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• • 
• I 

Efter snart tolv års utredande av flygplanfrågan har nu riksdagen äntligen 
fattat sitt JAS-beslut, att nästa flygplan efter "Viggen" skall vara en svensk 
JAS! 

Beslutet har många positiva följder. Tilltron till svensk säkerhets- och för
svarspolitik har sedan länge haft stöd; att Sverige satsar på en egen flygindustri. 
Denna tilltro som av de många årens utredande måhända naggats; kanten bör 
nu rimligen har återställts. 

Flygvapnet får nu stadga och ro i planeringsarbetet. Det gångna decenniets 
myckna utredande har inneburit stora påfrestningar. I avsaknad på beslut har 
under flera år alternativa programplaner - ända upp till fyra - utarbetats! Utred
ningsalternativen har växlat i takt med regeringarna. Det verkliga lågvattenmär
ket nåddes då CFV skulle svara på frågan vilket som var att föredra - ett 
beväpnat skolflygplan eller ett skolflygplan som kunde beväpnas ... Flygstabens 
egna resurser har inte alltid räckt tilt. Dugligt folk från förbanden har kallats in 
till men för förbandstjänsten. Nu kan resurserna äntligen användas till det de är 
avsedda för. I år behöver bara en programplan utarbetas. 

Riksdagsbeslutet måste betecknas som historiskt. JAS-projektet är en mycket 
avgörande del i förnyelsen av Flygvapnet. Med JAS-beslutet som grund kan vi nu 
samordna all materielutveckling, utbildning osv med ett slagkraftigt totalsystem. 
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... . som bl a även är: 
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* * Fredagen den 4 juni kl 13.53 tog Riksdagen ett historiskt beslut ... 
efter 16 timmars debatt. Med röstsiffrorna 172 för och 167 emot klubba
des den största statliga industribeställningen i Sverige genom tiderna 
värd 25,7 miljarder kronor fram till år 2000. Det handlade om Försvars
maktens/Flygvapnets nya stridsflygplan efter Viggen ... om svensk JAS. 
Därmed torde utvecklingen av projektet kunna starta den 1 juli. * Man 
får verkligen hoppas att detta viktiga beslut utgör slutpunkten på en 
mycket segsliten och omdebatterad försvarsfråga. Såväl Flygva!.'net 
som svensk industri behöver en klar kurs samt arbetsro, så att storsta 
effektivitet kan uppnås med de nu medgivna medlen. * * * 

JAS-varian/lln 
2110 ... f sin 
ursprungs u/sflllndll. 
(Har sen,,.,, mod/
1I1Ir8/s Mgo/.) 

D et försvarsbeslut som nu ta
gits av den svenska riksda
gen är betydelsefullt från flera 

utgångspunkter. För Flygvapnets del 
markerade det slutet på ett mer än tio
årigt utredningsarbete i den s k flyg
planfrågan. Med det viktiga JAS-beslu
tet som grund kan Flygvapnet (FV), 
Materielverket (FMV) och industrin nu 
påbörja det egentliga utvecklingsarbe
tet på Viggens efterträdare. 

Det är viktigt att komma ihåg att JAS 
är ett utvecklingsprojekt, som i dag inte 
kan vara låst i alla delar. Inom ramen 
för de avsatta ekenomiska resurserna 
måste systemet ytterligare kunna an
passas till vad hotbilden kräver och 
tekniken medger. Möjligheter till såda
na anpassningar finns inbyggda i JAS
projektet. 

FMV har nu i samråd med Chefen för 
Flyvapnet gått till Regeringen med be
gäran om att få starta utvecklingsarbe
tet. Godkännande av denna och Rege
ringens anvisningar till myndigheterna 
föreligger sannolikt när denna artikel 
läses. I princip innebär dessa att pro
jektet får startas med ett första beställ
ningsbemyndigande för typutveckling 
och anskaffning aven första delserie 
om 30 flygplan. Särskilda direktiv om 
styrning och kontroll av projektet finns 
knutna till anvisningarna. 

•• Förutsättningarna för att JAS-sys
temet skall kunna utvecklas i en positiv 
riktning syns i stort sett vara goda: 

• Politisk enighet mellan de demokra
tiska partierna om att anskaffa ett 
svenskt JAS-flygplan föreligger, även 

om socialdemokraterna velat fatta det 
slutliga beslutet först i höst. 

• De av OB och CFV uppställda mål
sättningarna finns uppfyllda i kontrak
tet. 
• Svensk industri har visat sig ha kapa
citet och kompetens att ta fram en 
svensk systemlösning . 
• Det föreliggande kontraktet mellan 
försvaret och industrin innebär betyd
ligt större fasthet i garantier och åta
ganden än tidigare flygplan kontrakt. 
Risken för ekonomiska överdrag eller 
icke uppfyllda prestandakrav har mini
merats. 

I det fortsatta arbetet åläggs CFV ett 
större ansvar för uppföljning och styr
ning av utvecklingsarbetet än tidigare. I 
flygstaben kommer en särskild JAS
ledning att etableras. Chef för denna 
avdelning bli , överste Göran Tode_ Ett 
särskilt JAS-råd inrättas för att vara 
rådgivande organ till CFV i utveck
lingsarbetet. I JAS-rådet ingår repre
sentanter på hög nivå för OB, CFV, 
FMV och FOA. I regeringskansliet följs 
JAS-frågorna i den s k flygmaterielbe
redningen, under statssekreteraren i 
försvarsdepartementets ledning . I 
FMV-F inrättas projektledning JAS (PG 
JAS) . 

•• En av de viktigaste sakfrågorna 
som snabbt måste få sin lösning är om 
den nu föreliggande optionen på den 
s k Rockwell-vingen till JAS-koncept 
2111 skall utnyttjas. Här avvaktas yt
terligare resultat från vindtunnelprov 
m m. Om 2111-konceptet håller vad 

(Forts: Sid 6_) 

det lovar förbättras JAS redan nu goda 
svängprestanda. 

Utanför själva flygplankonceptets 
ram måste nu ytterligare arbete utföras 
för att ännu mer inträngande klarlägga 
gränssnitten till stödsystemen, ledning, 
stril, bas , störsystem, samband m m. 
Här fordras ett brett engagemang i FV. 
Flygstabens JAS-ledning får här spela 
en viktig och ansvarsfull koordinations
roll. 

Att fullfölja JAS-projektet är en stor 
uppgift och en mäktig utmaning. Svens
ka Flygvapnet och svensk industri är 
först i världen att ta fram ett fullständigt 
"multi-role-flygplan" . Omvärlden utta
lar redan sin respekt och beundran in
för denna satsning. Det beror mycket 
på de inblandades kunnighet, styrka 
och vilja om allas förväntningar skall 
kunna infrias. Starten för genomföran
det av JAS har gått. Förutsättningarna 
för att projektet skall kunna lotsas fram 
till målet syns i dag vara goda. 

•• Med hänsyn till den affärsmässiga 
sekretessen som omgärdat JAS-upp · 
handlingen har det varit svårt att mer 
ingående beskriva svensk JAS. Flera 
angelägna tillrättalägganden av felakti
ga uppgifter eller desinformation har 
inte kunnat ske. Detta har t ex gällt 
flygsäkerhetsmässiga aspekter, styr
system och flygplanets instabilitet. 
Prestande på motor etc har ifrågasatts. 

FLYGvapenNYTT avser bidraga med 
att ge kompletterande och saklig be
lysning av bl a dessa frågor. • 

Generalmajor Evert Båge 
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Svensk JAS (som den definierats 
i kontraktsförhandlingarna) har 
prövats i en taktisk/operativ vär
dering enligt samma metodik 
som användes inför systemplan 
2. Särskilt intresse har ägnats åt 
kostnadsfrågorna. Framtaget 
underlag låg , tillsammans med 
FMV :s slutrapport från förhand
lingarna, till grund för CFV:s 
ställningstagande inför OB:s och 
statsmakternas slutliga prövning 
av frågan. 

Värderingar av studien ger vid 
handen att kontraktets JAS/211 O 
är helt godtagbar i den hotmiljö 
FY i dag kan detaljöverblicka. 
Slutsatsen bestyrks även av 
jämförelse med JA 37 Viggen i 
mycket svåra luftförsvarssitu
atIoner. Aven i sin attack- och 
spaningsroll har kontraktets JAS 
bedömts mycket väl motsvara 
ställda krav. 

För en hårdare hotmiljö, som 
kan vara aktuell i ett längre per
spektiv (bortom år 2000) - aktu
aliseras vissa anpassningsåtgär
der. De egenskaper som CFV i 
första hand prioriterar innebär 
åtgärder på systemsidan (vapen , 
målmätning, motmedel, etc) , 
men CFY fäster också stor vikt 
vid plattformens egenskaper. I 
framtiden kan därför bl a motor
prestanda behöva ökas. Atgär
der av detta slag är planerade att 
komma till utförande runt sekel
skiftet i takt med att medel kan 
friställas. 

•• överväganden och ställ
ningstagande. - Det finns två 
bärande tankar i CFV:s målsätt
ning för JAS-systemet. - Den 
ena går ut på att kraven på flyg
systemet ställs med beaktande 
av de möjligheter som finns i 
bas- och stril-system att bidra till 
den totala verkan. Det innebär att 
kraven på JAS-systemet har 
kunnat mildras i en hel del avse
enden jämfört med om det varit 
avsett att regelmässigt ha strids
området väl utanför bas- och 
stril-systemets inflytelseområ
den. I det beroende och den 
stöttning som sålunda finns mel
lan flyg- , bas- och stril-system, 
återfinner man för FV :s del 
mycket av det som i dagligt tal 
kallas den svenska profilen. Det 
värde och den nyt1a som detta 
begrepp allmänt sett represente
rar är av flera slag och ligger på 
olika plan. Så är förhållandet 
också i fallet JAS . CFV vill sär
skilt framhålla , att strävan i mål
sättningsarbetet för JAS att göra 
den till en del i en svensk profil 
varit en viktig förutsättning för att 
alls kunna närma sig de mycket 
snäva gränser , som anvisad 
ekonomisk ram för JAS dragit 
upp. Strävan efter en svensk 
profil har med andra ord inneburit 
att JAS-systemet blivit billigare 
än eljest varit möjligt, utan att vår 
nyt1a av det behövt eftersättas. 

• • I system planen framhöll 
CFV de viktigare fördelar som 
ligger i en satsning på en ihemskt 
sammanhållen utveckling av 
JAS-systemet. De rör flygvapen
nära faktorer - möjligheterna att 
på ett tillfredsställande sätt full
följa produktionen av Viggen , 
möjligheterna att hålla 35- och 
37-systemen och småningom 
även JAS-systemet i drift samt 
säkerheten i flyplanomsättning 
och flygplanleveranser. 

Fördelarna rör även förhållan
dena av mera övergripande na
tu r såsom sä kerh ets- och utri
kespolitiska aspekter, industripo
litiska, teknologiska och syssel
sättningsmässiga konsekvenser 
samt samhällsekonomiska, 
statsfinansiella, valutamässiga 
och handelspOlitiska aspekter . 

I och med propositionen 1979/ 
80 :117 har arbetet med att defi
niera svensk JAS bedrivits i ett 
högt tempo. Resultatet vad gäller 
inträngningsgrad och noggrann
het är imponerande. Samtidigt 
måste man inse, att de knappa 
två år som stått till förfogande in
te rimligen medger att kon
struktionen redan nu fryses i var
je detalj. Den uppfattning om ut
formningen av svensk JAS , som 
föreligger representerad av vari
anten 2110, utgör därför en 
grund på vilken yt1erligare finav
vägningar kan behöva göras (t 
ex 2111) . Genomförd värdering 
pekar på fördelarna i att göra 
dessa finavvägningar . Därvid 
måste man hålla sig till den kost
nadsram som överenskommits i 
kontraktsförhandlingarna och 
som Riksdagen nu medgivit. Det 
framgår av avtalet och FMV:s 
avrapportering , att en optimering 
av den art CFV antytt är starkt 
önskvärd. 

•• Det har varit särskilt ange
läget att överväga kraven på mo
torsidan. Värderingsresultaten 
visar att svensk JAS i utförande 
2110 når god användbarhet i 
närtid med motorn F404J med 
s k stridsprestanda. På sikt (nå
gon gång efter år 2000) kan näs
ta dragkraftsklass, den s k 404 
"Growth 1", behöva införas. Det 
är möjligt - t o m sannolikt - att 
"Growth 1" tas fram för andra 
kunder än det svenska flygvap
net redan under gO-talet , dvs när 
serietillverkningen av svensk 
JAS ännu är i sin inledande fas. 
Det vore då även för vår del ra
tionellt att övergå till "Growth 1", 
även om det till en början medför 
vissa merkostnader. Totalt skulle 
en sådan åtgärd medföra en be
tydande kostnadsminskning, ge
nom att man inte tillverkar ett an
tal F404 J som senare skall bytas 
ut. Denna fråga - om den aktu
aliseras - bör avgöras utgående 
från allsidiga överväganden. • 

FS/lnfo 

Överväganden

och 


ställningstagande 


överste överstelöjtnant 
Göran T.Qde _. c'. Stig Ho1mström 

Nya namn i Flygstabens JAS-ledning Ir o m 1 juli 

JAS· varianten 2111 med 
försöksvinge trAn Rockwel/; 
ursprungsutseende. 

Den andra bärande tanken i 
målsättningsarbetet är strävan 
att redan i grundkonstruktionen 
för JAS förutse och förbereda så 
mycket som möjligt av framtida 
förbättringar av systemet. Tan
ken innebär således att framtida 
förbättringar förplaneras på ett 
sätt som medför kostnadsbespa
ringar på sikt. Bedömt rör det sig 
här om avsevärda belopp. 

Iden om förplanering om fram
tida förbättringar av systemet ut
gör ett exempel på en verklig ra
tionalisering. Rationaliseringsåt
gärder kräver dock en viss inves
tering i närtid för att nå avsedda 
stora besparingar på sikt. Flerta

let delposter i den närtida inves
teringen är små var och en för sig 
men blir aktningsvärda tillsam
mans. Ett fåtal poster är av bety
dande storleksordning . De mest 
kostsamma kan komma att röra 
områdena aerodynamik och mo
tor. 

Investeringar i närtid för att nå 
lägsta möjliga totalkostnad kom
mer i konflikt med strävan att hål
la anvisad JAS-ram. Med ut
gångspunkt i CFV :s ansvar för 
en sund långsiktig utveckling av 
FY och - inom CFV:s fögderi 
för en klok förvaltning av statens 
medel har CFV ändå ansett in
vesteringar av nämnda typ vara 
nödvändiga att överväga 

Var med och döp .JAS! 
VArt nya flygplan mAste namnas - i likhet med dess föregAngare 
Viggen, Draken m fl. Gärna med ell namn frAn den fornnordiska 
mytologien, el dyl. Men klatschigt och träffande ... som helst kan 
ullalas pA engefska, ocksA. Skicka Dill bidrag till redaktören för 
FV-Nytt. Gör det! I dag. 
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Utrikesministern bekräftar: 


Fler kärnvape...ubålar i Östersjön! 


"J" sfldd trin högflr 

Den 24 maj besvarade i riksda
gen utrikesminister Ola UII
sten en fråga gällande nysta
tionering av sovjetiska kärn
vapen-ubåtar I vårt längsta 
närområde - östersjön. Utri
kesministern 88 bia i anföran
de 95: 

"Del är bekant all Sovjetunio
nen sedan nAgra Ar tillbaka sta
tionerat Ire s k Juliell-ubtJtar i 
Oslersjön. De kan ocksA vara 
beväpnade med kärnvapen. 
Därtill kommer de sex s k Golf· 
uMtar med ballisliska kärn
laddningsrobotar som sedan 
1976 är stationerade ; Oster
sjön. DcksA den grundstölla 
sovjeliska uM/en 137 var, av 
allt att döma, ulrustad med 
kärnvapen. Della synes bekräf
la vad som länge antagits, 
nämligen all kärnvapen torde 
vara slandardbeväpning pA ell 
stort antal sovjeliska krigsfar

Typ "Iuliett" 


87 m/3200 ton 

Försvarsstaben sammanfattar: 
•• UbI}t typ "JulIett" är av 
tämligen gammal konstruk
tion, steget mellan klasserna 
"Whisky" och "Echo". "J" är 
bestyckad med sAväl torpeder 
som sjömålsrobotar, vilka kan 
laddas med taktiska kärnva
pen. Robotarna (SS-N-3 'Shad
dock') är förmodligen främst 
avsedda för stora sjömål, t ex i 
södra östersjön. "J" har i 3-4 
ex ombaserats från Norra Isha
vet tl/l östersjön, bl a av utbild
ningstaktiska skäl, och har 
därmed förmodligen ersatt lika 
många av den förAldrade ubl}t

typen "Whisky Long Bin". 
"J" anses inte utgöra samma 
hot för Sverige som t ex de 
sovjetiska robotkorvetterna typ 
"Nanutjka", vilkas kärnstrIds
spetsladdade robotar typ SS
N-9 ocksA skulle kunna sättas 
in mot försvar typ det svenska. 
•• De tidigare i östersjön 
kända sex ubAtarna av "Golf 
2"-klass bär s k ballistiska 
kärnvapenrobotar avsedda för 
långdistansmål, som även kan 
nA mAI utanför Norden. De om

"r sfldd trin väns/flr 

Kl...: Wlllakey Long Bin 

84 m/l200 ton 

baserades medio 70-ta/et frlm 
Norra Ishavet till östersjön an
tagligen för att de därigenom i 
ett skyddat innanhav bättre 
skulle kunna tjäna sina syften. 
•• De i östersjön ävensA ak
tuella "Whisky"-ubAtarna är de 
äldsta av här nämnda typer. De 
byggdes ursprungligen för 
konventionell beväpning men 
har senare modifierats, så att 
torpederna kan laddas med 
taktiska kärnvapenladdningar, 

• 

tyg i Oslersjön. " 

O••n + ned.n: MInd" I ,tIK/,k mon ," ,tö". 
hol: So.j,lI11t robolko,.," •• "N.nutjk...• 
kl.a. 

• l 

O.,/lt + o••n: GoI/2·ublt.m. ir btltyck.d, "N.nuUk,": Ungd ~ 59 m, brodd ~ 12 m, 
mod 3 b./II,"IIt, kim.sp,n·m (SS·N·5), 'om djup~ng = 3 m, .Ikt ~ BOO ton , Ol,./d".en 
tinfPt m,d fI,kvtdd ~ ca 700 n m. Vikt ~ 2350 m,d '-" = et 30 knop. B,,'"nlng ca 60 m.n. Incidenter 1981 - se sid8-13 Iton,lingd ~ 90 m, bredd ~ 8,2 m, djupglng ~ B'.'pnln,: 6 ,j6mll,·m (SS·N·9) + 2 I.-m 
4,8 m. (SA·N4) + l.·,,, (112 57 mm). 
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W arschaWapak1ens öv
ningsverksamhet i Oster
sjö-området koncentrera

des främst till två större övningar: 

• 	 'SOJUS 81' under månadsskiftet 
mars/april 

• 	 'ZAPAD 81' under augusti och 
september. 

I 'ZAPAD 81' - som var en helt sov fartyg och innemot 400 flygplan och 
jetisk övning och som kulminerade i en helikoptrar. - Den marina insatsen i 
landstigningsoperation vid Kaliningrad denna övning var den största i Oster
- deltog 70.000 - 80.000 man, ca 180 sjö-området sedan andra världskriget. 

