleser är inbiten 
seglare. När den officiella delen 
av programmet var avslutat, 
seglade man i Stockholms skär
gård ombord på Sven-Eric 
Bergs båt "Daphnia" . Dessvärre 
visade sig vädret inte från sin 
bästa sida. Men värre oväder lär 
generalen ridit ut. • 

w/r 
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Oktober 1980: 

o 40 år 
Den 1 oktober 1980 var det 40 
år sedan FlO, Kungl Skånska 
flygfloniljen , sattes upp på Bull
tofta. För inte så länge se
dan . .. kan man tycka_ Men 
med trygvapenmått män är 40 år 
en ganska lång tid. Chef och 
personal var eniga om alt flottil
Jens 40-åriga tillvaro skulle Ihåg
kommas på något sätt, inte 
minst mot bakgrund av att 
många av de som tillhörde FlO 
under Bulltofta-åren fortfarande 
är i tjänst vid ftottiljen eller i nå
gon annan organisation inom 
försvaret. Många är också livs
glada pensionärer som uppskat
tar att lå träffa kamrater från den 
"gamla goda tiden" och minnas 
tillsammans. C Fl O såg här 

också elt fint tillfälle att i sam
band med jubileumsaktiviteter 
av olika slag peka på behovet av 
elt starkt luftförsvar i Sydsverige 
och på kravet att stoppa reduce
ringar av jaktflyget. 

Följande aktiviteter genomlör
des under hösten: 
• 	 En broschyr, "FlO i Sydsveri 

ges luftförsvar" , producera
des och lämnades ut 1111 mass
medier, politiker etc. 

~ 	 11/9 sammanträde i samar
betsnämnden Ängelholm . 
Även Båstad och HeIsIng
borgs kommuner deltog. 

• 	 13/9 flottiljdag. "Öppet hus" 
på Fl 0-lIoniljen Barkåkra för 
anställda och värnpliktiga 
med anhöriga och vänner. 

~ 	15/9 besök av landshövding
en i Krisllanstads län. 

• 	 27/9 C Fl0:s representations
middag. Gåster: BI a lands
hövding Hörjel, representan
ter för Fl0:s aktuella skåne
kommuner, massmedier etc. 

• 	 1- 811 O FlO firar 40 år. Ut
ställning I Ängelholms stads
hus. 

• 	 24/10 minnesprogram I Mal
mö som omfattade aV1äckning 
av minnesmonument på Bull 
tofta, andakt i Kirsebergskyr
kan samt överlämning av ett 
flygplan J 35 'Draken' till Mal 
mö Tekniska Museum. 

• Flottiljdagen den 13 septem
ber blev precis den familjedag 
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som var meningen. Lagom 
många besökare, ca 2.000. Det 
enkla programmet innehöll bl a 
hunduppvisning, flyguppvisning 
med AJ 37, J 35 och HKP 3 
samt markutställning. Denna var 
till stor del uppbyggd med mate
riel från CFV:s centrala utställ
ningsförråd (Barkaby). Även en 
fotokavalkad över de 40 åren 
ingick. 

Landshövdingen Lennart 
Sandgren i Kristianstads län äg
nade hela den 15 september åt 
F10. Han erhöll ingående orien
teringar om verksamheten i an
slutning till besök både i luftförs
varscentrai och på F10. Pro
grammet avslutades med att 
landshövdingen och hans tre 
medarbetare tillsammans med 
sektorchef och flottiljschef i två 
SK 60 genomförde ett attackfö
retag mot Knislinge-basen. 
Landshövdingen är nu ordentligt 
insatt i F10:s roll i Sydsveriges 
försvar. 

• Utställningen 'F10 40 år" ha
de en taktiskt fin placering i en
trehallen till Ängelholms stads
hus, 1-8 oktober. Kommunens 
politiker, tjänstemän och många 
övriga medborgare blev här på
minda om F10:s betydelse för 
luftförsvaret av hemorten, men 
också om F10 som den tredje 
största arbetsplatsen i kommu
nen. - Invigningen av utställ
ningen blev särskilt värdefull. 
Ordföranden i Ängelholms kom
munfullmäktige framförde då ett 
gemensamt försvarspolitiskt ut
talande från de nordvästskåns
ka kommunerna, där F 10:s roll 
i Skånes försvar framhölls. En 
gåva överlämnades också till C 
F10. Det var en landskapsmål
ning av skånekonstnären Nils 
Möller. 

• Mer än 200 personer hade 
samlats vid Flygfältsvägen på 
Bulltofta den 24/10 när minnes
monumentet över F10:s Bulltof
ta-år (1940-45) skulle överläm
nas till Malmö kommun. - Mo
numentet består aven modell (2 
m spännvidd) aven J 20 Reggi
ane 'Falco' fäst på en stålbåge 
på en granitsockel. Modellen är 
tillverkad av F10:s flottiljverk
stad. Bidrag för att täcka kostna
derna har lämnats av AGA. 
IKEA, Malmö kommun, Malmö 
Träförsäljnings AB, PLM AB, 
Volvo Flygmotor samt - min
sann l - en f d värnpliktig vid 
flygvapnet och några av hans 
kamrater vid ett halländskt före
tag, Mycket uppskattati 

