
flygvapnet gratulerar: 




o 


INNEHALL 

Sid 4: F4/STRIL &Profil 90 

6: Haverireaktioner 
10: Saab 50 år 
14: Presentation av J 35 "Johan" 
Il: Militära flygsimulatorer 
20: Saab/Gripen-simulatorer 
24: Mobil väderstation 
26: Våra frivilliga värnpliktiga 
29: Flygvapnets nya ID-bok 

Nr 3/87 utkommer i juli 
Nordens största flygmilitära tidskrift 

35.000 ex. 

Flygvapnet gratulerar: 

Sid 10 

Chefredaktör & 
ansvarig utgivare: BENGT LÖNNBOM 
Redaktionschef: GöSTA EDWARDS 
Redaktör: JAHN CHARLEVILLE 
Prenumeration : GUNNEL WIRENlUS 

Ljungbergs Tryckeri, Klippan 1987-04-27/170 

ADRESS: 'B TELEFON 
FlygvapenNy1t 08-7887569 

Flygstabenl1nto. Box 80004 el67 (pren) 

104 50 Stockholm vx: 7887500 


Prenumerationspris 1987 25 kr. 


Postgironummer 31 69 97-6 


Kassa 103:6 Flygstaben 


BIDRAG från läsekretsen välkomnas. Redaktio
nen förbehåller sig rätten att redigera alll maleri
al. - Endast "Ledaren" ger uttryck för CFV:s 
åsikter. För signerade artiklar svarar resp förfat
tare, för redigering och layout redaktören. 

ÅTERGIVANDE av textinnehållet medges. 
Källan önskas tydligt angiven. 

2 



En milstolpe tör vårt framtid f rsvar: 


Gripen-epoken rullar t 


är det första exemplaret av JAS 39 Gri
pen hade sin "roll-out" 1987-04-26 kun
de CFV i sitt anförande konstatera, att vi 

i vårt land är på god väg att komplettera serien 
av framgångsrika konstruktioner av stridsflyg
plan till det svenska Flygvapnet: Tunnan, lan
sen, Draken och Viggen. Att varje flygplantyp 
blivit nära nog en fullträff för sin tid har åtmins
tone delvis stor grund i den nära samverkan, 
som sedan länge rått mellan svensk flygindustri, 
Försvarets Materielverk och dess föregångare 
samt Flygvapnet som praktisk användare av 
flygplanen. En bestämd målsättning, koncentra
tion på huvuduppgiften och kraftfullhet i ge
nomförandet har lett till att vår flygmateriel, 
trots begränsade ekonomiska m fl resurser, väl 
har kunnat hävda sig i kvalitativt hänseende 
med utvecklingen i vår omvärld. 

• • Betydelsen av effektiva flygstridskrafter 
kan inte nog betonas. Det kan vara avgörande 
för vår förvarning och våra möjligheter att mo
bilisera och verka samt för att vårt samhälles in
frastruktur någorlunda skall fungera även i krig. 
Hotet från luften har ökat betydligt under sena
re å r. 

Det är också allt viktigare, att vi redan i freds
tid - men givetvis också i olika grader av kriser 
- kan visa militär närvaro i luften och med kraft 
och beslutsamhet hävda vårt lands integritet 

och oberoende. Våra flygplan kan snabbt för
flyttas till den del av landet där de bäs~ behövs. 
Genom att de är bemannade medges möjlighe
ten att gradera insatsen alltifrån ren kontroll till 
mera handfast avvisning. Den senare kan ske 
utan eller med vapenmakt allt efter lägets krav. 
Denna förmåga blir av ökad betydelse i en fram
tid då s k skymningslägen eller gråzonssituatio
ner blir allt viktigare att bemästra. Det beman
nade flygplanet har kort och gott tre viktiga po
sitiva egenskaper: Rörlighet, flexibilitet och ef
fektivitet. 

• Det är emellertid viktigt, att vi inser nöd
vändigheten ur operativ synvinkel aven till
räcklig kvantitet. I det sammanhanget är det till
fredsställande att notera den indikation om ett 
ökat antal JA;S 39 Gripen under 90-talet, som 
framgår av den försvarsuppgörelse som träffa
des i början av 1987. 

JAS 39 Gripen skall, när den i början av 90-ta
let blir operativ, kunna lösa både jakt-, attack
och spaningsuppgifter. Utbildningen av vår 
personal såväl på marken som i luften har redan 
börjat inriktas mot den förmågan. JAS 39 inne
bär en utbildningsmässig utmaning. Vi kommer 
att försöka finna och pröva nya vägar för att nå 
bästa resultat. Även i detta hänseende fordras 
ett nära samarbete på bred front inom och ut
om Flygvapnet. 
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"Det är mitt 
Flygvapen 

också" 

Flygvapnets verksamhetside - ) .il!)]']! ,:}!) - har snart ett år på nacken. Arbetet 
med introduktion och genomförande har vid förband och staber bedrivits med 
stor entusiasm och iderikedom. Det finns många infallsvinklar som via IPlil:Illd.!. ;.;)l!) 
leder fram till vårt gemensamma mål. Förbanden har uppvisat olika uppslag på 
samma dynamiska tema. "* FlygvapenNytt har sedan introduktionen av j)ill]iJl!a ~] 
i nr 3/86 avvaktat flottiljernas, skolornas och stabernas etappresultat. Nu Irdags 
att redovisa en del av dessa. Vi börjar med F4/SeNN, Flygvapnets äldsta flygflot
tilj. Äldst går ju alltid först. Det är F4/STRIL som med sin redovisning utmanar alla 
övriga i FY att fatta pennan och i FY-Nytt göra något liknande. Låt oss dela med oss 
av våra nya erfarenheter och resultat. Låt oss hjälpas åt i vårt gemensamma strä

vande framåt. Upp och profilera er! - Välkomna! 

"F4:s STIL = FLYGVAPNETS PROFIL" 
antogs som F4: v rksamhetsid ' av näs
tan 200 F4-profil r i hangar 83 p F4 d n 
12 februari med C F4/SeNN, överste I 
Svante Liljedahl, och slf C F4/ eN , 
överste Micha I von Rosen, i spetsen. 
Detta inträffade i samband med STRIL
enhetens "offentliga avspark för PROFIL 
90. 

Jag hade turen att bli placerad som tril
ch f vid F4/Sel N 860401, dvs all gå från 
teori till praktik i PROFIL 90-arbetet. 

Det var med stora förhoppningar och 
en stark tro på Flygvapnet och Flygvap
nets verksamhetside PROfiL 90 som jag 
kom till F4 -efter bl a fem års stab arb t 
i Flygstaben och Försvarsstaben amt ett 
timulerande och intressant arbete i ar

betsgruppen för PROFIL 90. 

Av ROLF BUD 

••De mål och riktlinjer jag fick d första 
veckorna av C F41 N o h ställföreträ
dande chef, innebar för tri lenheten en 
kraftfull at ning p trilenhetens krigsför
band för alt bibeh Ila eller nå upp lill de 
krav o h färdigheter om bl a anges i F41 
S BerO och stridsplan. 

Dessa mål tilldelades mig i kombina
tion med stor valfrihet alt n uppställda 
m I. Goda förutsättningar fanns alltsc för 
att g nomföra PROFIL 90 inom strilenh 
ten nlig! de prin iper som anges för led
ningssy temet FPE - dvs hög effektivitet 
und r god arbetstilIfredsställei e syftande 
till KRIGSDUGLIGA FÖRBAND. 

•• Mina första åtgärder, som lrilchef, 
blev atl informera min per anal om tan
karna bakom PROFIL 90 samt hur arb tet 
had bedrivit o h bedrevs j arbetsgrup
p n. 

Vid tre arbetsplatsträffar gick SIri/enhe
ten personal igenom det material om le
gat till grund för PROFIL 90. 

Vi diskuterade bl a ÖB:s grundsyn gäl
lande decentralisering och delegering 
amt ledningsprinciperna i försvarets pla

n rin' - o h ekonomi y tem. Vi ana ly 
rad även vad PROFIL 90 konkret inn 
bar ör v ra uppgifter och v r verksam
het. 