Ka·25 Ho,mone 

Sovjetiska hangarfartygen "Kiev" (som 
deltog i fjolårets östersjö-övning 'Zapad 
81') och "Minsk" är bägge bl a utrustade 
med helikoptrar; hittills med typ Ka-25 
"Hormone" . På sistone har dock en mo
derniserad version obselVerats - av NA
TO kallad "Helix". Denna har bl a bara 2 
aktre fenor mot 3 för "Hormone". Övriga Ka-32 "Helix" 


yttre skillnader framgår av silhuettbilder

na (copyright: PIlotpress) bredvid. "He

lix" är ca 1 m längre. 


Även NATO övade i närområdet. (som blev märkbar i Polen under sena dels i juli inför den polska kommunistis
Såväl övningarnas antal som deras re delen av 1980) fortsatte även under ka partikongressen och dels under de
omfattning var dock begränsad jämfört 1981. Den politiska spänningen i lan cember. Kulmen nåddes 13 december, 
med tidigare år. det varierade kraftigt och var vid två då militärt undantagstillstånd infördes i 

Den 	 ekonomiska och politiska kris tillfällen mycket hög. Detta inträffade landet. - Beredskapen för ett militärt ~ 



ingripande av övriga WP-stater var 
härvid mycket hög. 

Den svenska insatsberedskapen 
hölls under året på en något förhöjd 
nivå. Successiv anpassning gjordes till 
det rådande militärpolitiska läget i om
världen samt till övriga händelser i och i 
anslutning till Sverige. I huvudsak rör
de beredskapsförstärkningarna förmå
gan att ta emot flyktingar och att utföra 
annan humanitär verksamhet vid ett 
eventuellt militärt ingripande i Polen av 
övriga WP-stater. 

I samband med den sovjetiska ubå
tens grundstötning i Blekinges skär
gård, vidtogs även speciella bered
skapsåtgärder. Dels var det nödvän
digt att bevaka och skydda ubåten , 
dels krävdes extra bevakning av terri
torialgränsen utanför Blekinge-kusten . 

Incidenterna till sjöss och i luften var 
ovanligt fåtaliga under större delen av 
året. Sista kvartalet ökade antalet dock 
kraftigt. Facit för 1981 blev därtör fler 
incidenter än normalt. En av dessa 
den sovjetiska grundstötningen - var 
dessutom den hittills allvarligaste som 
inträffat i Sverige. 

•• Incidenter till sjöss. - Under 
1981 konstaterades tolv kränkningar 
och sex möjliga kränkningar av svenskt 
sjöterritorium. Detta är i stort lika 
många som under föregående år och 
utgör ett av högsta antal som noterats 
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under den senaste 10-årsperioden. 
Kränkningarna vållades i åtta fall av 
fartyg från WP-stater och i ett fall av ett 
NATO-fartyg. I tre fall utfördes kränk
ningarna av oidentifierade ubåtar i un
dervattensläge. Huvuddelen av kränk
ningarna av övervattensfartyg vållades 
av civila statsfartyg, vilka kommit in på 
det svenska sjöterritoriet utan tillstånd 
eller med awikelser från givna till
stånd. 
• Den mest anmärkningsvärda och 
samtidigt allvarligaste incidenten under 
året vållades av den sovjetiska ubåten 
nr 137, som på morgonen den 28 okto
ber upptäck1es grundstött i Gåsefjär
den inom Blekinges skyddsområde. 
Ubåten togs omedelbart under bevak
ning. På regeringens order utförde OB 
därefter en noggrann undersökning av 
förhållandena kring ubåtens kränkning 
av det svenska territoriet, innan den 
drogs av grundet och den 6 november 
återlämnades till Sovjet. 

Vid förhör uppgav den sovjetiska far
tygschefen , att kränkningen varit oav
sik1lig och att den förorsakats av fel i 
ubåtens navigeringsutrustning. När 
grundstötningen inträffade sade han 
sig tro att fartyget var i närheten av 
Bornholm. 

OB:s undersökningar visar dock, att 
de sovjetiska uppgifterna icke var tro
värdiga. Det kan i stället anses styrkt 
att ubåten uppehöll sig ett par dygn i 

närheten av den svenska kusten, innan 
den avsiktligt trängde in i skyddsområ
det den 27 oktober. Avsikten med in-

Foto. Börje Johansson 



Incidenter ti II sjöss 1981 
c 

I Kränkningar till sjöss 1971-81 

1971 : 3 
72: 2 
73 : 7 
74: 8 GuF* 
75: 9 4 
76: 11 11 
77: 19 13 
78: 5 5 
79: 7 31 
80: 13 44 
81 : 12 28 

Art lkv 2kv 3kv 4kv Totalt 

Kränkning/sanna
lik kränkning 
Möjlig kränkning 
Genomfört utan 
föranmälan (GuF)* 

1 
-

3 

7 
3 

10 

1 
-

11 
I 

3 
3 

4 

12 
6 

28 

-; 
o 

Summa: 
'. - -

46 

§r------------------------------------------------------------, 

trängandet kunde inte klarläggas helt. 
Det troliga motivet för agerandet var 
emellertid underrättelseverksamhet. 

Incidenten var den allvarligaste som 
hittills konstaterats. Ubåtschefen har 
brutit mot ett flertal svenska tillträdes
och skyddsbestämmelser. Speciellt 
allvarlig var kränkningen genom att 
ubåten med stor sannolikhet var utrus
tad med kärnladdningar. - Händelsen 
har beklagats av Sovjetunionen, men i 

UtbAtsincidenter 1975-81 

1975: 15 
76: 10 
77: 12 
78: 5 
79: 7 
80: 11 
81 : 12 

l:l 
:ii 
~ 
~ 
!Xl 

~ 
~ 

detta beklagande har endast medgivits 
ett navigeringsfel. Förfrågan om kärn
vapenbestyckning ombord på U 137 
besvarades endast av de sovjetiska 
myndigheterna, att alla sovjetiska far
tyg har erfoderlig beväpning . 

Övriga incidenter till sjöss. - I områ
det öster om Gotland ökade antalet 
observerade genomfarter utan föran-

Den sovjet/sh Wh/sky
ubllten 137 eskorteras 
bort frlln svenskt 
territorium, 

c UbåJsincidente~ 1981 
~ 

Art 

Kränkning/sanno
lik kränkning 
Möjlig kränkning 
övrig Incident 

lkv 2kv 

21 
3-

1 -
I 

'. 

3kv 

-
-
-

Summa: 

, 
c .- 
-

4kv 

1 
3 
1 

Totalt 

4 
6 
2 

-
\12 

mälan markant gentemot tidigare år . 
Detta bedöms dock inte vara ett alar
merande förhållande, utan torde vara 
resu Itatet av den effektivisering vår 
sjöbevakning inom området genom
gått. Speciellt har förmågan förbättrats 
att följa och övervaka verksamheten till 
sjöss när denna är intensiv. 

Trots det ökade antalet observerade 
incidenter i Gotlands-om rådet. mins
kade totalantalet genomfarter utan för
anmälan kraftigt jämfört med 1979 och 
1980. Minskningen inträffade framför 
allt i anslutning till Oresunds-regionen 
och vid Sandhammaren , där det tidiga
re varit en kraftig koncentration av inci 
denter. - Genomfarterna utan föran
mälan gjordes i 19 fall av fartyg från 
WP och i nio fall av NATO-fartyg. 

Svensk marinofficer inspekterade ombord 
på den sovjetiska ubåten 137, 

~ 

t; 
<IS .o 
c: 
c: 
'Oex: 
~ 

~ 
E 
~ 

FOIO ' Birger RönnlJtJck 
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•• Incidenter i luften. - 1981 tende
rade al1 bli el1 år med mycket få kränk
ningar av territoriet med luftfartyg Un
der fjärde kvartalet bröts tendensen 
dock markant. Då observerades inte 
mindre än 23 kränkningar - dubbelt så 
många som normalt under ett vinter
kvartal. Del1a medförde al1 det totala 
antalet kränkningar trots allt nådde upp 
till 1980 års höga nivå. Antalet är mer 
än dubbelt så stort som under tiden 
före den svenska utvidgningen av terri
toriet (1979-07-01). 

De flesta kränkningarna vållades lik
som tidigare år av flygplan från NATO
stater . De inträffade vid Skånes syd
kust. EI1 stort antal kränkningar vålla
des av fartygsbaserade helikoptrar i 
samband med NATO-övningar till 
sjöss i södra östersjön . 

• Svenska militära enheter har vid sex 
tillfällen under 1981 överträtt andra 
staters tillträdesbestämmelser. Vid tre 
tillfällen skedde del1a i luften och vid 
två tillfällen till sjöss. Orsakerna har va
rit smärre felnavigeringar. Vid el1 tillfäl
le har svensk beredskap oavsiktligt rå

kat beträda del av utländsk ambassad
område i Stockholm. • 

Fsr/lnfo 

Ovan: Sovjetunionens radarspanings
plan för luftbevakning och stridsledning, 
Tu-126 "Moss" - en utveckfing av civil
flygplanet Tu-114 "eleat ". 

T v: NATO:s svar pA "Moss" är E-JA 
"Sentry", som nu utprovas i Europa. Ut
vecklad ur Boeing 707. 

12 
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Incidenter i. luften 1981 

' ,3 kv 4kv2kvArt ·1 kv 

.K.rä~knlng/san- . 
9 ' , ,noll!<kränkrilng 1'1 236 

, . 4 23:. Möjllg kräo~hlng  -
-
~ 

S~n1ma: ' o.'. , --'r- ',:"." Oj . ' ~, 

.. 0 '- • 

Totalt 

49 
9 

~ 
-


. KFänkniogar iIuIlen 1971-81 
., 

1971: 19 
72: 23 
73: 19 
74: ,15 
75: 20 
76: 21 
n: 28 
78: 25 
79: , 77 
80: - 50 
61 : 49 

JaktViggen (som kan beväpnas med sex luflmålsrobotar) ingår i incidentberedskapen, 
Ovan : Viggen identifierar ovanför Ostersjön 
havsövervaknings- och uMtsjaktflygplanet Br. 
1150 "Atlantic" ur väslIlyska marinflyget. 
Foto: Bernt Claesson. 

T v: I Sveriges närområde finns numer det nya 
sovjetiska attackllygplanet med veriabel ving
geometri, Su-24 "Fencer" A (Ytterligare en 
version existerar förmodligen.) - Foto via 
JANE's. 

Nedan: Svensk incidentberedskapsbesättning 
ur F6 i väntan på eventuell startorder framför 
AJ 37:or med jak/beväpning. - Foto : Bernt 
Claesson. 

1981 gick larmet 
för FV:s incidentberedskap 
369 gånger. (1980 421) 
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Unika dalor- 'ochlV-syslem 
i flygspaningens 
aänsl 
Av överstelöjtnant Ingemar Strandberg 

~-- - . 
~....".".~):.... :..," . . . , 

t" : . . • 

r,"J, .' 

f:r f:r f:r När jakt- eller attackföraren trycker på avfyrings
knappen och robotarna eller raketerna lämnar flygplanet , 
så har han i princip löst sin uppgift - förutsatt att man 
bortser från skjutresultatet. f:r f:r När spaningsföraren 
över spaningsmålet trycker på "avfyringsknappen" för 
spaningsflygplanets sensorer har han INTE löst sin uppgift. 
Det har han gjort först sedan han lyckats flyga sitt flygplan 
till en spaningsbas, flygplanet plundrats på filmer och tape 
samt dessa utvärderats vid basens underrättelsepluton un
der hans medverkan - och resultatet härav nått 
"kunden". f:r f:r f:r 



F% : Ate Ander.,an, Slig Eldegren, Rune Rydh &Rolle S/Ivllnd. 

V
id anskaffning av ett nytt spa
ningsflygsystem kan det ligga 
nära till hands att i första hand 

satsa på hög kvalitet hos flygplan 
och sensorer. Flygplanen skall pres
tandamässigt mäta sig med motstån
darens, och sensorerna vill man givet-o 
vis skall vara de bästa och mest avan
cerade som står att uppbringa. 

Det är lätt att förbise, att inget sy
stem är starkare än sin svagaste länk 
- i detta fall bearbetningsystemet. 
Ju fler och bättre sensorer det finns i 
ett spaningsflygplan, desto större blir 
emellertid kraven på bearbetning - bå
de till volym och kvalitet. I annat fall 
uppstår obalans i systemet - satsning
en på detta har inte varit optimalt. 

•• System S 37 - till en början i 
obalans. - Spaningsflygsystem S 37 
består som känt av två Viggen-versio
ner - SH 37 och SF 37 - med huvud
uppgifterna havsövervakning respekti
ve fotospaning . 

För bearbetning av spaningsresulta
tet disponeras underrättelseplutoner 
och -troppar. Vid dessa framkallas 
sensorernas filmer, vilka sedan utvär
deras av underrättelseassistenter, 
även kallade fototolkar. 

Underrättelseplutoner och -troppar 
är mobila. (Bild 2 + 3.) De inryms i 

B/ld z: Tro/s sin s/orlek är underriillelse/jäns/ens 
vagnsr liltmanövererade även I /nlnga u/rym· 
men. 

Bild 1: En SF 37 SpaningsVIggen hllr jus/linda/ 
efter elll%spllnlngsuppdfBg. Föraren hoppsr ur, 
kamerans klJsseller demon/eflls, mörtrumsb/len 
med u/rus/nlng för plundring och omlllddnlng hsr 
kört fram. 

stora trailers i två utföranden. - Den 
ena kallas stabsvagn och inrymmer lo
kaler för divisionsledning med en 
"ordersal" , plats för pluton/ troppchef 
samt underrättelseofficer. Vidare finns 
här utrustning för utvärdering av den 
elektroniska strålning som belyst flyg
planet under företaget. - I den andra 
vagnen inryms utrustning för framkall
ning och och utvärdering av spanings
film. 

Underrättelseplutonen/ -troppen är 
vidare självförsörjande beträffande 
elkraft, vatten, samband och fordon . 
Den konstruerades ursprungligen för 
manuell utvärdering av flygfilm - på 
samma sätt som i princip sket! alltse
dan flygspaningens tidiga barndom. 
Detta innebär fototolkning med hjälp av 
stereoskop och lupp - instrument som i 
sin tur bygger på utnyttjande av optiska 
linser, som lär ha uppfunnits omkring 
500 år e Kr i Babylon. Dock disponera
des moderna ljusbord med motordrift 
av filmerna samt stereoskop , som 
konstruerats för maximalt utnyttjande 
intill de optiska lagarnas gränser. 
Gränsen för bearbetningskapaciteten 
blev människan/ fototolken, vars kapa
citet visade sig inte räcka till för den 
mängd film som producerades av ett 
modernt spaningsflygplan . 

• • Bearbetning av radarinforma
tion tidsödande. - I spaningsflygplan 

S 32 "Lansen" bearbetades radarinfor
mationen i luften av flygplanets naviga
tör/ radarobservatör, så att ett färdigt 
resultat kunde presenteras redan vid 
flygplanets landning . 

SH 37 saknar navigatör. Dess radar 
manövreras av föraren och bilden på 
radarskopet registreras aven filmka
mera för bearbetning efter landning. 
Eftersom registrerkameran (RKA) sitter 
snett ovanför radarskopet, blir radarbil
den sned på filmen . Den kan därför inte 
utvärderas utan tidsödande matema
tiska operationer. Att restituera bilden 
optiskt till mätriktighet medgav inte 
optikens lagar. Problemet verkade 
olösligt, ända till dess man kom att tän
ka på att man kunde utnyttja en bords
kalkylator för att restituera radarbilden 
elektroniskt. En automatisk "plotter" 
borde dessutom kunna rita ut fartygse
kona på en karta. 

•• Datakameran och navigerings
systemet - förutsättningar för da
torbearbetning. - Försvarets mate
rielverk (FMV) uppdrog åt Teleproduk
ter AB, Stockholm, att projektera en 
försöksutrustning för bearbetning av 
SH 37 radarfilm . Det lyckade resultatet 
gjorde att en mindre serie utrustningar 
beställdes för detta ändamål. Utrust
ningarna arbetade inte i realtid, efter- ~ 

B/ld 3: Underriiltelseplu/onens vagnenhe/er fjr 
framföras pA lindsväg (fredstid) med 70 km!h 
och klin dirför snibb/ omgrupperas. 
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Koor d ina rgivare 

BI/d 5: R'd,rbord 

Skrivare St römställare 

som datorprogrammet fanns inspelat 
på ett vanligt kassettband. För att geo
grafiskt fastställa flygplanets läge ut
nyttjades värden från S 37:ans dataka
mera - ett slags färdskrivare som regi
strerar flygplanets läge , flyghöjd , kurs , 
attityder, tid m m. Flygplanets navige
ringssystem levererade indata om lä
get. Kravet på exakthet var stort . Sy
stemet kunde dock lätt uppdateras i 
förhållande till kända referenspunkter 
med hjälp av just flygplanradarn . 
övriga indata kom bl a från flygplanets 
flyginstrument. 

•• Resultaten gav mersmak. - När 
nu radarbearbetningens svårigheter 
lösts , började man fundera på att vida
reutveckla systemet till att arbeta i real
tid med hjälp aven minidator. Samar
betet mellan FMV, Teleprodukter AB 
och E1:s spaningsenhet fördjupades . 
Den ena idEln födde den andra och ut
vecklingsmöjligheterna tycktes nästan 
obegränsade. 

Av ekonomiska skäl - och för att inte 
"gapa över för mycket" - beslöts att ett 
datorstött bearbetningssystem för flyg
spaningsinformation skulle utbyggas 
etappvis. I systemet skulle ingå ett TV
system för bildbehandling. Systemet 
skulle sedermera kunna utbyggas i yt
terligare etapper utan datorbyte. Ka
beldragningar skulle ta hänsyn till vida
re utbyggnad. (Blid 4.) 

• • Den värnpliktige fototolkens 
behov styrande. - I motsats till de 
flesta andra flygvapen , som utnyttjar 
fast anställd personal vid bearbetning 

BI/d 4: Be,rlIelnlnl18utnl8tnlnl1ens pI8cerlnl1llotol,b-v8I1n 
Radar bord 

Huns med analysproj ekt o r 

av spaningsresultat, har vi i Sverige se
dan länge utnyttjat värnpliktig personal 
för detta ändamål. Efter grundutbild
ningen på cirka ett år kan det dröja lång 
tid innan u nderrättelseassistenten (tol
ken) inkallas till repetitionsutbildning. 

Bild 4: Utvärdering av radar- och fotospa
ning sker i rum 3. Här finns plals för tolk
ning av 1-2 foter och 1 radarspaningsföre· 
tag. Datorn har kapacitet att samtidigt för
sörja 2 /ab·vagnar med datakraf/. Genom 
utnyttjande av korskopp/ing erhålls reserv
datakraft från lab-vagn nr 2 vid bortfall av 
datorn l/ab-vagn nr 1 el/er omvänt. 

BI/d 5: RKA-fIIm proJ'ce". av an./yspro
Jektorn pI m.ttglaaklv.n. Tolken mäter I 
denna med hjälp .v koordln.tgl....ren. 
lupp. DKA-bllden .n...llnd. för .tt m.ta d.
torn med RKA-blld_ par.met"r. D.torn 
.tyr ...,. d/sp/.yen tolkens .rbete och r.ul
tatet .... bearbetnIngen pre.ente". pl.krl
....ren. r.d.rk.rIa. 

Mycket har hunnit förändras ( t ex aktu
ell organisation och materiel) och 
mycket har hunnit glömmas. Men har 
tolken under ett års tid fått lära sig 
"knappologin" hos sitt bearbetnings
system, så bör man genom en klok 
programmering av datorn kunna kom
pensera kunskapsbristerna hos tolken . 
"Knappologin " repeterar han snart in 
igen. 

