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Nye 

FlJgstabschelen 
har ordel 

N
är detta läses har jag varit 
chef för flygstaben ungefär 
en månad. Skälet till att jag 
p det här sättet tar ledar

utrymmet i FLYGvapenNYTI i an
språk är inte någon sorts överdriven 
uppfattning om den egna personen 
betydelse. Men min befattning inne
håller avevärda möjligheter att på
verka Flygvapnet utveckling. under
lag för CFV:s beslut och förslag till 
hur dessa bör utformas är exempel på områden där min 
befattning ger möjligheter till ell betydande inflytande. Det 
må te därför bedömas vara ett klart och rättmätigt intresse 
för FY: per onaI aU få en uppfattning om hur den nytillträd
de flygstab chefen ser på sill arbete. Utrymmet gör aU jag 
begränsar mig till det jag anser vara allra väsentligast. 

Den övergripande uppgiften för CFV är aU göra rätt bruk 
av de medel som våra politiker genom sina be lut täller till 
hans förfogande. Inom ramen för d nna uppgift gäller det 
för flygstaben att inspirera, ammanh Ila och leda CFV:s 
förbandsproduktion. Med detta mena r jag allt från förslag till 
CFV rörande FV:s utveckling och verksamhet på lång och 
kort sikt till årlig uppdrag formulering till flottiljer och sko
lor. Det är givetvi också fråga om allt från personal- till 
materiel- och byggnadsfrågor. I uppgiften ligger också aU på 
ett begripligt sätt informera både utåt och inåt om FV:s 
tillstånd i dag och den sakliga innebörden av olika utveck
lingsalternativ . 

•• Det är tillfredsställande att kunna konstatera, alt FY av 
i dag är av god klass även med inteT ationella mått mätt. Vi 
ger ett beakta n värt bidrag till landets säkerhet . 

Det finn en del problem med utvecklingen på sikt om 
nuvarande resurstilldelning i olika avseenden skulle perma
nentas. Denna problematik - som främst rör numerär och 
kvantitet i krigsorganisationen - får mötas med omavväg
ningar så långt det går och därutöver med saklig information 
till dem det vederbör i yite att få erforderlig resursför
stärkning till stånd. Det är nämligen angeläget att så långt 
möjligt åtminstone söka bevara dagens situation i nämnda 
avseenden. FV ligger nu på elt balallserat minimum. 

Ovan antydda problem fördunklar dock inte bilden i stort 
av ett svenskt flygvapen fram till sekelskiftet, som vad avser 

kvaliteten är i takt med vad t iden kräver. Den avsedda ut
vecklingen (JAS 39, Bas 90, St ril 90) ä r i materiellt avseende i 
god amklang med b de hotbild och uppgifter. Vi kommer 
att behöva arbeta en hel del med detaljutfo rmningen av olika 
system. Men grunden finns där redan. 

• • En väsentlig ak nu är att säkerställa att människall i 
våra förband och system hänger med. Det gäller att vidare
utveckla och finslipa våra insikter om det moderna kriget i 
yfte att klarlägga vilka kunskaper och färdigheter, som per

sonalen i krig organisationens taber och förband måste ha. 
Det gäller att nå fram till de effektivaste formerna för att 
inrikta och genomföra den fredstida utbildningen. Det gäll er 
att frigöra den potential, som finns hos personalen av olika 
kategorier, att dra ina st rån till stacken. Det gä ller vidare att 
prioritera insatserna. Vi kan inte nöja oss med att göra saker 
och ting rätt. Vi måste vara säkra på att vi gö r rätt saker. 

Vad jag nu framfört innebär krav på fort satt hårt arbete. 
Skall tryd.et aldrig lälla, fråga r Ni er kanske? Men det är nog 
så ändå att det bara är i ett hå rt arbete ledande till positiva 
och ur professionell synvinkel välunderbyggda bidrag till ett 
viktigt ändamål, som tillfredsställelsen i och utbytet avens 
yrkesverksamhet ligger. Det viktiga ändamå let med vår upp
gift - alt bidra ti ll att hålla Sverige utanför eventuella framti
da krig - är sedan lång tid klarlagt för oss av statsmakterna. 
Kvaliteten i arbetsresultatet beror på vår inställning och anda. 
Del jag har lärt mig i de avseendena under årens lopp om 
FV:s personal gör mig full av tillförsikt. Det finns svårigheter 
och motigheter på vägen, men de är inte större nu än förr. 
Tillsammans skall vi klara av dem. Ett alliansfritt Sverige 
behöver ett förstklassigt flygvapen även i framtiden. • 

V0~ 
Bengt Lönnbom 

PS: I egenskap alf ny flYl/stabschef fr o m 84-04-01 ikläder sig 
generalmajor Bengl Lönnbom ocksA rollen som chefredaktör och 
anslfarig utgivare alf FLYGvapenNYTT. Men dA denna utgAva, nr 
1184, färdigställts /idlgare än detta datum, icvarstAr tidigare 
Ilygstabschel , genmj Evert BAge, som detta nummers ansvarige 
utgivare. 
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Knapptlre r ler lår Ull en för la fly nln 
n med JAS 39 G pen. D t 'örsla provflyg

planet (3 1) pi nera I," Ir n S ab-1111811 
Lin Hplng n ngång I b rian av 1 7. 

Luftdopet kommer att föregås av ingå
ende kontroller, testkö rningar och för
nyade kontroller innan testpiloten får 
klartecken att släppa loss motor RM
12:s ca 5000 kilopond (ebk:n sparar vi 
så länge) och med hjälp av det heltids
arbetande elektriska styrnings- och sta
biliseringssystemet försikti!~ lyfter upp 
den lilla dubbeldeltan i sitt rätta ele
ment. 

Landstället kommer troligen att få 
vara kvar utfällt. Man brukar göra så 
under första-flygrtingar för att inte få 
trubbel med luckor eller mekanism vid 
in- och utfällning. Ett följeflygplan med 
observatör och fotograf kommer att be
ledsaga den nyfödde. Data från de olika 
systemen ombord kommer att sändas 
kontinuerligt till en övervakningscen- ~ 
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tral på marken, där den tekniske prov
ledaren direkt kan följa, kontrollera 
och dirigera de olika prov moment som 
skall utföras. Precis som i Houston un
der en rymdflygning, således. 

Nåväl, det här är kanske alt gå hän
delserna lite väl mycket i förväg. Man 
kan dock konstatera, att den här dagen 
för 39:ans första flygning inte är alltför 
avlägsen. 

•• Hur står det då tm med ,AS-pro
jektet nu, I( minus tre är, för att lala i 
nedräkningstermer? 

Jo tack, ganska bra svarar flygstabens 
JAS-avdelning, som under större delen 
av den gångna hösten-vintern deltagit i 
den första av de sju projektvärderingar
na som skall göras var 18:e mänad fram 
tjll serieleverans 1991/92. Dessa inne
bär att projektets tekniska läge, tidspla
ner, ekonomi m m penetreras. Arbetet 
grundar sig på tillverkarens JG JAS re
dovisning till FMV och dess noggranna 
granskning. Därefter av rapporteras allt, 
efter CFV:s och ÖB:s bedömningar, till 
regeringen. 

•• Resultatet av denna första projekt
värdering har nyligen inrapporterats. 
Den säger i stort att projektet i allt vä
sentligt framskrider enligt uppgjorda 
planer. De beräkningar och prov som 
hittills kunnat göra pekar på att för
väntade grundprestanda sannolikt 
kommer att kunna innehållas. 

R.d,m IW'flfI' u .velllb Erles· 
IQn , men sl,n,'I1IIIIttdJar n ir ,If 
brltt/Ikt u~run,. o 

Tekniskt sett fi nns givetvis ännu en 
del olösta svårigheter i detta avancera
de projekt. Områden som härvid fram
står som krävande för konstruktörerna 
är de nya teknikerna med kolfibervinge 
och elektriskt styrsystem samt den om
fattande datoriseringen i flygplanet. 
Delar av dessa teknikområden kommer 
dock huvudleverantören IG lAS att kö
pa från utländska underleverantörer. 

•• Bland den provverksamhet som 
genomförts kan nämnas, att den fläkt 
till motorn RM-12 som Volvo-Flygmo
tor provat fram uppfyller ställda krav 
på hållfasthet och prestanda även vid 
fågelkollision. RM-12, som är en svensk
utvecklad version av General Electric 
F404-motorn, har anpassats för Gripen 
med vissa flygsäkerhetshöjande åtgär
der för enmotorinstallation samt ca 10 
proc ökad dragkraft. Erfarenheterna 
från de F404-versioner som för närva
rande flyger (i F/A-l 8 Hornet och F-20 
Tigershark) är mycket goda. De pekar 

mot att G.E.-motorn var ett lyckat val 
för JAS 39 Gripen. 

Genom bl a omfattande vindtunnel
provning har flygplanets yttre konfigu
ration nu bestämts. För det fortsatta ar
betet med installationer och gransk
ningar har IG lAS tillverkat en fu l/ska
leaHrapp. Dess utseende är helt natur
ligt sekretessbelagt. 

• • Flygsäkerhetsarbetet bedrivs med 
hög prioritet redan från början. BI a 
görs omfattande felmod-analyser och 
granskningar av ingående utrustningar 
och delsystem. Målsättningen är att 
åstadkomma en avevärd reducering i 
haverier, såväl tekniskt som handha
vandemässigt betingade, jämfört med 
tidigare flygplantyper inom FV. Detta 
kommer bl a att kräva speciella anpass
ningar i förarmiljön. Förutom man-ma
skinoptimerad kabin-layout studeras 
åtgärder som skall förbättra förarens 
motståndskraft visavi höga g-krafter. 

På räddningssystemsidan kommer FV 
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Leverantörer Ull JAS-systemet: 
• Landställ m m: 

AP Precision Hydraulics. England. 
• BränSlesystem: 

Intertechnlque, Frankrike. 
• Noskon:

Bofors Plast, Ljungby. 
• Styrsystem:

Lear Slegler Ine.• USA. 
• Pumpar:

Abex , Väst·Tyskland. 
• Sikllinjesindikator: 

Ericsson Radio SysUHughes AlCCo. 

~-~ ~?7 .<\. 
~:::::: 

~~ 

Vlngkopp'l8p.n','. ,om I, d.n merl kD~/.ZI enheten i sm.
v" , mv., myck., butlnlnln, I (,milli, NC·m,sldn. 

".Iom Ir IIrr,tr1",II"m ,merik.mt (G_,./ Elldricn FfHlJ ",." tll,l6I Gripel,. ritning lörttJrttl·biftrld 
"VolVo·Flygmotor AB. 

att återknyta bekantskapen med den 
från flygplan 34 (= Hawker Hunter) 
välkända Martin Baker-stolen, Den nu 
för Gripen va lda ver ionen är MB 
MK.10 LS (light Weight, Swedish). 
Mk.l0 finns monterad i ca 3000 flyg
plan runt om i världen och med doku· 
menterat goda prestanda; speciell t pä 
lågfartsidan. Anledningen ti ll att det in
te blev en svensktillverkad Saab-stol 
var, aU kraven på låg vikt- och liten 
volym (som genomgående ä r påtagliga 
för JAS 39 Gripen) påkallat alltför om
fattande nykonstruktioner och utprov· 
ning. En ny svensk raketstolslösning ha· 
de medfört fördyring och troligen 
också försening av he la JAS-systemet. 

•• Vad gäller JAS-projektets ekonomi 
konstaterar FV, att ingen ökning av 
grundkostnaden i det ur prungliga pris
och valutaläget från 1981 har inträffat. 
Däremot har den utländska valuta
utvecklingen vari t ogynnsam under de 
senaste två å ren. Detta har medfört alt 

totalkostnaden för de planerade 140 
flygplanen med kringutrustning fram 
till år 2000 för närvarande överskrider 
tilldelad ram med 2,8 miljarer kronor. 

Som tidiga re har behandlats, bl a i 
FV-nytt 1/83, kommer olika väga r att 
prövas för alt lösa dessa penningbe· 
kymmer. Senareläggningar, ambitions
förändringar beträffande reservdelar 
och annan ut rustning eller att avstå 
frän två-sitsig Gripen är bara exem· 
pel på tänkbara åtgärder. Förändringar 
i valutaläget eller ändrade förutsätt
ningar i den framtida planeringen fö r 
försvaret kan heller inte uteslutas. 

Som exempel på USA·dollarns inver
kan på projektet kan nämnas, att e.n 
kronas kursändring innebär ca 1,5 mil
jard kronors förändring i Gripens kost
nader! (Prisläge febr ·83.) - Det är kan
ske tur att det är långt kvar till å r 2000. 

•• En annan del i JAS·projektet som 
fortfarande är delvis öppen och som 

Grl /In U/im/as mild m~n/$/nl Ir:ln brJIII.~17I 
, I".iJn ibt.?!. 

kan påverka kostnadsbilden är beväp
ningen. Här kall dock påpekas, alt 
prutningar på vapensidan av operativa 
skäl i det längsta kommer att undvikas. 
I vapenarsenalen kommer bl a att ingå 
Saah-Bofors sjömålsrobot Rb 15 F samt 
möjlighet att bära Rb 75 Maverick och 
de jaktrobotar som finns/kommer att 
finnas för JA 37 Viggen. 

I likhet med JA 37 kommer JAS 39 att 
få en inbyggd automatkanon. Av ul
rymmes- och viktsskäl ( terigen) dock 
inte samma vapentyp som JA, utan en 
27 mm akan av märket Mauser, vars 
prestanda dock är i ungefär samma 
klass som JaktViggens något större Oer
likon-kanon. 

För övriga vapen och motmedel samt 
spaningskapsel pägär fortfarande stu· 
dier och överväganden av teknisk/tak~ 
tisk/ekonomisk natur. - Till detta och 
mycket mer återkommer FLYGvapen
NYn. 