Vid en av arbetsplatsträffarna ( om om
fattade 1 1/2 dag) diskuterades enbart vad 
som är bra i Flygvapnet och pä F4 samt 
hur vi skulle öka vär yrkesskicklighet en
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ligt de intentioner som angetts i CFV in
riktning för PROFIL 90 (se FV-Nytt 3/86). 

Denna arbetsplatsträff resulterade i att 
strilenhetens personal enhälligt antog föl
jande verksamhetside för strilenhetens 
fortsatta verksamhet: F4 STRIL = FLYG
VAPNETS PROFIL 

•• En av strilenhetens första PROFIL 90
aktiviteter var att påbörja arbetet med en 
krigsförbandsanalys under ledning av 
sektorschefen i " Projekt Krigsförband". 

Projektet omfattar i huvudsak följande 
moment: 
~ Analys av resp krigsförbands målsätt

ningar och uppgifter samt övriga krav 
på respektive förband. 

~ Analys av hur resp krigsförbands sta
tus motsvarar målsättningarna och 
kraven. 

~ Utarbetande av förslag till ändringar 
av verksamhetens planering, ledning 
och genomförande vid F4 för att på 
bästa sätt klara krigsförbandsproduk
tion och anbefallda beredskapskrav. 

En annan aktivitet vid strilenheten blev 
en satsning på den externa informationen 
angående strilenhetens verksamhet vid 
F4/SeNN kombinerat med ett försök att 
förstärka samhörighet och förbandsanda 
inom F4 . Detta innebar att strilenheten 
bjöd in F4 :s övriga personal till ärtmiddag 
i hangar 83, där bl a stf C F4/SeNN, MIC
hael von Rosen, presenterade PROFIL 
90:s bakgrund och syfte samtCFV skrivel
se angående åtgärder i satsningen på 
Flygvapnets personal. 

•• Vidare presenterade )ag FV:s LIL
LA BLÅ = FÖRSVAR FÖR FRED OCH 
FRIHET . - Den Lilla Blå är enligt min åsikt 
något av det bästa som presenterats i 
Flygvapnet på många år. o 

Ideskriften är enkel och rakt pa sak. 
Därför kan den användas för inriktning 
och diskussion av all verksamhet såväl i 
fred som krig. 

Det sägs ju , att i krig fungerar bara det 
enkla. Detta gäller med all säkerhet även 

F4 /STRIL:s nya devis lyser 
numer som ledstjärna för 
många frösöprofiler. 

TAG & SKRIV! 


i fred. Genom enkelhet skapar vi möjlig
heter till improvisation och djärva ideer. 
Men framförallt förståelse för Flygvapnets 
mål och uppgifter. 

Varför har Flygvapnets Lilla Blå blivit så 
bra? Enligt min mening är orsaken att den 
utvecklats ur alla delar av vår organisa
tion. 

•• Redan 1984 utvecklade CFV, gene
rallöjtnant Sven-Olof Olson, den vision 
för Flygvapnet som finns i FV:s Lilla Blå. 
Detta gjorde han vid Skolöverstyrelsens 
konferens" Fred och Förtryck ". 

Beträffande ämnesrubriken framhöll 
han bl a följande: "Om jag själv skulle ha 
valt ämne och samtidigt hålla mig till ar
rangörernas målinriktning skulle jag ha 
valt rubriken Försvar och frihet och fred. 
Inom parentes sagt tycker jag att Frihet 
och fred hade varit en bättre benämning 
på hela konferensen än Fred och För
tryck , men på den saken har jag inte haft 
någon inverkan". 

(CFVan(örande kan läsas och bör läsas i sin 
helhet i Kungl Krigsvetenskapsakademms 
Handlingar och Tidskrift 6/84.) 

Två år senare samlades representanter 
för alla förband till PROFIL 90-seminari 
um. 

De som samlades var unga, gamla, ci 
vila, militärer, tekniker, taktiker osv. Jag 
tror att hela FV var representerat i ordets 
rätta bemärkelse. Under detta sem inari 

F4/STRll: 

vaksam 

um togs underlaget och principinnehållet 
i FV:s Lilla Blå fram. De som var med kan 
känna sig stolta. De som var hemma men 
lyckades skicka de rätta representantern,a 
kan känna sig ännu stoltare, eftersom sva
righeten ligger i att sätta ihop ett vinnande 
lag. 

Att FV:s Lilla Blå är bra vittnar det fak
tum om , att många personer/företag 
utanför Flygvapnet vill ha ett exemplar för 
djupare studier och eftertanke. Det är 
kanske så, att hela Sverige behöver 
anamma något av Flygvapnets PROFIL 
90 .. ? 

•• Efter PROFIL 90-informationen in
togs F4-kökets utomordentliga ärtsoppa 
med tillbehör. Chefen för Marktelekonto
ret, Anders johnsson, und erhöll F4-per
sonalen med sång och musik under mid
dagen. Informationskvällen avslutades 
sedan med förevisning av strilenhetens 
materiel, lokaler och verksamhet. 

PROFIL 90-kvällen i hangar 83 blev ett 
mycket lyckat inslag i PROFIL 90-arbetet 
vid F4. 

F4:s verksamhetside: F4:s STIL = 

FLYGVAPNETS PROFI L innebär fortsätt
ningsvis en utmaning mot övriga Flygva
penförband ... men framför allt en utma
ning mot oss själva. 

Vi har insett, att om man gör något för 
FV:s mål har man minst 80 proc chans att 
lyckas samt 20 proc chans att misslyckas 
men samtidigt få en nyttig erfarenhet. Om 
man inte gör något, för att törsöka undvi
ka att misslyckas, har man 100 proc 
chans att bli avs löjad och anklagad för att 
inte göra något. 

Men vi på F4 är fast övertysade om, att 
vi skall bli för Svenska folket, OB, MB och 
CFV vad dalkarlarna var för Gustav Wa
sa, dvs något att lita på när det gäller att 
bevara och försvara Sveriges fred och fri
het. • 

,. Mån ga män sprang på heden (ör 

att (ånga den vita hästen. 

Det är inte säkert att alla som sprang 

~ ngade den. Men att den som fång

ade den sprang, det är säkert." 


Cammalt kil/('Sl~\kf ord.\prJJ.:.. 
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Hur 
reagerar Du? 


Dina 
kal11raters 
betydelse! 

Vårt liv är en lång serie av händelser, som 
ger oss möjlighet att utvecklas och nå 
Självkännedom . Det är ett liv vi alla vill 
finna en mening i. Vi vill bli älskade. Vi vill 
bli omtyckta och vår strävan är att nå våra 
uppsatta mål . 

Så tar vi oss - bildligt uttryckt - fram i li
vets snårskog. En del finner en huvudled 
tidigt , medan andra irrar omkring på 
småst igar och några försöker ta en gen
väg. Somliga hittar aldrig sin väg, en del 
kör av och andra kolliderar. - Våra 
grundförutsättningar att hål la oss kvar på 
vägen är olika liksom vår förmåga att an
passa farten för att nå vårt mål. 

Räddningsmanskapets bered skap och 
effektivitet varierar med valet av färdväg. 
Vid skada vill somliga badda sina sår 

sjä lva. En del har inre blödningar, som in
gen märker - ofta inte ens de själva 
medan andra tacksam t tar emot den hjälp 
som står till buds. Några borstar av sig 
och kör vidare , andra stan nar där de är el
ler föredrar en annan väg. 

Visst upplever och reagerar vi olika på 
till synes likartade händelser. Detta beror 
på vår egen grundförutsättning, vår bak
grund, erfarenhet och inte minst hur vi 
tror att omgivningen förväntar oss att rea
gera. Likaså iakttager, regi st rerarellervär
derar vi andras reaktioner utifrån vår egen 
bakgrund och förutsättning. 

•• Att objektivt mäta känslomässiga 
(emotionella) reaktioner är självfallet inte 
möjligt. Vad vi kan göra, är att metodiskt 
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Folo: Åke Anderson & Peler Liander 

ställa sådana frågor, att vi kan skapa oss 
en någotsånär uppfattning om hur vi 
människor reagerar inför specifika upple
velser. 