•• Radarspaning - en omfattande 
uppgift. - Genom att Sverige till myc
ket stor del omges av hav , har också 
radarspaning över hav blivit en av spa
ningsflygets huvuduppgifter. Efter ett 
radarspaningsuppdrag plundras regi
strer- och datakameror på sina filmer , 
som framkallas i underrättelsepluto
nens laboratorium. Radartolken place
rar registrerkamerafilmen i en analys
projektor, som via speglar projicerar 
radarbilden på en mattglasskiva. Da
takamerafilmen placeras i en datapro
jektor (DPR) . Till radarbordet hör ma
növerdon för styrning av projektorer 
och kommunikation med datorn . För 
mätningar i bilden finns en koordinatgi
vare. Vidare finns en talbandspelare 
för tape från flygplanets bandspelare 
med förarens muntliga kommentarer 
under aktuellt flygföretag . Spaningsre
sultatet ritas ut på speciella radarkartor 
aven automatisk skrivare eller "plot
ter", som kan rita ett antal olika symbo
ler och ett antal olika färger efter tol
kens behov . För kommunikation med 
datorn finns också en display. (Bild 5, 
6,7.) 

Lucka 

Rum 2 
r RAMKAL LNI~ 

Dato r 
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Bild 6: Radarbordets analyspro;ektor kan 
enkelt svängas fram för att underlätta ladd
ning med film . över bordet finns skåp med 
blanketter och kartor. 

Med koordinatgivaren positionerar 
tolken PPI-bilden för datorn , varefter 
han manuellt matar in data från DKA
filmen och anger mål på bilden . Datorn 
beräknar dä,efter målets läge och pre
senterar detta på display:en i klartext, 
samtidigt som målet ritas ut med vald 
symbol och färg på skrivaren . Målets 
läge anges i latitud och longitud eller 
om så önskas i GEOREF, UTM eller 
Rikets nät. (Bild SA +B.) 

Systemet är självinstruerande - dvs 
datorn anger på display:en åtgärd efter 
åtgärd , som tolken skall vidta vid bear
betningen . 

På radarkartan finns ett antal geo
grafiskt väldefinierade punkter angiv
na. Genom att positionera skrivarens 
mätoptik över en sådan punkt (FIX
punkt) på radarkartan och koordinatgi
varen över motsvarande punkt på PPI
bilden samt skriva in punktens koordi
nater i datorn, korrigerar datorn med 
stor exakthet för fel i navigeringssyste-

Blid BA : Radarbild av ölands Södra Udde, 
som den pr_enle'lIs fö, tolken pI mllN
glll..klvlln. Nole'lI fllrtyg.ekonll . 

mets lägesangivning . Skrivaren ritar vi
dare ut varje radarbilds täckning på 
kartan om så önskas. Annan kartskala 
kan väljas vid behov . 

Resultatet av radarbearbetningen 
erhålls nu enklare, snabbare och 
med större exakthet än med det äldre , 
manuella systemet . 

Bi/d BB: Så här presenteras samma radar
blId på radarkartan efter tolkens bearbet
ning. Målens positionsangivelser skrivs ut i 
Lo/La med bör;an i kartans övre vänstra 
hörn. Observera även fix-punkter för upp
datering av navigeringssystemet, t ex 
Ölands Södra Udde (9156). 

Bild 7: Radarbordet i närbild. Alla manöver
organ finns inom bekvämt räckhåll för tol
ken. 

• • FotospaningsViggen ger e

norm informationsmängd. - När 

samtliga kameror arbetar i en SF 37 , 

motsvarar den inhämtade informa

tionsmängden ungefär den som för


. medlas av SO parallellt arbetande 

färgTY-kameror. En filmruta från ka

meran Ska 31 i SF 37 (228x228 mm) 

innehåller t ex en informationsmängd 


Blid BB : Plotllnflsblld av PPI-tlckntnfl och farlYflsmlt 

" 
/ 

. ~. .' . 1.J"}6~"· · 
./ 

.-.~ 
. ..---.... 

L 

r 
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av ca 650.000.000 punkter. Det säger 
sig självt , att de krav som ställs på foto
tolken vid bearbetning av denna infor
mationsmängd måste vara stora. Vid 
manuell bearbetning räcker en foto
tolks arbetskapacitet normalt inte till , 
utan lagarbete måste tillgripas för att 
inte bearbetningstiden skall bli för lång. 
Vanligen utnyttjas härvid tre underrät
telseassistenter , varav två tolkar filmer 
och en skriver tolkrapport simultant åt 
de båda andra. Trots denna insats av 
personal uppstår ändå "bearbetning
sköer" vid hög företagsfrekvens 

Genom övergång till helt ny bearbet
ningsutrustning , baserad på optronik
bildbehandling med hjälp av TV-teknik 
- samt genom att utnyttja dator för 
mätningar i bilden , har ett stort kliv 
framåt tagits i jämförelse med den äld
re manuella optiska metoden med ba
byloniska anor. 

•• TV-tekniken manipulerar bil· 
den. - När man tar en fotografisk bild 
och registrerar den på en film med en 
emulsion av silvernitratsalter, låser 
man sig vid en viss svärtning av filmen . 
Visserligen kan man vid framkallningen 
inom vissa gränser manipulera svärt
ningen , men en sådan åtgärd innebär 
endast marginella förbättringar i bil
dens läsbarhet. Dock - på filmen finns 
vanligen den information man vill ha 
fram. Det är bara svårigheter att upp
fatta den , Hur man än försöker förbätt
ra filmens läsbarhet med optiska hJälp
medel stupar försöken oftast på de 
optiska lagarnas begränsningar. 

En annan begränsande faktor är, att 
det mänskliga ögat är ett klart sämre 
organ än ögat hos många andra dägg
djur. Möjligheten att uppfatta gråska-

Blid 9B: Interiör av rum 3 i fotolab·vagn 
(tolkrum). T v finns plats för 2 fototolkar, 
som antingen gemensamt kan bearbeta ett 
företags filmer, eller också bearbeta var sitt 
företag. - T h är radartolkens plats. 

Blid 9A: Folololkllon! 
Monitor 

Bi Idbehandlingsenhet 

Koord inalg iva re 

Ljusbo rd med stereoskop 
(Tolkbord 37) Te rmi nalelektronikenhet 

Bild 9A: Avsnitt av filmen på ljusbordet pre· 
senteras av TV·kameran via bildbehand· 
lingsenheten på FV·monitorn, Positlone· 
ring av filmrutan för datorn och mätningar i 
bilden görs med hjälp av koordinatgiva· 
rens lupp. Möjlighet finns att förstora även 
denna bild i TV·monitorn för att öka mät· 
precisionen. DKA·filmens parametrar för 
filmrutan presenteras för datorn via manö· 
verpulpetens tangentbord. Datorn styr se· 
dan tolkens arbete genom text på manö· 
verpulpetens display. 

lans variationer är t ex ganska dålig 
hos människan. Gråskalan hos en fo
tografisk film är dessutom vanligen be
gränsad - komprimerad. Om man 
emellertid kunde expandera en films 
gråskala borde det mänskliga ögat 
kunna uppfatta fler detaljer i filmen . 

TV-kameran ger oss denna möjlig
het genom elektronisk manipulation av 
filmens information. 

Over varje ljusbord i underrättelse
plutonens vagnar sitter numera en TV-

kamera med zoom-optik och bildbe
handlingsenhet. Bilden "scannas" med 
TV-kamerans optik inställd på kort 

" f I åbrannvidd or att under ätta m lupp
täckt. När tolken fångat in ett mål 
zoomar han in optiken så mycket han 

~;::;;;;::=:::;iiiii~----:-:-=::=:~. 

behöver för att bekvämt kunna studera 
målet. Optiken medger en förstoring av 
upp till 45 gånger utan att bilden degra
deras i nämnvärd grad. Gränssättande 
är i praktiken filmens egen kornighet. 
Som en jämförelse kan nämnas, att 
med vanlig optisk teknik blir redan en 
förstoring tio gånger i regel värdelös för 
tolkändamål. (Bild 9A, B, C.) 

Med bildbehandlingsenheten kan 
tolken nu efter behov manipulera bil
den han ser på sin TV-monitor. Han 
kan ändra gråskala, framhäva kontrast 
och bildkontur, ändra bildens ljus och 
växla mellan negativ och positiv bild. 
Bildpresentationen på TV-monitorn 
medger också att flera tolkar samtidigt 
kan studera målet , vilket kan vara till 

Blid ge: Detaljbild aven fototolkplats. TV-

kameran kan föras steglöst över ljusbordet 
på en brygga. Bakom TV-kameran sitter yf
terligare en brygga med ett stereoskop för 

stereobelraktnlng av stereobIldpar. Manö
verpulpeten m6d en display om 6,,40 
tecken syns t h. Genom denna korrespon
derar tolken med datorn. Dataprojektorn 

skymtar längst t h. Koordinatgivaren med 
sin lupp syns på ljusbordet. 
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Blid lOB: 4x TV-förstoring. 

Bild 10A: Originalfilmen i 2x optisk försto
ring. 

\1.-----. .-_.... 
v., ;a.. ~ ... 

fördel vid bedömning av "svåra" mål. 
TV-systemet har ett linjetal , som ger 
lika stor upplösning i såväl horisontell 
som vertikal axel. (Bild 10A, B, e, D, 
E.) 

• • Datorn mäter även i filmen. 
Genom att kamerorna i S 37 monteras i 
fasta vinklar i förhållande till flygplanets 
axlar och toleransen för dessa vinklar 
är små, kan man med utnyttjande av 
värden på flygplanets läge , höjd , kurs , 
attityder och tid för fotograferingstillfäl
let med godtagbar exakthet fastställa 
var ett fotograferat mål befinner sig på 
marken eller vattnet. En lodbild ger 
möjlighet till exaktare lägesinmätning 
än en snedbild, som ju t ex påverkas av 
terrängens höjdvariationer. Lägesin
mätning sker även här med hjälp av 
koordinatgivare. Systemets felmargi
naler vid iodfotografering är försumba-

Bild 10C: 8x TV-förstoring. 

ra , jämförda med felen i S 37:s navige
ringssystem. Detta kan emellertid upp
dateras med hjälp av kända geo
grafiska punkter i flygbilden, så alt to
talfelet också blir försumbart. 

Genom jämförelse av terrängföremål 
på filmen (t ex ett vägskäl) och kartan, 
kan en uppdatering av navigeringssy
stemets fel ske på motsvarande sätt 
som vid bearbetning av PPI-film. Upp
datering kan ske oavsett kartslag och 
kartskala. Aven själva föremålet i bil
den kan mätas med stor noggrannhet, 
oavsett förmålets vinkel i förhållande till 
bildaxlarna. Systemets mätnoggrann
het garanterades från början ligga in
om ± 20 proc. I praktiken är denna 
emellertid betydligt högre. Felorsaker
na ligger vanligen mera i tolkens preci
sion vid mätning än i själva systemet. 

• • Identifieringsregister i datorn . 
- Genom att man kan mäta föremål i 
bilden med relativt stor exakthet öpp
nas vägen till ett system för identi
fiering av t ex flygplan, fordon , fartyg 
och annan militär (och civil) materiel. 
Det gäller bara att bryta ned respektive 
föremål i tillräckligt många parametrar 
- måttuppgifter, detaljer, konfiguration 

Ovan + nedan: Sovjetunionens nya rb-ja
gare "Sovremennyj (f d Bal-Com 2; byggd i 
Leningrad 1980) här under färd färdigbes 
lyckad. "S" hade tidigare numret 670 (se 
FV-Nytt 3/80, jungfrufärden) men har nu 
färdigutprovats i östersjön och lämnat det
ta innanhav för uppgifter ~ annan ort. Där
av den till 680 ändrade nr-angivelsen. 

Bild 100: 16x TV-förstoring. 

Bild 10E: 32x TV-förstoring. Kornigheten i 
filmen börjar framträda. Bilden är dock 
fullt läsbar, trots att förstoringen är unge
fär 3 ggr större än som är möjligt med en
bart optiska hjälpmedel. Den skarpsynte 
kan urskilja två "blåkragar", den ena med 
ljus och den andra med mörk bussarong. 

- och sedan systematisera dessa i da
torn. 

Vad skall nu detta vara bra för? Vem 
som helst kan ju se att en C-130 "Her
cules" är en "Hercules" , när man ser 
den på en flygbild . Det må så vara. Det 
finns dock mängder av mål som är be
tydligt svårare att identifiera även för 
en van betraktare. Hur skall det då inte 
vara för den värnpliktige fototolken, 
som kanske inte repetitionsövat på fle
ra år. Hur mycket minns han av den 
materiel han lärde sig under grundut
bildningen? Hur mycket ny materiel har 
tillkommit ... och hur mycket har tagits 
ur tjänst? 

Genom att i datorn hålla ett register 
med ett stort antal data om de i vårt 
närområde aktuella materielslagen kan 
man skapa ett aktivt identifieringssy- ~ 
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stem, som med stor säkerhet identi
fierar föremålet genom att ställa frågor till 
tolken. Tolken besvarar frågorna anting
en genom mätningar i bilden eller genom 
JA/NEJ-svar eller genom siffer
uppgifter. Om TP 84/C-130 "Hercules" 
tas som exempel, kan en identifierings
sekvens se ut enligt bild 11. För varje 
av tolken besvarad fråga anger också 
datorn hur många möjliga alternativ 
som återstår. Till slut anger datorn ett 
eller flera ID-nummer för det eller de 
objekt , som motsvarar identifierings
programmets data för det observerade 
förmålet. Tolken kan sedan finna mot
svarande objekt i en lista. 

• • Ett system med stor utveck
lingspotential. - Som tidigare nämnts 
utgör det nu använda systemet endast 
en första utbyggnadsetapp. Genom att 
systemet har ett utbyggbart minne, har 
utrymme beretts för en omfattande vi
dareutveckling. 

Exempel på tänkbara utvecklingsvä
gar är: 

• 	Optisk läsutrustning för datafilm till
kommer. Datafilmens parametrar 
kan automatiskt läsas in i minnes
funktionerna i datorn. Tolken be
höver inte längre läsa in varje värde 
manuellt. Värdena för varje separat 
bildruta utnyttjas i stället automatiskt 
när den bearbetas av tolken. 

• Datorns minnesfunktion utnyttjas för 
att sortera upp tolkresultaten , vilka 
en eller flera tolkar simultant skriver 
in i datorn. Efter fullbordad tolkning 
skriver datorn en tolkrapport i krono
logisk ordning för varje företag. Tolk
rapporten fås både i klartext och i 
form aven teleprinterremsa. 

Bild 11 

Förenklat exempel på sökning i ID-register 
. .. Tolken svarar Antal kvar Dator~ fråg~r 

-.:- - - , . 
163Flygplån? 

" 

!l/N 
110Jet? Ji!:!. 

" HOProp? '- o  J/N 
1129,8 m (ritt)Mät längd! 
~540,1 m (mittel 0,2)- .Mät spännvi~!  -
2 

Lågvingad? '. 

Antal motorer? 4 

- 2J/!! 
."., . - "2 'Midvln{jad? " 

J!!!. 
" 


Högvingad? 
 2J/N 

-
~2:Rak vin.ge? '.. - ,~/N """ 
1Enkel fena? pN 

.. ,. -- -' . .. .,; ' .- . " , . 

ID-nr 132! - Svar: TP 84/C-130 'Hereules'. 

• Utrustning ansluts för överföring 	av 
den optroniskt behandlade bilden via 
smalband till vissa kunder; t ex mi· 
lostab, attackeskaderstab eller at
tackflygförband. Tolken kan utöver 
anteckningar på bilden via teleförbin
delsen muntligen kommentera t ex 
en anfallsbild för attacken . Möjlighe
ter skapas att via en inkopplad kopi
ator på ett fåtal sekunder göra pap
perskopior av aktuella bilder eller 
skisser. Overföringen görs krypterad, 

• Navigeringsberäkningar 	 för spa
ningsföretag med S 37 görs med 
hjälp av datorn - som dels med plot
tern ritar ut företaget på lämplig karta 
med alla erforderliga värden , kurser , 
farter, bränsleförbrukning etc; dels i 
klartext skriver ut värden som föraren 
måste programmera in i flygplanets 
centralkalkylator (CK) före start. Da, 

, Artikelförfattaren akademibe/ömid 

- Vid Kungl. krlgave,.".bpaabdemlen. 185:t. 1i4f1tldld-si den 12 novem"" I fJol 
beliJned.. tJVemet6jtnlnt INGEMAR STRANDBERG (e FS/Undllk), mljOr Rolf DI
n/elaon (F13) och 1, byrl/ngenJljr Le" M6l1er (FIN) med ",rd.,. 8.000 kr + Aked • . 

, mi.,. mlntUilmedll/, f6r lit del II" f6rwlrav.,kNmhfit med nytt beeTbelnlngaye' 
fem f6r f/yfl.".nlngere.lltlt g/ort utomordentlige lnuta., lom IIng tld kommer lit 

. "'''~'' ",",!tug ,,-tyd.e/6r fÖ'r'"et. .. 

torn kan vidare tänkas programme
rad för att optimera användning av 
SH 37:s radar vid havsövervakning . 

• Datorstöd signalanalys (som nu görs 
manuellt) görs av den elektroniska 
strålning som belyst spaningsflygpla
net under företaget. 

• Identifierings-	 och handboksuppgif
ter överförs på 35 mm film . Filmen 
presenteras automatiskt med hjälp 
av friställda dataprojektorer (DPR) . 
Dessa styrs av datorns identifierings
register, så att aktuell materiel auto
matiskt presenteras för tolken vid si
dan av TV-monitorns bild. 

• • Systemet JAS-anpassat. 
Oavsett vilken spaningsutrustning som 
kommer att ingå i JAS-systemet , torde 
anpassningen av flygspaningens nya 
bearbetningssystem till denna inte be
reda några större svårigheter. Vissa 
hårdvarumodifieringar blir helt naturligt 
nödvändiga. I huvudsak kommer det 
dock att röra sig om mjukvaruanpass
ning. 

De positiva erfarenheterna av utnytt
jandet i S 37 -systemet gör, att huvud
delen av , barnsjukdomarna bör kunna 
elimineras innan de ens brutit ut. 

Det svenska Flygvapnet är sannolikt 
ensamt om att förfoga över ett så 
avancerat bearbetningssystem för 
flygspaningsinformation som här be
skrivits - åtminstone för taktiskt bruk. 
Delta faktum - kombinerat med upp
fattningen alt flygplan S 37/Spanings
Viggen torde vara elt av de förnämsta 
nu existerande taktiska spaningsflyg
planen - gör, att svensk flygspaning 
kan anses hävda sig mycket väl i en 
internationell jämförelse. System S 37 
är alltså nu balanserat. 

• Genom att tillvarata detta arv borde 
också S i JAS kunna bli ett balanse
rat flygspaningssystem . • 

Övlt Ingemar Strandberg 
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•• Vid nedläggningen av F11 1980-06-30 flyt
tades dejvarande E1 Spa/undavdelning och 
F11 Underrättelseenhet med Underrättelse
skola till F13 Norrköping. I avvaktan pcj ända
mcj/sen/iga lokaler var verksamheten förlagd 
till 2.div/komp:s gamla byggnader. • Efter re
novering erbjöd de en trivsam miljö, men ut
rymmena var för smcj. Utbildningsverksamhe
ten vid Flygvapnets Underrättelseskola (UndS) 
har därför mcjst begränsas. Spa/undenhetens 
personal har nödgas arbeta i ett "kontorsland
skap", vilket inte är lyckat i stabssamman
hang. • Den nya byggnaden, som nu in
vigts, har scjledes varit efterlängtad. • •• 

Nytt spaningshus mitt i "Jak
tens Mekka". - Den nya bygg
naden, som är uppförd i ett och 
ett halvt plan, smälter med sitt 
snedtak väl in i miljön i anslutning 
till gymnasliksalsbyggnaden. 
Ovre halvplanet innehåller tjäns
terum för Spa/undenheten. I 
nedre planet finns lektionssalar 
och tjänsterum för UndS samt fo
tolaboratorium. 