• Kontentan av denna lägesrapport är 
således, att Flygvapnets kommande 
multirole-flygplan JAS 39 Gripen är på 
god väg att ta form. Vid den nu genom
förda värderingen har FV konstaterat 
att projektet tekniskt i stort framskrider 
enligt planerna. Utvecklingen av JAS
systemet/flygplan 39 Gripen bedöms 
därför - såväl tids- som specifikations
mässigt - som fullt tekniskt realiser
bart. Men det är en lång väg kvar... • 

JAS-red/SH . 
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FÖRGRUND
FLYGUTBILDNING 


et moderna kri nlsationer somget f.ordrar militära or 
som snabbt ka~r vitala och flexibla ga
de verklighet :tall.a om till en Skift~ 
man dessuto' v mdividerna k" n
fo" å mkrea'; 't raver 

rm ga och m ".VI et, handlin~et a""O"""da~:~~bla"d våga g~:~
ygvapnen i dag v .. I ar ar något som 

med och . ar den övce utblldningsfrå er arbetar 
ntrum överallt gor tycks stå . 
En' I 

av de mest . 
slagna utbild' ambitiösa och 
sin står US ~mgssatsningarna nå stor
tid har den av~ for. Under en .. gon
forskning o~menkanska flottan bl:~~r~ 
ett helt analys för att nVltnytt g specific 
stem (VTXTS rundflygutbildn' era o k ). Ok mgssy-
N	 så greppet att fö onv~ntionellt är 

Cavy köper .. . rverkhga dett utbildningSp~:~hgen utifrån in e~' hUS 
tecknande fö e på ett bräde K" elt 
synen och kr alltsammans är' h anne
man tilll" onsekvensen el~ets
hur mana~par modern ped~ed .vllken 
ga fl f" åter slutprodukt goglk och 

yg oraren d ' en, den fä d' 
ningsked' ,efmiera h I r II . Jan. e a utbild

. utbildnings k
simulatorer, un~~:.tet ingår flygplan 
romedel, program ~s~mgSmaterial (Iä~

, a orer) , underhålls
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system och ett datorbaserat kontroll
och ledningssystem. Fullt utbyggt blir 
grundflygutbildningsprogrammet först 
1991 med samtliga flygplan , simulato
er, osv levererade. 

Med tanke på att US Navy utbildar ca 
2000 flygförare per år förstår man att 
det nya utbildningspaketet inte bara är 
stort till sitt innehåll utan även till sin 
omfattning. 

Iygutbildningen i US Navy är upp
byggd på ett något annorlunda sätt än 
vår. Man börjar med en allmän militär 
grundutbildning om 14 veckor. Först 
därefter börjar man flyga och då i ett 
propellerskede, som omfattar ca 20 
veckor. Efter detta delas eleverna in I 
olika grenar. 

För de blivande jakt- eller attackfö
rarna börjar därefter jetutbildningen. 
Den omfattar en elementär del på 24 
veckor och en avancerad del på 21. 
Det är under första delen av jetfasen 
man första gången landar på hangar
fartyg och också börjar få taktisk utbild
ning. Efter den avancerade delen får 
eleverna sina vingar. 

Själva grundflygutbildningen för jakt
och attackförarna omfattar alltså totalt 
79 veckor. Kanske kan man bäst jäm
föra den med vår GFU plus GTU och 
en utökad militär grundutbildning. 

ör att bättre åskådliggöra flygut
bildningen i US Navy, framför allt med 
avseende på det helt nya grundflygut
bildningssystemet VTXTS, har en in
tervju företagits med chefen för Naval 
Training Command, Rear Admiral PE
TER B. BOOTH. 

Intressant i intervjun med amiral 
Booth är kanske att lägga märke till att 
man redan i mellanfasen av grundut
bildningen lägger in flygtaktiskt tänkan
de. Utbildningen blir på det sättet mer 
verklighetsnära. Eleverna blir motive
rade och man vinner fördelar som god 
kontinuitet i utbildningen. 

Vid genomförandet av intervjun har 
attacheavdelningen på Amerikanska 
Ambassaden i Stockholm varit behjälp
lig. Gaptain David Moss (Naval Atla
che) har bidragit med värdefulla syn
punkter och har förmedlat kontakterna 
med US Navy. 

Rear Admiral Peter B. Booth är alltså 
chef för Naval Training Command i US 
Navy. Under honom i hans utbildnings
organisation sorterar sex flottiljer med 
tjugo divisioner. Antalet flygplan är 900 
och personalen uppgår till 14 000. Man 
har både civilt och militärt anställda. 
Både män och kvinnor utbildas till flyg
förare. Man har även kvinnliga flyglära
re. 

intervjun använder Admiral Booth 
två förkortningar med likartad betydel
se, VTXTS och T45STS. V betyder divi
sionen. T = utbildning, X = experi
mentflygplan och TS = utbildningssys
tem. T45 är flygplanet Hawk, S = står 
för elev och TS = utbildningssystem. 

LC: Dagens militära flygfö
rare, som t ex flyger ett jakt
flygplan. måste fungera i en 
högst sofistJkerad teknisk 
miljö. Han är utsatt för våld
samma kraflpåkänningar och 
han måste kunna strida på 
ett kreativt sätt. Det här kom
mer säkert att vara än mer 
sant I framtiden, då taktiken 
ändras p g a nya vapensy
stem och med flygplan som 
uppträder på okonventionellt 
sätt. Amiral Boolh, hur vill NI 
beskriva en sådan förare? 
Vilka egenskaper ska han 
ha, hur ser hans inre profil 
ut? 

Am.B: De flygelever som jag 
kommer I kontakt med här I US 
Navy är en sjusärdeles god 
grupp människor. De har I hu
vudsak samma egenskaper 
som sina föregångare, utom 
att de är mer I samklang med 
avancerad teknik. De kommer 
från alla våra femtio stater och 
de uppvisar ett stort spektrum 
vad beträffar utbildnings- och 
famIljebakgrund. Vad Jag Iakt
tar är god karaktär, stark fysik, 
Intelligens, äventyrslystnad 
och en mycket positiv attityd. 
Jag är verkligen stolt över den 
kvalitet som de män och kvin
nor har som påbörjar vår flyg
utbildning. 

L.C: Amiral Boolh, anser Ni 

att egenskaper som att vara 
flexibel, att kunna la initiativ 
och att kunna handskas med 
en fiende som uppträder på 
ett oberäkneligt sätt, är ut
bIldningsmål? Eller är dessa 
egenskaper delar av Indivi
dens inneboende karaktär? 

Am.B: Böckerna, klassrummen 
och utbIldnlngsövningema drar 
försorg om grunddoktrInerna. 
Men det är Individens karaktär 
och erfarenheter som i slutän
dan har att stå upp emot den 
verkliga utmaningen. 

LC: Om en utbildning ska 
vara maximalt effektiv måste 
den på något sätt vara I har
moni med individens fortsatta 
yrkesutövande. Hur vill Ni 
kommentera detta? Är Ert 
nya utbildningsprogram 
(VTXTS) en sådan god ut
bildning? 

Am.B: VTXTS-programmet 
kommer verkligen att leva upp 
tlll de krav som vi ställer inom 
Naval Air Tralnlng Command. 
Med nödvändighet är det ett 
Intensivt och specialiserat ut
bildningsprogram, som direkt 
och primärt är konstruerat för 
att ge flygskIcklighet. Vi fram
håller också att det handla.r om 
grundflygutbIldning. Våra fö
rare är Inte färdiga för f1ottope
rationer förrän de har genom
gått en fortsatt utbildning. Den 
fortsatta utbildningen får de 
vid de divisioner, som för till
fället är landbaserade. Den be
står huvudsakligen I Inflyg
ning på stridsflygplan och att 
skaffa sig kompetens på flyg
planens vapensystem. Naval 
Air Trelnlng Command tillhan
dahåller utbildning som ger 
någon grad av yrkeskompe
tens Inom varje erfordrad fär
dighet utom nattoperatloner 
på hangarfartyg och luHtank
nlng. Flygeleverna får under
hålla sin fysiska kondition och 

Amiral PETER B. OODl 

ellef fiir US NI_Y:: 
ND,I AJr TrI/"I", Command 8 



de tränas inom andra områden 
som är betydelsefulla för den 
fortsatta karriären som flygof
ficerare vid US Navy. 

L.e: VTXTS-programmet är 
en helhetslösing. Kanske 
den största utbildningssats
ningen någonsin inom ett en
da område. Amiral Booth, hur 
skulle ni vilja beskriva dess 
lilosoli och ideer? 

Am.B: TIll aH börja med var det 
uppenbart aH vi måste ersätta 
våra skolflygplan T-2 och TA-4 
i slutet av åHitalet. Likvärdigt 
med behovet av nya flygplan 
uppkom då kravet på simula
torer. Flygplan och simulato
rer är dyrbara ting . Sådant 
uppmärksammar allmänheten 
därför läH. Annat som inte är 
lika spektakulärt men ändå vi
talt är utbIldningsmanualer, 

Officers
utbildning 
+ flyg
gallring 

Första fasen (ca 20tim) 
av flygutb 

19,5 veckor 

14 veckor T-34C 


66h 


US Navy:s 
grundläggande 
flygutbildning 

lektionshandböcker, mindre 
utbifdningshjälpmedel, video
sekvenser osv. En del av detta 
är dessutom knutet till den 
speciella flygplantypen. Vi 
uppmärksammade också aH 
en förbäHring behövdes i hur 
vi skulle hantera all den data 
och information som en verk
samhet av den här storleks
ordningen för med sig. Då vi 
saHe samman alla våra krav, 
blev resultatet eH "totalt hel
hetssystem" - och varför inte? 
Allt behövs i samverkan. Efter
som vi måste fortsätta aH pro
ducera flygförare för US Navy 
och eftersom införandet av 
VTXTS "ändå måste genomfö
ras", ansåg vi aH systemmo
del len erbjöd den bästa lös
ningen. 

L.e: Då man konstruerar en 
utbildning eller ett tränings
program linns det alltid en 
tendens att man gör det lör 
bra. Man lämnar lör litet ut

rymme lör individen, där den
ne kan agera med tillräcklig 
Irihetsgrad. Amiral Booth, hur 
hanterar Ni ett sådant pro
blem? 

Am.B: Det enskifda, viktigaste 
elementet i vårt flygutbild
ningspaket är flygläraren. Så 
har det alltid varit och så kom
mer det alltid aH förbli. I eH ti 
digt skede upptäckte vi en ten
dens aH låta maskiner/datorer 
stå för en mycket hög procent 
av klassrumsundervisning el
ler annan markutbildning. Vi 
fastslog snabbt gränser, under 
60 poroc, av hur mycket av 
den teoretiska utbifdningen 
som skulle erbjudas eleverna 
med andra hjälpmedel än lära
re. Förutom den uppenbara 
uppgiften aH lära eleven flyg
teknik, måste flygläraren stå 
som modell för elevens roll. 

Mellanfasen 

vitet. De har emellertid inte 
kontrakt på aH tillhandahålla 
utbildning eller aH fastställa 
utbifdningsvägar. 

L.e: Amiral Booth, var i 
grundflygutbildningen intro
ducerar Ni taktiskt tänkande? 

Am.B: US Navy's flygelever 
möter de taktiska faserna i ut
bildningen så snart det är möj
ligt, efter ca 150 timmars flyg
tid. Det handlar om lågnavige
ring, skjutning mot markmål 
etc. Detta inträffar i slutet av 
mellandelen i grundflygutbild
ningen. 

L.e: Hur integreras VTXTS
programmet i andra militära 
aktiviteter som flygel even 
deltar i? 

Am.B: Flygutbildning är ele-

Avancerade fasen 
20,4 veckor 


Tot
TA-4 
fficanv 

92 h .... 
I.U 

Avancerade fasen l: 
18,4 veckor 
T-44 Tot ~ ca 57 v 
87 h oq; 

-J 
ujAvancerade fasen 


17,9 veckor ~ 

Tot OT-2C ca 70v 

66 h i=: 
oq; 

Typinflygning Avancerade fasen ffi 
6 veckor ~9veckor

T-34C TH-57 -57 Tot ~ ca 57v78h26h 38 h 

Mellanfasen 

5 veckor 
T-34C 
26h 

Mellanfasen 

18,4 veckor 
T-44 
87 h 

Mellanfasen 

5 veckor 

Flygläraren är det enda "hjälp
medel" som vi känner till som 
kan skapa de aHityder hos ele
ven som är så betydelsefulla 
för aH denne ska lyckas inom 
US Navy's flygväsende. 

L.C: Som huvudentreprenör 
av det nya grundflygutbild
ningspaketet är McDonnell 
Douglas Corporation ansva
rigt lör utvecklingen av 
VTXTS. Betyder detta att 
McDonnell Douglas kan inlö
ra nya ideer och metoder i 
US Navy's flygutbildning? 

Am.B: McOannelI Douglas är 
som huvudentreprenör ansva
rigt för leveransen av specifi 
cerade artiklar samt för inte
greringen och sammankopp
lingen av de nödvändiga un
dersystemen. I samband med 
utvecklingsarbetet härmed har 
McOannelI Douglas föreslagit 
eH stort antal ideer och meto
der. Nästan alla av dessa har 
handlat om utbildningseffekti-

Flygförarvingar 
Examen 

vens prImara uppgift. Tid är 
emellertid avsaH och planerad 
för fysisk utveckling, vakt
tjänst, allmän militär utbild
ning och inspektioner. 

L.C: Utbildningsekonomi och 
humankapitalteorin handlar 
om hur man handskas med 
mänskliga och materiella re
surser och lörstås om peng
ar. Ar VTXTS-programmet i 
dessa avseenden en kost
nadseffektiv utbildning? Om 
så, amiral Booth, vill Ni lör
klara hur? 