Ett flyghaveri förknippas i allmänhet 
med dramatik, trauma och olycka. Det är 
ett misslyckande i en eller annan form. 
För de inblandade kan kanske ett flygha
veri ge en förändrad livssyn eller en änd
rad syn på yrkesrollen, medan det lämnar 
andra tämligen oberörda. Klart är dock 
att varje flyghaveri är en unik händelse 
med varierande orsaker - oftast av myc
ket kom plex natur. 

• • Tidigare studier beträffande emotio
nella följverkningar i samband med have
rier är tyvärr sparsamma. Av flera skäl.-I 
den ansedda British Journal of Psychia
try publicerades dock 1985 en sådan stu
die gällande 175 flygförare i Royal Air 
Force (RAF). Samtliga hade skjutit ut sig. 
Författarna (båda psykiatriskt verksam
ma) konstaterade att 40 proc av flygförar
na upplevde en längre tids känslomässig 
störning efter haveriet. 

•• Vid Läkarstämman i Stockholm/Älv
sjö i december 1986 presenterades den 
enkätstudie som genomförts inom Flyg
vapnet gällande de 40 flygförare som varit 
involverade i haveri under perioden 
1978-85 . Sex förare tillhör armeflyget 
resten har FV-bakgrund. Studien har ut

förts av KRISTINA POLLACK, flygpsyko
log (FS/Flygl) samt docent HANS FRIES , 
flottilj läkare (F5) . 

Studien syftade till att 1) få en samlad 
bild av våra fl ygförares upplevelser av ha
veri/utskjutning, 2) fånga upp de reaktio
ner och tankar som följer i spåret av ett 
haveri, 3) få en uppfattning om vederbö
randes attityder till fortsatt flygtjän st samt 
4) få en uppfattning om omhändertagan
det efter haveriet, såväl det faktiska som 
det önskade. 

Enkäten berörde den aktuelle förarens 
utbildningsstatus, flyguppträdande vid 
haveritillfället, utsprångets karaktär (be
slutstid för utsprång, flygläge/be lastning 
vid utsprång, förberedelser för utsprång) 
och utsprångets förlopp. Vidare notera
des effekter vid nedslaget och räddnings
förloppet (nedslagsplatsens karaktär, 
temperatur- och vindförhållande, när 
hjälp anlände, förekomst av personska
dor och medicinska åtgärder). 

Av 


och 

Frågor som berörde de emotionella re
aktionerna efter haveriet togs upp , liksom 
när flygtjänsten återupptogs, hur man 
flyger efter ett haveri och om någon spe
ciell hänsyn togs efter haveriet. 

• • På en s klivsförändringsskala (Life
Change-ScaleJ ombads alla förare att sub
jektivt gradera sin upplevelse av haveriet i 
förhållande till övriga livshändelser - t ex 
nära anhörigs död, giftermål, byte av 
bostad/yrkesförhållande, etc. Skalan som 
bygger på en normalbefolknings upple
velser av specifika livshändelser är grade
rad från O till 100, där 100 representerar 
maximalt upplevd psykisk upplevelse . 

Beroende på den enskilde förarens re
dovisning av utskjutningens karaktär (U), 
räddningsförloppet (RJ, de medicinska 
skadorna (M) samt de psykiska reaktio
nerna (P) skattades de sedan i en tregradig 
skala - där skattning l representerar ett 
" normalförlopp" , skattning 2 smärre stör
ningar i förloppet och skattning 3 allvarli
ga avvikelser. 

En utskjutning som t ex sker under kon
trollerade former och som kan påverkas
där fl ygläget är stabilt , G-belastningen är 
ringa , där markkontakt finns och en rimlig 
beslutstid föreligger- kan således betrak
tas som normalt och skattas med skatt
ningssiffra l. 

Ett räddningsförlopp, där den havere
rade flygföraren snabbt lokaliseras och 
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hjälp anländer inom kort får li ka ledes be
traktas som ett normalförlopp . Ett rädd
ningsförlopp där föraren däremot ham
nar i kallt vatten, det kanske är mörker, 
svåra vind- eller väderförhållande och där 
hjälpen dröjer, får betraktas som ett kom
plicerat räddningsfö rlopp med skatt
ningssiffra 3. 

Snabbt läkta blessyrer och ryggskador 
får en kortare tid efter haveriet betraktas 
som det "normala" och erhåller således 
medicinskt skattningssiffra l , medan t ex 
benfrakturer, svårare ryggskador, bränn
skador etc som kanske föranleder längre 
sjukskrivning självfallet får betraktas som 
allvarliga och erhåller skattningssiffra 3. 

Vad slutligen de psykiska reaktionerna 
beträffar bedöms t ex långva riga söm n
svårigheter, uttalad olust in fö r fort sa tt 
fl ygtjänst m m som allvarligare avvikel ser 
från normalreaktionen och skattas med 
skattningssiffra 3. 

Respektive skattnin gsvärden på de 
ovannämnda parametrarna sign ifikant
beräknades därefter mot förarens subjek
tiva upplevel se av haveriet, så som det 
retrospektivt skattat s av honom själv på 
"Life-Change-skalan" . 

•• Av studien (och fig 1) framgår att 2/3 
(65 proc) av de 34 FV-flygförarna kom till
baka i flygtjän st redan inom en månad ef
ter haveriet. Mer än 1/3 (38 proc) var åter 
i flygtjänst redan inom en vecka efter ha
veriet. 

Av den resterande tredjedelen av förar
na - som börjat fl yga först efter en månad 
eller mer - uppger fler än hälften att de 
känt sig mentalt förberedda att komma 
igång tidigare, men förhindrats av fysiska 
skador eller semester/juluppehåll i sam
band med haveriet. 

IIIIH I/ " 

JI. 

/I~(.-I ' 

- - III /l A !' -\ R 

Fig 1 

Tre förare (9 proc) gavs inte till fä lle att 
återgå till flygtjänst. Dock har en av dessa 
tre förare kunnat återgå efter två års uppe
håll . 

•• För de allra flesta är haveriet en syn
nerligen stark upplevelse. Någon säger, 
att " haveriet är en fantastisk upplevelse 
som jag inte vill va ra utan ... men som jag 
å andra sidan inte vill göra om ". En annan 
likn ar händel sen vid "ett slagsmål med en 
björn och klara sig". 

Inte någo n av de 34 FV-förarna har 
uppgett att de tvekat att återgå till f1yg 
tjänst. Snarare förefaller erfarenheten av 
räddning ssystemets tillförlitlighet ha givit 
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en ökad trygghetskänsla. "Jag har nu fått 
bekräfta t att räddningssystemet är att lita 
på. " 

Majoriteten av FV-förarna anser dock, 
att de förändrat si n attityd till flygtjänsten 
såtillv ida , att haveriet har skapat en större 
medvetenhet om eventuella ri sker och 
därigenom en större aktning och respekt 
för gällande regler och bestämmelser. Ti
den närmast efter haveriet flyger man där
för med större marginaler , för att så små
ningom återgå till sitt tidigare flyguppträ
dande ' " eh uru med något större sä ker 
hetstänkande. En och annan anser at t ha
veriet givit en förnyad dimension till livet 
som " njut av det så länge Du har det " . 

•• FV-förarna framh åller dock enhäll igt 
den stora betydelsen av ett aktivt stöd, 
ett personligt engagemang oc h en ökad 
lyhördhet från omgivningen för "mä nni 
ska n i piloten" i samband med haverier. 
Även om kontakten med flygläkare och 
flygpsykolog är väsentlig efter haveri , till 
mä ts engagemanget oc h förståe lsen hos 
de närmaste kollegerna på divisionen en 
avgöra nde betydelse för de senare upp
komna käns lomä ssiga rea ktionerna. Det 
är bland de sina man vill re latera det in
träffade och bli förstådd . Det är av de sina 
man vill bli accepterad av sig själv - Flyg
förarens primära miljö har således en fu n
damental betydelse för bearbetningspro
cessen efter haveri . 