Av lektionsutrymmena kan 
nämnas de sex tolkrummen som 
är inredda och utrustade på 
samma sätt som motsvarande 
utrymmen i underrättelseplut0
nens vagnar (se övlt Ingemar 
Strandbergs artikel om undplu
ton S 37). I utrustningen ingår 
således också en dator. Vidare 
finns i nedre planet trivsamma 
elevutrymmen med bibliotek och 
filmsal. 

Ny organisation. - Benäm
ningen E1 Spa/undavdelning har 
ändrats till Spa/undenhet. Vidare 
har Systemgrupp/spaning över
förts från F13:s undenhettill E1:s 
spa/undenhel. Av F13:s unden
het, som tidigare bestod av Un
derrättelseskola och System
grupp, kvarstår nu således bara 
skolan. 

Ny utbildning. - UndoHutbild
ningen har reviderats och anpas
sats till FV:s nya organisation 
och till de erfarenheter som vun
nits genom åren. Utbildningen 
kan detaljstuderas i CFV skr 
1981-11-23, 810:62454 "Revi
derad utbildning i underrättelse
tjänst vid FV." 

I korthet omfattar den följande 
kurser: 

• FUF Förberedande Undkurs 
Förband 

• A Grundkurs i underrättelse
tjänst 

• B Undkurs i basbataljon 
• C Undkurs undpluton/ to 
• D Undkurs strilbataljon 
• FUS Förberedande 	 Undkurs 

Stab 
• E 	 Undkurs stab luftförsvar 
• F 	 Undkurs stab attack/spa

ning 
• Rep 	 Repkurs i underrättelse

tjänst 

Bänre utbildning 

och underränelser 

i nya F13-lokaler 


Nya Und-skolan, F 13, invigdes 
rlen 1 juni av CFV.Kurserna FUS , FUF och Rep reservpersonal och vissa också 

omfattar en vecka vardera och 
övriga kurser två veckor. Kurser
na är öppna för såväl stat- som 

för und-lottor . Kontakta Din chef 
eller C UndS för ytterligare upp
Iysningar l 

Spa/und-enhet 
Chef 

Spa-detalj 

Chef 
Spaadj 
Svoll arme 
Svoll marin 

Und-detaJj 

ChefCSpa/Und 
CUndarkivOv/l 

Kurt Ollosson Civlltjm 

Systemgrupp 

Chef 
Stf chef 
SystemoH 
Spaing 
Fotograf 

• 

Jahar Brorihudik 

CUndS 
C F13Mi 

Waller Jonsson 

UndS 

Chef 
Stf chef 
Lärare arme 
Lärare marin 
SkoJadj 
Sekreterare 

UndS uppgifter/utbildar: 

• FV undoH. 
• 	Försvarets underrättelseassistenter 

(GU och RU) . 
• FV underrällelsebiträden (GU). 
• 	Spaningssystemets fotobiträden och 

labmekaniker (GU) . 
• FV underrällelselollor . 
• Administrerar utbildning av spanings

systemets ledningspersonal. 
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" 

SA..330 l/L 'Puma' 


Ovan. + nedan: Förser/ex av SA.330 "Puma". 

'Puma'flög ffg 1965 och togs i 
första hand fram av (Aerospa
tiale) för den franska armens 
behov av en medelstor allvä
dersheHxopter. 1967 valdes 
'Puma' också av Royal Air For
ce, vilket ledde till gemensam 
fransk-brittisk utveckling och 
produktion mellan Aerospati
ale och Westland. 'Puma' kom 
I tjänst 1970/71. 1978 blev 'Pu
ma' den första helikoptern I 
väst som till fullo godkändes 
för lF~ppträdande. 

'Puma' är tvåmotorig med en 
fyrbladig huvudrotor och en 
fembladig stjärtrotor. Helikop
tern har infällbart landstäII i 
gondorer på flygkroppens si
dor. 'Puma' saknar lastramp 
bak på flygkroppen, men last
dörrar finns på Mda sidor. 
Stjärtb,o.r:nmen är kraftig med 
en relatlvt stor fena. Vapenbal
kar kan fästas på flygkroppens 
sidor, 
'Puma~· har sålts I drygt 700 

ex till OI:ygt 40 länder och 11

censtillilerkas bl a IWP-staten . 
Rumänien. 

Ur 'Puma' har utvecklats två 
nya versioner - 'Super Puma' I 
AS.332 BIC + AS.3;J2 L 'Tiger' " " 
Utvecklingen har · inneburit " 
bättre prestanda och lastkapa
citet, förenklat underhåll, . 
mlnska~;särbarhet:8amt bättre~: .'
säkerhet"för besättningen vid 
ett eventuellt haveri. Den mest 
märkbara yttre skillnaden är 
förläng~ nOS/kabi~,,_; • 

.-.
Data &"prestanda: 
('Super' Puma i pal1lntel) 

Maxfart: 270 ktn/h '. 
(29(Hm/h) 

Marschfart: 245 km/h 
(260 km/h) 

Ungd: 18,1 m (18,5 m) 
Rotord/ameter: 15 mils m) 
Max starivlkl: 7,4 lori·(7,8 ton) 
Max la.t: 2,8 ton (4 lon) 
SfMijt/nlng: 2-3man(2-3man) 
Sevjpnlng: akan, arak, pv-rb 

(sj6m'ålsrobol 
'Ex~r) 

I~ Aktuella i vårt närområde ~I 


-' 

evan; "Nordsjö-utruslBd" Puma. 
Nedan: AS.332L "SuperPuma". 

--------~=------
~--

.1" 
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Den s~jetiska h8llkoptem MI-S 
observeradeS av Väst ffg 1961 
och kom I tjänat 1965. MI-S 
'Hlp' utnyttjas bAd. civilt ,och 
militärt, bl a som transport-, 
räddnings- och 8ttacktiellkop~ 
ter. 'Hlp' har producerats I fyra 
olika versioner samt tyA prot~ 
typveraloner. O..suto~ fÖr. 
kommer MI-S I ett flertal varl~ 
anter med specIaluppgifter s'
_om sförBindnlng och rel~sta~ 
,tlon. Finns bl a I aHa WP.län
~er. 

MI-S' ir, tvAmotorig med en 
,fembl8dlg huvudrotor :ocl) en 
till höger placerad trebladig 
stJirtroto~. Helikoptern ha, ett 
'1a.t landstäli. Karaktäristiskt 
är ~en relativt smala stjirbom
mt!" samt lastrampen baktill, 

,8OiTI förenklar 1 och uriaat
' ning. Laafdörr flnna endaat pall 
.vänater aida Mi-Sär förSedd 
med utanpAllggande brinale
tankar pall flygkrOppena aldor.1 
. eldunderstöds- och attackver~ 
alonerna är "'I-S 'Hlp E' för
tedd med fyra vapenbalkar. 

Ur MI-8har en apecleil 
·· ubitajakthell.koPter: MI-14 'Ha
~ za', utvecklata. Dan mest mar

kanta -akllln,den är att MI-14 
har ett Infällbart landatäft, en 

- ytspanlngaradar under noaen 
samt diverse ubAtsjaktutrust
nlng,t ax mindetektor. 'Haza' 

• kan älian'landas pA' vatten: 
PA Le Bourget 1981 visades 

, ytterligare et:' utveckling ay MI
S, nämligen MI-17 som be
döms' vara 'avsedd fÖr civilt 
bruk. Ha, bl a starkare 'motorer 

· och ir ca~ 1 ton tyngre. 
En ,liten men fullt märkbar 

· ak~lInad mellan · MI·Sach MI· 
,4-;,7" är atjärtrotoms place
ring. PA c;!e senaralJnns rotom 
p. vinater alda,och pA MI-S pA 
höge; sida. Detta I iln tur inne
bir alHN att S:ana och 14/17:s 

_ huvudrotorer anu...,ar ,At 'ollka 
hAll. • 

o8t8& prestanda/Mi-8 : 

, " ../atf:
'. ".,.chtatf: 

Ungt/: 
· Rotordlam: 

, "". etartvtlct:"a. lut: . 
S...ttnlng: 
Sfivtpnlng: 

2SOkm/h 
215 km/h 
25,2/n 
21,2m 
12 ton 

~ 4 tonell.32.mall 
2-3 man 
akan, aråk, pv-rb 
/$Wdw', 'Saggw') 

Bägge ID-81lhueN-bl/derna: 
Copy-right Pilot Pr... 
(liksom I nr 1/82). 

Nedan: Den senaste versionen Mi-17 pA Le:Bourge.t1981. •' 

OV'-h: OMtsjakwerSionen MI . 'Haze'. . 

FV·NYTT:s 

ID 
-serie 

Redaktör: 
ULF HUGO 

. .

: 

Ovan: astfys~ ralretbesty.ckad M/-8 /~ndsätter artilleripjils. 



Syftet med övningen "Norrsken" var alt 
i samling tll/ (Jvre Norrlands mililäromr. 

Författare: Generalmajor Bertil Nordström 	 MI/anden. TiII- och f~ntransporterna v. 
förband kanske den största skillnaden "' 
landena i (JN salte förbanden pil Mrda 
deltagande förbanden-tre moment som, 
port. Många förband (bl a ur FVJ gelJom, 
övades 1stor skala. 

HMK, kung C.rl Gusfllt, följde 
"Norrsken" pA nlr. hIll. Aven fI/t
tidningen negfllfot'S. 

FMD 82:s övn/ngs/ed.re: 
Gener.llöjtn.nt Erik G. BengtDon. 

* * * Försvarsmaktsövningen (FMÖ) "Norrsken" genomför
des i början av mars i Övre Norrlands militärområde och torde 
för Flygvapnets del inneburit, vad beträffar totalt deltagandeFMO

•• 

flygföretag, en av de största övningar som genomförts de senas
te 15 åren. Totalt deltog av flygande förband 21 divisioner, tvådell helikoptergrupper och en sambandsflyggrupp. Huvuddelen av 
militärområdets lednings- och radarluftbevakningsförband var 
organiserade. Därtill genomförde två luftbevakningskompanier1982 
krigsförbandsövning (KFÖ). * I höst genomförs en ny FMÖ 
(del 2), då i södra Sverige. * * * 

Ulllnd.kI 1I1,'er Impon'rld,s av vl.nlnllen av Bas 9(J-sy,',m,'. Sp,cI,lII /IV s/arler + land
nlnpr pl,lI,III,la banor (brom.lto,Hlcl,nt C/I 0, l J. 

·· vningsändamålen var de för 
flygvapenförbanden normala , 
men tyngdpunkten var av na

turliga skäl lagd på: 
O 
• 	 Kraftsamling till operationsområde 

ON; 
• 	 Stridsverksamhet under vinterför

hållanden; 
• 	 Samverkan arme- och flygstrids

krafter, samt sist men inte minst; 
• 	 Flygtransporter. 

Ovningen var uppdelad i två skeden_ 
Under skede 1 (som för armeförban
dens del i stor utsträckning var ett till
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--

)va arme-, flyg- och i viss utsträckning marinstridskrafter 
de och lösande av uppgifter i samverkan uDder vinterför
'en viktig och svlJr del Fövningen och utgjorde för mlJnga 
7t övningar förbands vis "hemma plJ fältef'. VinterförhlJl
nov. (Jvningen "Norrsken" omfaNade för de allra flesta 
'ck in i varandra . Det var tilltransport, strid och IJtertrans
ijrde moment med skarp ammunition. UnderhIJllstjänsten 

Fala: Kent Hull 
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Flygvapnels 
dvningsomrJde. 

transportskede) deltog FV-förbanden 
"bara" under delar av dygnet. Uppgif
terna var främst luftförsvar, spanings
och attackuppgifter samt flygtranspor
ter. Dessutom tillkom uppgiften att med 
formella övningar bidra till armeförban
dens utbildning i uppträdande mot 
fientligt flyg . Under skede 2 deltog FV
förbanden dygnet runt, varvid samtliga 
uppgifter inom alla system övades. 

övningen gynnades i stort av gott 
väder. I början och slutet var dock väd
ret dåligt med låga moln och dimma, 
vilket till viss del återverkade på flygin
satsernas genomförande. Alla uppgif
t.er löstes dock. 

Försvarsmalcfsö"ning 82 

!
aJ 

~ 
.!!i 
o 

______.~__~________________________________________ Ji 
Fö, första glIngen I en stö"e övning genomfÖrdes trupptransporter ocksII med TP 84. "HefClJtes " f/ygfrakta
de ca 7.400 man . Total flygstricka = 4 varv runl vllrt/ordkloll 

L ~ 

•• Nå, hur gick det? - Sammanfatt
ningsvis har övning "Norrsken" totalt 
sett genomförts på ett mycket bra sätt. 
Detta omdöme gäller alla deltagande 
staber, förband och funktioner obero
ende av försvarsgrenstillhörighet. 

För FV -förbandens del - som inom 
vissa funktioner, främst bassidan , varit 
personellt starkt reducerade - gäller 
detta omdöme i hög grad . I många fall 
var insatserna föredömliga. Befäl och 
värnpliktiga har visat yrkesskicklighet , 
god motivation och ambition samt för
måga att under besvärliga förhållanden 
lösa ålagda uppgifter. 

Särskilt glädjande är, att trots delvis 
svåra bankonditioner och under del av 
övningen dåligt väder, har inga have
rier eller allvarliga tillbud inträffat. Totalt 
flögs under de intensiva övningsdyg
nen nära 2000 tim (väl motsvarande 
antal uppdrag) under fältmässiga för
hållanden. Detta visar god kvalite . 

Trots närheten till utländskt territori
um inträffade ingen gränskränkning . 
Detta visar god planläggning och god 
flygdisciplin. 

•• Vår förstärkta flygtransportdivision 
ur F7 fick sitt elddop . Förutom trans
porter av soldater och materiel genom- ~ 
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Foro: Jann Björkgren 

Nf)IIIISI{I~N 

Foro: Jann Bjljrkgran o Aka Andersson 

TflMportern. 11/1 + frlm örnfnpomrld" rlf r/kI/gB 
mlJlllIIII. Uliirer jim- och f.nd,rj,"flnsporter an
rindu FV:, ut6t1d' fflJltB .r TP 84. "H'rQJf,," rar 
oeJlU pf.ttform f6r "",HrmUDfd.lfunt.ndsjllnin,
,n, "mllp-m,d,f f6r .tld.d, ("'f"mm.n, m,d e/
rtf. DC-' + F-28). 

TRANSPORTER 

~ 
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fördes en luftlandsättning av fall 
skärmssoldater. Totalt genomfördes 
283 flygplanföretag under 316 flygtim
mar. Varje besättning flög genomsnitt
ligt 53 tim . Förutom mycken materiel 
har 7398 personer transporterats och 
flugen sträcka motsvarar fyra varv runt 
jorden. Uppgifterna löstes trots delvis 
svåra väderförhållanden på ett mycket 
professionellt sätt . Transportdivisio
nens insatser visar vilken betydande 
resurs, till nytta för vår beredskap och 
rörlighet, vi nu fått till vår försvarsmakt. 

Under några dagar genomfördes på 
Bodens skjutfält en tillämpningsskjut
ning med skarp ammunition i samver
kan mellan arme- och flygförband. 
Samtliga attackdivisioner, såväl lätta 

som medeltunga, deltog. Skjutningen 
präglades av sekundprecision och 
mycket gott träffresultat , vilket från 
Rödbergets hjässa kunde bevittnas av 
drygt 7000 åskådare med statsminis
tern i spetsen. 

• Ovningen ägnades osedvanligt in
tresse från massmediernas sida. Totalt 
besöktes övningen av ca 150 jou rnaIis
ter , varav 25 utländska. 

Ovningen hedrades med besök av 
Konungen, statsministern m fl rege
ringsledamöter, försvarsutskottet , hö
ga militära chefer med OB i spetsen , 
generaldirektören för SJ m fl , m fl. In
bjudna internationella obeservatörer 
studerade också övningen . De flesta , 
journalister såväl som VIP :s, fick tiIIfäl

le se olika delar av FV-förbandens 
verksamhet. Störst intresse tilldrog sig 
Viggarnas "hissnande, glashala" land
ningar och starter på "Bas 90-strip" på 
Vidsel samt flygtransportdivisionens 
verksamhet . Ovriga funktioner gavs 
jämväl genomgående gott betyg . 

•• FMO 82 "Norrsken" har genom
förts . Totalintrycket är mycket positivt. 
Deltagande FV-förband har demon
strerat hög beredskap, betydande så
väl operativ som stridseffekt , hög ma
teriell och personell kvalite . Därvid har 
även klart visats betydelsen av flyg
stridskrafter i vårt försvar. 

Vi har med genomförandet av FMO 
82 "Norrsken" demonstrerat vilja och 
förmåga att försvara oss. • 

G enm} Ber/il Nords/röm 
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Foto: Jann Bj6rkgren 

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

.-Ol/ln: Umt.rlIAlI't/in.itn livadII I,tlirre omt.'ttntnl In tldll.tt. Eli ,iDIt fIlIlIllklIII' IIpprlll.dN. 
:civil. och Ifpl ,tll""upp 111m IImr,rtlir".cSItIllldl filrdll m,iftp-ffYI. hlrp ..mt Ifl,. • .i'"_, till IhJdIn. :,et,. lilf' uh-I/""t (IIvitr}ItI" ••mmunltl/HI. mCm) Inl/t,dI, dll t:M,.: 

Foto: Me Andersson 

NIdIn: ",.rtplfllHl,ttIM ,ubbl If.p",byte" m m + fil"mu 1frIt:ltllp .""ndlp""" unilfrl. 
pi ImPIHI".d, pi ""d,.fo,lt". 
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* * Ungefär i mitten av 70-talet började sportintresserad allmänhet att på allvar kunna 
köpa sådana underkläder som vid och efter idrottsutövning markant minskade obehaget! 
olägenheten av svett och avkylning. Fabrikanterna talade t o m om att klädde man sig 
bara rätt, så orkade man mer. "Superställ" kallades dessa klädesplagg. * I början av 
1977 inlämnades ett förslagsärende till F6:s företagsnämnd av kapten BO KARLSTRÖM. 
Han efterlyste ändamålsenligare underställ, plagg som höll torrt och varmt under isoier
dräkten under och efter hårda flygpass. Han pekade på den persedeltyp som börjat 
lanceras allmänt i det civila. * Karlströms förslag ledde efter sedvanliga remissrundor till 
att Försvarets Materielverk (FMV) uppdrogs genomföra centrala tjänsteprov för att 
utröna vilken typ av underställ som bäst skulle tjäna flygförarna under olika typer av 
flygtjänst. Proven utfördes vid fem förband och med tre typer av underbeklädnader. 
Iakttagelser och erfarenheter dokumenterades. I slutet av 1980 presenterades en slutsam
manfattning med kommentarer och rekommendationer, gjorda av FOA 59. För drygt ett 
år sedan (april -81) beslöt FMV att till Flygvapnet införskaffa underbeklädnad typ "Ny 
Blå". * Detta är alltså bakgrunden till följande klädsamma artikel. *** 

Modell )(; 
u/gången .. 

Flygvapnets 


NYA UNDERKLÄDER 

ett förslagsÄrende 


och Ämne för 


KLÄDSAM ARTIKEL 
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NödutsprIng } Syrebri,t 
pI hög höld U, lultt.mp 

Ur vallentemp I
tAg yl/erlutttemp " " 
Hög vindhasti,het I overlevnadssltuallOn 

NederlJörd 

Fig 1: Några miljöfaktorer som kan på
verka flygföraren. 