Am.B: Vi är helt övertygade om 
aH vi i VTXTS-programmet får 
det mesta för våra dollar. Ut
formningen av systemet kom
mer aH stödja vart och eH av 
våra utbildningsmål. Den nya 
tekniken kommer aH förbäHra 
tillförlitligheten, tillgänglighe
ten och resultera i lägre opera
tionella kostnader. Jag kanske 
ska tillägga, aH varje del av 
systemet - dvs flygplan, simu

latarer, datorer, datorstödda 
utbildningsenheter osv - är väl 
utprovad utrustning som var 
för sig på andra ställen i andra 
sammanhang har använts in
nan vi stöter på dem. 

L.C: Under utbildningstekn0
logins glansdagar betrakta
des utbildning nästan på 
samma sätt som en meka
nisk industri. Amiral Booth , är 
Ni säker på att VTXTS-pro
grammet inte är ett nytt skott 
på den här iden? Vilken är 
skillnaden? 

Am.B: Termen "utbildnings
teknologin" antyder och fram
kallar bilden av utbildning med 
maskiner eller maskiner ·som 
utbildar. I själva verket är nå
got sådant inte möjligt såvida 
eleven inte själv lär. Vad än 
tekniken gör, är det eleven 
som står för inlärningen. I 
VTXTSIT45STS används un
dervisningsteknik för aH bistå 
eleverna vid deras inlärande. 
Vi fokuserar undervisnings
tekniken speciellt mot förbere
dande delar som definitioner, 
beskrivande fakta, vad dessa 
fakta betyder för elevens för
måga aH kunna lära sig nästa 
utbildningsuppgift osv. Mark
utbildningen i T45STS, som 
stöttas aven rad media och 
undervisningshjälpmedel, har 
utformats så aH eleven i luften 
ska lära sig såväl bäHre som 
snabbare och med större för
ståelse då han/hon tillämpar 
markkunskaperna. Det här be
tyder, aH T45STS inte bara är 
en samling av undervisnings
teknologiska produkter. Det är 
eH organiserat program av un
dervisningstillfällen som är så 
konstrueratlformgivet aH det 
ska göra det möjligt för flyg
eleven aH maximalt kunna ut
nyHja siH nästa utblldnlngs-/ 
övningstillfälle. 

L.e: Det talas i dag en hel del 
om datorstödd undervisning. 
Amiral Boath , uppenbarligen 
kommer Ni att använda det 
mediet i Er flygutbildning. 
Skulle Ni vilja beskriva hur 
det lungerar och hur Ni kopp
lar samman det med själva 
flygningen? 

Am.B: Datorstödd undervis
ning hänför sig till en utbild
ningsmiljö I vilken eleven sit
ter vid en dataterminal och 
studerar lektioner som pre
senteras på bildskärmen. I 
följd genomgår eleven prov på 
den Information som han/hon 
har studerat, bearbetat och lärt 
sig med hjälp av datorn. Då eH 
prov har klarats av väljer da
torn nästa utbildningssekvens 
och provrutinen upprepas. Om 
en elev inte klarar slH prov, 
förser datorn ofta eleven med 
kompleHerande material på de 
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delar som eleven Inte har be
arbetat korrekt. Datorstödd 
undervisning kan presentera 
flygrelaterade lektioner på 
samma sätt. Till detta kan sä
gas att datorstödd undervis
ning kan användas för att un
derlätta flygelevernas inlär
ning om och hur man opererar 
olika system I flygplanet. Då 
utnyttjas datorns förmåga att i 
bildform kunna avbilda sådana 
system som bränsleflöde, 
hydraulik och landningsställ. 
Eleven ges därvid tillfälle att 
vid dataterminalen utföra de 
operationer som han/hon se
nare ska praktisera I flygplanet 
eller simulatorn. Det är sådana 
hur rutiner av datorstödd un
dervisning som är inplanerade 
i T45STS. 

L.C: Betyder det nya VTXTS
programmet också en ny lä
rarutbildning? Om jag förstår 
saken rätt, baserar Ni Er flyg
utbildning på moderna peda
gogiska teorier. Men medför 
inte detta att nya metoder 
och en ny läroplan för lärarna 
också måste införas? 

Am.B: VTXTS-Iäroplanen för 
flyglärarna kräver naturligtvis 
att vissa ändringar, p g a nya 
flygplan och nya utbildnings
hjälpmedel, måste genomfö
ras. Men, som i elevläropla
nen, blir det ändringar endast 
om de syftar till förbättringar. I 
stort kommer vi dock att ligga 
nära det som vi håller på med i 
dag. 

L. C: Grundflygutbildningen 
är ju bara en del av hela den 
militära flygförarutildningen. 
På vilket sätt minskar Er nya 
flygförarutbildning klyftan 
mellan att flyga ett skolflyg
plan och ett stridsflygplan? 

Am.B: Flygegenskaperna och 
karaktäristika hos Hawk anses 
vara ideala för att passa in 
mellan vårt förstaskolflygplan 
T-34C och de högprestanda
flygplan som används i våra 
flottoperationer. 

L. C: Var i VTXTS-program
met bestämmer Ni Er för om 
en flygelev ska bli jaktförare, 
attackförare osv? I amerikans
ka flygvapnet (USAF) finns 
det olika grenar i gru ndflygut
bildningen för olika typer av 
piloter. Tillämpar Ni samma 
uppläggning? 

Am.B: Vid slutet av det första 
skedet i vår grundflygutbild
ning, då eleverna flyger pro
pellerflygplanet T-34C, väljs 
eleverna för tillträde till anting
en hellkopter-, flermotor- eller 
Jakt-attackllnjen. I den sista ut
bildningslinJen sker vid avslu
tad grundflygutbIldning en 
uppdelning i jakt- eller attack
föra"ollen. 

L.C: Varje utbildning är som 
bäst då den har de rätta 
människorna att utbilda. 
Kommer VTXTS-program
met att ändra något på rekry
terings- och antagningspro
cedurema? 

Am.B: VTXrS kommer inte att 
ändra vår policy vad beträffar 
rekrytering och urval. Dessa 
program är emellertid alltid ut
satta för förfiningar. Och de 
bygger på de erfarenheter vi 
har av de framstående män 
och kvinnor som träder i tjänst 
hos oss. Jag önskar inga stör
re förändringar på det här om
rådet. 

L.C: I flygplan T-45 Hawk sit
ter lärare och elev i tandem. 
Vilka fördelar har detta ar
rangemang? Finns där några 
nackdelar? 

Am.B: Jag är säker på att där 
finns för- och nackdelar med 
både tandem och sida-vid-sl
da-utformningar av förarplat
sen. Vi har förstås haft tandem 
i alla våra tidigare jetskolflyg
plan. Vi är nöjda med det. Tan
demarrangf!manget ger flyg
eleven en fi)rarmiljö som mest 
liknar den I våra Navy-strids
flygplan. 

L. C: Efter hur många tim
mars flygerfarenhet börjar 
Era elever i det nya utbild
ningsprogrammet att flyga 
Hawk? 

Am.B: Flygeleven kommer att 
flyga ca 65 tim i T-34C innan 
han går ÖVE!r till Hawk. 

L. C: Simulatorer tycks vara 
en viktig och integrerad del i 
Ert nya program. Amiral 
Booth, vad är det specifikt Ni 
kommer att träna i simulato
rerna? 

Am.B: Vi använder inte flygsi
mulatorn för att lära ut flyg
skicklighet. I stället använder 
vi den för att stötta varje fas i 
vår läroplan för själva flygut
bildningen. Dess användning 
blir då begränsad till att för
stärka kunskapsmältade fär
digheter, öva procedurer, trä
na tidsanpassade uppgifter 
och att göra sig bekant med 
förarutrymmet. Genomföran
det av detta och träning i si
mulatorn ger eleven bättre 
möjlighet att utveckla flyg
skicklighet I det verkliga flyg
planet. Efter att flygskicklIghet 
har uppnåtts kan sedan simu
latorn användas för att ge flyg

1-45 Hawk är en väsenl/ig komponent i de/ nya pro
gramme/ lör grondflygu/bifdning. 

65 t/m i 1·34C Men/or löregAr flygning med 
1-45. 

Pedagogisk, da/ors/ödd undervisning u/nyt/jas. Olika 
lörlopp sImuleras, procedurer tränas. 

Buekere ersins av HAW 

__ ___R_ocItw,... ell 1-2 Buckeye. 

FiilJllIttI I,ndl/I" 
+ dubbl, nosIIjul'dlt:lt. 
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I VTXTS-programmet/ngilr simulatorer, vilka levere
ras lrån Sperry. 

VTXTS-programmet 
Hela utbildningsprogrammet stym med ell krattful/l 
data- och kommunikallanssystem. 

Underlri/l och materielfömörjnlng är kontrakterade. 
Köper US Navy alllsil ulifrin. 

. . 

K'som_ersiner SkJhawk 


TA-4F SlryluJlllfk. ft/änslsedan '1966. . ~ 

Ry/t,dlJ luftbromsIIl + ./J/f
montlJ~d landnll!as~ok. 

eleven en fördjupad färdighet 
inom områdena jag nämnt tidi
gare. 

L.e: Finns det inte en fara i 
att flygandet av simulatorn i 
stället för det riktiga flygpla
net minskar elevens uppbyg
gande av självförtroende? 
Vilka är Era erfarenheter på 
det här området? 

Am_B: Jag vill framhålla igen, 
att ffygsimulatorn inte är ett 
substitut för det verkliga flyg
planet. Flygskicklighet utveck
las i ett utmanande flygplan. 
Utbildningshjälpmedel, av vil
ken sort de vara må, har såväl 
styrka som svagheter. Vart 
och ett av dem ska användas 
till sin fördel. Man får Inte töja 
ut dem över deras förmåga. 

L.e: Amiral Booth , skulle Ni 
vilja vara vänlig och beskriva 
hur läromedel, simulatorer 
och flygplan Hawk fungerar 
tillsammans? Kommer de att 
göra den nya utbildningen 
bättre än den gamla? På vil
ka sätt påverkar de olika 
komponenterna i systemet 
varandra? 

Am.B: Första delen av frågan 
har jag berört tidigare. Jag tror 
inte att vi kommer att kunna 
tillhandahålla en bättre utbild
ning, men vi kommer att kunna 
erbjuda en effektivare. Vi spar 
tid och utbildningskostnader
na kommer att vara avsevärt 
lägre. Samverkan mellan ut
bildningssystemets baskom
ponenter kommer till uttryck i 
kurs- och läroplaner, det är 
klart. För övrigt kommer infor
mationssystemet om utbild
ningens gång att länka sam
man de olika komponenterna
då främst vad beträffar an
vändning, tillgänglighet och 
att tidtabellslägga in- och ut
data. 

L.e: Amiral Booth, skulle Ni 
vilja nämna något om Ert ler 
gistiksystem och något mera 
om Ert styr- och informa
tionssystem för utbildningen? 
På vilka sätt ger de stöd och 
effektivitet åt utbildni ngen? 

Am.B: Underhåll och mate
rlelförsörjning av VTXTS kom
mer vi att ha kontrakterade. 
Det har vi till en del redan i 
andra sammanhang och vi är 
nöjda med resultatet. Utbild
ningens informationssystem 
är ett mycket komplext och 
kraftfullt kommunikations

och databehandlingssystem. 
Det kommer att ersätta eller 
komplettera några av våra nu
varande ADB-system. Infor
mationssystemet kommer att 
ge oss möjlighet till delvis au
tomatisk tidsplanering och 
kommer att göra manuella in
samlingsmetoder överflödiga. 
Data, trender och hela utbild
ningens tillstånd kommer att 
vara tillgängliga för ansvariga 
beslutsfattare inom några få 
timmar. För en verksamhet av 
den här storleksordningen 
kommer det för ledningen att 
vara ett stort steg framåt. 

L.e: US Navy är känd för sin 
forskning och för sin förmåga 
att tillgodogöra sig nya ideer. 
Många militära system är 
emellertid stela och mycket 
lite flexibla. Vad är det som 
gör US Navy känslig för för
ändringar och som gör att 
man kan leva upp till dem? 

Am.B: Det finns ögonblick då 
jag tycker att vara flexibel är 
alltför stelbent! Kanske passar 
mina tidigare kommentarer om 
karaktär och erfarenheter in 
här? 

L. e: Om VTXTS-program
met av någon anledning 
skulle visa sig vara mindre 
framgångsrikt inom något 
område, är det då så kon
struerat att det snabbt kan 
ändras? 

Am.B: Som användare av 
VTXTS är vi nu djupt engage
rade i att specifikt försäkra oss 
om att konstruktionen kommer 
att fylla våra utbildningskrav. 
Där kommer säkert att vara en 
del problem i början . Men vi är 
övertygade om att det mesta 
löser vi i utvecklingsfasen och 
det som återstår ska sedan 
vara lätt åtgärdat. Där finns 
mycket små risker i VTXTS; 
flygplan och motor har redan 
en imponerande bakgrund, 
flygsimulatorerna kommer inte 
att innehålla någon oprövad 
teknologi, den datorstödda 
undervisningen är en modell 
som har tillämpats länge. Och 
själva har vi ju sedan en lång 
tid tillbaka hållit på med den 
här vE'rksamheten, att utbilda 
flygelevt!r. 

L. e: Amiral Booth, kommer 
T-45 Hawk att kunna beväp
nas och inkluderar VTXTS
programmet också skjut
ning? 

Am.B: Våra Hawk-maskiner 
blir utrustade för att fälla små 
övningsbomber och att skjuta 
7 cm raketer. För skjutning 
mot luftmål utrustas Hawk 
med ett laserskjutningssystem 
och målet förses med reflekto
rer. • 
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1924 -84 


•• 1976 firade "i F/yg"apnets 
50-års-jubileum. - För t"å år se
dan hyllade "i FVRF, F/yg"apen
föreningarnas riksförbund, som 
då fyllde 20 år. Samma år ble" 
Flyglottaskolan på Bunge lika 
gammal. • Nu har turen kommit 
att hylla lottorna, som i så många 
decennier hängi"et och själ"upp
offrande stått "id "år sida. 1.otta
rörelsen fyller hela 60 år. S1.K, 
Riksförbundet S"eriges 1.ottakå
rer, är alltså t"å år äldre än själ
"aste F/yg"apnet! ••• 

Det var den 10 september 1 924 
som nio kvinnor i Stockholm, med 
Tyra Wadner i spetsen, inbjöd 
"fruar , kvinnliga anförvanter och 
bekanta" till en sammankomst i 
Stockholms Landstormsförbunds 
lokaler på Skeppsbron 26 "för 
bildandet aven förening med 
uppgift att ekonomiskt och på 
annat sätt understödja den frivil
liga landstormsrörelsen i Stock
holm ." - IdEm hade de fått från 
den finska "Lotta Svärd-organi
sationen", bildad 1921 . 