Lika vä l som haveriets orsaker är kom
plexa, lika väl är reaktionerna efter ett ha
ver i i hög grad individuellt va ri erande och 
speci~kt relaterade till de personliga 
grundförutsättningar ma n har för att be
möta händelser av detta slag . Tidigare er 
faren heter gör således att ett haveri kan 
uppl evas olika beroende på när i livscy
keln eller i karriärstegen det inträffar. 

•• Graden av avvikelse från "normal
förloppet" i haverisammanhang bidrar 
givetvis även det till upplevel se n av have
riet. Liksom skuldfrågan. Dvs i vad mån 
man bär an svar för det inträffad e eller till 
vilken grad man hade kunnat handl a an
norlunda , för att kanske rädda situa tio
nen. Avgörande för reaktionerna är na
turligtvi s iiven konsekvenserna av have
riet - t ex om fys iska skador ell er andra 
påföljder av haveriet kommer att påverka 
återgången till flygtjänst. 

Studien påvisade inget statistiskt sä 
kerställt sa mband mellan flygtid och de 
havererade förarnas uppl eve lse av have
riet (som de skattat på Life-Change-ska 
lan). Däremot förelåg (föga förvånan de) 
ett statistiskt Signi fikant samba nd vad be
träffar hög skattning på Life-Change-ska
lan och avv ikelse i haveriförloppet: Ju 
mer dramatiskt och ju svårare följder ha
veriet medfört, desto sta rkare uppleve lse. 
Drygt hälften av FV-förarna ska ttar sig 
dock inom den nedre halvan , dvs under 
50-strecket [:lå Life-Change-skalan (fig 2). 

•• Konklusionen av studien ger vid 
handen att lika väl som ett haveri s orsaker 
är komplexa, lika väl är reakt ionerna efter 
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Kamraters 

aktiva 

stöd 


•• Många utav oss är sådana. (Kanske 
de flesta?) Det är ett livsens rollspel- kan
ske sjä lvklart, kanske nödvändigt? Det är 
en förutsättning som kanske inte skall för
ändras, men som man dock bör bli allt 
mer medveten om och förstå eventuella 
konsekvehser utav. Även inom den 
grupp som en flygdivision utgör kan det 
således bli svårt att nå varandra som indi
vider. Det djupare personliga engage

haveri i hög grad varierande och indivi
duellt betingade. 

A tt flygförare genom omsorgsfull uttag
ningselektion rent teoretiskt torde ha bätt
re grundförutsättningar att bemöta trau
matiska händelser av detta slag, ger stu
dien belägg för. En hög procent återgår i 
flygtjänst. Studien ger inte heller be lägg 
för att där finns någon uttalad tvekan att 
återgå i flygtjänst. Förarn a har dessutom 
frivi lligt valt ett arbete som de vet är för
knippade med vissa risker - de är motive
rade. De medvetandegörs också i sin ut
bildning samt påminns dagligen i den 
operativa verksamheten om allvarlighets
graden av misstag. De är med andra ord 
mentalt förberedda. 

•• Det finns en klar styrka i den grupp 
som en flygdivision kan utgöra. Den är ur 
många synvinklar en synnerligen homo
gen grupp med individer av samma kön i 
närliggande .'l Ider och med en övertygan
de inbördes samhörighet och en självklar 
styrka. Men myntet har dock som alltid en 
baksida. 

Det finns vissa risker inbyggda i homo
geniteten. Tendens blir att vissa egenska
per och beteenden förstärks och accentu
eras och en avvikelse/en störning mä rk s 
än mer. Man bygger upp en livsti l och en 
att ityd, som al ltmer närmar sig det förvän
tade beteendet utav i detta fall en flygfö
rare. Förväntade av människor i allmän
het, men även av varandra. Därtill , inte 
minst, lägger man omedvetet kraven på 
sig själv att leva upp till eller närma sig den 
bilden. 

av 

stor 


betydelse 

Men en flygförare är en människa som 

alla vi andra. Även han kan möta livets 
kriser. Även han kan under perioder i sitt 
liv leva under pressade förhållanden. 

Visst finns inom divisionen en inbördes 
öppenhet och en naturlig kontakt med 
varandra. Men där kan också firinas en 
tendens at t överdriva sin förmåga, en am
bition att förefalla opåverkad av så att sä
ga " banala" livssituationer. 

Soml iga informerar eller signalerar om 
sin belägenhet, medan andra försöker re
da ut sin situation på egen hand. Omgiv
ningen kanske ser och förs tår, men ingen 
vi ll "lägga sig in. 

manget kan utebli. 
I samband med haverier kan ovan 

nämnda beteende lägga hinder för den 
nödvändiga och medmänskligare kon
takten. Det gäller således, att man känner 
varandra så väl, att man kan förstå vad 
som står bakom det synbara beteendet 
och det uttalade ordet. 

Bortsett från de givna uppgifter flyglä
karen och flygpsykologen har i uppfölj
ning av ett haveri, är en av deras främsta 
uppgifter dessutom att sprida kunskap 
och informat ion om dessa reaktioner efter 
haveri. Att på så sätt göra flygfö rare/ flygle
dande personal liksom människor i deras 
omgivning mer medvetna om sin person
liga betydelse för den föra re som råkat ut 
för ett haveri. Detta är ett led i ett flygsä
kerhetsarbete, där vi alla måste känna 
vårt ansvar! • 

• Därför ville FlygvapenNytt vara med att spri
da kännedom om denna enkätstudies innehåll. 
Faktiskt också ett led i vårt gemensamma Profil 
90-arbete - att göra vårt Flygvapen bättre/ livs
kraftigare ." även på det personella planel. Att 
ge VI-andan en rejäl chans . • 

Red, 

En bibel för .iljl.!) 

CHEF 

LEDARS T 
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Boken CHEFEN OCH LEDARSKAPET handlar 
om människors arbete och samarbete . Bra all 
kunna ocksJ för andra an chefer. Amnet rör oss 
alla -såväl DtG som mig. Om konsten all få um
gänget med arbetskamrater all fungera bä lire så 
all arbetsprestationerna successivt höjs. M m. 

Försvarsmaktens nya ledarskapsbok, "Chefen och ledarska
pel", utkom i spetember 1986. Dess Innehåll redovIsades I 
Slora drag i W-Nytt nr3/86. Det är viktigt an alla som utIvar le
darskap iWläser den. FIl/ande recension, g/ord avbyrådirek
tören vid försvarsstaben CLAS MARTENSSON, är en påmInnel
se och en uppfordran an läsa - och läsa om. 
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Den nya sonunarunifonnen 


Här är kläderna för sommarens äventyr. 

Framtagna speciellt för dig i Flygvapnet. 

I sköna och hållbara kvaliteter med Flyg

vapnet i diskret tryck. 

Vår nya sommaruniform hittar du inte på förrådet, 

men du kan beställa den genom Flygstabens yrkesinforma
tion, Box 80004, 10460 Stockholm. Eller ring 08/7888924. 
Beställ antingen hela kollektionen eller separata plagg. Priserna inkluderar 

moms. Frakt tillkommer. Sista beställningsdatum 12 juni, eller så 
långt lagret räcker. Leveranstid 2-3 veckor. 

Vit bomullsmössa i Gatsby 
stil. Storleken regleras med 
spänne. 17:

Sommarjacka i 
bomull!polyes
ter. Fodrad och 
med innerficka . 
Finns i blått. 
S-XXL (481 
50152/54/56), 
295:

Vit piketröja i 
behagl ig och 
formfast kvali 
tet som inte 
krymper. Bom
ull och polyester, 
kort ärm. 
S-XXL,95:

Vit byxa i 
100% bom
ull. Bakfickor 
med fick lock. 
Blå tt tygskärp 
med metallspänne 
ingår. S-XL, 238:
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Som FlygvapenNytt redan i sin förra utgåva (nr 1/87) kunde 
berätta, har en ny epok inletts vad avser flygplan J 35 Dra
ken. Nyheten består i att Flygvapnet nu börjat ta i sin tjänst 
en ny och därmed modernare version av trotjänaren, jakt
flygplanet Draken. Versionen heter J 35J, där den sista bok
staven J oftast uttalas Johan. Egentligen skulle denna Dra
ken-version hetat J 35G (som i Gustav), men då det enbart 
är FlO/SeS i Ängelholm som numer flyger Draken, har be
slutsfattarna (efter propå från FlO) döpt nykomlingen till 
"Johan" - som ju är den tionde bokstaven i alfabetet. Där
med har J-gimmicken fått sin förklaring. * Denna artikel 
avser bl a att översiktligt förklara skillnaderna mellan jakt
system 35 "Johan" och föregångarna J 35F' + P. 