Av kapten Christer Spångberg, FOA 59 

Arbetsmiljö. - I flygförarens ar
betsmiljö finns en stark mot
sättning mellan den varma ka

binmiljön och den under större delen 
av året kalla yttermiljön, 

Kabintemperaturer på högre än 
+SO°C är inte ovanliga, medan ytter
lufttemperaturen på hög höjd samtidigt 
kan vara lägre än -SO°C, Större delen 
av året ligger dessutom vattentempe
raturen i havet under + 10°C, 

Flygföraren måste alltså, trots att 
han sitter i en varm inomhusmiljö, klä 
sig för ell kallt utomhusklimat. Risk 
finns att han i ell nödläge måste lämna 
flygplanet. 

Flygdräkter. - Mycken möda har ned
lagts på arbetet med att få fram lämpli
ga flygdräkter, Större delen av året an
vänder flygförarna "Isolerdräkt 82", 
Den är tillverkad i ett tyg som blir vat
tentäll när det blöts, "Isolerdräkt 82" 
liknar en torr dykardräkt. Tyget är luft
genomsläppligt och isolerdräkten är 
försedd med luftventilation, Trots venti
lationen är isolerdräkten varm för bära
ren, 

"Flygdräkt 76", som förarna bär när 
vattentemperatu ren överstiger ca 
+ 13°C samt vintertid när sjöar och hav 
är isbelagda, är tillverkad av ett flam
härdigt tyg , Till "Flygdräkt 76" finns 
ingen luftventilation , 

Kabinmiljön. - Samtliga svenska 
stridsflygplan är utrustade med klimat
anläggning, Dessa medger en god 
reglering av kabinmiljön. Trots luftven
tilalion och kabinklimatanläggning blir 
flygförarens arbetsmiljö mycket ofta 
extremt varm (tig 1). 

•• Funktion hos underkläder. 
U nderkläderna har två huvudfunktioner 

i samband med det arbete som flyg
ning innebär: 

~ Underkläderna ska hålla kroppen 
varm; 

~ Overskottsvärme från kroppen ska 
kunna transporteras bort , 

KONTAKT 

W'lmed 
'V~ 

Underklädsfysiologi, - För all en 
människa ska känna sig komfortabel 
måste hon vara i värmebalans i förhål
lande till omgivningen , Värmebalansen 
bestäms av förhållandet mellan krop
pens värmealstring och värmeavgiv
ning. 

Människokroppen alstrar värme för 
att bibehålla en hög och jämn kropps
temperatur, som krävs för en optimal 
funktion . Normal kroppstemperatur lig
ger omkring +3rC, Hudtemperaturen 
ligger normalt vid +33-34°C, Vid ca 
+30°C upplevs huden som kall och vid 
+35-36°C som varm, Kroppens vär
mealstring varierar med aktivitetsni
vån . Av tabell 1 framgår vilken vär
mealstring en viss aktivitet ger upphov 
till 

Tabel/1: Ungefärlig värmeproduktion för olika 
aktiviteler. 

Aktivitet Värmeproduktion 

Vila, liggande 100 W 
Sittande, stående 150-200 \fy' 

Gång 5 km/ h 350W 
Motionslöpning 700-1000 W 
Tävling, löpning 1000-2000 W 

Underkläderna skall sitta tätt åt om krop
pen. Notera att undertröjan är förtängd 
baktill. Långkalsongen har extra högt liv. 

~ 

Underkläderna består av 3 plagg: Lång
kalsong, undertröja + svettabsorptions
tröja. Plaggen skall bäras som bilderna 
visar. 
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Den värme som alstras i kroppen 
måste, för att undvika övertemperatur , 
balanseras mot en motsvarande vär
meavgivning. Värme avges från krop
pen huvudsakligen genom strålning 
och avdunstning. 

Värmetransport genom strålning in
nebär att kroppen avger värme till en 
kallare omgivning . Värmetransport ge
nom avdunstning innebär att den svett 
som bildas på hudytan förångas . Vid 
förångning åtgår värme, som tas från 
kroppen. Viss värme avges även på 
andra sätt. Genom dessa temperatur
reglerande åtgärder kan kroppstempe
raturen hållas inom ganska snäva 
gränser. 

Klädbarriären. - Kläderna utgör en 
skyddande barriär mot omgivningen . 
Underkläderna, som är en del i kläd
barriären, ska bibehålla en jämn och 
behaglig temperatur på hudytan och 
medge borttransport av överskottsvär
me i ångform. Klädernas förmåga att 
isolera beror av mängden luft , som kan 
kvarhållas i plagget. Plaggens ång
transporterande förmåga beror på va
let av textilfiber. Skillnaden i värmeiso
lering mellan naturfiber och syntetfiber 
är så liten att den är försumbar i detta 
sammanhang. Plaggets förmåga att 
transportera bort vattenånga påverkar 
kroppens värmeavgivning. För att ge 
plagget en god vattenångtransport får 
inte ingående fibrer vara vattenuppta
gande. Alla naturfibrer tar upp fukt. 
Dessa kommer vid svettning att funge
ra som en veke och svetten transporte
ras bort utan att den värmekrävande 
förångningen ägt rum. 

•• Flygförarens nya kläder. - Med 
de ovan relaterade förhållandena i tan
karna har svensk textilindustri konstru
erat Flygvapnets nya underkläder efter 
flerskiktsprincipen. Denna princip inne
bär att underkläderna består av olika 
skikt. Närmast kroppen bärs ett plagg 
som håller en tunn luftfilm stilla när
mast huden. Plaggen är tillverkade av 
icke vattenupptagande fibrer, som 
medger borttransport av värme genom 
förångning av svett på hudytan. I nästa 
skikt bärs ett fuktabsorberande plagg 
som dels ska släppa igenom fukt i ång
form samt dels kunna ta hand om och 
fördela den vattenånga som konden
seras över så stor yta som möjligt (fig 
2). 

De nya underkläderna består av un
dertröja och långkalsonger i en medel
havsbiå färg. Dessa plagg skall bäras 
hudnära. Väven i dessa består av 70 
proc PVC och 30 proc Polyester. Utan
på undertröjan bärs fuktabsorptions
tröjan, som är tillverkad i ett starkt fukt
upptagande, nätformat, naturfärgat 
material. 

Vid behov bärs värmeplagg utanpå 
underkläderna. Genom valet av fibrer i 
de nya underkläderna känns dessa 

torra och varma så snart som det svett
drivande arbetet upphör. Kanalsti c
kade underkläder av 100 proc bomull 
känns alltid kylande då ett svettdrivan
de arbete upphör . Detta pga att bo
mullsfibern tagit upp fukt. Efter det 
svettdrivande arbetets slut minskar 
kroppens värmeproduktion , varvid 
hudtemperaturen sjunker. Den förång
ning av fukt som sker från bomulls
plagget, tar värme från huden , som 
kyls av ytterligare. Om hudtemperatu
ren sjunker ner mot +30°C känner man 
sig kall. I ett nödläge i en kall miljö är 
torra, varma kläder en grundförutsätt
ning för överlevnad. 

Syntetfiber kontra naturfiber. - I en 
så speciell miljö som flygförarens är 
syntetfibrer helt överlägsna naturfibrer. 
Det är också troligt att syntetfibrer i 
olika kombinationer kommer at! använ
das inom flera andra områden , där 
speciella krav ställs på funktionen hos 
beklädnaden. 

De i plaggen ingående fibrerna är 
båda plaster. Vid brandprov (som ge
nomförts vid FOA 59) har de nya un
derkläderna visat goda egenskaper. 

Fig 2: Funktionsprincip för de nya under
kläderna. Genom att temperaturen är 
högre på huden än i omgivningen för
ångas svetten och transporteras i lmg
form genom det tunna kroppsnära plag
get. Vattenångan kondenseras i svettab
sorptionsplagget från vilket vattenångan 
så småningom avdunstar. 

" '.:: 

. : , . '. 
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Undertröjan har polokrage för att ge 
skydd mot skavning från isolerdräktens 
dragkedja. Den svettabsorberande trö
jans nätform ger stor fuktupptagande 
yta. - FV-Nytts fotomodell: Kapten Gay 
Bjurqvist, F13 M. 

Den PVC som ingår till 70 proc är en 
fiber som inte smälter. Vid upphettning 
övergår PVC direkt från fast form till 
gasform . Den gas som bildas i små 
mängder vid förbränningen är svavel
dioxid . 

Drömunderkläder. - En önskedröm 
vore givetvis att få undrkläder, som 
klarade alla funktioner i ett enda plagg . 
Fukttransport och isolering skulle vari
era med behovet. Plaggens tjocklek 
skulle vara minimal och deras elastici
tet mycket god, allt för att ge god rörel
sekomfort i alla situationer . 

Tyvärr finns inte sådana underkläder 
att få inom en överskådlig framtid. De 
nya underkläderna är emellertid ett 
steg i riktning mot en underklädsgarde
rob , som gör att flygföraren genom 
kombination av olika plagg alltid kan 
bära underkläder som ger optimal 
funktion i olika miljöer och vid olika ar
betsbelastningar. • 

KallIelI ChriS/er Spångberg, FOA 59 

PS För närvarande provas hos FOA 59 
brandhärdigheten m m hos vissa perse
delmaten'al i kombination med andra. T 
ex: Hur reagerar kombinationen isoler
dräkt/nya understiJllet vid exponering av 
extrem brandtemperatur'? - FV-NYTT har 
anledning att återkomma härtill. •• 

Red. 
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Den 23 februari i år inträffade en mörker
kollision i luften mellan två J 35 Draken ur 
F16/Upplands flygflottilj. Bägge förarna 
klarade sig - den ene genom att flyga hem 
sitt svårt skadade flygplan, den andre ge
nom att skjuta ut sig med raketstolen och 
senare bli upplockad av flygräddningshe
likopter "Helge 91".• Den senare flygfö
raren, kapten Sven Hjalmarsson, upplevde 
en dramatisk tidsperiod efter kollisions
ögonblicket fram till räddningen ur det is
kalla havet. Hjalmarssons beskrivning av 
hela detta förlopp är så levande och de
taljrik att den utmärkt väl lämpar sig att 
återge för ett bredare forum. Hans berät
telse manar till läsning och eftertanke. 
Hans agerande bär stämpeln: BRA 
GJORT! • Här så in extenso kapten Hjal
marssons spontana redogörelse inför Sta
tens Haverikommission vid hemkomsten 
till F16. 

Kapten Sven Hjalmarsson: 

"----- På kurs 270 och fart M. 0,6 
meddelade ettan att han ledde. 
Jag åkte på och tittade på stjär
norna och ett mycket vackert 
norrsken. Plötsligt kom en våld
sam smäll och ett ljussken. Jag 
trodde att flygplanet exploderat. 
Jag kan ha sagt på radion att 
flygplanet exploderat. Efter en 
kort stund stod det klart att jag 
måste ha kolliderat och medde
lade det på radion. Samtidigt 
hörde jag ettan och att han hade 
samma uppfattning och att han 
avsåg gå hem och landa. 

Efter smällen började flygplanet 
fara omkring våldsamt. Det kan ha 
varit superstall, men jag är osäker. 
Jag kunde inte manöverera, men 
spaken var troligtsvis inte stum. 
Jag kommer ihåg att jag sa i 
radion att jag låg i en våldsam 
inverterad superstall och att 
jag avsåg att hoppa så fort 
det lugnade ner sig lite. Jag hade 
ingen koll på om det tändes någ
ra varningslampor eller om mo
torn gick. 

Vid höjd 3500 m fattade jag 
handtagen och awaktade positiv 
belastning. (Jag tänkte på Rolle 
Wennströms negativa belast
ningsutskjutning.) Jag pressade 
ryggen mot stolen och var vid 
medvetande hela uthoppet, som 
skedde på 3200 m. Efter ut
hoppet tumlade jag bakåt. Sen 
kom huvudskärmen efter en 
stund. Jag stoppade handtagen i 
fickorna kopplade loss centraI
kopplet och syrgasmaskinen på 
höger sida. Jag hörde hur det 
kom luft från nödsyrgasen. Jag 
öppnade bröstremskopplingen 
och kände mig för var benlåsen 
satt. Det var lite svårt att komma 
åt höger benlås med högerhan
den under remmarna. Därefter 

Foto: M/s Andersson 

Med HjalmarssDn mal nya djärva mål. 

fick jag jobba ett tag för att få loss 
maskens vänstra sida. 

Jag såg flygplanet under ned
färden och uppfattade det som 
om kärran brann hela vägen ner 
och att lanternorna fungerade. 
När flygplanet slog ner brann det 
en stund. Under färden ned med 
fallskärmen drev jag österut. Jag 
hade ingen möjlighet att bedöma 
någon höjd. 

Jag var väldigt osäker på om 
jag skulle hamna i vattnet eller på 
isen. Jag tog fram ficklampan 
och lyste nedåt för att försöka se 
när underlaget skulle komma. 
Omedelbart före islaget såg jag 
vattnet. Jag öppnade ben I åsen i 
vattnet och vred mig åt vänster 
men kom inte loss. Jag hade trätt 
in höger arm fel, så jag fick göra 
om. Därefter gick det bra att 
komma loss. 

Jag började leta efter remmen 
till nödpacken. Hittade den inte. 
Kallt som bara f-n. Jag tog på 
mig isolerhandskarna. Tappade 
ficklampan och förlorade utskjut
ningshandtagen. Efter en "lång" 
st:.mds trevande hittade jag rem
men och utlöste livbåten. 

Jag tog mig upp i båten in
trasslad i en massa fallskärmsli
nor. Jag tog av mig hjälmen och 
började leta efter nödpacken. 
Hittade den inte. Jag satt och 
svor och intalade mig själv hela 
tiden - här ska f-n mej kämpas. 
Efter en stund hittade jag speci
alkniven för fallskärmslinorna. 
Kapade alla jag kunde känna. 
Det var mycket svårt att se nå
got, det var för mörkt. Jag upp
levde det som om nöd packen 
satt fast i fallskärmen någon
stans. 

Ovan: HJalma,..ons IIIIrIddare ur kalla hallet, FI5-HKP 4:ans besätt
nIng: Ytbärgare Mats Hansson, kapten Johan Lindahl, kapten Bengt 
Henrlksson, kapten Olle SundstTÖm + flygteknIker Leif Hltlberg. 

Nedan: HJa/ma,..ons rotekompis' 35:a - "halverad" men flygbar. 

Om 
konsten 
an rän 
"kliva ur" 
och se'n 
fajtas 
med 
makterna 

I det här läget draggade båten 
efter fallskärmen, halva kalotten 
var fylld. För att komma åt nöd
sändaren i västen var jag tvu ng
en att ta av mig isolerhandskar
na. (De var lika smidiga som 
boxhandskar.) Jag hade i detta 
läge sett helikoptern en stund 
och ett antal flygplan som for 
omkring. Med isolerhandskarna 
avtagna försökte jag få fram nöd
sändaren i västen. Men händer
na var för stela och känslolösa. 
Jag försökte med åkarbrasor och 
vänster tumme i munnen för att 
få känsel. Det misslyckades. Då 
beslöt jag mig för att skära fram 
nödsändaren med kniven och 
satte knivspetsen mot vänster 
hands fingrar och se'n skar jag 
fram sändaren. Kniven mot fing
rarna för att kunna styra kniven 
utan att skada flytvästen. Jag var 
beredd på att sälja några fingrar, 
bara jag fick fram nödsändaren. 

Jag kunde inte se knapparna 
på nödsändaren ordentligt. Men 
jag fingrade systematiskt på dem 
till's jag hörde att den startade. 
Då såg jag också hur helikoptern 
svängde upp mot mig. Jag för
sökte prata i nödsändaren, men 
troligtvis hade jag tryckt på fel 
knappar. När helikoptern kom 
fram för att bärga mig, kopplade 
jag loss mig från livbåten och 
väntade på ytbärgaren. 

Resten var transport. 
• Några åtgärder för att förbätt
ra: A) En handduk eller liknande i 
helkoptern för att torka händerna 
med. Nu använde jag en filt. - B) 
En kula eller liknande på fliken i 
flytvästen för att få fram nödsän
daren. Blixtlåset till kniven hitta
de jag tack vare kulan. Det är 
alltså en större ojämnhet som 
man känner." • 
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Genom ELD 
och 
VATTEN 

Av Jahn CharlevilIe, FS/lnfo 

Foto: Owe Gellermark 

Flygvapnet har fått ett kinkigt problem "på halsen". Flot
tiljpolisutbildningen får allt oftare för få sökande. Kurser
na blir inte antalsmässigt fyllda. Innevarande halvårskurs 
(81/82) har till och med måst ställas in. Detta är inte bara 
beklagligt för kursmyndigheten utan också allvarligt för 
Flygvapnet. Speciellt som stora pensionsavgångar (ett 
40-tal) är att vänta de närmaste åren. Flottiljpoliserna är 
numer i huvudsak räddningsledare för Flygvapnets bas
räddningsstyrkor. - Till kursen 82/83, som börjar den 
3 augusti, finns lyckligtvis redan ett 20-tal anmälningar. 

Intervju med Brandskolans chef: 
Major HANS BLAOH 

A
nledningen till detta förhållande 
är troligen en kombination av 
flera faktorer. Kanske är det 

som i så många andra fall ett informa
tionsproblem , säger major Hans Bladh 
- chef för brand- och räddningsutbild
ningen vid F14/ Halmstad. Kanske är 
det som så ofta ett lönesättningspro
blem, säger ständige kurschefen, lära
ren och administratören , förste flottilj
polis Ingemar Gruvberg. 

•• Informationsproblemet är lältare 
att här i FLYGvapen NYTT göra något 
åt. Låt oss helt enkelt närskåda Basbe
fälsskolans kursavdelning för brand
försvar och basräddningstjänst vid 

Flottiljpolisutbildning 
vid 

BRANDSKOLAN 


F14/Halmslad 

Flygvapnets Halmstadsskolor/F14 
samt ge en bakgrund m m till denna typ 
av utbildning . Som ciceron framträder 
major Hans Bladh: 

- Brandskolans huvuduppgift är att 
utbilda viss personal, FV-anställda och 
värnpliktiga , i brandförsvar och bas
räddningstjänst. Med det senare avses 
räddningstjänst i samband med start 
och landning med flygplan. 

- De värnpliktigas utbildning i brand
försvar startar med fordonsutbildning 
vid resp hemmaflottilj . Därefter har följt 
kurser i basräddningstjänst vid anting
en F4/ Frösön, F7/Såtenäs eller F171 
Ronneby . Denna utbildningsdel leds 
och administreras av Brandskolan. Fr o 
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Brandskolans chef: Brandskolans kurschef: 
Major Förste floNi/jpolis 

HANS BLADH INGEMAR GRUVBERG 

"Flottiljpolisens huvuduppgift I dag är all vara räddningsledare vid lörband. 
Brendförsvar och riddnlngsljiinsl är uppgifter som upplevs meningsfulla och 
s/Jmul,rande. Man v,, all man behövs och i hög grad är samhällsnylllg." 

m mars i år har dock , säger major 
Bladh , Brandskolan börjat "ta hem" till 
F14 25-talet brandmän vid varje vpl-in
ryckningsomgång. - Närmare 300 
brandmän utbildas årligen. 

Flottiljpolisernas utbildning till 
räddningsledare sker vid F14 genom 
fördjupad utbildning i brandförsvar, 
basräddningstjänst , sjukvård och rädd 
ningsfordonskunskap. Av den äldre 
"polisutbildningen" återstår bara den 
del som meddelar hundutbildning. 

CFV:s ökade krav på brandförsvaret 
i det nya bassystemet ("Bas 90") inne
bär förutom ökat utbildningsbehov 
även mer och delvis ny materiel. Därav 
följer bl a att en ny brandövningsplats i 

en svårare miljö och då utanför F14 :s 
område. (Den nuvarande är inte funk
tionsbra i alla delar - ett av skolans två 
stora "problembarn" . Bristerna lär dock 
rättas till under sommaruppehållet.) 