"Vårt mål är att bli landstormen 
till ekonomiskt stöd och bistånd, 
att understödja Stockholms 
Landstormsförbunds verksamhet 
genom att förmedels av skänkta 
arbeten, anordnande av sam
kväm, fester m m anskaffa pen
ningmedel , vid kurser och öv
ningar handha förplägnaden , bi
draga till stärkande av samhörig
hetskänslan och trevnaden inom 
landstormsförbundet, samt ge

nom att i övrigt befrämja verk
samheten" , sade Tyra Wadner 
då i en pressintervju . 

Fram till andra världskrigets 
utbrott ägnade sig lottorna till 
största delen åt att stödja land
stormens verksamhet. En popu
lär uppgif1 var att driva marketen
terirörelser vid landstormens öv
ningar, där vinsten gick tillbaka 
som stöd åt landstormen. 
Själva arbetade lottorna utan er
sättning. Det var till och med så, 
att man själv betalade sin resa till 
tjänstgöri ngsplatsen. 

SLK:s ursprungliga förankring i 
landstormen finner man i lotta
emblemet. Det är nämligen 
landstormens märke - det gula 
korset på en rund blå botten - i 
vilket bokstäverna SLK är in
skrivna. - Landstormsförening
arnas vapensköld lever för övrigt 
också kvar i FBU :s vapensköld . 

•• Vid Nazi-tyskarnas in-

En fiirsvare/s ovärderliga "nk - då som nu. 

Inllla/ivlagaren Tyra Wadner (sil/ande i mil/en) flankerad av Maja Schmid/ 
+ DOTa Hammarskjöld. Bakom Ir v: As/rid Rudebeck, Iru Thureson och 
Må'"', al Klercker. 

marsch i Polen 1939 hade SLK 
26.000 medlemmar i 16910ttakå
rer. 

Nu fick våra lottor visa vad de 
förmådde. Order gavs att sköta 
bespisningen av passerande 
trupptåg på olika håll Över hela 
landet. På nyåret 1940 började 
de finska barntransporterna på 
allvar. 300-600 barn kom med 
varje transport . Lottorna tog 
hand om dem - badade, matade 
dem och transporterade dem till 
väntande fosterföräldrar i hela 
Sverige. 

Vi som upplevde 2:a världskri
gets beredskapstid minns dem 
på det sättet. Alltid på plats, be
reddda att hjälpa och alltid med 
en vänlig hand och ett varmt le
ende. Under beredskapsvintrar
nas bitande kyla insvepta i de 
stora varma militärpälsarna. Men 
leendet fanns där under de röda 
kinderna . Handen var fortfarande 
vänlig , fast kanske stel av köl
den. 

Antalet lottor, som frivilligt 
ställde upp för Sveriges försvar, 
ökade kraftigt. Från 26.000 vid 
krigsutbrottet till 90.000 under 
1941 . 

Försvaret krävde fler och fler 
lottor. Behoven var stora i signal
och expeditionstjänst. För att inte 
tala om behovet av luf1bevakare. 
- Vi byggde på kort tid en mängd 
luf1bevakningstorn. Skolungdom 
på ferie och lottor i tusental utbil
dades till luf1bevakare. Det var 
då som uttrycket " tornsvalor" 
myntades. Ett uttryck med en po
sitiv underton, som fortfarande 
lever kvar. 

Ersättningen till en luf1bevaka
re var med dagens penni ngvärde 
rätt blygsam; 1 :-/dag (efter 6 
veckor 1 :50). kost och logi , fria 
kläder, fria resor och i vissa fall 
krigsfamiljebidrag . 

• Att verksamheten inte avstan
nade ef1er kriget framgår aven 
statistik från 1948. - Det året full
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IIK,n: Sjutvirdsljänsl. - Oäronder: "Tornsvala". 

RadaroIbIldning lör lunbevaknlng, 1952. 

gjordes 3.600.000 utbildnings
timmar och 37,200.000 tjänstgö
ringstimmar = 4.650.000 arbets
dagar om 8 timmar. Det blir 52 
dagar per lotta vid 90.000 med
lemmar! Ett i dag ouppnåeligt re
sullat ... med den konkurrens om 
fritiden som nu råder. 

Den omedelbara reflexionen 
blir: Hur många tjänstgöringsda
gar och utbildningstimmar sam
manlagt under hela beredskaps
tiden? Tanken svindlar. Man bör 
då också göra en jämförelse med 
vad vi kräver av dagens flyglotta. 
När hennes utbildning är klar och 
hon har skrivit A-avtal med Flyg
vapnel (A-avtal = ständig tjänst
göring vid ofred) , har hon en 
tjänstgöringsskyldighet under en 
4-årsperiod om 10 till 16 dagar, 
beroende på tjänstegrenen. 

• • FLYGLOTTORNA tillkom 
under 1943. Men det var först i 
december 1946 som det i Stock
holm bildades den första flyglot
takåren. Vid den tiden fick flyg
lottorna också sin mörkblå uni

form, Tidigare hade man använt 
Armens m/39. 

Erfarenheterna från bered
skapstiden av att använda lottor 
inom luftbevakningen var ge
nomgående mycket goda. Det 
var därför naturligt, när Flygvap
net 1948 tog över ansvaret för 
luftbevakningen från Armen , att 
bygga vidare på den erfarenhe
ten. 

Alltsedan dess har tiotusentals 
svenska kvinnor offrat sin fritid 
och sin bekvämlighet för att göra 
en frivillig insats i Flygvapnets 
krigsorganisation. - Visste Du 
förresten att ungefär var tionde 
man i vår krigsorganisation är en 
kvinna - en lotta! 

1983 var ett normalår för lotta
verksamheten inom Flygvapnet. 
Ungefär 3.300 lottor fullgjorde sin 
avtalsenliga repetionsutbildning. 
Vi förlorade 600 lottor men fick i 
stället 670 nya. Den utbildning 
som flottiljerna bedriver lokalt 
hade sammanlagt 440 elever. I 
den centrala utbildningen vid vå
ra lottaskolor deltog 680 elever. 

Ur:-övning vid lIyglollaskolan vid F21/LuleA , 1960. 

rörelsen 
jubilerar 

- Den första centrala lottaskolan 
anordnades förresten vid F16. 
Aret var 1946. Då utbildades ar
me- och flyglottor tillsammans i 
nio olika tjänstegrenar. 

• • Vi har under senare år kun
nat glädja oss åt ett ökande in
tresse för frivilligt försvarsarbete. 
Det vaknande intresset har även 
kommit SLK till del. 1981 vändes 
den sedan 18 år nedåtgående 
trenden och SLK kunde återigen 
visa en medlemsnettoökning. Vi 
hoppas alla att den gynnsamma 
utvecklingen fortsätter. 

Flygvapnet var först med att 
anta kvinnor som yrkesbefäl. Det 
är knappast någon överdrift att 
påstå att de goda erfarenheter vi 
under åren haft genom att an
vända lottor i ledande befattning
ar i vår krigsorganisation gjorde 
detta beslut enkelt. 

Vi önskar rikslottach efen Chris
tine Barke med alla hennes duk1i
ga och hängivna medarbetare 
inom lottarörelsen ett varmt lycka 
till och fortsatta framgångar för 
SLK. • 

Curr I.5rae/sson. CFS/Friv 

Luflbev,k,,,, Inför IUfldopel, 1953. 
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DEBATT FORUM 


Apropå 

Tralikflygarhögskolan: 

Logik. - När LIN behövde nytt 
folk hösten -83 tog de dem från 
Flygvapnet (FV) eller andra bo
lag. Inte bland dem som hade 
C/O teori + några hundra timmar 
civilt. - Varför skulle då trafikflyg
bolagen vara intresserade av ny
utexaminerade TFHS-elever? 

Motiven till att inte anta FV:s 
flygförare ti ll utbildningen tycker 
jag är underliga: 

l) 	En högskola skall ta ut de som 
har bäst förutsättningar. 

(O) klara besked? 

TFHS ... FV:s ögonsten - till den finns det 
pengar i det kärvaste av ekonomiska kli
mat. Jag tycker detta är mycket märkligt. 
Speciellt då att 4 div/F5 har hållits igång 
med konstgjord andning. Hur många 
kronor har det kostat? 

2) Flygutbildningen vid TFHS har ri , skulle jag vilja ha närmare pre
bara en begränsad likhet med ciserad. Att det skulle vara frå
den militära. gan om en dubbel utbildning är 

3) Den grundläggande flygutbildinte sant, utom de första flygsä
ningen vid TFHS skall syfta till 

kerhetsmässiga övningarna. ett trafikflygareertifiket ' 
Att regeringen gått på CFV:s 

Den jämförelsen som visar att linje (vid behandlingen av besvä
bara en mindre del skiljer GFU ren på CFV:s beslut om antag
mot att erhålla 8+1 med C/O teo- ning till TFHS) kanske inte är så 

konstigt . Kanske CFV är remiss
instans? Motiven verkar vara de
samma. 

Citat: " Ett öppnande av TFHS 
för FV-förare skulle därför öppna 
en rekryteringsväg till flygbola
gen , som skulle kunna göra fö
rarsituationen för FV värre än fö
re riksdagsbeslutet om TFHS. 
Det faller på sin egen orimlighet" . 

I stycket ovanför heter det "Var 
och en skall ha full frihet att söka 
arbetsuppgifter inom de områ
den han eller hon finner för gott". 

Jag tycker dessa båda citat 
skall jämföras med de tre argu
menten som jag räknade upp betr 
TFHS klara besked. 

Jag ser med tillförsikt fram 
emot de åtgärder som omnämns 
i samma artikel. Jag hoppas vi 
tillsammans ska bemästra de 
problem som omnämns, innan ti
den går ifrån oss . • 

8 enX1 N il.<son 

Bengt Nilsson tror inte att flyg
bolagen är intresserade av 
TFHS-eleverna . SAS och LIN 
har dock varit med och utformat 
utbildningen sil att den passar 
deras behov. De tar även ut ele
verna tillsammans med FV. San
nolikheten för att de efter utbild
ningen även anställer eleverna 
är stor. 

Bengt Nilsson har fel när han 
hävdar, att det bara är de första 
flygsäkerhetsmässiga övningar
na som är en dubbelutbildning 
och att resten silledes skulle 
vara helt artskild friln vilr GFU 

Den frilgan har noggrant 
granskats inför regeringens 
ställningstagande till överkla
gandena friln FV-förarna . 

•• Huvuddelen av flygutbild220 
ningen, A-skedet, är en grund
läggande flygutbildning för ele
ver utan tidigare flygerfarenhet 

180i varie fall en mer omfattande sil
dan. Den sammanfaller till stora 
delar med vilr GFU men är mer 
inriktad mot navigering. B -ske140 

det är mer direkt inriktat mot tra
fikflygarutbildning . Bilda skede
na är integrerade i frilga om teori 100 
m m. Man kan inte, i varje fall inte 
tills vidare, ansluta direkt pil B80 

skedet. 60 
Utbildningen i teknik och le

darskap är i huvudsak densam40 

ma som under GFU Stora delar 
20 

av engelska, meteorologi, navi
gation, data m m är ocksil den
samma. 

Flygstaben svarar 

Motiven för CFV:s ställningstagande till 
THFS kanske lättare förstås om man 
granskar bilden här invid. Med en pro
duktion av 100-200 förare per år och en 
utbildningstid till krigsplacering på två år 
gick det hyggligt att förse flygbolagen 
med piloter ur Flygvapnet (FV). •• När 
besluten om TFHS fattades var SAS/LlN/ 
Swed Air:s anmälda eller bedömda behov 
ca 35 piloter per år under slutet av BO-ta
let. •• Dessa siffror bör ställas i relation 
till FV:s utexaminering av 20-25 förare 
per år fortsättningsvis. 

Utexaminerade fl,gförare 
219 ~~~ 

vid F5 

•• Det har bedömts att kom
pletteringsbehovet för en FV-fö
rare för att nil samma nivil som 
en TFHS-elev är ca 20 flygtim
mar; alternativt tio flygtimmar 2
motorflygplan och tio simulator
timmar. Tid för att komplettera 
flygtid och teori är ca tre milna
der vid en relativt koncentrerad 
och millinriktad utbildning för en 
förare som genomfört GFSU 
Nilgot längre för en GTU- eller 
TlS-elev. 

Detta bör jämföras med TFHS 
ca 18 utbildningsmilnader. 

Kostnaderna för en komplette
ringsutbildning enligt beskriv
ningen ovan vid civila flygskolor 
underskrider avsevärt den skuld 
i form av studie/iln en TFHS-elev 
normalt kommer att ha efter ut
bildningen. 

• Vilra FV-förare är alltjämt kon
kurrenskraftiga alternativ för 
flygbolagen, särskilt om de 
själva skaffat sig kompletterande 
utbildning. Det är därför vi fort
sätter att arbeta för att förbättra 
vilra flygförares konkurrenssi
tuation. 

Bengt Nilssons inlägg uttrycker 
en besvikelse som vi har förstil
else för. Samtidigt är Du, gläd
jande nog, optimistisk i Din av
slutning. Du är välkommen till 
Flygstaben för mer detaliinfor
malion och för att hjälpa oss 
vilrt svilra jobb med problemen 
inom f/ygfacket. • 

1940 1950 1960 1970 1980 Ar J·H Torselius. C FS ISekJ 3 
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har genomfört 

vid ... ........... ............... år ...... .......... ............ 