Jaklsystem 'Johan' 
-en ny


Oraken-ellok 

Av OSMO WESTIN 

J 35-systemet är under åren 1987-89 före
mål för modifiering till 35J-standard. Mo
difieringarna geno~förs av Saab-Sca nia 
och FFV i ett unikt samarbetsprojket. 
Flyplanen (35F'-versionen) delas på mit
ten innan modifieringarna påbörjas. Där

.". ~ efter fördelas arbetet så att Saab-Scania 
tar hand om framkroppen och FFV bak
kroppen. 

Saab-Scania genomför i huvudsak be
väpningsmodifieringar (bl a nya balklä
gen/vapenfästpunkter), medan FFV skö
ter elektronikmodifieringarna . - Den förs
ta Draken av F'-standard kom till FFV för 
modifiering 1985 . Totalt avses ca 50 flyg
plan avsedda för FlO/SeS jaktdivisioner 
att modiferas. Slutleverans sker 1989. 
De två första Johan-flygplanen leverera

~ des till F 10 efter en ceremoni vid Saab
Scania den tredje mars i år. Under 1987 
får FlO tillökning med ca 20 nya Johan
flygplan. 

Te nygplan 35J utprovas för närvaran
de vid FMV:PROV (gamla FC på Mal
men). Proven omfattar i stort flygprov av 
flygplan plattformen , skjutprov från de 
nya balklägena och andra beväpningsal
ternativ samt prov med ny utvärderings
utrustning, dvs videoregistreringskamera/ 
CCD. 



Taktisk utprovning av modifierat måIin
mätningssystem slutfördes vid FlO/SeS 
1986 - med goda resultat. Fortsatt taktisk 
utprovning genomförs vid FlO av TU 35J 
under 1987/88. 

•• Vilka taktiska fördelar innehåller 
jaktsystem 35)? - Sammanfattningsvis 
kan sägas, att den nya Draken-versionen 
har systemanpassats mot 1 990-talets hot
miljö genom bl a följande: 
.. Ökad vapenlast (max sexjaktrobotarl. 

~ Möjlighet att använda jaktraketer mot 
luftmål. 

.. 	Ökad uthållighet (fyra fälltankar). 

.. 	Kapacitet för direktanfall på lägsta 
höjd (bl a bättre måIinmätningssy
stem) . 

.. 	Ökad insatsförmåga mot störande och 
kraftigt manövrerande mål (elektro
nik- och vapensystemmodifieringar) . 

.. 	Ökad systemflexibilitet (samtliga ro
bottyper kan avfyras såväl" head up" 
som "head down"). 

(Kvarstår gör självfallet Filip-versionens 
andra goda prestanda, t ex möjligheten 
att använda attackraketer, etc.) 

Ovanstående systemanpassning är i 
linje med CFV målsättning för flygplan 35 
Draken till mitten av 1990-talet. Johan
versionen kommer alltså inte att få någon 
längre tjänstgöringstid i FV, då ungdomen 
i form av efterträdaren JAS 39 Gripen suc
cessivt tillförs FV från och med början av 
90-talet. - Gripen hade som bekant " roll 
out" den 26 april och jungfruflygningen/ 
luftdopet avses ske senare i år. Teoretiskt 
skulle vi alltså i år kunna få se Draken flyg
utprovas tillsammans med den ca 30 år 
yngre Gripen. Ganska fantastiskt, eller 
hur? 

•• Typinflygningen (TIS) för J 35 Dra
ken flyttades 1986 från F16/SeM i Uppsa
la till FlO/SeS i Ängelholm. FlO förfogar 
för närvarande över tio dubbelsitsiga SK 
35 för skolning. Man utbildar här i Skåne 
ca 5-1 O elever/år. Till sin hjälp i flygutbild
ningen har FlOtvå simulatorer - SK 35, J 
35F. "Filip-simulatorn" modifieras till "Jo
han-standard" under 1987-88. - FlO ut
bildar under åren 1987-89 även österri
kiska flygförare (typinflygning och grund
läggande flygslagsutbildning). 

Under 1988 påbörjas den första kursen 
35J för nya elever komna direkt från den 
grundläggande taktiska utbildningen 
(GTU) på flygplan SK 60 (F5 i Ljungbyhed 
& F16/SeM i Uppsala) . 

• Personalen vid FlO/SeS har en gedigen 
erfarenhet av J 35-systemet. Många inom 
FV kan säkert bekräfta den professiona
lism som alltid präglat jaktförbandet i 
Ängelholm - vår neutralitetsvakt i söder 
under 47 bitvis dramatiska år . - J 35 "Jo
han " innebär inte enbart en ny Draken
epok för flottiljen utan en klar förstärkning 
av luftförsvaret i Södra Sverige under 
1990-talet. Draken kommer därför även i 
framtiden att vara en välkänd profil i luf
ten, en profil med aktningsvärd bredd, en 
"Profil 60, 70, 80, 90" . FV saluterar Dra
ken i "Johan-kostym" med stram honnör 
och minns med tacksamhet även att det 
var 50-åringen Saab som födde detta 
kraftbarn för 30 år sedan. Via embryot 
"Lill-Draken" . • ... 

"Iedl /l/) 24, 2 Fl. 
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Förbundsstämmoredaktör: TORSTEN ANDERSSON 

Linköping: Klan, och Julll/,ums/ube/. En 
Ir,mlldsd,ban som h,d, "hll"I t,lt" och 01111
mistiska IOngAngarIltåg/ad, FrHF:s flJfllunds"'mma. PA 25 år har tlfIIUDd" marscherat 
flin drygl3.000 1111 snart 71.000 med/emmar. 
Och rarJe år utbildas c, Z.500 I nå,on ell" 
nå,ra ltulser. 

Juble 

förbund 

- FVRF är I dag en omistlig del av 
Flygvapnet, sade CFV, general
löjtnant Sven-Olof Olson, I sitt 
stäm mota I. 

Stämman hölls några dagar 
efter den plötsliga försvarsupp
görelsen i januari. CFV uttryckte 
sin besvikelse över att jaktflyget 

nde FVRF 
hå ler 
mma 

inte hade tått den önskvärda för
stärkningen med ännu en JA 37
division. 

- En utebliven satsning, som 
är förvånande. Stormaktema har 
på senare år ökat sina offensiva 
flygstridskrafter. Attackflygplan 
med lång räckvidd kan nå oss 

Stark FVRF-Irojka: PJgJende föroundsordfGunnar Löfström, hans före
trädare Olle Karleby och styre1seordf Sven K.lms~n. 

från avlägsna baser. I detta läge 
är det viktigt att vi kan uppträda 
resolut. Men med enbart elva 
JaktdIvisioner är vi nere på - eller 
rentav underskrider - en opera
tiv r'ninlminivå, sade CFV bl a. 

• • Sven-Olof Olson tackade 
FVRF för de 25 åren och poäng
terade att betydelsen av förbun
dets insalser kommer att öka t 
framtiden. 

- VI behöver fler frivilliga i våra 
krigsförband. Speciellt på bassi
dan är behovet av FVRF-rekryte
ral vämptiktsbefäl stort. I själva 
frivilligheten ligger en garanti för 
hög motivation för uppgiften, nå
got som är av största betydelse 
för verksamheten som helhet 

-Den höga beredskapen är ett 
av Aygvapnets kännetecken. 
Med våra fredsresurser skall vi 
snabbt kunna möta en överras
kande inledd aggression. Men 
FV måste också kunna verka un
der lång tid av ett krigsförlopp. 
Därför måste vi förstärka våra 
fredsresurser, för att så snabbt 
som möjligt kunna inta full krigs
organisation. 