•• - En annan uppgift , berättar major 
Bladh, som tar en betydande del av 
skolans kapacitet i anspråk är att vara 
CFV:s sakinstans inom ämnesområ
det. Det innebär att Brandskolan före
slår bestämmelser och utger anvis
ningar, ställer krav på materiel och i 
samarbete med FMV-F provar och 
kravverifierar ny materiel. I dessa frå
gor är Brandskolan direkt föredragan
de för CFV. 

- För utbildningen förfogar skolan 
redan nu över en mängd " lös" släck
materiei och många räddningsfordon 
Ytterligare materiel och fler fordon l1li
kommer. Fordonsparken kommer att 
omfatta 6 stora räddningsbilar (typ 1, 
4112) ,4 mindre (typ 3, 922), 3 ambu
lanser (913) och sannolikt 3 bandvag
nar (Räbv 202). Fordonen kommer då 
och då att vara förbandsutlånade. Där
för blir det relativt sällan som alla finns 
samlade i skolans vagnhall , informerar 
major Bladh. 

•• Brandskolan erhöll en helt ny 
skolbyggnad vid årsskiftetr 80/ 81 samt 
renoverade utrymmen i byggnad 117 ~ 
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Skolbyggnaden är välplanerad med 
ordentliga lärarrum, rymlig fordonshall , 
materielvårdsrum, hygienutrymmen . 
(Byråkratiska bestämmelser tillät otro
ligt nog ingen bastu för den av praktik
tjänstgöring svartsotiga elevkadern.) 
Lektionssalarna är förutseende utrus
tade - en t o m så stor att en rädd
ningsbil kan motorköras och demon
streras inomhus. Dock var, när detta 
reportage kom till vid årets början, inte 
alla utrymmen (vårdlokal, slangtvätt , 
utbildningshall) ännu helt färdigställda 

att starta från noll brukar förvisso 
oftast dra ut lite extra på tiden. 

Totalt sett är skollokaliteterna myc
ket inbjudande och modernt pedago
giska. En skola utmärkt anpassad att ta 
hand om många, nya och välkomna 
elever på olika nivåer. I dag och lång 
tid framöver . 

•• Kanske undrar läsaren om inte 
Flygvapnet satsat för mycket på enbart 
brandförsvar och basräddningstjänst? 
Svaret är NEJ. FV satsar på denna 
verksamhet därför att den är viktig och 
nödvändig för såväl freds- som ofreds
tid. Därför fortsätter brandskolan att 
växa i takt med att uppgifterna för mor
gondagen ökar. Personellt ökade skolan 
fr o m 82-06-01 från tidigare fyra till 9,5 
tjänster- 2 regoff, 1 branding, 2 kompoff , 
4 plutoff + 0,5 assistenttjänst. Alla har 
dock ännu inte hunnit bli tillsatta. 

Avslutningsvis presenterar major 
Hans Bladh Brandskolans mångsyss
lande personal, som den i maj månad 
namneligen gestaltade sig : 

• 	 Fding Olle Johansson (huvudlärare) . 
• 	 1. flottiljpolis Ingemar Gruvberg (kurs

chef; specialisering förebyggande 
brandförsvar) . 

Vln/lIfJJ'riad,n 79180 g/ordlll //sn'/lIprov m,d bl 
, denn, pr%lyp ,n IIg~ till grund lö, rädd
nlngrb,ndv,gn, Rsbv 202. 

U/blldnlng,h,fI,n lö, grov m,/eri,l. Avgasulsug m,dger ,n räddnlngslordonllns lun/rtlon" k,n dllmons/""s 
m,d ma/am Igllng. Ov,n lörtl"" flon/I/palls KI,mo räddningsbIflIns "h/iri," = bflndpumplHI. 