Paketlösning med diplom 


Hur når då läraren bäst sitt mål? 
- Han kan bl a plocka bilder ur de 
hyllmeter av rikt illustrerade be
skrivningar och föreskrifter som 
står till hans förfogande. Men 
dessa är oftast alltför avancera
de och komplexa för att passa in i 
utbildningen. De måste bearbe
tas. En sådan bearbetning skulle 
ta massvis av tid vid varje för
band. - Det var inte rationellt och 
kostnadseffektivt. 

Detta problem var en av 
många läromedelsfrågor som låg 
bakom det utbildningspaket som 
en referensgrupp ur de tekniska 
skolorna vid F13, F17 och F21 / 
SeON har enats om för alla JA 
37-förband. Läromedelspaketet 
består av: 

A) En bildpärm som innehåller 
ett stort antal teckningar av me
kaniska detaljer, funktionsförlopp 

lör våra vpl-tekniker 

Flygvapnets värnpliktigas första mer 
ingående kontakt med flyg och flyg
plan sker vid flottiljernas tekniska 
skolor. De som står för denna kontakt 
är instruktörer och lärare. Det är 
dessa som ansvarar för att våra vpl 
(för det mesta med skiftande bak
grund) utbildas till kunniga och an
svarskännande 
kaniker. 

och blockschemata över olika 
system. Teckningarna utgör en 
bildbank från vilken läraren kan 
hämta underlag till stordiabilder 
som han färglägger efter eget 
val. 

B) Stordiabilder kompletterar 
bildpärmen. Originalen till dessa 
är i färg och mer detaljrika och 
produceras centralt. 

e) Planscher i storformat över 
sådana system som bör ses ofta 

flygplan- /vapenme

eller repeteras samt SAAB-Sca
nias färgplansch "The Viggen 
fighter" till alla vpl. 

D) Videoprogram som visar 
jaklvapenalternativen för JA 37. 
Laddning av automatkanonen 
och klargöring .med robotarna 
24J "Sidewinder" och 75 "Sky
FIash" samt ett program om 
handhavande av BRAGG (= be
redskapsaggregat). Programmet 
började sändas ut till aktuella 
flottiljer under andra kvartalet. 

E) Systembeskrivning JA 37 är 
ett häfte med lättillgänglig över
sikt över JaktViggen, dess upp
byggnad och system. Häftets 36 
sidor följer lektionsplanen med 
avsikten att de vpl ska få en 
samlad (koncentrerad men lätt
smält) information som minnes
stöd. 

F) Diplom. En uppmuntran till 
de vpl efter allt i nlärningsslit. Ett 
bevis på väl genomförd utbild
ning. 

Syftet har varit att ta ett nytt 
och ett samlat grepp på produk
tionen av läromedel. för alla JA 
37-förbanden. Och så blev det. 
Med utmärkt hjälp av Sture 
Mattsson på SAAB-Scanias kund
utbildning, referensgruppen ur 
F13 , F17 och F21/SeON. • 

FS U/b/Pol 
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Grodmansklädd ylbärgare (vpl) liras ned för all hjälpa en nödställd till 
säkerl/Ill. 

Riskfylld 
F17-räddning 

SUBVENIMUS 

Vi kommer 


till undsättning 

Det var den 22 mars som larmet 
gick till F17:s räddningshelikop
ter på Visby att sju fiskare från 
Färöarna skadats av senapsgas. 
De hade fått upp en läckande se
napsgasbomb (från VK 2:s sista 
dagar) . I två omgångar togs de 
skadade till Visby lasarett . • Nå
gon direkt beredskap för dylika 
räddningsuppdrag hade inte 
hkp-besättningen. Därför blev 
räddningarna extra besvärliga . 
Speciellt omgång två . De sista 
fyra fiskarna var då helt oförmög
na att själva reda sig . De kunde 
inte se. Med hjälp av den med
förda Visby-läkaren kunde dock 
den värnpliktige ytbärgnings
mannen få upp alla i vinschen 
och helikoptern. Utan att själva få 
på sig den livsfarliga gasen. 
Det visade sig senare att läka
ren/dr Fridblom fått en bränn
skada på ena handleden. Även 
inne i helikoptern fann man 
mindre rester av senapsgas. Den 
blev därför sanerad av experter 
från P18 . • De sju färöiska fis
karnas hälsotillstånd blev dock 
sämre och därför beslöts att 
snabbtransportera dem till Riks
hospitalet i Köpenhamn för ex
pertvård . Denna transport ombe
sörjdes av ett av Flygvapnets 
åtta transportflygplan TP 84 (= 
C-130H Hercules). Det var första 
gången som F7-besättningen på 
fullt allvar fick visa upp Hercu les 
som ambulansflygplan. Erfaren
heterna från de senaste årens 
krigsmaktsövningar kom därvid 
väl till pass . • 

J . Ch 

FLYGI 
ti 

. .: 

MLMÄI 

II 

--~ .. 

av 
.' ':. 
' " . 
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......senapsgasskadade 
fiskare 

415 av F17:s hkp-besällnlng som med risk för egen säkerhet räddade dll 
16 sju gassmillade. - BRA GJORT! 
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'5:s & F17:s hkp-besättningar + Rune Hedgren & 
me Rydh. 

FisJrekuNern pI grund I Söderllamns skärglln1 
Den 27 november i fjol befann 
sig tre fiskare från Härnösand u
tanför helsingekusten i sin nyin
köpta 12 m fiskekutter , Sjön var 
grov och besvärlig , Det var kallt 
och man sök1e natthamn, Men 
oturen var framme, En bränsle
läcka uppstod som tömde tan
karna med motorstopp som re
sultat Genast försökte man via 
radio och nödsändare påkalla 
assistans, Men ingen tyck1es 
uppfatta signalerna, 

Jo, en, Långt ovanför deras 
huvuden , En satellit, minsann, 
Den vidarebefordrade nödposi
tionen , som uppfattades i Toulo
se/Frankrike, Därifrån gick SOS
meddelandet vidare till CEFYL 
(centrala flygräddningen) på Ar
landa, Och till slut upp till Söder
hamn och F15:s räddningsheli
kopter. Först på morgonen därpå 
lokaliserades haveristerna, De 
hade då drivit hårt upp på grund 
och fått tillbringa natten med 
slagsida, 

Själva räddningen gick sedan 
enligt rutin och de huttrande fis
karna togs snabbt till F15 för 
uppvärmning och dito laddning, 

När allt klaffar då det går snett 
är Flygvapnets räddningsheli
kopter oumbärliga , Det har visat 
sig hundratals gånger. En inves
tering värd människoliv! • 

J Ch 

Förlista på ett skär 

Saleiiiilarmade 

F15 via Frankrike 


Till vänster de tre räddade Ilskehaveristerna och till höger därom den alerta hkp-bllsättnlngen pil F15:s 
räddningshelikopter. - BRA GJORT! 17 



Alla känner säkerligen till att Sverige 
har ett totalt försvar. Det uppdelas i ci
vilt, militärt, ekonomiskt, psykologiskt 
och övrigt totalförsvar. Vad som kanske 
är mindre känt är att överbefälhavaren 
(ÖB), som är högsta myndighet för det 
militära försvaret, leder och samordnar 
signalskyddstjänsten inom HELA total
försvaret. 

Totalförsvarets signalskydds· 
avdelning (TSA) är 08:s stabs
organ i signalskyddsärenden. 
Avdelningen är organisatorisk1 
placerad under chefen för opera

tionssektion 3 i försvarsstaben , 
där för övrigt sambandsavdel
ning och stabstjänstavdelning 
återfinns. TSA är uppdelad i ett 
antal detaljer enligt bild 1: 

Sovjells/rt sIgnalspanIngsflygplan typ An-12 Cub-B. 

" , . 

: " 	 < . 

" 

Signalskyddsutbildning. - I 
08:s ansvar för totalförsvarets 
signalskydd ligger även att leda 
och samordna totalförsvarets 
signalskyddsutbildning. Inom ra
men för 08:s direktiv och anvis
ningar leder: 
• 	 Chefen för Armen (CA) den 

centrala signaIskyddsutbild
ningen inom totalförsvaret. 
Prakisk1 så sköts denna ut
bildning av totalförsvarets sig
nalskyddsskola (TSS) , en en
het inom Armens stabs- och 
sambandsskola (StabSbS) i 
Enköping. 

• 	 Försvarsgrenchef den regier 
nala och lokala signaIskydds
utbildningen inom egen för
svarsgren. Armen har regier 
nal utbildning vid S 1, S2 och 
S3; Flygvapnet vid F14 och 
Marinen vid Berga örlogssker 
lor. 

• 	 Ovriga centrala myndigheter 
inom försvarsmakten och ter 
talförsvarets civila sek10r samt 
civilbefälhavare och länssty
relse den lokala signaIskydds
utbildningen inom eget an
svarsområde. 

Detalj Arbetsuppgifter i stort, bl a: 

~ Planering 

~ TexlSkydd 

~ Trafikskydd 

~ Signa/kontroll 
~ Produktion 

Programplaner, signalskyddsutrustning, inspek
tioner. 
Text- och dataskydd, må/sättningar, kryptoana/y
ser. 
Trafikskydd, anropssigna/system, te/ehot mot 
samband. 
Signalkontroll, vissa signalskyddsstudier. 
Produktion och distribution av signa/skyddsnyck
far. 

VAD ÄR 
S'GNAL.SKYDD? 

Signalskydd syftar till att minska verkan av 

telekrigföring mot vår signalering och om

fattar textskydd, trafikskydd och signaIkont

roll. 

Textskydd syftar till att hindra eller för

svåra för obehörig att tyda innehållet i ett 

meddelandes text under den tid detta be
höver döljas. Textskydd åstadkoms genom 
att klartexten helt eller delvis döljs med 
hjälp av kryptosystem, täcksystem eller om

skrivning. 

Trafikskydd syftar till att hindra eller för

svåra för obehörig att upptäcka, avlyssna el

ler pejla signalering, att analysera signaltra

fik (utom ett meddelandes text) och att mins

ka verkan av störsändning och falsk signale

ring. - Trafikskydd omfattar skydd mot sig

nalspaning, störsändning och falsk signale

ring. 

Signalkontroll syftar främst till att försvå

ra för främmande signalspaning att få ut nå

got av värde ur vår signalering, att klarlägga 

vilka underrättelser signaleringen kan ha 

gett och att ge underlag för bedömning av 

våra sambandsbestämmelsers effektivitet. 


Text och foto: 

.~-:' -

Avlyssnare utmed 


Vlistfys/rt slglUlJspanlngstartyg typ A53. 
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Amerikanskt sIgnalspaningsflygplan typ Boeing RC-13S. 

Utbildning: 

SIG 

Signalkontroll 
alf radiolänk
förbindelser. 

Vilka skall utbildas? - Ett 
grundläggande krav är att all 
personal som handlägger signaI
skyddsärenden, eller som betjä
nar eller på annat sätt handhar 
sambandsmedel skall ha erfor
derlig kunskap om signalskydd. 
Denna personal kan delas in i tre 
kategorier: 

1) 	 De som leder och övervakar 
signalskyddstjänsten eller 
som tjänstgör i signaIskydds
befattning - sambandschefer, 
signalskyddsledare, kryptoc
hefer. 

2) 	 De som utnyttjar eller hand
har sambandsmedel- chefer , 
stabsmedlemmar , signalister, 
biträden. 

3) 	 Ovrig personal. 

Större delen av den första ka
tegorien och en del av den andra 
utbildas centralt, övriga utbildas 
regionalt och lokal!. 

Viktigt är att komma ihåg att 
vid all utbildning på alla nivåer är 
det nödvändigt att påvisa teleho
tet mot samband och hur vi skall 
skydda oss mot detta. OB har för 

C/aes-Göran Lundberg 

Sveriges kusler 
~- -

Sovjetiskt slgnaispanlngsfartyg typ Okean trIoo. 

övrigt anmanat alla chefer med 
ansvar för sambandsutbildning 
att ägna stor uppmärksamhet åt 
just telehote!. 

Uppföljning. - All utbildning 
måste underhållas. Grundsynen 
måste vara att signalskydd är en 
naturlig del i den dagliga verk
samheten. Signalskyddet, precis 
som all annan verksamhet , mås
te ständigt övas i fred för att fun
gera i krig . 

Med uppföljning menas också 
signalkontroll. Genom signal
kontroII får chefen veta om sig
nalskyddet fungerar som det ska, 
eller om han måste bättra på det 
inom sitt förband genom komp
letterande utbildning. 

Ytterligare en form av uppfölj
ning är av mer formell karaktär
att med jämna mellanrum repe

tera den utbildning personalen 
fått . 

Information. - Inom TSA stude
rar vi svensk och utländsk littera
tur och fackpress. Vi producerar 
upplysningsmaterial i form av fol
ders , affischer, informationsblad 
m m. Vi översätter utländska ar
tiklar och vi skriver artiklar själva. 

Vi hjälper till att ta fram under
lag för både utbildning och upp
följning. Du är välkommen att 
ringa eller skriva till oss, så ska vi 
göra vårt bästa för att hjälpa dig. 

Adressen är: 

FstlTSA, Box 80001, 104 50, 
Stockholm. Telefon 08-788 75 
00 eller FstlTSA, Box 302, 161 
26 Bromma. Telefon 08-73949 
00. 	 • 

ÖB leder och samordnar 

,----- ---- Utbildning - - ------, 

I 
Regional Central Lokal 

S1 

S2 

S3 

F14/FSS 

BÖS 

Central 
mynd 

CB 

LSTY 

Viss ledningspersonal Ledningspersonal Kryptomedhlälpare 
Kryptobltr (F) Kryptogrpch (F + C) 
- Medhj (F) - Biträden (C) 
(F = Försvarsmakten, - Medhlälpare (C) 
C = Civila sektorn) Slgnalkontrollbltr 

- Skyddsbltr 
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Rekordens år! Så enkelt kan man sam
manfatta Flygvapenföreningarnas Riks
förbunds (FVRF) verksamhetsår 1982/83, 
som gav 699 nya medlemmar (då totalt = 

9.840) och 13.723 fler utbildningstimmar 
till sammanlagt 167.473. Men redan vid 
årsskiftet 83/84 hade medlemsantalet 
passerat 10.000-strecket. - Försvarsin
tresset och -viljan ökar över hela landet. 
Något som inte bara tacksamt skall note
ras utan även bör tas hänsyn till. 