- För att öka beredskapen vid 
våra krigsflygplatser har vi börjat 
anordna baslroppsförstärk
ningskurser för personal som In
går i klargöringstjänsten och inte 
bor för långt från basen. 

- Denna verksamhet skall ut
ökas med fler kategorier frivilliga 
och fler tjänstegrenar. Vi är tack
samma för den hjälp vi kan få 
trån flygvapenföreningama att 
tillsammans med resp flottilj 
"greppa" sådana värnpliktiga 
som bor i närheten av krigsba
sema och försöka övertyga dem 
om nyttan och tillfredsställen att 
delta I frivillig utbildning. 

CFV slutade med att rikta en 
enträgen uppmaning till FVRF, 
att verka för att flera FV-värnplik
tiga frivilligt återvänder efter 
grundutbildningen. 

- Vi behöver dem och deras 
insatser. Vi är också glada om vi 

kan räkna In många flickor i vår 
FVRF-organisation, sade han. 

• • Styrelsens ordf, Sven 
Kama6n, kommenterade verk
samhetsberättelsen (229 fler 
medlemmar, 213.000 utbild
ningstImmar, 80 fullföljda be
fordringskurser). Han var inte 
helt nöjd med resultatet: 

-Vi hade 5.1 milJ kratt röra oss 
med och fick 270.000 kr över. 
Detta innebär inte att vi gått med 
vinst, utan att vi inte helt lyckats 
nå de uppställda målen, sade 
han. 

Motionärerna hade ingen 
framgång vid stämman. Syd
östra Sveriges FVf:s motion om 
ett riksmästerskap i fälttävlan 
avslogs med motivenngen att ett 
sådant skulle bli svårt att admi
nistrera och finansiera Ett av ut
skotten föreslog motionären att 
återkomma nästa år, med mera 
underlag. 

Avslag blev det också för Nis
sans motion om ett individuellt 
utbildnjngssystem samt för tre
föreningsmotionen om att bilda 
ett flygvapenförbund för syd
östra Sverige (mera därom på 
annan plats). 

Stämman valde med ackla
mation och applåder avgående 
förbundsordföranden Olle Karle
by till hedersordförande I FVRF. I 
sitt tacktal till stämman gav Kar
leby en strong honnör till för
svarsmaktens anställda för de
ras lojala arbete med att försvara 
Sveriges frihet. 

• • Nyval vid stImman. 
Ordf i riksförbundet: Gunnar Löf
ström, Unköping. Vice ordf: 
Sven Kamsen, Tåb9 (tillIka st y
relseordf). Ledamot i riksför
b.undsslyrelsen: Amie Lund
holm, Sala (tidigare suppleant). 
Personlig suppleant: Rolf Gull
man, Visby. Ungdomsrepr i för
bundsstyrelsen: Andre Möller
ström. Blomstermåla. Ledamot 
av valberedningen: Sture lund
kvist, Göteborg. • 

A 
Förbundsstämmofotograf: STEFAN KALM 
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FVRF I Olle 
hyllningsuppvaldades 

-Om Olle haft något valspråk, så 
borde det varit "För Sverige" , sa
de styrelsens ordf Sven Kamsen 
när han som tackgåva överläm
nade en bordslampa på för
bundsstyrelsens vägnar. 

CFV Sven-Olof Olson talade 
och presentade både FVRF och 
Karleby. CFB:s generalsekr 
Bjöm Orward uppvaktade FVRF 
med CFB:s hederssköld, linkö

pings stadsfullmäktigeordf 
Bengt-Olof KalIberger med en 
malmljusstake och KSAK:s ge
neralsekr Sven Hugosson med 
minnesgåva och plakett. 

FV:s förbandschefer Per Jo
han Widmark (F5), Sten Norrmo 
(F 14) och Bö~e Björkholm (F 13) 
uppvaktade med minnestalIrik 
resp bok och stånka Telegram 
kom från bl a ÖB Bengt Gustafs

son, hedersledamoten Hugo 
Svenow, valberedningens ordf 
Eric lindeberg och Nissans förre 
styrelseordf Evert Jönsson. Bir
gitta Andersson, Stockholms 
FVf,lämnade en penninggåva till 
blommor på FVRF-kansliet. 

på de 27 föreningarnas vägnar 

överlämnade Tore Bertilsson, 
(Hälsinge-Dala) en tennservis till 
Olle Karleby. Martin Östiund, 
(Örebro FVf) uppvaktade med en 
slipsnål, gjord av föreningens 
kreative sekr Ingemar Johans
son och avsedd att bäras av för
bundsordföranden vid framtida 

OLLE KARLEBY, 68. lImnII "d /l,Ir'rsskm,t
,ull,n sllm f.rllUlltlSlJnJI'II11d, fl, FVBF. H,n /l,r 
skMt klubllln '"11ed,n .tfen fl, 25" lid,n. 

Oe"'ön 
stimulerande 

UllIIIIiII 

- Passar bra att avgå i samband 
med ett jubileum. Förbundet har 
hittat en utomordentlig ersättare 
och jag vet att jag lägger mitt 
uppdrag i goda händer, sade 
trotjänaren OUe. - Det har varit en oerhört sti

Olle är egentligen flottist och mulerande uppgift. Hela FVRF 
satt under hela sin värnpliktstid genomsyras utomordentligtav 
på Marinens ballistiska avdel  fin anda och kamratskap, av en
ning. Sysselsatt med att beräkna tusiastiska, trevliga människor. 
skjuttabeller för kanonerna på de Jag gratulerar Gunnar Lörström 
jagare Sverige 1940 hade köpt till en så tjusig uppgift, som det 
från Italien. är att verka i en organisation med 

Hans breda försvarsintresse sådan livskraft. 
fördjupades när han på 50-talet Olle anser, att det skett en klar 
blev statssekreterare under ambitionshöjning inom FVRF på 
Torsten Nilsson i försvarsdepar senare år. Utbildningen har blivit 
tementet. mera målinriktad mol krigsorga

-I den rollen gjorde jag vad jag nisationens behov. Om planerna 
kunde för att stärka svenskt för på regionförbund säger han: 
svar ... och jag tror att jag lycka - Det är bra om strukturen an
des. Senare har jag ofta med passas till FV:s krympta organi
sorg i hjärtat konstaterat hur man sation. Men det måste ske i takt 
hanterar svensk försvarspolitik. med att argumenten accepteras 

1962 bildades FVRF på ruiner som sakligt starka för att inte 
na av det gamla luftbevaknings uppfattas av föreningarna som 
förbundet. Olle valdes till ordfö centralstyrning eller maktöver
rande och har så förblivit : grepp. • 

B 

GUNNAR LiJFSTR{JAf, 53, " mannM slIm 
sblIled' FVBF:s 'den I"'mlld,n. EfIB, en If.,tI, 
"'fYutld" slIm ,'ce IIn1f'rande tar /lan '"r '''If 
011' KariBII,. 

Eli 

sj;lrmonJs-


UllIIdrag 


- Jag känner mig som en själv

mordspilot. Det är inte lätt att ef

terträda en person, som har blivit nlng. Gift med Ingrid - paret har 

en legend redan innan han har en 21-årig son, Claes. 

avgått. - Det blir svårt att fylla Olle 


Gunnar är född i Nyköping och Karlebys plats, men jag skall ut
enrollerades till FV av F11 :s ifrån mina förutsättningar arbeta 
idrotts legender Lennart Rittby för att FVRF skall bli en organisa
och Lennart Bunke. Efter mark tion, som på ett realistiskt sätt 
utbildning vid F20 anställdes han svarar mot de förväntningar FV 
som reservofficer, blev fänrik ställer på oss ifråga om de krigs
1955 och har idag majors grad. organisatoriska behoven. 