Ov,n: Gim, h,1 .I "n ... men Ig,nsmu/s,d, 
po", kräve, ocksII baslub,dl 

Ned,n : In/erlö, lrin skol,ns v,gnh,lI med bl , 
Foto: Birger ROnnWck • Foto: Roll Helen lordon,n Iyp 3 (/h) och 2 typ l. 

~~~:==;J~~~ 

PrlnclpsklS$ 'v sfBcknlngsposilione,. RsddnlnflSbll mod,fI s/ö,,, 

• Flottilipolis 	Sture Klerbo (skolans brand
mästare; ansvarig lör lordonsutbildning 
och materielärenden med högre myndig
heter). 

• Flottilipolis 	Kjell-Olle Glennhed (praktisk 
utbildning, ansvarar för släckmedelsfyll
ning, skolans "kasernföreståndare "). 

• Flygtekniker 	Per-Age Håkans (ansvarar 
för skolans materiel). 

• Assistent 	 Elsy Blomster (expeditions
ansvarig). 

• Atta 	 värnpliktiga brandmän (arbets
manskap vid övningar; utför bl a mate
rielvård och agerar "döda och skadade"; 
utbildade brandmän för självständigt lö
sande av uppgifter - en förutsättning
för tjänstgöring vid skola/FI4). • 

Jahn Charlel'ille 

= typ l. 
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NV betälsordning 

D en nya befälsordningen (NBO) är en genomgripande reform som berör oss alla. 
Formellt sker övergången 1983-06-01. Förberedelser, rekrytering och utbildning 
har emellertid pågått sedan lång tid tillbaka. 

En stor förändring med NBO är att alla våra framtida befäl har fullgjort värnpliktstjänst
göring (grundutbildning) på en befälsutbildningslinje. Kvinnorna fullgör samma värn
pliktstjänsgöring på frivillig basis. Intresset för att göra sin grundutbildning i Flygvapnet 
har glädjande nog ökat sedan rekryteringen i det nya systemet började tillämpas. 

• • För att övergången mellan gammalt och nytt skall ske smidigt och bra måste 
personalen medverka på stor bredd inom Flygvapnet. Det är därför viktigt att dagens 
befäl informerar och utbildar sig för att ha en god kunskap om NBO och vad den står för. 
Detta är nödvändigt för att på ett bra sätt kunna ta hand om de värnpliktiga, så att de 
känner sig väl utbildade och kan intresseras för ett yrke i Flygvapnet. 

Allt befäl har således en stor och betydelsefull uppgift även i rekryteringshänseende. 
Detta har vi tidigare kanske inte varit vana vid. Därför är det nu så mycket viktigare att vi 
ökar våra kunskaper om NBO och tillämpar dess ideer i den dagliga verksamheten. Det 
sätt som den värnpliktige bemöts på, liksom att han eller hon känner sig väl utbildad, kan 
vara avgörande för att en ansökan lämnas för antagning till någon av våra officerslinjer. 

NBO innebär att nuvarande befäl berörs även i andra avseenden. Ändrade tjänstegra
der är ett synbart tecken. Möjligheten att vidareutbilda sig enligt NBO:s grundtankar är ett 
annat. 

• • Det år som återstår till den definitiva övergången måste vi på alla sätt tillvarata 
genom att vi inom Flygvapnet ökar våra kunskaper om NBO. Detta kan åstadkommas 
genom en organiserad internutbildning och att Du tar initiativ till självstudier. 

I arbetet med att genomföra NBO i Flygvapnet måste all personal medverka. Aktiva 
insatser och ansträngningar fordras för att Flygvapnet även i framtiden får de befäl som 
behövs. • 
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Arbetet med in- och genomfö
randet av den nya befälsordning
en präglas av arbets- och tids
pressade förhållanden. Inom 
olika områden måste därför ar
betet bedrivas samtidigt och i 
etapper. 

Mycket arbete återstår ännu 
så att NBO på bästa och smidi
gaste sätt kan genomföras. Detta 
fordrar, särskilt nu i övergången, 
att allt befäl aktivt tar del i de 
åtgärder och den verksamhet 
som pågår. En viktig del är att 
informera och utbilda sig själv för 
att kunna medverka i den ut
veckling som NBO innebär. Som 
ett litet men viktigt led till den in
formation som redan finns delgi
ven tjänar denna oversiktiiga 
sammanställning. 

NBO berör i huvudsak enbart 
yrkesofficerarna. De befälsord
ningar som gäller för reserv- och 
värnpliktigt befäl påverkas dock 
till viss del. (Förändringar gällan
de reservbefälen behandlas å 
sid 38.) 

GRUNDER - den nya befäls
ordningen innebär bl a: 

• 	 Allt yrkesbefäl inom försvars
makten måste fullgöra uppgif
ter i såväl krigs- som fredsor
ganisationen. Inom båda 
dessa skall befälet uppfylla de 
tre väsentliga kraven att vara 
CHEF, FACKMAN och UT
BILDARE. Dessa uppgifter 
förenar yrkesbefälet i sådan 
grad att en ny befälsstruktur 
är motiverad. 

• 	 Allt befäl tillhör samma 
officers kategori - YRKESOF
FICER. 

• 	 Värnpliktsförsvaret är en 
grundsten. Allt befäl måste ha 
god kännedom och erfarenhet 
om värnpliktsutbildningen och 
dess villkor. 

• 	 Allt befäl skall ha fullgjort 
grundutbildning på befäls
lInje som värnpliktig bland 
värnpliktiga. Även kvinnor 
som söker som befäl skall ha 
fullgjort frivillig grundutbild
ning på sådan befälslinje. 

REKRYTERING. - NBO in
nebär delvis ett nytt sätt att rek
rytera. AlItA) blivande yrkesbefäl 
börjar med att genomföra sin 
grundutbildning (GU) på en be
fälsutbildningslinje i Flygvapnets 
utbildningssystem. Grundutbild-

A) 
Visst undantag görs för den 
personal som antages till 
flygutbildning eftersom nöd
vändig yrkesutbildning inte 
kan ges inom värnpliktsut
bildningens ram. - Detta gäl
ler även flygingenjörs- och 
meteorolog utbildning i av
vaktan p~ erforderliga be
slut. 

UTBILDARE 

I och med att värnpliktsomgång 803 ryckte in 
medio juli 1980, började den nya befälsord
ningen (NBO) även i praktiken att införas i 
Flygvapnet. Denna värnpliktsomgång innehöll 
även de första kvinnorna för frivillig grundut
bildning. • Detta innebär att Flygvapnets per
sonaIoch i synnerhet befälen direkt involve
rats i införandet och genomförandet av NBO. 
Medio 1983 träder NBO formellt i kraft. 

ningen kan därmed genomföras 
såväl på plutonsbefälslinje som 
gruppbefälslinje. Detta gäller 
även de kvinnor som antages att 
genomföra frivillig grundutbild
ning i Flygvapnet. 

Flygstabens rekryteringsåt
gärder kommer i fortsättningen 
främst att inriktas på att skapa 
intresse för våra olika yrken i 
Flygvapnet, dvs att styra de in
tresserade till att göra sin värn
plikt (motsv) i Flygvapnet och att 
ge vägledning till rätt skolutbild
ning före inryckningen. - Hur vi 
lyckas med detta kan bl a mätas 
mot antalet FORANMÄLNING
AR från främst de som ännu inte 
påbörjat sin grundutbildning. 

Genomförd grundutbildning/ 
GU p;} en befälsutbildnings
linje är s;}/edes ett av de 
krav som ställs för att man 
skall kunna antagas till 
yrkesofflcersutbildning. 

De avgörande rekryteringsåt
gärderna kommer dock att åvila 
Flygvapnets personal, främst de 
befäl som möter de värnpliktiga i 
den dagliga verksamheten. Det 
blir dessa befäl som ytterst ge
nom olika insatser kan entusias
mera och förmå de värnpliktiga 
att söka till våra officersyrken. 
Denna rekrytering skall inte en
bart riktas mot de värnpliktiga 
som redovisat sitt intresse ge
nom föranmälan utan mot alla de 
värnpliktiga som vi anser är de 
blivande befäl vi vill ha. 

I detta inryms åtgärder för att 
ge den intresserade och lämplige 

värnpliktige den erforderliga för
utsättningen för att kunna söka 
officersyrket, dvs genomförd GU 
på befälslinje. Detta kan innebä
ra t ex ändrad uttagning, byte av 
fack eller t o m byte av flottilj (un
dantagsfall). 

Det är alltså viktigt att Flygvap
nets befäl "tar hand" om de 
värnpliktiga och att vi gör klart för 
oss att det är de som blir våra 
nya "befälskamrater" i framtiden. 

FÖRANMÄLAN/UTIAG
NING. - Det nya systemet in
nehåller en möjlighet för den en
skilde att anmäla sitt intresse för 
officersyrket genom s k FORAN
MÄLAN. Genom denna kan den 
intresserade och Flygvapnet på
verka värnpliktsuttagningen 
(motsv kvinnor) så att den ge
nomförs på en lämplig befälsut
bildningslinje. Genom detta för
farande kan intresset för officers
yrket tillvaratas och befrämja för
bandens rekrytering. 

FORANMÄLAN kan lämnas 
före, under eller efter inskriv
ningsprövning. Här eftersträvas 
dock en föranmälan i sådan tid 
(före 15/ 11) så att rimliga möjlig
heter finns att tillmötesgå den 
enskildes önskan. Genom FOR
ANMÄLAN ken den enskilde på
verka sin värnpliktsuttagning så 
att grundutbildningen får: 
~ genomföras (kvinnor); 
~ genomföras på befälsutbild

ningslinje (krav för ansökan 
till FOHS); 

~ genomföras i lämplig omgång 
(anpassning till skolsystem); 

~ 	genomföras i Flygvapnet, på 
viss flottilj, i visst fack (mht 
sökt yrke). 

Resultatet av föranmälan 
är sflledes, att man kan 
beredas en utbildnings
plats pfl en lämplig 
befälsutbildningslinje i 
Flygvapnets grundut
bildningssystem. Man 
pflverkar inriktningen av 
sin egen framtid. 

Detta förutsätter dock att vissa 
uppställda krav uppfylls. Detta 
prövas av värnpliktsverket vid 
den inskrivningsprövning som al
la oavsett kön skall genomföra. 
Kvinnor skall dessutom prövas 
av Flygvapnets uttagningskom
mission. Om dessa krav uppfyl
les beslutar CFV mot bakgrund 
av önskemålen huruvida en ut
bildningsplats kan erhållas. 

Uttagning. - Det är värnplikts
verket och Flygvapnet som i 
samråd tar ut de intresserade 
föranmälda till en lämplig utbild
ningsplats. Uttagningen innebär 
således tilldelning av lämplig ut
bildningsplats i grundutbildning
en och inte en uttagning som yr
kesofficersaspirant. Detta gäller 
såväl uttagning av män till obli
gatorisk grundutbildning som 
kvinnor till frivillig grundutbild
ning. 

ANSÖKAN/ANTAGNING. 
Här ges en beskrivning av 

det egentliga urvalsförfarande 
som NBO medför . Härvid kom
mer följande allmänna föränd
ringar mot i dag att införas: 
~ 	I urvalsförfarandet inryms 

olika typer av antagnings
nämnder på såväl lokal som 
central nivå. Dessa nämnder, 
(som innehåller representan
ter för myndigheter och per
sonalorganisationer) kommer 
att bereda antagningsären
den och vara rådgivande till 
den myndighetschef som har 
att besluta. 

~ 	Allt urval grundas på frivillig 
ansökan från den enskilde. 

För att säkerställa att tillräckligt 
underlag finns (främst från den 
praktiska tjänsten) kommer 
särskilda tjänstgöringsomdö
men att införas och sättas för 
de yngsta befälen (och elever
na). 

~ 	Anställningsansvaret mellan 
CFV och flottiljchef kommer 
att förändras för yrkesofficer
saspiranter och vissa befäl. 
Dvs den enskilde har möjlig
het att påverka sin anställning 
och utveckling så att den blir 
knuten till en flottilj eller till 
hela Flygvapnet. 

Ansökan. - Antagning som yr
kesofficersaspirant sker efter an
sökan, vilken skriftligen insänds 
före sista ansökningsdag. 
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Antagnlng_ - Antagning som yr
kesbefäl kan endast ske av dem 
som fullgjort befälsutbildning. 
Detta sker oberoende om man 
föranmält sig till obligatorisk 
grundutbildning (män) eller frivil
lig grundutbildning (kvinnor). 

Därför är det viktigt att man ti
digt ser till att de värnpliktiga man 
önskar rekrytera har rätt förut
sättning för få antagning upp
fylld . Även meninga kan överfö
ras till en befälsutbildningslinje. 
Detta bestämmer flottiljchefen, 
som i så fall beslutar om ändrad 
uttagning. 

I den lokala antagningsnämn
den prövas de sökande och där
vid är visad och bedömd förmåga 
och lämplighet under grundut
bildningen grunden för antag
ningen. 

Antagningen är först prelimi
när. Detta innbär att antagningen 
gäller till en förberedande offi
cerskurs. Denna kurs är olika 
lång beroende på vilken befäl
sutbildning man fullgjort. I de fall 
man måste komplettera sina 
kunskaper i allmänna läroämnen 
inryms delta i den preliminära 
antagningen. 

I vissa fall kan även s k fyll
nadstjänstgöring bli aktuell. Det 
gäller de som fullgjort sin grund
utbildning i annan omgång än 
omgång 3. Tidsmellanrummet 
mellan grundutbildningens slut 
och förberedande officerskur
sens början blir då större än pla
nerat. I detta tidsmellanrum kan 
den enskilde genomföra fyll
nadstjänstgöring på resp flottilj. 

Antagning 80m yrkeaoffl 
ceraaaplrant. - Den som ge
nomgått förberedande officers
kurs (FOK) och därvid tillgodog
jort sig utbildning och fortfarande 
bedöms som lämplig erhåller 
slutlig antagning som yrkesoffi
cersaspirant. 

Slutlig antagning innebär en 
formell anställning som görs av 
den flottiljchef som antagit den 
sökande. Den som slutligt anta
gits tillhör från aktuell tidpunkt 
berörd flottilj . Till flottiljen åter
kommer man under de praktiska 
skedena under FV:s officers
högskola (FOHS) samt som ny
bliven yrkesofficer med fänriks 
grad efter genomgången god
känd officerskurs. 

Utbildningssystemet. 

Det egentliga utbildningssyste

met börjar med Officershögsko

lan (OHS). Officerskursen består 

i stort aven skOlmässig del och 

praktiktjänstgöring på tillsam

mans ca 22 mån. 


De som börjar officerskursen 
är slutligt antagna och anställda 
vid en flottilj . Eleverna kommen
deras till denna utbildning. 

Samtliga elever som påbörjar 
officerskursen innehar sergeants 
grad. Denna grad bibehålls un
der hela officerskursen. Eleverna 
har dessutom särskilda tjänste
gradstecken (vinklar) och särskilt 
utbildningstecken (krona) samt 
tilltalas med " kadett". 

Efter ca 1-9 år har man möjlig
het att få vidareutbildning genom 
ansökan att gå Krigshögskolans 
(KHS) kurser. Här ges två väg
val . Vilken väg man väljer avgörs 
främst av egna intressen och 
uppnådda utbildningsresultat. 
1) Man kan genomgå KHS' all

männa kurs 1-5 år efter ut
nämning till yrkesofficer . Vid 
antagning till denna är man 
dessutom berättigad (anta
gen) att genomgå KHS' högre 
kurs. Den högre kursen ge
nomförs normalt efter ca två 
års praktisk tjänstgöring efter 
den allmänna kursen. 

2). 	 Man kan även 5-9 år efter 
utnämningen till yrkesofficer 
genomgå till KHS' specialist
kurs. Normalt har man därvid 
valt att i fortsättningen tjänst
göra i denna nivå. 

KHS' allmänna kurs eller spe
cialistkursen är obligatorisk ut
bildning. Fortsatt utbildning sker 
frivilligt. - Efter genomgången 
krigshögskola allmän- resp spe
ciaiistkurs erhålls löjtnants tjäns
tegrad. KHS' högre kurs innebär 
kaptens tjänstegrad. 

Den som genomgått KHS' 
högre kurs kan efter 4-6 år få 
vidareutbildning genom att söka 
till Militärhögskolans (MHS) all
männa kurser. Efter genom
gången allmän kurs på MHS er
hålls majors grad. - Ytterligare 
vidareutbildning är sedan möjlig 
genom ansökan till MHS' högre 
kurs . 

En nyhet för utbildningssyste
met i NBO är ett nytt betygssys
tem, som gäller för alla skolor fr o m 
OHS. I korthet innebär detta att 
det traditionella sifferbetyget för
svinner och ersätts aven fyrgra
dig verbal skala som komplette
ras av ett verbalt formulerat ut
vecklingsomdöme alternativt 
prognos. 

Kvinnan i försvaret 

Riksdagen har beslutat att officersyrket mera allmänt 
skall öppnas för kvinnor. För Flygvapnets del innebär 
detta att även markförsvarsfacket öppnas för grund- och 
officersutbildning fr o m 1983. 

Även Inom Armen och Marinen öppnas i och med 1983 
ett antal yrken för kvinnor. 

Tills vidare undantas de yrken som är förenade med 
flyg- och ubåtstjänst i avvaktan på erforderliga, främst 
medicinska, utredningar. Detta innebär ändå att av Flyg
vapnets elva yrken är nu nio öppnade för kvinnor. 

Chefen för Flygvapnet har från början sett positivt på 
denna utveckling. Erfarenheterna från den första utbild
ningsomgången visar att kvinnans Inträde i Flygvapnet i 
huvudsak Inneburit fördelar för t ex rekrytering och ut
bildning. VI kan därför med tillförsikt se fram mot de nya 
kvinnliga befälen som välbehövliga medarbetare och ar
betskamrater I denna tidigare så mansdominerade verk
samhet. • 

Hans Bjernby , FS/Persplan 

Reservbefälen - Som tidi
gare framgått avser NBO i hu
vudsak yrkesofficerare. Men vis
sa förändringar vad gäller re
servbefälen medför NBO. Detta 
gäller främst områden inom ut
bildningssystemet. BI a kommer 
blivande reservofficerare att rek
ryteras och antas på motsvaran
de sätt som yrkesofficerare. För 
att bli antagen till reservofficers
utbildning (ROK) kommer även 
här att krävas fullgjord GU på 
befälsutbildningslinje. Systemet 
med föranmälan blir således lika 
för alla intresserade av yrkesoffi
cers- resp reservofficersutbild
ning. Valet av yrkesofficers- eller 
reservofficerskurs sker efter eller 
strax innan fullgjord värnpliktsut
bildning. 

För att bli reservofficer med 
kaptens grad (kompanichefsni
vå) fordras i NBO även en obli
gatorisk 4-veckors kurs , som ge
nomförs vid KHS . Detta gäller de 
reservofficerare som påbörjat sin 
utbildning i NBO-systemet fr o m 
1983. 

NBO medför även att ett större 
antal reservofficerare, efter an
sökan, kan ges sådan utbildning 
att de når bataljonchefsnivån 
(motsv) i krigsorganisationen och 
erhåller majors grad. De som blir 
antagna genomför en särskild 6
veckorskurs vid MHS. I antag
ningsurvalet inför denna kurs 
deltar den antagningsnämnd 
som finns för den militära yrkes
personalen. Urvalet grundar sig 
främst på visad lämplighet under 
militär utbildning och tjänstgö
ring. Aven viss meritvärdering av 
civil verksamhet kan emellertid 
ske beroende på avsedd krigs
befattni ngskaraktär. 

Värnpliktigt befäl. - De 
värnpliktiga befälen berörs i ringa 
omfattning av NBO. Dock inne
bär rekryteringsförfarandet och 
antagningskraven i sig att även 
den värnpliktiga befälsutbild
ningen blivit föremål för föränd
ringar. 

Vissa tjänstegrader, t ex fan
junkare, blir i framtiden enbart 
aktuella för värnpliktigt befäl. 
Overgångsreglerna kommer vi
dare att medge att vissa värn
pliktiga fanjunkare kan erhålla 
fänriks grad. • 

Övll Hans Bjemby 
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UTNAMNINGAR 

NyMBÖ Ny i Fst Ny C F21 NyC FOHS 

BENGT LEHANDER 
har fr o m l oktober förordnats 
till generallöjtnant och ny chef 
för Milo O. 

LARS BERTIL PERSSON, 
bl/r l oktober generalmajor 
samt ny chef för planerings
ledningen i Försvarsstaben. 

BERT STENFElDT 
blir l oktober överste av l. gra
den och ny chef för Sektor 
ON/F21. 

NILS RÖNN BERG, 
överstelöjtnant, blev l april 
chef för Flygvapnets Offlcers
HögSko/a/FOHS I Halmstad. 

"::':-...-

1982 års försvarsbeslut har fat
tats mot bakgrund aven ovanligt 
oroande säkerhetspolitisk ut
veckling. Inte på mycket länge 
har rustningarna i vår omvärld 
bedrivits i den takt som nu sker. 
Samtidigt har spänningen mellan 
stormakterna ökat och lokala 
konflikter fått en betydande om
fattning i olika delar av världen. 
Dessa konflikter berör i flera fall 
områden av stor betydelse för de 
militära maktblocken. Nedrust
ningssträvandena har inte nått 
framgång. I en sådan situation är 
det ofrånkomligt att riskerna ökar 
för militära konflikter som också 
kan komma att beröra oss . 

Den ekonomiska ram som för
svarsmakten tilldelats i 1982 års 
försvarsbeslut (prisläge febr 82) 
är 18.170 milj/år. Denna ram lig
ger något över " -400-nivån" i 
programplanen 1982~7 . I för
hållande till "-400-nivån" sker 
avsteg på följande punkter: 

• 	en femte norrlandsbrigad till
kommer, 

• 	 renovering och modernisering 
av pansar- och mekaniserade 
förband kan i huvudsak ge
nomföras enligt programpla
nenivån, 

• anskaffning av robotbåt 90 på
börjas, 

• 	en ökad satsning på övervak
ning och ubåtsjakt görs, 

• 	svensk Industri erbjuds möj
lighet att I konkurrens med 
utländska Industrier få en 
baställnlng på en styrd 
bomb för attackflygsyste
met. 

Försvarsbeslulel-82 


Tabell A 
1982 1992 

Jaktflygdivisioner J 35 Draken 10 4 
Jaktflygdivisioner Ja!dViggen 2 8 
Medel/unga allackflygdiv. AttacWiggen 5,5 4,5 
Flygdivisioner JAS - l 
Tunga Iransportllygplan 8 12 

I programplanen framhölls vik tion. - I 1982 års försvarsbeslut 
ten av ett nytt priskompensa införs ett nytt priskompensa
tionssystem i stället för nettopris tionssystem, som kallas lör
index, NPI. Ett förändrat pris svarsprisindex, FPI. Systemet 
kompensationssystem var en av svarar i huvudsak mot de krav 
förutsättningarna att genomföra som OB ställt på ett nytt system. 
programplanens krigsorganisa- Det kommer att ge positiva effek-

Tack ALLA vid F17! 
I angustl I fjol gästades Kalllnge-flottlljen F17 av bl a sex 
Sovjetiska MiG-23 'FloggerG' . Det var ett celebert besök, 
om vilket FV-Nytt berättade i sitt nr 4/81, med många 
unika bilder. Redaktionen visste bl a att även den övriga 
västvärlden suktade efter att få ta del av dessa "foto
scoop" . Det fick de, i den utsträckning redaktionen m fl 
(Inkl dlv kostnader) mäktade med. Resultatet av blldsats
nlngen blev fantastisk. Alla de största flygtIdskrIfterna på 
denna himlakropp har stort och I färg publicerat vad FV
NYTT kunnat erbjuda. Därför är det på sin plats att vi på 
FS/lnfo-redaktionen framför vårt hjärtligaste TACK till AL
LA vid F17 - från flottilj, bas-, säkertlets-, och presschef m fl 
till flottiljfotograf med utmärkt hjälpsamma, värnpliktiga fo
toblträden och chefen för körcentralen m fl, m fl. TACK 
alla NI som med Er förståelse och beredvillighet hjälpte 
oss att sprida ordet Swedish Air Force ut över världen. 
Man har t o m skrivit till CFV och tackat för servicen. 
Därför skall äran även gå till F17-folket, som gjorde den
na 'drive' möjlig. Heders Vänner! • 

Red. 

ter för stabiliteten i genomföran
det av försvarsbeslutet. 

•• OB:s inriktning av krigsorga
nisationen som en följd av 1982 
års försvarsbeslut blir för FV:s 
del enltabell A. 

Flygvapnet. - JA 37-anskaff
ningen fullföljs. Fyra divisioner J 
35 'Draken' bibehålls till mitten 
av 1990-talet. JAS utvecklas och 
anskaffning påbörjas. Transport
flyget utökas med 4 fp!. Lätta at
tacken SK 60 utgår och skol
flygplan börjar omsättas. Nya 
jakt- och attackvapen anskaffas. 
Flygbassystem 90 byggs ut. Ra
darstationer tillförs och flygburen 
radar utvecklas. Stridslednings
och luftbevakningscentraler bör
jar omsättas. 

Besparingarna betr FV förde
lar sig enl tabell B (prisläge febr 
82) : 

Tabell B 

Rationaliseringar m m 1952 
Avveckling 964 
Summa: 2916 

Besparingsmålet 8530 milj för 
hela försvaret kvarstår, varför 
250 milj måste tas ur krigsorga
nisationen. - Personalminsk
ningsml1/et för tioårsperioden 
uppgick i OB:s fredsorganisa
tionsplan lill 6.000 anställda. Ge
nom att besparingarna i fredsor
ganisationen inte genomförs fullt 
ut kommer antalet anställda att 
bli ca 200 fler. För tioårsperioden 
82-92 minskar försvarets perso
nal således 
ställda. 

med ca 5.800 an
• 

Red. 
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Ov.n: Ett., 43 'r Ifld F6 p8mlon.,.d88 fr o m l .prll , . flygt.'enlk., 
ALLAN ANDERSSON. Fijr den ged/gn. bedrIften ""öll A bl • F6 :. 
förtjlmtmed.ll' guld. "W...-tri...n" fick h.n ·69 och Nit & Redllg
heWned.'Jen -74. Sed.n -61 h.r A bent för flygf'/Qplutonen, If.,. nye 
chef.len Nolllgr." OII.n förmed/.r plutonag'lf.n. - A h.r flugit 15 olIka 
fpl-typw. 

Ov.n: I hel. 44'r h.r n..torn BRU
NO MAGNUSSON tJ'n.t F4. Den l 
april p."aJonlUlVt8ck.d.. h.n 
hJ'rtl/gt .If .rbetakam,..tern. gm 
tekn ch Staff.n Nb.tr6m. 

TackiGranis! 
Ned.n: N'r "Mr F4", flyg.",et.,.
n." ANDERS ROOS, ett., 39 'r Ifld 
F4 gick I pen.lon· rollede Fr6~
komp/..rn. ut röd. m.ttan efter 
"".ked.p....t. r o m CFS (tld/g.re 
C F4) f.nn. med I r.ck & AdjiJ-l. 
den. 
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FÄSÄJ ~CT VÄST ER 
Det står nu klart (" peppar-pep· 
par") att uppförandet aven per