FRIVILLIG FRAMATANDA 

Plussiffror på både medlems
om utbildningssidan är ett bra 
kvitto på den starka om stigande 
försvarsviljan inom Flygvapnets 
frivilligkår om det var i en mycket 
optimistisk anda som FVRF höll 
årsstämma i Täby. 

Norrköpings flygvapenförening 
redovisar en 45-procentig med
lemsökning, till 416. Stockholms 
FVf fick 86 nya, Alvsborgs FVf 80 
om Skånes FVf 76. Störst är Gö
ta med 951 medlemmar (trots att 
Göteborg inte på många år haft 
någon flygflottilj!) och Skåne med 
860. 

Tyvärr finns också fem före
ningar, som tappat medlemmar. 
Bland dem Norrbottens om 
Västerbottens flygvapenföre
ningar. Håller norrlänningarnas 
starka intresse för frivilliga för
svaret på att mattas, eller ...? 

• I årets utbildning deltog 1.345 
värnpliktiga om 1.160 ungdo
mar. 

- Det är viktigt att vi i framtiden 
satsar på en målinriktad utbild

ning för att fylla de konkreta be
hov som finns, sade förbunds
styrelsens ordförande Sven 
Kamsen i sin kommentar till 
verksamhetsberättelsen. 

- Det negativa i årets verk
samhet är att antalet deltagare i 
den lokala utbildningen minskat. 
Annars är resultatet glädjande. 
Om vår starka frivilligverksam
het inger internationell respekt 
för vårt försvar. 

Chefen för Flygstaben, gene
ralmajor Evert Båge, påpekade 
aM Flygvapnet i sin nya struktur 
med Bas 9O-systemet har stort 
behov av värnpliktig personal. 
Han gladde sig åt att det pressa
de ekonomiska läget inte har sla
git så hårt mot frivilligverksamhe
ten som mot andra delar av för
svaret. 

Han poängterade att det aldrig 
sedan andra världskriget har 
funnits så starka, insatsberedda 
styrkor i Europa som i dag. 

- Sverige ligger "under kulba
nan" inklämt mellan öst och väst , 
om FV har i ökande grad ansvar 

för att följa upp stormakternas 
agerande i Ostersjön, sade han. 

Inte minst i det sammanhanget 
blir JAS 39 Gripen ett efterlängtat 
tillskott : 

- Ett flygplan som i jämförelse 
med Viggen blir hälften så stort, 
väger halva vikten , kan byggas 
till nästan halva Viggens kost
nad, skräddarsys för vårt bas
system om som till 70 proc 
byggs av svensk industri! 

- JAS 39 Gripen tar endast nio 
procent av de totala försvarsan
slagen fram till år 2000. Så allt tal 
om att den blir en "gökunge" kan 
lämnas därhän, fastslog general
major Båge. 

• Av åtta inlämnade motioner 
vann endast en stämmans gil
lande. Västmanlands FVf ville att 
FVRF-ungdomar med tre års ut
bildning bakom sig skulle place
ras i Flygvapnet vid mönstringen. 
Styrelsen fick i uppdrag att påtala 
detta för Värnpliktsverket. Redan 
nu finns en överenskommelse 
mellan CFV om VPV om att hän
syn skall tas till ungdomarnas ut
bildning. Men efterlevnaden av 
överenskommelsen varierar. 

Ett par andra motioner ledde 
till beaktande n om rekommen
dationer av olika slag. 

Till ordförande i riksförbundet 
omvaldes O/le Karleby , Stock
holm (som innehaft uppdraget 
sedan FVRF grundades 1962). 
Det blev omval på nästan samtli
ga poster, men ett par nya ansik
ten blir synliga i FVRF-toppen: 
Lars-Erik Hogström (Göteborg) 
om Claes Diurhuus-Gundersen 
(Marieholm) - personliga supp
leanter i riksförbundsstyrelsen 
samt Jan Abrahamsson (Väs
terås) om Sten Rydberg (Väs
tervik) - ungdomsrepresentant 

NI/s Christiansson (Malmen FVI) 
mottager FVRF:s förtjänstmedalj i 
guld av riksförbundets ordförande 
Olle Karleby. 

resp suppleant - i riksförbunds
styrelsen. 

Eric Lindeberg (Västra Frölun
da) efterträder Bengt Norrbom 
(Gislaved) som ordförande i val
beredningen, där Bertil Ström 
(Vellinge) om Rolf H ernqvi st 
(Umeå) blir nya ledamöter. 

• Olle Karleby utdelade FVRF:s 
förtjänstmedaljer i guld till Ake 
Bengtz (Boll näs) , Nils Christi
ansson (Motala), Doris och Karl
Olov Hedin (Matfors), Sigfrid 
Heljebrandt (Täby), Rolf Hern
qvist (Umeå) om Tage Israels
son (Rosvik) samt i silver till 
Torsten Andersson (Falken
berg), Reinhold Ehn (Väners
borg) , Ulf Ekblom (Västerås), Per 
Fredriksson (Ostersund), Bertil 
Klerestig (Linköping), Gert Mår
tensson (Malmö), Sune NordelI 
(Eskilstuna) , Sven-Erik Persson 
(Karlstad), Leif Törnquist (Akers
berga), om Evert Ostermark 
(Visby) . 

Stämman gästades av förbun
dets båda hedersledamöter 
överste Hugo Svenow och ma
jor Folke Ejvinsson. • 

Torsten Andersson 

Klippa går 
I februari var det dags för ARNE 
NOREN/F21 att bli avtackad ef
ter ca 14 års oskattbara insatser 
för frivilligverksamheten inom 
Norr- & Västerbotten . Det är bl a 
Norens förtjänst att man här 
uppe i norr nu befinner sig på 
den övre halvan på FVRF:s " ran
kinglista" betr utb-timmar. Eld
själen Arne har varit en härlig in
spiration. Nu står vi på en stabil 
plattform. • 

Sven Ölrman 

Arne avtackas av Karin Axelsson 
(AC FVf) . I mitten skymtar Mandar 
Näslund.--

Från att tidigare ha uttagits för 
enbart handräckningstjänst tas 
H-värnpliktiga fr o m 1984 ut i 
bevaknings- eller depåtjänst. 
Detta innebär - förutom arbets
uppgifter inom fredsservicen 
att numer skall H-värnpliktiga 
ges utbildning för att kunna 
krigsplaceras. Därför kommer 
flygvapenförbanden under 2:a 
kvartalet att erhålla bestämmel
ser om beskrivningar över hur 
denna utbildning skall genomfö
ras. 

I stort innebär det följande: 

Skede A 
Tre veckor vid soldatskolan 

som tidigare. 

Skede AB 
Under sju veckor varvas all

mänmilitär utbildning med spe
ciell utbildning i bevaknings
tjänst, som skall leda fram till 

Utbildning av H-vpl 

krigsplacering som bevaknings
man. 

Skede P 
Här skall den H-värnpliktige 

delta i den organiserade AMU
utbildningen som genomförs vid 
förbandet, plus att han skall delta 
i övningar vid krigsorganiserade 
förband. Detta för aM ges möjlig
het att förstärka och befästa sina 
kunskaper i bevakningstjänst. 

Det här är inget speciellt för 
FV. Motsvarande utbildning 
kommer att påbörjas under inne
varande utbildningsår även i de 
andra försvarsgrenarna. - I FV 

skall utbildningen påbörjas fr o m 
inryckningsomgång 843 (inryck
ning 23 juli). 

Det här är bra och det ligger 
helt i linje med att en vpl skall 
utbildas mot en bestämd befatt
ning i krigsorganisationen . Men 
det kan möjligen föra med sig 
negativa konsekvenser för servi
cefunktionerna vid våra förband. 
Det blir självfallet också en ytter
ligare belastning för U/S-bataljo
nen. Den tillförs en ny grupp, 
som skall utbildas i den grund
läggande funktionen som bevak
ningsman. 

Det kommer säkert att uppstå 
frågetecken kring denna utbild
ning - därför kommer bestäm
melserna aM utsändas för för
söksvis tillämpning . Erfarenhe
terna kommer genom FS försorg 
att kontinuerligt följas upp. • 

Per G Wiik. FS/U,bprod 
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Granskning av "Hermes" 


HMS "Hermes" är en ASW-Car re aven förare. Med denna ger 
rier, dvs ett ubåtsbekämpande han inflygande information om 
hangarfartyg, Normalt medförs lämplig inflygningsbana. Hänsyn 
nio Sea King helikoptrar och fem måste härvid tas till fartygets rö
Sea Harrier flygplan, Ett antal relser i sjön. 
som var mer än fördubblat under Väderavdelningen ligger gans
Falkland-kriget, då fartyget ka högt upp och på styrbordsidan 
tjänstgjorde som den brittiska av överbyggnaden. Utrymmena 
flottans flaggskepp , "Hermes" är av naturliga skäl begränsade 
har emellertid bibehållit sin för men väl tillvaratagna . På en yta 
måga att verka som bas för en av ca 12 kvm inryms en meteo
marinsoldatavdelning. rolog , två till tre meteorologas

Fartyget , som blev färdigbyggt sistenter samt all utrustning, dvs 
1959, är det i drift varande äldsta även sambandsmedel för mot
hangarfartyget i den brittiska flot tagning av vädermeddelanden 
tan, Längden är 225 m, bredden på fjärrskrift och telefax. 
46 m, djupgående 8 m, deplace Förutom på en väderavdelning 
mentet 28 500 ton och maxfarten sedvanlig utrustning märk1es: 
28 knop, vattentarmometer; sidoradar

Flygförbanden, inkl teknisk skärm (till fartygets huvudradar) , 
personal, kommenderas till för studium av nederbörd och för 
tjänstgöring ombord under viss avståndsbestämning till sik1mär
tid och i varierande antal. Alla till ken; STO-sond (salthalt, tempe
hör marinflyget (Fleet Arm) utom ratur, djup) kopplat till en dator 
ett par flygare från RAF, som ut med vars hjälp man kan bestäm
bytestjänstgör med Navy. ma för ubåtsjak1 väsentliga 

Ansvaret för all flygledning, för egenskaper hos den omgivande 
rörelser på flygdäck m m har vattenmassan. 
flygavdelningen. Så t ex sker Verksamheten vid väderavdel
start så, att man fastställer en ningen går vid dygnet-runt-tjänst 
lämplig startposition varifrån 150 i tvåskift. Förutom underlag så
m startsträcka tas ut. Fartvind, som centralt utfärdade progno
motvind, denna startsträcka ser, satellitbilder, telefaxkartor 
samt effek1en av den förligt be m m tas väderobservationer 
lägna s k hoppbacken med 12° emot för manuell inritning och 
lutning ger väsentligt större nyt analys. 
tolast än den spektakulära men De fredsmässiga väderbe
sällan använda förmågan till ver gränsningarna för flygning är sikt 
tika1start . Vid landning är hov 1,6 km, molnbas 150 m. Men då 
ringstiden över däck begränsad fartyget befinner sig i närheten 
till några sekunder, pga jetstrå av landflygbaser, som kan an
larnas kraftiga värme. Under vändas som alternativ, kan man 
mörkeriandning bemannas en i flyga i sämre väder. Eftersom 
tornet belägen rik1bar strålkasta- man normalt inte har tillgång till 

HMS "Hermes" - först FalkIand, se'n Götebarg ... 
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Med gatt renomme frnn strid: "Sea Harrier". 

alternativa flygbaser, är den eg stora fartyg i den brittiska flottan 
na prognosen mestadels avgö minskat så har antalet amiraler 
rande för om flygning skall ge ökat, Likväl kvarstår dock det in
nomföras, Vädergenomgång trycket från vårt studiebesök om
sker pga korta avstånd inom far bord HMS "Hermes" , att sjö
tyget. Fördelen blir bättre per tjänstens hårda krav klaras i små 
sonlig kontak1, Alltså inte med utrymmen och aven förhållande
ITY utan i ordersal. vis liten men eftek1iv besätt

Professor Parkinson må ha ning, • 
rätt i att samtidigt som antalet Å. Jönsson/M . Nord/und 

Ila till flygmässan i Hannover 

Den internationella flygutställ på inom- som utomhusområdet 
ning i HannoverN-Tyskland samt under provflygningar. 
äger rum den 20-27 maj . ILA'84 SAAB-Scanias flygdivision infor
kommer utställningsgruppen merar om sina utvecklingar + 
commuterflyg samt helikoptrar nykomlingen SAAB-Fairchild SF. 
att vara särskilt framträdande, 340 och Volvo Flygmotor visar 
Flygmässan organiseras på så en del av sina produk1er. 
sätt att mässan vissa dagar är Till årets mässa förväntas 360 
öppen för allmänheten och vissa utställare och ca 150 000 besö
dagar endast för affärsmän , så kare. - Konferenser i samband 
att mässklimatet kan bli något med mässan gäller den europe
lugnare. iska regionala flygtrafiken, all

Från Sverige deltar Volvo män flygtrafik och speciella frå
Flygmotor, SAAB-Scania och geställningar angående helikopt
Nyge Aero, Nyge Aero kommer rar. • 
att visa det nya VLA-planet såväl Red 
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Landet runt 


Under den inledande vinterperio
den genomfördes vinterutbild
ning av inneliggande värnplikts
omgång ur F21/Se ON:s radar
övningskompani. Utbildningen 
var ett komplement till den all
mänmilitära utbildningen mot 
bakgrund av det bistra klimat 
som under halva året återfinns 
längst upp i vårt land. Ovnings
terrängen var förlagd i kirunaom
rådet . 