Eftersom han är bosatt i linkö Din syn på regionala förbund! 
ping är han självklart medlem i föreningar? 
Malmens Flygvapenförening, - Jag tror att ett förbund alltid, 
dltlockad av entusiasten Stig oavsett storlek, måste brytas ner 
Olof Carlson för 15-talet år se i föreningar. Det måste finnas en 
dan. Han har i flera år varit lokal nivå för umgänge och rena 
ordförande i CFB, ett uppdrag föreningsaktiviteter. Detta är en 
han dock lämnar nu i vår. social aspekt som inte får glöm

Civilt är Gunnar Jurist och mas bort när förändringens vin
bankman. Under 70-talet var han dar blåser. Enligt min mening har 
bankjurist vid Östra Sveriges alltså både förbund och före
Föreningsbank för att 1980 bli di ningar sin givna plats I FVRF:s 
rektör IÖstgöta Hypoteksföre- framtida organisation. • 



riksförbundsstämmor. Tillträ
dande förbundsordföranden 
Gunnar Löfström utdelade det 
första av FVRF:s förtjänsttecken 
samt förbundets högsta utmär
kelse, hedersskölden, med tex
ten "Grundare - Banbrytare 
Ledare". • 

STURELUJlDKVlST, 5., trin",.",och S,·
l' FVf, blBr mF:, m"te "br,gdmln". H.,,,p,,
SIlIlIr InSlllllts " 1"I.,nd,',111 rnd,,,tr/f',,ndlHl
Olle 1l6r1,b, och utdelldes "ISI, g'ng,n rid JUbl

.... leBl1 Un/t'IIIn,. (Se blld,n I r.) 

Stu etrån Götet 
törste bragdmannen 
Valet var populärt. Sture har job
bat för frivilliga försvaret I 32 år 
och uppfyller mer än väl de krav 
på "berömliga insatser" , som 
Karleby sätter som villkor och 
adelsmärke på mottagaren. 

Priset utgörs aven tennpokai 
och en bok, i vilken porträtt på 
och data om dess framtida mot
tagare kommer att införas. Vem 
som skulle bli nummer ett i raden 
var en väl bevarad hemlighet. 

- Jag trodde Inte mina öron, 
det kändes som om åskan slagit 

ned, sade en djupt rörd Sture 
Lundkvist, som torde vara en
sam om att I tre olika omgångar 
ha suttit I FVRF:s styrelse och 
därtill hattmånga uppdrag på lo
kal nivå. 

Sexårsregeln innebär att Sture 
nu avgick ur styrelsen, men han 
tog i stället plats i valberedning
en. 

FVRF-Bilagan ber att få uttala 
ett varmt grattis till en bra kam
rat, en duktig förenings- och för
bundsfunktJonär och en utomor
dentligt meriterad bragdman I • 

( I kort-kort I 

Viistemomands FVf hade före
slagit att en elfertvA medlemmar 
per förening skulle få en drömre
sa med Viggen som tack för gott 
arbete. Svaret blev nej , tyvärr
av kostnadsskäl. En flygtimma 
med Viggen kostar 22.500 kr och 
det blir drygt 600.000 om varje 
förening skulle skicka en repre
sentant till väders. Pådet sättet ... 

Gästrike FVf undrade om man 
vid ungdomsutbildning skall följa 
BUF:s eller CFB:s nya regler. 
Svar: Ukformade bestämmelser 
för ungdomar är på väg inom he
la frivilligrörelsen. 

Nissans FVf efterlyste "öron 
märkning" av frivilligpersonal i 
vämpliktsverkets dataregister. 
Sådan märkning är på gång, 
meddelade Curt Israelsson, chef 
för FV:s frivilligavdelning. Ökad 
chans att FVRF:are får stanna i 
FV, förhoppningsvis. • • 
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Inkomna remissvar visar, att i dag finns för många kontakty
"förbundsvännerna" nu är i ma tor. Det är t ex sex föreningar 
joritet: Sjutton föreningar säger som sorterar under en och sam
Ja eller tveksamt Ja, nio bestämt ma flottil j. Regionförbund inne
nej. En förening viII ha mera un bär förenklingar I arbetet såväl 
derlag innan de tar ställning. vid f10ttiljema som på förenings

De tre föreningarna hade i mo nivå. 
tion begärt att få bilda Sydöstra 
Sveriges Flygvapenförbund, 
som skulle Inleda sin verksamhet • • Helmersson gjorde en 
vid halvårsskiftet. Riksförbunds grovskiss av den tänkta funktio
styreisen tillstyrkte och rekom nen: 
menderade flerföreningar att föl ~ Riksförbundets styrelse och 
ja i spåren. kansli skall i ökad utsträckning 

Men stämman visade att tiden medverka vid central och regio
ännu inte är mogen. Frågan be nal rekrytering (möjliggörs när 
handlades av fem utskott, som kansliet inom kort datoriseras). 
samtliga var splittrade. Tolv re Rekryteringen följs upp med un

servanter anmälde sig. dertag till flottiljer och föreningar 


Rutinerade förbundsordföran för personligt riktade rekryte

den Olle Karleby fångade skick ringsdriver. 
ligt upp stämningen och föreslog • Reglanförbunden skall bedri
pilotförsök som kompromiss, vil va utbildning I sarnarbete med 

ket accepterades. flottiljerna samt avlasta förening 


Innan man kom så långt hade arna en del administrativt arbete, 

mAnga synpunkter framförts. t ex med medlemsregister och 

Riksförbundssekr Kjell Helmer rapportering till FVRF. 
son påpekade, att förbundsiden ~ Föreningarna, har närsom 
Inte kommer från centralt håll u kontakt med medlemmarna, 
tan från medlemsleden. som skall jobba med rekrytering 

- Regionala förbund är en till lokal, regional och central ut
tänkbar väg för att skapa ett ef bildning, medlemsvård, för
fektivare riksförbund. Från FV:s svarsupplysning och lokala kur
sida har man klart uttalat, att det ser som vapentjänst och idrott. 

Regional Fl 
- 3-årigl pilotlörsiik 

Kjell Helmersson: - Jag tror att nisatlonskonsult skulle anse det 

det vi i dag kallar lokal utbildniog som idioti med tre årsstämmor 
i framtiden kommer att bedrivas när vi annars har så gott som alla 
med deltagare från flera före kurser tillsammans. 
ningar. CFB, CFV och samtliga flottil

jer är positiva till regionförbund. 
• • - Det är en ren missuppfatt I remissvaren föreslås bl a, att 
ning att förbunden skulte innebä man skall ta det lugnt och i stället 
ra dödsstöten för de små före sikta på förbundsbildning enligt 
ningama. Tvärtom bör det finnas FV:s sektorlndelning. 
utrymme för fler föreningar, t ex i 
Västerbotten och Norrbotten • • De kritiska föreningarna 
med därstädes rådande stora hävdar bl a, att en ny Instans krä
avstånd. ver fler funk1ionärer, att det kom

Martin ÖstJund , Örebro FVf, mer att krävas dyrt avlönad per
undrade om förbunden kommer sonal på kansliema samt att för
att fördyra verksamheten. Han eningama blir "papperskonst
fick svaret, att merkostnaden ruk1ioner, som riskerar tyna bort 
preliminärt har beräknats till i skuggan av förbunden". 
200.000 kr. Anders Jegeman, Gotlands FVf tycker Inte den 
Norra Småland, ansåg att da har något att vinna på att blida 
gens organisation måste föränd förbund med fastlandsförening
ras om FVRF skall "hänga med i arna inom F13. Skåne och 
tiden". Stockholm anser sig stora nog 

- Reglanförbunden kommer att bilda egna förbund. Gästrike 
att lyfta av föreningama en mas och Folkare vill vara kvar under 
sa administration och samman F16. 
trädesbyråkrati, sade han. En del Förbundsordf Olle Karleby 
funktionärer kan därmed frigöras och styrelsens ordf Sven Kam
och ägna sig åt det de helst viII , sen betonade styrelsens försikti
dvs utbildning av sig själva och ga hållning i frågan. Inga beslut 
andra är fattade, utan planerna skall I 

- I sydöstra Sverige har vi tre lugn och ro få mogna i förening
fullbemannde styrelser. En orga- ama. • 

c 



E/vs AlVhuJt blev i höstas den 
andra kvinnliga styrelseordfö
randen när hon tog över klubban 
I Västgöta-Dals FV efter Gösta 
"08" Karlsson. Ella, som tidigare 
varit sekreterare I föreningen, 
fick vid stämman FVRF:s tör
tjänstmedalj I silver. 