manent museibyggnad (som på 
ett bra sätt kan såväl förvara och 
bevara som exponera flertalet av 
FV:s många sparade gamla fpl
reliker) kan sätta igång den 1 
ok1ober_Antligen ""spadtaget så 

Fil kand AllAN H, PETERSON har IlIIde
lals Kungl, sällskapel Pro Palrias slörre 
blllönlngsmedalj för över 40 Irs slori 
arlMle Inom bl a frilf/lIIgförslf/Jrel + Sv , 
Vämpllktslörllundel. AHP är Ibl aj numer 
Iler redaktör för Vämpllktsofficeren , en 
slridbar skriN med udd, som Iyvärr Mill 
sig i ide under sex Ir, Men nu iir dags 
igen ." och med vi/ken "giftig" l;a sida 
II vJ, Bi/den speglar vad som hänI vpl
officerarna de senasIe liD Aren, 
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många så länge gått och väntat 
på. 

Platsen för det historiska byg
get blir på en äng på F13M:s om
råde i Malmslätt (= gamla F3) 
utmed vägen till "Fe", Kostna
den beräknas till 6,650,000 kr 
(prisläge febr -81) , Eller 2,200 kr/ 

I 
I 

I 

det vid Försvarets Materielverk 
(FMV) ett ADB-system vid 
namn DELTA. Vad är det för nys 
tänker genast "vän av ord
ning". Det finns inget s6dant 
projekt igång och nya ADB-sys
tem föds ju inte över en natt 
(speciellt inte inom FMV, om 
man får tro massmedia). Jo, 
det är nämligen inget mindre 

I 

lit , 
I 

än RdlFG (det försvarsgemen

=~~/ ..,=:'d""""m,,) ~! 
Vad några fler måhända känner ----~---n; 

till är att det pågår ett projek1 Rdl ·~~7.__~=::___~_~_ 
FG MOD med målsättning att _ 
öka fredsrationaliteten i reserv :-:.~ 
materielhanteringen samt se 
över vad som kan göras för att 
minska sårbarheten och förbättra 
systemets krigsrutiner. Det fram
kom vid förstudien synpunk1er 
från flera håll att systemnamnet 
Rd/FG var alltför tungt och borde 
bytas ut mot något mera slåen
de. 

Efter att många pannor under 
diverse mindre betungande 

~?';~~~J;;;g~ .-_~_f_~_:'_~.~_~_-_"_~__:.~~r:
sägas symbolisera de tre för-.- ___" 

f~~~ 
-_:~ 

Sedan n6gon tid tillbaka finns 

Foto : el... Jöm'klöld 
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m' betr rumsarean. På gräsmat
tan utanför åt bägge hållen ges 
plats för fpl som inte ryms under 
tak och som tål utefrätan (= yng
re fp/-individer) . 

Om allt "går efter ritningarna", 
kan första byggetappen vara klar 
till nästa sommar. • 

Red . 

och intresserade flyghistoriker 
satte sig i rörelse. Genom be
römvärt initiativ av C F4 har den 
flyghistoriska klenoden tills vida
re avlysts i awaktan på beslut 
om hur bevarandet skall ske. 

Den här gången har flottiljen 
stor press på sig . För ca 15 år 
sedan låg serieprototypen för J 
29 "Tunnan" också på brandgro
pen på F4 . Även den gången 
skedde avlysning i awaktan på 
at1 det handtillverkade planet 
med sina unika konstruktionsde
taljer skulle överföras till Flygva
penmuseum på Malmen. Tyvärr 
fungerade inte samordningen 
den gången . Prototypen för
vandlades av ihärdigt övande 
brandmän till en rykande hög av 
förvridet metallskelet1 bortom all 
räddning . - Måt1e bl a detta 
nödskrik förhindra ett upprepan
de aven kulturhistorisk slakt. 

Ännu är alltså inget bestämt 

om första jaktlansens vidare 
öden . Flygvapenmuseum och 
flyghistoriskt intresserade jämtar 
förordar at1 planet övergår i F4 :s 
traditionskommit1es ägarskap . 
samt at1 det med hjälp av frivillig 
F4-personal och medlemmar ur 
Svensk Flyghistorisk Förenings 
regionavdelning för Jämtlandl 
Härjedalen återställs i gott yt1re 
skick. Lämpligt förfarande däref
ter skulle kunna vara den s k 
F17-modellen, nämligen at1 ha 
flygplanet under tak under vinter
halvåret och ställa ut det på som
maren . Så har alltså C F17 och 
lokala, blekingska flyghistoriker 
låtit göra med en gammal Kal
linge-Lansen. Kanske var det till 
si st bara bra at1 individen 32502 
hamnade på F4 . Ty flot1i1jen var 
den si sta som hade jakt Lansen i 
tjänst som krigsflygplan och F4 
har ingen 'Lansen' bevarad. • 

TexI & fa la: Lennarl Berns 

svarsgrenar SOm betjänas av 
.. systemet, (även om vi när det 
_:gäller Marinen hQPI1?'s på ått få 
.~.i1jälpa till med re~f'IIi:naterielför-

sörjning även för Csjögående ut
rustning och inte som i dag bara 
den flygande materielen ). 

För den som till äventyrs inte 
vet vad DEL TA i dag klarar av 

. _·kan berättas, att d~-är ett ADB
.. ::$ystem vars först~ e'))1bryo star

.lades 1956 för äiFhantera re
servdelar för Flygvapnets mate
rielsystem. Det har under åren 
utvecklats 'högst avsevärt. l ' 978 
anslöt sig Armeln för att få hjälp 
med s k specialreseNdelar och 

:..:~'Utbytesenheter. ~temet arbe
.""''far alltså med en affneapplikation 

och en flygapplikati~ . Program
varan är praktiskt taget identisk 
men man arbetar mot separata 
register och gör bearbetningar 
oberoende av varandra. 

DEL TA håller i dag reda på till
gångar, behov, fÖrbrukning, ser
ilfcegrad m m fÖf :580.000 olika 
artiklar. Det totala lagervärdet 
uppgår till - 3000 milj kr och ma
terielen lagerhålls på - 300 plat
ser spridda över hela landet. Det 
utför dessutom .:. _behovsberäk

_ . _ ningar, prognoser ..~framställer in
köpsanmodan, mq#~gnings- och 
kontrollunderlag, '~ be.ordrar om
fördelning, påfyllning etc, samt 
larmar på givna kriterier då an
befalld beredskap riskerar att un
derskridas. - För yt1erligare in

~ formation om D.EL TA kontakta 
oss på FMV-F:URO (Arboga) el

.. ler FMV-A:URS~t§)töckholm).• 
Bdir Oli. Olsson. FMV 

Kulturhistorisk dyrgrip i brandgrop IGEN!000 

För bara ett år sedan slutade 
prototypen för J 32B (32502 
"Lansen") sitt liv i luften. Sedan 
1955 har den hängt med. Det to
tala flygtidsuttaget blev 399 tim
mar, vilket inte är särskilt mycket. 
Planet befann sig alltså in i det 
sista i nästan nyskick. Dess liv 
kan indelas i två skeden . Det 
första var som provflygplan för 
jaktversionen av " Lansen" och 
därmed det första flygplan i värl
den som hade en fungerande ef
terbrännkammare kopplad till en 
Rolls Royce jetmotor. Det andra 
skedet var som utskjutningsramp 
för Saab-Scanias prov med ka
tapult- och raketstolar. 

Båda dessa skeden återspeg
las i planets målning. Från proto
typtiden har planet kvar sina U 
för Utprovning på nos och fena 
och från stolutskjutningstiden ett 
antal renar målade på nosen 
en ren för varje lyckat raketstoI
skott. Målade på kroppen är också 
referenspunkter för följefilmning
en . Inget Lansen-plan har filmats 
och fotograferas så mycket som 
serienummer 32502. Bilder har 
spritts till flygtidskrifter och flyg
böcker över hela världen . Pla
nets historia finns dokumenterad 
i detalj . - Nu gäller det att rädda 
32502 till eftervärlden undan 
tanklös kremering! 

Det finns en FFS 1978:27 som 
reglerar omhändertagandet av 
flyghistorisk värdefull materiel, till 
vilken prototypen för J 32B själv
klart måste räknas. Denna FFS 
har tyvärr inte följts i det här fal
letl Planet lastades på en trailer 
och kördes upp till brandgropen 
på F4 för att huggas och brännas 
sönder av övande räddningsper
sona/. Genom en ren sinkadus 
kom dock detta magnifika schab
bel att få ett lyckligt slut. Planet 
upptäcktes när det anlände till F4 

Chefen för Finlands flygvapen (IImavolmatJ, generallöjtnant RAUNO 
MERlO, avlade offlcJe/ll besök Ifld FY 10--15 maj. Besöket Ingick I den 
långsiktiga besöksplan liindernas flyglfapen emellan. DeNa Ifar eN 

J l slfarabMök på CFV:s IflaJt I Suoml-71. GenN Merlö b_ökte bl a F7, F15 
(dllr eN pa.. SK 37 tIllhandahöllsj, F18 samt Saab-Scan/a och FMV-F. 



·-7

Epok i graven ... 

Lördagen den 13 mars var det så 
dags igen för den traditionella 
kadettbalen vid Flygvapnets 
krigsskola, F20. Arets bal , som 
var den sista balen i den gamla 
utbildningsgången, hade samlat 
ca 160 gäster, kadetterna inräk
nade. 

Bland de många gästerna 
märktes bland andra CFV/gene
rallöjtnant Dick Stenberg och 
landshövding Mundebo, militär-

Snabblunch 
på vingen 

i 700 knutar 

Bilden visar fanjunkaren Fred 
Olsson, F7, intagande s k 
" snabblunch" på vingen till J 34 
nr 34006 i ca 700 km/h på ca 
7.000 m höjd över Atlanten Nå
got för FV:s rekordbok . Ingen har 
lunchat så förut - ingen torde 
komma att göra så igen . 

attacheerna överste LOllcle/ 
Frankrike och överstelöjtnant 
BachelinNästtyskland samt 
chefen för Krigsskolan/ Karl
berg , överste SjÖö . - Kadetterna, 
regementsofficerskurs RK 80
82 . hade som sina alldeles spe
ciella gäster bjudit kolleger från 
Krigsskolan och Sjökrigsskolan. 
Man gästades också i sedvanlig 
ordning av kadettkamrater från 
motsvarande skolor i Norge, 
Danmark och Finland. 

De båda lastmästarna - verkli
ga "mästare" l - F. Olsson och A. 
Viebke lyckades med det slit
samma konststycket att pressa 
in en Hawker "Hunter" i TP 84 nr 
847 för vidare befordran till USA 
- ett led i Flygvapenmuseets 
strävan att så småningom erhålla 
en Spitfire Mk 19 i utbyte. 

Den knepiga ilastningen tog 
tolv timmar - urlastningen under 
mörker i 30 graders värme tog 
drygt fyra timmar - prestationer 
väl värda en honnör. • 

ORR 

Balen började traditionsenligt 
med middag i F16:s militärres
tauran!. Menyn hade kadetterna 
komponerat själva, och då valt 
att ge hela matsedeln en "äkt
nordisk" prägel. Själva tillagning
en stod dock F16:s duktiga köks
personal för. 

Till förrätt bjöds laxtoast , som 
huvudrätt serverades rensadel 
och som dessert frambars hem
lagad hjortronparfait. Middagen 
var härligt mäktig, men så hade 
man också hjärtligt trevligt vid 
borden i ungefär tre timmars tid. 

Efter middagen förflyttade man 
sig raskt till F20 :s skolhus , för att 
där serveras kaffe och senare 
också "svänga de lurviga" en 
stund . De av gästerna som varit 
på F20 någon gång förut kan 
knappast ha känt igen sig. Loka
liteterna var helt ändrade, det 
mesta förvandlat till oigenkänne
lighet. BI a möttes gästerna av 
västindisk strandbar samt packis 
från nordpolsdistriktet m m. Fan
tasifulla dekorationer för den sis
ta "Stora Kvällen". 

Dansen tråddes ända in på 
nästa dygn. När orkestern sent 
omsider började packa ihop sin 
utrustning , fortsatte festen på ka
dettmässen. När så slutligen den 
sista gästen gick hemåt på sön
dagsmorgonen gick måhända 
också en epok i graven. Flygvap
nets krigsskola ska bli Krigs
högskola i det nya NBO-syste
met. Hur det blir med glada ka
dettbaler då är mycket ovisst. 
Minnet av den här glada balen 
kommer dock att leva länge hos 
oss som fick förmånen att vara 
medl • 

Fänrik Anders A!1l1erfalk 

F3:s kamratförening 

Ostgöta flygflottiljs kamratföre
ning - som bildades den 23 april 
1981 - avhöll sitt första välbe
sökta årsmöte den 24-25 april 
1982. 

Med nostalgiska tårar i ögon
vrårna gick man omkring på det 
gamla lägerområdet samt be
skådade Flygvapenmuseets 
gamla flygplan . Vidare bjöds på 
musik och gamla filmer samt den 
nyinspelade videofilmen "Flyget 
som jag minns det - männen på 
marken ." I denna berättar vete
ranerna Ferdinan Cornelius (85), 
Gunnar Hinnerson (75) , Gustav 
Guander (79) , Martin Wictor (77) 
och Karl-Erik Träff (91) hur det 
var när det begav sig i Flygvap
nets barndom. 

Till föreningens hedersleda
möter valdes de av volontärskull 
1925 - de s k "Bångs Pojkar" 
som med evig ungdomlig entusi
asm ställt upp. Sedan berättades 

Cykla eller gå till jobbet 

Energisparkommitten och Riks
korpen arrangerade under den 
gångna våren en riksomfattande 
kampanj "Cykla eller gå till job
bet" . F5 deltog som första för
band i Sverige i denna kampanj, 
som var kostnadsfri för deltagar
na. 

Det är angeläget att så många 
som möjligt vardagsmotionerar. 
Cykla eller gå till jobbet är en en
kel aktivitet som ger Dig möjlig
het till motion och kondition vilket 
i sin tur gör att Du mår bättre. 
Dessutom är det från miljösyn
punkt också angeläget att Du lå
ter bilen stå . Genom detta spar 
Du slantar till annat behövligt. 

Alla kan vara med i kampanjen 
hur nära eller hur lång väg du än 
har till arbetsplatsen. Sluta om 
konditionen hyckla , börja dagen 
med att cykla. Kampanjen pågick 
för F5:s del från medio april till 31 
oktober. Därefter kommer en ut
värdering av kampanjen att ske . 
Eventuellt återkommer kampan
jen 1983. 

Den som önskar delta i kam
panjen har bara att egenhändigt 
fylla i ett startkort som i god tid 
kommer att sändas ut till arbets
platserna. Startkortet är individu
ellt och avsett för att redovisa an
talet motionsdagar månadsvis. 
Ett startkort gäller för en månad, 
nästa månad nytt startkort osv . 
Kampanjen är ingen tävling, bara 
ett sätt börja må bättre. Det är 
alla värda att få göra. Börja även 
på din arbetsplats. Gör detl Sna
rast l Lycka till I • 

Major f . Karlsson 

det historier och ljögs så att Frit
jof Nilsson Piraten skulle ha 
bleknat .. 

Har Du gamla F3-anor - bli 
medlem genom att skicka in mi
nimum kronor tio till adress: Ake 
Wendel , Norrgatan 10, 583 20 
Linköping. • 

ORR 
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I och med att Flygvapnets PR-deltagande vid flygdagar, Buss på rekrvleringsvägar motortävlingar och andra evenemang intensifierades, föd
des iden med någon form av reklamuppföljning. Denna ide 
resulterade i att FSf/nfo 1980 inköpte en VW-buss målad i 
FV:s blå färg och med texten "Flygvapnet Ditt Yrke" i gult 
på sidorna. Premiär för bussen begicks i samband med 
sidvagnsmotorcrosstävlingar i Falun i augusti 1980. FV
bussen hann också med att medverka vid den VM-deltäv
Iing i MC-Trial som avgjordes i KarIskoga och där Ulf 
Kalsson blev världsmästare. Därefter togs bussen in för 
kompletteringsinredningar. Man satte in skåp för allsköns 
reklammaterial, den gjordes klar för inkoppling på elnätet 
(220 v) vilket vi nyttjar vid användning av bussens TV -v i
deo. 

Tanken med bussen är att den ska vara en ambulerande 
FV-mini-utställning, som är med där FV har flyguppvis
ningar eller där någon av FV:s levande reklamplatser täv
lar. Vi ställer bussen i anslutning till publiken och sprider 
FV:s reklammaterial, visar filmer, pratar med folk; överhu
vudtaget finns/syns. Ibland kan vi också få hjälp av plats
speakern genom att förse honom med texter om FV. 

I år har vi köpt in en mindre utställning bestående av ett 
antal skärmar i väskor, som på ett enkelt sätt kan transpor
teras i bussen. Detta för att på smidigaste sätt även kunna 
vara med på mindre utställningar, flottiljdagar m m. Av vad 
vi hittills kunna inregistrera har bussen visat sig vara ett 
bra sätt att synas på. Vi som bemannar bussen har känt ett 
starkt gensvar; m a o iden verkar fungera på avsett sätt ... 
och det med spets. • 

UlfLindslröm, FS/Y·info 

F8:s kamratförening 

Medio 1974 lades Kungl Svea 
flygflottilj ned. Samma år bilda
des F8:s kamratförening. I dag är 
medlemsantalet 300. Alla som 
tjänstgjort vid Barkarby-flottiljen 
eller haft någon ankny1ning till 
densamma är välkomna att bli 
medlemmar. Det enklaste sättet 
att bli medlem är att sätta in års
avgiften 15 kr på postgiro: 12 70 
05-7. Föreningen samlas två 
gånger om året med ett kombi
nerat årsmöte/studiebesök under 
våren och en middagssamvaro 
under hösten. Mötena är oftast 
välbesökta och samvaron med 
kamrater och vänner från "den 
gamla goda tiden" är både ange
näm och intressant. 

Till den minnesbok som utgavs 
i samband med F8:s nedlägg
ning trycktes senare et! supple
mentblad med avslutningscere
monien m m. Det finns fortfaran
de möjlighet att köpa detta ge
nom att sätta in 5 kr på förening
ens postgiro 12 70 05-7, F8 
kamratförening, Järfälla. • 

Berril Lagerwall 

Lilla vackra Hanna (2 år) vill alltid läsa 
FV-Nytt töre pappa. Jfr hon en blivande 
pllo/, mån/ro? 

J Flygnylllör ungdom
b 
Det finns säkert många av 
FL YGvapenNYTT:s läsare som 
varit med i Flygpojkarna i sin grö
na ungdom. En och annan minns 
nog att det fanns en egen flyg
pojkstidning som hette "Flugan". 
Den utgavs första gången i bör
jan av 50-talet och utkom med 
3-4 nr/år. Dessvärre gav tid
ningn upp andan i slutet av 60
talet och sedan dess har Flyg
pojkarna fått klara sig utan ett 
eget språkrör. Detta har Flygsta
bens Flygpojksavdelning länge 
velat råda bot på. Hösten 1981 
bildades därför en redak1ion be
stående av tio killar och en 
tjej. • 11-mannaredak1ionen 
startade publicistverksamheten 
med ambitionen att försöka axla 
den fallna manteln och föra Flu
gans stolta pionjärtraditioner vi
dare. Man valde dock nytl utse
ende och nytl namn. Redaktio
nen enades om att BUNTEN var 
ett passande namn, bl a därför 
att ordet har en passande mång
tydighet. T ex visar tidskriftens 
s k logotyp ("huvud") en silluett 
av Viggen utföra en perfek1 bunt
manöver. 

BUNTEN har hittills kommit ut 
med två nummer. Målet är att 
komma ut med fyra nr/år. For
matet är AS och upplagan är f n 
1300 ex. BUNTEN trycks i "kon
torsoffset" av militärstabernas 
tryckeri. Innehållsmässigt hittar 

man det mesta som en ung flyg
entusiast är intresserad av, dvs i 
stort en mini-FlygvapenNytl. Må
let är att bli ett språkrör för flyg
pojksavdelningar riket runt. 

Flygstabens Flygpojksavdel
ning hade under den gångna vin
terkursen 140 anmälda, varav 
fem flickor. I snitt kom det ca 80
85 till varje tisdagkväll. Verksam
heten har bl a bestått av olika 
film- och TV-program samt infor
mation om flyg i allmänhet och 
Flygvapnet i synnerhet. Men ef
tersom stockholmsflygpojkarna 
inte är stationerade på ett för
band (samlingslokal 'Tre Va
pen'), har man även genomfört 

en hel del studiebesök, bl a F18, 
F13M, 1.hkp-div Berga, Dagens 
Nyheter och Tekniska Högsko
lan. Den 27 april var det års av
slutning med diplom- och prisut
delning. I år hade man infört ut
märkelsen "Arets Flygpojke vid 
Flygstaben" ,som mycket vMör
tjänt gick till Niklas Wikström. Han 
har en verkligt aktiv och presta
tionsbra säsong att se tillbaka 
på. 

Kontakt med BUNTEN och in
formation om Flygpojkarna får 
Du genom FS/Yrkesinformation, 
Box 80004, 104 50 Stockholm. 
Tel 08/63 51 25. • 

Owe Björne/llnd 

BUNTEN-redaktionen varen ·82. 
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Ovan: Första satsningen blev pA Anders Hasselströma Fannyear-bll. 
T h: Ur de egna led8tl lancfHar FV P-O ear/lSon (2.dJv/F6). Han kör I 

Formel Ford-klaaen. 
Nedan: En a~ FV:a reklamflIckor 'r Nenan Undgren (I ~m). Hon ranar 

SU~fHlint aJn Formel 3-bll. En topp tjej! _ IIIP 

Nedan: Damfotboll med FV-reklam - Kn/~ata IK. 

Nedan: Ilhoclryklmparna Thomas Jonason och urs ""oIln I ""000:8 Vingar I glan 
NmlPrlk med CFV, gener8110jtnant Dick Stenberg, och FV:s Infochef, O~er8telöjt
nant Ulf Bj6rkman. 

VARFÖR 
salsar Flygvapnet 

bl a på 
mobil reklam? 

Kvinnan har fått Flygvapnet (FV) att ändra rek
laminriktning och stil, kan man något tillspet
sat konstatera_ När kvinnan skulle beredas 
plats som yrkesmilitär i FV, ville man samtidigt 
passa på att hitta på något radikalt, i alla 
fall något nytt. Den gamla beprövade bro
schyrrekryteringen via brevlådor och skolor 
hade hamnat i något slag av vakuum. Det nya 
schackdraget kom att bli "levande reklampela
re". Snart ett halvt decennium sedan_ 

Genom att fästa FV:s insigner 
och blå-gula färger på elitidrotts
män av skilda slag önskar FV dra 
ungdomens intresse till FV och 
samtidigt stödja idrottsutövarna 
ekonomiskt. Inriktningen har varit 
och är att finna reklamvilliga i
nom teknik- och lagsporter, verk
samhetsområden som rimmar 
bra med vad FV:s olika yrkesgre
nar representerar. 

Om t ex den stora ungdomliga 
publiken vid motortävlingar upp
skattar fräsigt bra förarprestatio
ner och ser hur lagarbetet i de
pån matchar fram "racer-idolen", 
borde s a s omedvetet tankarna 
länkas in på FV ... om FV:s namn 
finns med i just detta samman
hang. Och kan sedan detta eliti
drottsfolk inklusive stallkamrater 
vid direktkonfrontation med ung
domen även berätta lite om FV 
och dess yrkesmöjligheter, har 
en första och viktig bräsch sla
gits . Sammalunda gäller t ex ett 
duktigt ishockylag. MoDo:s 
Vingar spred i tre år FV-goodwill 
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genom sitt oftast framgångsrika 
spel och alltid fina uppträdande 
- Direktreklam med indirekt rek
ryteringssug . 
• I dag ser FV:s rekryteringsan
strängningar av denna modell 
något annorlunda ut. Bland an
nat p g a att tillströmningen av 
intresserade " reklampelare" 
vuxit sig för stor. FV har måst 
diHerensiera inriktning och ut
bud. Nu satsar FV sina reklam
pengar i första hand på elitidrotts
utövare inom de egna leden 
så långt det är möjligt och adek
vat. An har FV inte hunnit få egna 
kvinnor av denna dignitet (men 
de kommer, var så säker). "Rek

lamkvinnor" söks därför fortfa
rande utanför det egna boet. 
• Ännu en ny rekryterings- / rek
lamvariant har sett och kommer 
att se dagens ljus. Det handlar 
om stöd till de "glömda mellanton
åringarna" - över 14 men under 
19 år. En intressant målgrupp för 
FV. I ishocky har det t ex inte 
funniis några rikstävlingar spe
ciellt för denna årskategori . I TV
pucken får man vara äldst 14 och 
i juniorserierna yngst 19. Det är 
risk att mellangruppen tappar su
gen och slutar. Men i och med 
året,,> introduktion av FV-cupen i 
ishocky har denna lucka täppts 
till. FV-rupen har med Riksidrotts

förbundets sankti€ln permanen
tats . 

Samma grundtanke gäller den 
kommande FV-satsningen på 
störtloppsintresserade ungdo
ma~. Efter knattarnas Kalle An
ka-tävlingar är det tomt med riks
tävlingar fram till junioråldern . 
Inga tävlingar = inga åkare. In
tresset måste bevaras och för
valtas . Och Sverige behöver 
elitstörtloppsåkare. Därför går 
FV fr o m säsongen 82--83 in 
mod reklampengar åt nationella 
tävlingar för störtloppsåkare i 
den glömda årsklassen. En 
sportslig investering för framti
den med FV som delpromotor. 

• Reklam på idrottsfolk och de
ras tillbehör var inget nytt då FV 
trädde in på arenan . Men FV blev 
pionjär inom den statliga sektorn . 
Eftersom erfarenheterna/gen
svaren hittills totalt sett varit goda 
(FV satsar inte mer på denna typ 
av yrkesinformation än tidigare 
års "pappersdrive") har såväl 
Kustartilleriet som Armen tagit 
upp stafetten. Postverket likaså. 

Statlig initiativtagare, "revolu
tionär" och banerförare i dessa 
sammanhang är överstelöjtnant 
ULF BJöRKMAN, informations
chef vid Flygstabens Informa
tionsavdelning. • 

1. Ch . 



" Team Flyvvapnet " i Flygvapnets tjänst. PE
, TER LINDEN och GöRAN TUNHAGE heter lag

medlemmarna. Båda tillhör i dag eliten av Sve

riges roadracingförare. Båda är flygförare och 

anställda vid Flygvapnet. Peter vid F6/ Karls

borg och Göran (för närvarande vid F15/Sö

derhamn) blir till hösten placerad vid F7/StHe

näs. 

'7eam Flygvapnet" = Roadracing-roten Göran & Peter, 

Peter Undtln framfär "sin" F6-Vlggen . 

Folo: H~kan Karlsvärd (1Iygpoika) 
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FLYGVAPNET 

ANDERSTORP 
5-8Aug 1982 

VM i Road Racing: 125,250,500CC och sidvagnar 
. Utom VM: Superbike, stadion-cross (kvalheat och final) 

Torsd o fred: Träning 
Fredag: . Stadion-cross. Start kl 11 7. 15 

Lördag: Tävling. Start kl 14.00 
Söndag: Tävling. Start k111 .30 

SCANDINAVIAN RACEWAY 


JaktViggen och Team 60 (" En Sexa Skåne") flyguppvisar sig! 

Kom ocl, heja frOJII Pete'r 



FÖRSVARSMAKTEN 
3 UltHlO l Flygstaben 

104 50 Stockholm 
Ll I NGa löl 3 8 

Tjänste 

Taxe percue 

Sverige 

SWelSSN 0015-4792 

TP 86/2 'Sobreliuer' 