Fordonsutbildning (med bl a Träning tör varmt mottagande i kall miljö 

halkkörning med tunga terräng
fordon) samt försvars- och an
fallsutbildning i olika former ut
gjorde tyngdpunkten i utbild
ningspaketet - men som även 
innefattade skidtävlingar för att 
träna mycket ovana "skådåkare" 
från södra Sverige. 

Efter en jobbig och nyttig pe
riod av snö och kyla återvände 
kompaniet till sina egna jaktmar
ker i Luleå. Med till tänderna rus
tade försvarsfärdigheter' • 

Fänri k. U/fLe{JfJ 

Vad är Kungafonden? 

Kungafonden är rela
tivt känd inom det mi
litära försvaret, bland 
dess chefer och per
sonalvårdspersonal_ 
Men i andra delar av 
försvaret och inom de 
fackliga organisatio
nerna förefaller Kunga
fonden vara alldeles 
för litet känd. 

Vem kan få bidrag? - Kunga
fonden kan lämna bidrag till 
människor som tjänstgör inom 

F18:s kamratförening 

Inför awecklingen 1986 av F18 i 
Tullinge är det hög tid att bilda 
F18 :s kamratförening' 

Alla som tjänstgjort , tillhört el
ler i övrigt haft eller har nära kon
takt med Kungl Södertörns flyg
flottilj eller Flygvapnets Söder
törnsskolor (dvs F18) från 1946 
till dags dato är välkomna . Det 
gäller Dig som är yrkesoHicer, 
reservoHicer, civil , värnpliktig, fri
villigansluten osv . 

Anmäl Ditt deltagande snarast 
genom att sända in namn och 
adress samt vilken ankny1ning 
Du har eller haft till F18 under 
adress : F1B:s kamratförening, 
F1B, Box 100, 146 00 TUL
LlNGE. - Ring annars för upplys
ningar Personalavd vid F18 . Tel 
nr: 08-7780020. 

Välkommen också till KAM
RA T-dagen vid F18 torsdagen 
den 10 maj 1984. Mellan 13-17 
sker information om F18 i går, i 
dag och i morgon. Kl 18.00 blir 
det årsmöte i kamratföreningen , 
gemensam middag med fortsatt 
samvaro under kvällen. Boka da
gen' Anmäl Dig per tfn eller 
skriftligt till 08-778 00 20/ Pers
avd . 

•Väl mött! 
8 . O~fh & R. Rasmusserl 

totalförsvaret som värnpliktiga , 
dvillörsvarspliktiga eller i annan 
beordrad eller frivillig tjänst eller 
som anställda. De eller i vissa fall 
deras anhöriga kan få ekonomis
ka bidrag som kan " lindra eller 
avhjälpa ekonomiska följdverk
ningar av sjukdom eller skada, 
som uppkommit vid tjänstgöring 
inom försvaret , under därmed lik
artade förhållanden eller eljest i 
samband med verksamheten vid 
försvaret" (citat ur stiftelsens 
stadgar) . 

Bidrag till invalidfordon. - Bi
dragen är avsedda som komplet
tering till ersättningar som är reg
lerade i författningar och avtal 
och de används ofta för täckande 
av bostadskostnader , allmänna 
levnadsomkostnader, besöks
resor och inköp av inventarier 
och inval idfordon. Men de kan 
också användas för att bidra till 
en återgång till arbetslivet eller 
annan rehabilitering . 

För närvarande är ansökning
arna omkring 100 per år och 90 
proc av dem beviljas med lägre, 

Efter många års utredande 
med stridiga åsikter har så 
TFHS invigts. Detta skedde 
den 2 april vid F5/Ljungby
hed. 14 elever har inlett 
marschen mot civil flygkarri
är. Vi önskar dem lycka till. 
Den statliga skolans syfte är 
att hjälpa de civila bolagen 
med bra rekry1eringsunder
lag. Och att minska de myc
ket kostsamma och organisa
tionsmässigt besvärande av
gångarna från FV. T ex: Re
dan i sommar försvinner från 
FV till Linjeflyg sju förare av 
bästa märke. Represente
randes ett utbildningsvärde 
på ca 10 milj kr. Och senare 
kommer SAS ... Detta håller 
inte med dagens låga FV
utb-antal. Det blir tomt i FV
förarleden. (Se sid 14!) • 

Red. 

samma eller i vissa fall högre be
lopp än det sökta. 

Vem kan söka? - Nästan vem 
som helst som har en god kän
nedom om den sjuke , skadade 
eller avlidne kan söka bidrag hos 
fonden . Det kan - förutom den 
sjuke eller skadade själv - vara 
nära anhöriga (bl a efterlevan
de), fackliga organisationer eller 
frivilligorganisationer eller tjäns
temän inom t ex personalvård. 

Bidrag beviljas aven delega
tion inom fondens styrelse efter 
att behovet prövats. Delegatio
nen sammanträder ett tiotal 
gånger varje år. 

Hur görs ansökan om bidrag? 
- Det bästa är att söka bidrag 
hos Kungafonden på särskild 
blankett som skall finnas hos 
kommunens familjebidrags
nämnd och militära förbands 
personalvårdsexpeditioner. Men 
lättast fås blanketten hos Kunga
fondens kansli, Karolinen, 651 
80 Karlstad. Till samma adress 
skall ansökningar skickas. Kans
liet svarar också gärna på alla 
frågor . Ring: 054 - 10 30 00. 
Välkommen' • 

När FV griper in 
blir' e resultat 

FRAGA 

HÄSTEN! 


Efter en sektorövning i Nor
land inkom klagomål på stö
rande överflygning. Sedvan
lig blankett avsändes till den 
drabbade. Ett saftigt skade
stånd var att vänta. - En 
vecka senare återkom blan
ketten. Där stod bl a: 

Fyra Viggenplan flög över 
gården på låg höjd. Hästen 
blev skrämd och skenade. 
Hon knäckte skacklarna, 
krossade en spark och dunsa 
mot bilen . - Då jag senare 
körde hästen igen hade hon 
förändrats psykiskt. F rån att 
ha varit trög och lat ... till en 
alert och rasker en. Hoppas 
det sitter il Inga ersättningsan
språk för skador aktuella. • 

Trafikflvgarhögsko'an invigd 


Foto: Börje BodenDe liirsta 14 TFHS-elevema poserar tillsammans med 
slaJlans "lJeskyddare". 22 
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Landet runt 


Prov med GTU vid F5 

" Målet klockan 12, avstilnd 10" . 
" Kontakt " l 

Så kan det komma att låta i F5:s 
övningssektorer framöver. 1983
09-26 startades vid F5 en prov
verksamhet med förlängd GTU 
(Grundläggande Taktisk Utbild
ning). De alltmer komplicerade 
flygsystemen (JA 37, JAS 39) 
kräver att FV:s piloter behöver 
mer "kött på benen" före TIS 
(Typinflygningsskede) och GFSU 
(Grundläggande flygslagsutbild
ning) . Dessutom är det penning
besparande, flygtiden på strids
flygplan kan reduceras. 

• Tidigare var GTU på sex må
nader, men den har nu på prov 
förlängts till tolv månader. Sex 
månader GTU:1 vid F5 (där ut
bildning i jakt- och spaningstaktik 
genomförs) samt sex månader 
GTU:2 vid F16 (där eleverna ge
nomgår utbildning i attacktaktik 
samt kompletterande utbildning i 
jakttaktik) . Under GTU :2 ingår 
fpl-skjutning med automatkano
ner och raketer. 

Foto: e/au Jömsk/ö/d 
8

RA GJORT! 

04 april ;;~vererade i ä-I1i9t väder el~ygplan J 3~~ Dragen 

under inflygning till F4 pI Storsjöns is_ Då F4:s ordinarie rädd
ningshelikopter för tillfället inte fanns tillgänglig kontaktades 
Jämtlands Aer-o I östersund. Helikopterföraren ERIK .WAU.O 

f!lög ögonblickligen ut och $9kte. Han fann. det haverer1!5te flyg
' planet brinnande. Dess hutt: var stängd. Flygföraren helle alltsA 
inte skjutit sig ·ut. Wallo landade invid och skyndade till undsätt
ning. Det bllste It rätt Mil, så att rök och lågor föstes bo"lt. 
Lyckligtvis är Wallo väl förtrogen med Dragen-flygplanet. Han har 
_själv varit i FV"ljänst och f'uillt Draken. Ditljör kände hatt till hur 
:man öppnar huven utifrån. F-öraren var omtöcknad men kom sig 
i5ch med hjälp:av denne Iyc·gades Wallo fl-honom ur st'olen och 
planet samt upp i Wallos helikopter. Det var i 'grevens tid'. Bran
den hade nltt fram till cockpit. Wallo flög den skadade till en 
.J!äntande ambulans pI fastlandet. I skrivan~e stund vet man inte 

-'riktigt utgångeh för föraren..J)et synes i ailaJ all gl i rätt riktning. 
-:~ På detta imp./fovlserade ni~" högst viiimerits sätt vIII Flygvapnet 
Inledningsvis framföra sitt stora TACK tm Erik Wallo för hans 
mycket rldiga och avgörande ingripande tör en svl" drabbad 
FV-kamrat. • 

0'0 

o _ Red. . ':;.

Nya tankar kring flygutbildningen 

• Som exempel på flygövningar 
under GTU:1 kan nämnas: 

Avancerad flygning i grupp, 
jaktstrid flygplan mot flygplan , 
jaktstrid rote mot enskilt flygplan, 
spaningsföretag över land, kust
områden och hav. 

• Parallellt med flygningen pågår 
utbildning i ledarskap. AMBU 
(AllmänMilitär BefälsUtbildning), 
administration, samband, under
hållstjänst och engelska. Den del 
av officershögskoleutbildningen 
som tidigare bedrevs under 
GFSU, koncentrerad läsning vid 
FOHS (Flygvapnets officershög
skola, F14) 5 veckor, har numer 
övertagits av F5 (GTU:1) . 

• GTU-"divisionen" håller till i 
tredje divisionens gamla lokaler, 
Husarlägret. Lokalerna har möb
lerats och inretts på ett både triv
samt och funktionellt sätt. 

• Provverksamheten skall pågå i 
1 112 år med tre omgångar. Här
efter skall kursen utvärderas och 
eventuellt permanentas. (Första 

Prov pågår beträffande förlängd 
GTU (grundläggande taktisk ut
bildning) . Under försöksperio
den, som omfattar tre kurser, ge
nomförs GTU 1 vid F5 och GTU 
2 vid F16 (total tid = 12 mån). 
Avsikten är dels att driva elever
na längre flygutbildningsmässigt 
och på så sätt spara flygtid på 
dyrare krigsflygplan, dels att hela 
det allmänna utbildningsskedet 
vid FOHS (AU-delen) skall vara 
genomförd när GTU är klar. Det
ta senare får till följd att den 
starkt kritiserade femveckorspe
rioden vid F14 under GFSU för
svinner. Kritiken har främst legat 
i att flygutbildni ngen måste bry

kursen består av sex man ur 
GFU 822, som tog examen 83
09-15.) 

• "Divisionen" lyder under che
fen för 3.div men alla har svart 
som "divisionsfärg"; eleverna 
bär dock svart-gröna halsdu
kar. • 

Kjell Olsson , F5 

tas under ett känsligt skede. Mo
tiviationen för denna markutbild
ning har därför blivit låg. Det bör 
observeras att något beslut ännu 
inte fattats beträffande slutlig 
kurslängd och plats(er) för GTU 
framledes. 

TIS 37 har hittills varit anpas
sad för AJ och S. Dels kommer 
eleverna vid TIS framgent i stor 
utsträckning att gå vidare till JA, 
dels är det gott om flygtid i SK 
37-flygplanen men mindre mar
ginaler i AJ-systemet. Av dessa 
anledningar kommer man vid TIS 
37 framgent att enbart flyga SK 
37. TIS blir också kortare varvid 
viss tid och därmed vissa öv
ningar förs över till GFSU 
(grundläggande flygslagsutbild
ning) . 

Hittills vunna erfarenheter 
samt effekten av förlängd GTU 
medger en förkortning av hela 
utbildningspaketet TIS/GFSU . 
Tankar finns också på att i viss 
utsträckning utnyttja SK 37 under 
GFSU. Detaljer kring detta är än
nu inte utarbetade. • 

Rolf Björkman, C FSIUrbprod 
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Nuvarande sektorflottiljche
fen vid F21 / SeON , Luleå 
överste 1. gr. BERT STEN
FELDT förordnas fr o m 84
10-01 till chef för sekt 2 vid 
Flygstaben. Nuvarande C 
sekt 2 överste 1. Carl Nor
berg avgår då med ålders
pension. 

Nuvarande ställföreträdande 
sektorflottiljchefen vid F21 / 
SeON överste CARL JOHAN 
RUNDBERG utnämns 84
10-01 till överste 1. gr och 
förordnas samtidigt till ny 
sektorflottiljchef. 

Avdelningschefen vid Flyg
staben överstelöjtnant 

Utnämningar &förordnanden: 

Till ny flottiljchef vid F17/ 
Ronneby fr o m 84-10-01 har 
utnämnts chefen för sekt 1 
vid Flygstaben överste ROLF 
CLEMENTSON. Han efterträ
der då överste Eric Spång
berg, som avgår med ålders
pension. 

Som ny chef för sekt 1 vid 
Flygstaben tillträder 84-10
01 överste OWE WIKTORIN. 
Ov Wiktorin efterträds samti
digt som ställföreträdande 
sektorflottiljchef vid F4/ 
SeNN, Frösön av nyutnämn
de översten MICHAEL von 
ROSEN (i dag avd-ch vid 
FS) . 

Tidigare förbandschefen vid 
F18/Flygvapnets Söder
törnsskolor i Tullinge överste 
BERNT OSTH har fr o m 84
04-01 utnämnts till överste 1. 
gr med placering som chef 
för planeringssektion 3 vid 
Försvarsstaben. 