Det regntunga molntäcket 
över Malmö denna oktobermor
gon bröt upp och solen medver

kade till att göra programmet 
festligt och minnesvärt, Region
musiken spelade. Parad för fa
nan. Överste 1 gr Anders Sjö
berg påminde i sitt tal om bered
skapsåren och om den gräns
vakt som då utfördes av F10:s 
jaktdivisioner och att behovet av 
jaktflyg för att freda våra gränser 
är minst lika stort i dag samt att 
detta inte får tillåtas minska yt
terligare om Malmö och Skåne 
skall kunna luftförsvaras i krig. 
Arne Lundberg, Malmö kom
munfullmäktiges ordförande, 
tackade för monumentet och 
menade bl a att man på 40-talet 

hade en försvarsminister som 
väl kände sitt Skåne och som 
hade förståelse för att även det 
här landskapet och dess huvud
stad skulle försvaras. Han berät
tade också att monumentet om 
några år kommer att flyttas till 
ett område nära F10:s gamla 
hangarer, där nu om planering 
påbörjats för ett bostadsområ
de. Ceremonien vid flygfältsvä
gen avslutades med en överflyg
ning aven Draken-grupp från 
F10, varefter regionmusiken 
spelade Kungl Skånska flygflot
tiljens marsch. Uruppförande 
såsom flottiljens marsch. Dess 

"civila" titel är "Internationell ge
menskap" och den är kompone
rad av Gösta Ottervik, 

En civil herre i 60-årsåldern 
kom fram och visade upp sin 
gamla slitna inskrivningsbok. 
Han hade tillhört den första om
gången värnpliktiga vid F10/ 
Bulltofta och hade tjänstgjort 
som flygplanmekaniker. Han be
rättade om den fina anda som 
då rådde även bland de värn
pliktiga och tyckte att det kändes 
riktigt med detta minnesmärke 
efter F10. Han var en av de ca 
140 veteraner, militär och civil 
personal, från Bulltofta-åren 
som hörsammat inbjudan att 
delta i minnesprogrammet den
na dag. I övrigt bland veteraner
na märktes överste Bill Bergman 
flottiljens andre chef (efter den 
legendariske Knut Zachrisson) 
och överste 1 .gr Claes Normeli
us (MBS representant), som 
började på Bulltofta som vo
lontär. 

• Söndagen den 26/10 efter 
högmässan i Kirsebergskyrkan 
hade församlingen i egen regi 
ett program om F10. Aviatören 
Harald Jönsson berättade om 
gångna tider och F 1 O-majoren 
Rolf Rimsby om nutidens flyg
verksamhet. - Vid lunchen i 
Mölledalsskolan på Bulltofta del
tog de flesta F10-veteranerna, 
Efter anföranden av C F10 och 
kommunalfullmäktiges ordföran
de tackade pensionären och·ve
teranen Ove Muller-Hansen för 
dagens program varvid han gav 
en livfull beskrivning av pionjär
tiden under F1 O:s första år. 

Malmö-programmet avsluta
des med att C F10 på eftermid
dagen överlämnade ett flygplan 
J 35F till Malmö Tekniska Muse
um. Flygplanet kom på plats re
dan en tidig morgon i augusti, 
sedan man skurit upp en föns
tervägg till erforderlig bredd, Nu 
var flygplanet elegant uppallat i 
flygläge och dominerade totalt 
museets flygavdelning. C F 1 O 
fick åter igen tillfälle att tala om 
jaktflygets betydelse med beto
ning på det effektiva vapensy
stem som vi fortfarande under 
många år framåt i tiden har i 35
systemet. Museinämndens ord
förande och museets intendent 
var mycket nöjda med gåva". 
Intendenten berättade om den 
stora satsning som i övrigt görs i 
museets flygavdelning. Som 
CVF:s representant deltog 
överste Bert Stenfeldt, vilken var 
en av initiativtagarna till att den
na värdefulla gåva kunde över
lämnas från flygvapnet. • 

Översre/dinan! Stu.re Jagaeus 
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Generallb/lnsnl Dick Stenberg mottager flygvapnet· gåva ur generalmajor Evert Bages hand. 

~ 115 för flygvapnet tackord: 

"Jag har i dagarna fyllt 60 år och därvid blivit föremål för omfattande 
hyllningar från enskilda, myndigheter, organisationer. och samman
slutningar både inom och utom flygvapnet. 

För detta känner jag en djup tacksamhet. Vad som gläder mig allra 
mest är dock att den personliga uppmärksamhet som ägnats mig 
beledsagats aven entydig respekt och aktning för flygvapnet och det 
inte alltid lätta arbete som jag och all annan personal i vårt vapen 
samfällt utför. Vår strävan är ju ständigt att just se till att flygvapnet är 
och förblir en stark och respektingivande länk i vårt svenska försvar. 

Jag vet att jag har en skicklig, lojal och bra personal bakom mig i 
flygvapnet och det har alltid stimulerat mig i mitt eget arbete. När jag 
nu fyllt år och vänlighet strömmat mot mig från alla håll har jag känt 
ett starkt gensvar, som manar mig till fortsatta ansträngningar till 
flygvapnets och försvarets fromma. 

Ett hjärtligt tack till alla Er som gjort Er påminta på min 60-årsdag 
och som stöttar mig i min ledning av vapnet. fl • 

Dick Srenberg 
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De första accelerationsproven med den nya, hel
svenska sjömålsroboten RSS 15 har helt rllltreds
stiillande genomförts. Efter några mindre modifie
rIngar fortsätter nu proven med turbojetmotorn . 
• RB 15 skall I första hand till/öras marinen, skall 
1985 beväpna dess torpedbåtar typ 'Spica ' 1131. I 
en andra etapp i anskaffningen kan Rb 15 även 
komma art täcka flygvapnets behov av IlIngdl· 
stansrobot för 9CHalet. Eventuellt beslut därom 
latlas doch senare . • Rb 15 iiIIverkas av Saab 
Bofors MIssIle Corporation (SBMC), vars projekt
ledare Hans AhlInder ses t h tillsammans med den 
kraftiga roboten . 
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