Till överste i FV har fr o m 
84-04-01 utnämnts förre av
delningschefen vid Flygsta
ben STIG DELLBORG. Han 
tillträdde då som chef för 
FMV:FSystS, en post som 
överste Sven Borgwald då 
lämnade för att i stället axla 
chefskapet för FMV-FSYST. 

Till ny flottiljchef för F18/ 
Flygvapnets Södertörnssko
lor, Tullinge har fr o m 84-07
01 utnämnts nuvarande flyg
och marinattachen i Bonn 
överste STURE ERLANDS
SON. - Under tiden 04-01-
06-30 handhas F18:s chef
skap av överstelöjtnant Ted 
Boheman. 

84-04-01 utnämndes förre 
avdelningschefen vid Flyg
staben överstelöjtnant BO
GOTE ERIKSSON till överste 
i FV samt efterträdde då 
överstelöjtnant Nils Rönn
berg som chef för FOHS/ 
Flygvapnets officershögsko
la. Overste Eriksson tjänst
gör tillika som ställföreträ
dande chef för F14/Flygvap
nets Halmstadsskolor. 

Som ny chef vid Försvarsstabens 
into-avd har fr o m 84-04-01 lil/
trält HANS DAHLBERG. Han ärKARL-GOTE WIDEN ut-
civil och efterträder överstelöftnant nämns 84-10-01 till överste i 
Jan·AJ<e Berg, som i stäl/et blivit 

FY och förordnas samtidigt chef vid Försvarets tolkskola. FLYGvapelJNYTT nr 2/84till ställföreträdande sektor
flottiljchef vid F21 /SeON. utkommer medio juni. 
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Sedan augusti 1980 har prtoriterad flyg
verksamhet bedrivits med tyra JA 37 Vig
gen vid F13. Målsättningen var att få infor
mation om JA-systemets eventuella tek
niska svagheter som underlag för tidiga 
Iypförbänringar. Dessutom behövdes be
dömningsunderlag för underhållsoptime
ring. Tanken var att två av flygplanen skul
le ha flugit 600 timmar efter två år. Pro
grammet försenades dock ett antal måna
der under 19B1 pga tekniska problem med 
RM-BB. / slutet av 1982 var erfarenheterna 
av PRI-verksamheten så goda, att CFV be
slutade om en utökad målsättning. 

Två av PAI-lIygplanen har i PAI
programmet flugit 600 timmar 
vardera. De återstående två har 
flugit fram till G-tillsyn vid ca 800 
limmar. 

En PAI-grupp bestående av 
elva officerare underställda jakt
kompanichefen vid F13 har som 37 
förstahandsuppgift hall att sköta 
lIygtidsproduklionen med de fyra 
PAI-flygplanen. Dessa har se
dan starten flugit mer än 4000 
pass. Verksamheten har stönats 
av serviceingenjörer från Saab
Scania. Volvo Flygmotor och 
Förenade Fabriksverken. 

Varje anmärkning på PAl-tlyg
planen har noga analyserats och 
rapporterats. En gång i veckan 
har materialet sammanställts vid 
tekniska möten. Veckorapporter 
har sänts bl a till FMV. Fortlöpan
de har underhållsplaner och fö
reskrifter ändrats och komplette
rats i takt med vunna erfarenhe
ter . 

• • Materieländringar har tidigt 
kunnat göras i serietillVerkningen 
av JA 37. Det ovan nämnda flyg
stoppet 1981 utnyttjades effektivt 
till modifieringar. Förutom att 
fläkten I alla AM-8B modifiera
des, demonterades alla radar
stationer. De fick en högre se
riestatus. De äldsta stationema 
ändrades på mer än 200 punkter. 
Två av PAI-flygplanen bogsera
des från F13 till Saab-Scania I 
Unköping för modifiering . 

Vissa smärre svagheter I delar 
av konstruklionen hos JA 37 har 
även upptäckts och kunnat PR -flygningar
åtgärdas i tid. Ett sådant exem

pel var att ett par kugghjul i lIyg

planets växellåda tenderade •• Det är inte bara från teknisk ama vid JA 37-divisionerna på kostnader för den extra personal 

spricka sönder eller en visst an synpunkt PR l-verksamheten va F17 och F21 fick även en Ofdent som funnits vid F13. 

tal flygtimmar. Omkonstruktion, rit till nytta. Den höga flygtidspro lig inflygning på det nya jaktsy • Sammanfattningsvis kan sä

provning, tillverkning och utbyte duktionen har varit bra för den stemet Innan det startade typ!n gas att PAI-verksamheten höjt 

av aktuella kugghjul blev en affär taktiska utprovningen av JA 37. flygningen på sina hemmaför driftsäketf1eten hos JA 37 -syste

på flera år. Utan PRI-verksam som samtidigt bedrivits vid F13. band. met för en jämförelsevis låg kost

heten och begränsad tillgång på Exempelvis producerade jakt Tack vare att den producerade nad. Dessutom har flygomskol

reservdelar skulle flygplantIII kompaniet ca 3000 flygtimmar flygtiden med PRI-flygplanen ningen underlättats. - Kan Inte 

gängligheten säkert blivit lidande med JA 37 budgetåret 1982/83. helt kunnat utnyttjas till förbands det här vara något att tänka på 

om några år. Tack vare an pro Det är betydligt mer än vad som produktion, har kostnaderna för lör vårt nästa flygplansystem, 

blemet redan tidigt blev känt normalt produceras av ett sta PAJ-verksamheten blivit relativt JAS 39 Gripen? • 

hann åtgärder vidtagas i tid. lionskompani. Divisionsledning- små, De omfattar huvudsakligen lQJt Wiblrom 


Värdefulla 
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emen 1. gr. GUNNAR 
NELL har utsetts till chef 

för den svenska bvervak
nlngskontlngenten i Korea. 
Han tillträder befattningen 
84-10-01 och utnämns 
samtidigt till DeI1e,~:a~~~~~I1,Julefrid 


• 

Norden ... 


Det är fredag - dagen före julafton 1983 
när den skandinaviska världen samlar sig för 
att fira jul i frid. Samtidigt samlas man på 
andra sidan jorden till det 423:e sammanträ
det med Military Armistice Commission 
(MAC) på den 38:e breddgraden i Korea. 

Utanför förtlandlingsbyggnaden 
med det beryktade gröna bordet 
står de nordkoreanska och de 
sydkoreanska/amerikanska sol
daterna på var sin sida av mittlin
jen. Endast ett par meter skiljer 
de främsta åt. De noggrant utval
de - de tuffa, vältränade fysiska 
praktexemplaren - står där med 
hatfyllda blickar och mäter var
andra. På låren dinglar de lågt 
hölstrade pistolerna och knivarna 
är lättillgängliga. Det är nödvän
digt att representanter från Neu
tral Nations Supervisory Com
mission hela tiden cirkulerar 
bland soldaterna för att inter
mezzon skall undvikas. Vi är ca 

25 "peacekeepers" - polacker, 
schweizare, svenskar och tjeck
er. 

• Det nedsättande ordvalet. 
Stämningen vid förtlandlingsbor
det återspeglas omedelbart 
bland soldaterna genom de stora 
halvöppna fönstren och de goda 
högtalarna, som återger varje 
ord som yttras. Det är den ameri
kanske amiralen Warren Kelly 
och den nordkoreanske genera
len Li, Tae Ho som mellan kl 11 
och 16 framför beskyllningar och 
motbeskyllnignar: Allt som sägs 
tolkas på engelska, kinesiska 
och koreanska. Inga vackra ord 

... men på 38:de breddgraden råder: 




Almminm ~Id fil MAC·"mmlnr"de " milt SIIgt fnent Iq/lg Mlkrv/orrsl,ddM m,ne"r grln!!n mIll•• Syd- , ".rdtofe. 

Exempel pi bevismaIenaI ett«r I~ 
lermezzo. • 

används. Det koreanska språket 
ger möjlighet till minst tre nyan
ser. Talar man hövligt till föräld
rar och överordnade används ett 
ordval. Talar man till underord
nade ett annat. Här används från 
nordkoreanernas sida det mest 
ringaktande som kan upbringas. 

Spänningen ökar, sydkorea
nerna reagerar synbart på nord
sidans nedsättande ordval. Detta 
tar sig uttryck i några plötsliga 
korta utbrott vid förtlandlingsbor
det från en sydkoreansk general, 
vars smala ögon efter hand blivit 
iskalla springor i ett spänt ansik
te. En man lämnar demonstrativt 
rummet en stund. 

• De många anklagelserna. 
Nordsidan framför flera gånger 
anklagelser att USA vidtar våld
samma åtgärder för att göra 
Sydkorea till en framskjuten 
kärnvapenbas och avser släppa 
loss ett kärnvapenkrig i Korea. 

Sydsidan anklagar Nordkorea 
för att bedriva terrorist- och vålds
handlingar. Som exempel nämns 

Rangoon-attentatet och infiltra
tionsförsöket vid Pusan på Syd
koreas kust den 4 december, då 
två man togs levande. Att någon 
tas levande är ovanligt. 

Vid mötet visas en videofilm, 
där pusaninfiltratörerna berättar 
om sin träning i Nordkorea, sin 
uppgift och hur de gick till väga 
vid Pusan. Aven den utrustning 
som använts där och vid tidigare 
incidenter visas. 

Nordkorea framför att Ran
goon-attentatet var iscensatt av 
Sydkoreas egen president och 
att Pusan-i ncidenten är uppdik
tad. 

• Detta är en bild avenvardag, 
som är fylld av ord. Men trots allt 
en vardag, som håller starka ar
meer stilla på var sin sida om den 
fyra kilometer breda demilitarise
rade zonen. 

Det är inte fred i Korea - en
dast en 30-årig vapenvila. Det är 
inte heller det kalla kriget - det är 
sannerligen det iskalla kriget. 

Fr/m Panmunjom. Korea Lars Lidberg 

Amerikand MP,sOldal 
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Malmen/Linköping 

Den 8 mars 1984. Eli historisIä 
datum för en historisk plats. 
MAngen pAfrestande lAng dags 
färd har änUlgen kommil IiII ett 
prydligt slut. Om dock bara till 
en tredjedel. Jfn sA länge. Men 
ett flygvapenmuseum! All vara 
stolt över. " Nu kan den yngsta 
av vAra försvarsgrenar börja 
vArda sin historia. Och det är 
ingen tvekan om all della mu
seum stAr pA för flyget historisk 
mark", sa kung Carl Gustaf när 
han Invigde Flygvapenmuseum 
Malmen. 

.Det var med stor glädje som de 
till Invigningen ca 200 Inbjudna 
promenerade in i den nu färdig
ställda museisalen - eller som 
museiintendenten Axel Carlason 
hellre föredrar att säga: utställ
ningsförrådet. Hallen mäter 
36x37 m och är mycket ljus och 
luftig. Just nu finns inomhus 28 
lIygplanrariteter, medan flertalet 
av museets i dag totalt 86 får bi
da sfn tid i konserverat skick 
utomhus med allt vad det innebär 
av tärande väderiekstyper. Etapp 
2 känns synnerligen angelägen. 
Stora historiska och kulturella 
värden står på spel. 

Flygplansarrangemangen i Del 
har gjorts mycket smakfullt, 

överskådligt och pedagogiskt. 
Förutom flygplanen i sig har man 
kompletterat bilden med några 
dockor i tidstypisk klädsel och I 
full aktion. På så sätt har man 
lyckats åskådliggöra även en del 
av kringutrustningen. Till det dlg
ra pluskontot räknas också att 
man låtit öppna en del apparat
och inspektionsluckor på några 
flygplan. Sådant ökar nyllkenhe
ten och därmed intresset. Och 
från balkongenientresolplanet 
med dess mindre separatvis
ningar får man en magnifik över
siktsvy av "Flygvapnet anno da
zumal". 

Sammanfattningsvis kan med 
förtjusning konstateras. att vårt 
FV-museum på Malmen (gamla 
F3fTredje Flygkåren) med bra
vur kan mäta sig med betydligt 
namnkunnigare museer världen 
över. Tag din familj med dig och 
.gör ett besökt Du blir i sanning 
Inte besviken. Och inträdet är 
gratis l (Bara det är ju otroligt.) 

Dagens FV-museum hade 
dock Inte blivit till om inte förre 
F3-chefen överste HUGO 
BECKHAMMAR under åren 
1941-51 "i smyg" börjat samla 
och förvara "gammalt skrot" . El
va gamla flygplan stoppades un
dan I en lägerhydda. Drygt 15 år 
senare hjälpte kommunen till att 
uppföra en för ändamålet bättre 
förrådsbyggnad I Ryd utanför 
Unköping. Först elt stycke in på 
7D-taJet började statsmakterna 
Intressera sig så smått för denna 
"guldgruva" . 1976 bildades Sta
tens Försvarshistoriska Museer. 
Under viss byråkratisk möda 

med ekonomin som värsta 
hämsko värptes så till slut fram 
en museibyggstart för drygt ett år 
sedan. Del 2 & 3 går säkert lätta
re alt sätta till världen efter 
succen med Del l . • 

J ( 'Jr 

Uppet när? 
• ""n-lrfdilIF 12 00-15.00 


Söndag: 12 00- 15.00 

.He/gdagar en/annons I on$prcs
~" (Oste/Vötl8ndj . 

• GfIIII 	 esiik enl överelI kom· 
mlllu per tel . 013·298618 . 

• Frittlll/rade. 
• A~lIIlts1rl patte'IIIg 
• Blm 551 fr Unköptng 
• "'uS6lkal,'og, vykon. souvenlfflr 

m m fInII' '11 köpa ~ ~ 

En oNdllg " dncNdnllrl:/ ,dnJran 
Ila." en S 14 .~Imth p~ dp.ll/f sal' I~r 
man hv .n . e Bli del HV krmgu,rus/· 
ij;nglJn 
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