Am/e Lundholm från Sala FVf är 
en färgstark flicka på mer än ett 
sätt. Hon är florist och hade de
korerat stämmolokalen med ett 
par fantastiska blomsteruppsat
ser i blått och gult. Tidigare har 
hon varit suppleant I fÖrbunds
styrelsen, nu blev hon ordinarie 
ledamot. 

,., ..... ." 

Damema gick sina egna vägar 
medan "gubbarna" och de kvinn
liga ledamötema satt på stäm
ma, I utskott eller kontaktmöte. 
En guidad tur till domkyrkan och 
idylliska gamla Unköping samt 
kaffe med dopp stod på damer
nas speciella program. 

II •• 11 . 

Rygvspenmuseum på Malmen 
var populärt utflyktsmål före 
stämman. MuseichefAxel Carle
son berättade med humor och 
entusiasm om sina "svindlande 
affärer" med flygplan eller delar 
därav. Resultatet: Ett av världens 
förnämsta museer I sitt slag! 
FVRF tackade för sig med en 
penninggåva. 

FVRF siltter måJet hÖ9t för 
1988/89 års verksamhet: Oka tll/ 
12.000 medlemmar och 2.000 i 
utbildning. Bland de sistnämnda 
siktar man på 100 fullföljda be
fordringskurser, 300 omskolade 
i luftbevakningstjänst. 20 ba
stroppsförstärkningskurser och 
10 krigsförbandskurser. 

Bengt-Olof Kallberger är full
mäktiges ordförande och den 
som välkkomnade FVRF till 700
åriga Unköplng. logiskt att för
lägga en stämma till platsen, där 
flygets vagga stod. tyckte han. 

De f6rsta vämpl/lctJgs sleo/
cheferna ur FVRF:s egna led 
kommer att tjänstgöra vid Kö
pingsvlks kursgård på Öland I 
sommar. Vpl löjtnantema Roy 
JildenstAhl (Örebro) och Jan Ny
ström (Sundsbruk) skall ba
sa för var sin tvåveckorsperiod 
vid sidan om övlt Karl-Erik Nils
san (Fl7) som kommer att kon
centrera sina krafter på utbild
ningen. 
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FVAF hederssköld tilldelades: 

Olle Karleby. Stockholm. 

Bertil Kolmodin. Uppsala. 

CFV Sven-Olof Olson, Bromma, 

Jämtlands FYf (40 M. 

Kalmarsunds FVf (40 M. 

Malmens FVr (40 år). 

Stockholms FVf (40 år) . 


FVAF förtjänstmedalj i guld: 

Hans Fallström. Stockholm, 

Gunnar Hovgard. Karlsborg, 

Anders Jegeman. Växjö. 

Bo Johansson. Haverdal. 

Holger Karlsson. Unköping. 

Eric Undeberg. V Frölunda. 

CFV Sven-Olof Olson. Bromma 

Bertil Ström, Vellinge. 

Martin Östlund. Kumla. 


FVRF förtjänstmedalj I silver: 

BirgittaAndersson. Solna. 

Ella ArVhull. Trollhättan, 

Kaj Boberg. Växjö. 

Gillis Edman. Tibro, 

Curt Eklöf. Knivsta, 

Maj-Us Engström. Sala. 

Eddie Granquist, BAstad, 


Aldrig har s~ m~"Ba kvinnor hi/m
nat i fYRf:s utmarlrelseregn. Fr v: 
Birgitta Anckrsson, Stockholms 
fYf, Am;e Lundholm, Sala FVf, 
Marianne Johansson, Värmlands 
fYf, Mai-Lis [ngstrOm, Sala FVl, 
samt Lena Samuelsson och fila 
Arvhult, MeJa ViJslgölaJDals FVf. 

, medaU

regn , 


Lars Gunnarsson, Karlsborg. 

Åke Greberg. Västervik, 

Arthur Hedbom, Rönninge. 

Rolf Hertler. Malmö. 

Ingemar Johansson. Örebro. 

Gösta Karlsson. Trollhättan. 

Per-Erik Lundberg, Västerås. 

Börje Nenner. umeå, 

Thomas Nyberg. Gävle. 

Jan Nyström. Sundsbruk, 

Mandor Näslund, Luleå. 

Kurt Pettersson, Mönsterås, 

Inger Roos. Urshult, 


- Tack Olle! p~ 11 FVf:s vägnar 
uppvaktade Tore Bertilsson den 
ilvgJende lörbundsordförandef/ 
med en tenf/servis. Sven KamSM (i 
mitten) :Jr b yna vittne. 

Martin Sandström, Sundsvall . 
Åke Thömer. örebro, 
Raymond Winje, Skövde. 

FVRF förtjänsttecken: 
Olle Karleby. Stockholm, 
Stig Andersson, Västerås, 
Tore Bertilsson, Söderhamn. 
Stig-Olof Carlsson. Unghem. 
Anders Dahlgren. Luleå. 
Bengt-Olof Franzån. Unköping. 
Kenneth Haraldsson. Unköplng 
Gustav Hjertsson. Älvsjö. 
Beme HultIn. Partille. 
Curt Israelsson. Stockholm, 
Marianne Johansson. Karlstad. 
Gustav Karlsson. Umeå, 
Åke Karlsson. Umeå. 
Bertil Klerestig. Unköping. 
Bemt Kriiger. Umeå, 
Bö~e Larsson. Luleå. 
Arne Undberg. Billingsfors, 
Leif Undholm, Unköping. 
Amle Lundholm , Sala . 
Göran Nllseryd, Mantorp. 
Anders Nilsson. Västerås. 
Kurt-Rune Roos. Mönsterås. 
Lena Samuelsson. Trollhättan. 
Bengt Sjöström, Udköping. 
Tomas Siggelln. Västerås. 
Urban Stuväng. Kungälv. 
Gunnar Söderberg. Tultinge. 
Gunnar SöderlInd. Stocksund. 
Kenneth Thunell . Västerås. 
Olov Widbäck, Uppsala. 





Exempel på bildgeneratorpresentation. 

Exempel på ytteckning. 
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Vid Saab-Scanias flygdivision i Linköping pågår 

sedan några år utvecklings- och utprovningsar

betet med lAS 39 Gripen för fullt. Simulatorer 

spelar en viktig roll. Vid den välutrustade simu

latorcentralen finns två större Gripen-simulato

rer tillsammans med en mindre programutveck

lingsstation. De har till en början främst använts 

för utveckling av presentations- och manövre

ringsfunktioner, dvs snittet mot flygföraren. 

Men vartefter de olika flygplansystemen växt 

fram har verksamheten alltmer gått över på sy

stemsimulering i formerna programkontroll, ut

vecklingssimulering och slutligen uppdrags- och 

stödsimulering. 


Artikelfoto: ÅKE ANDERSON 

Simulatorer i utveckling... 


Chef för 
simulatorcentralen 
SAAB-SCA NJA AB 

Den simulator som först togs i 
bruk för utvecklingsarbetet med 
JAS 39 Gripen var den s k PM-si
mulatorn, som invigdes redan års
ski ftet 82/83. PM står för presenta
tion och manövrering. Denna si
mulator används sålunda för ut
veckling av bildunderlag och bak
omliggande funktioner för de 
elektroniska indikatorerna, sikt lin
jesindikator SI, flygdataindikator 
Fl, multi sensorindikator MI och 
taktisk indikator TI, samt för ut
veckling av styrspak och system
handkontroll med tillhörande 
knappfunktioner. (Bild A.) 

PM- simulatorn har i Gripen-fal
let dessutom fått en vidgad roll 
som huvudprovstation för styrsy
stemutvecklingen. Detta innebär 
att den används bl a för utveckling 
av styrlagar och arbetsdata för det 
elektriska styrsystemet. Den kan 

då antingen köras fristående eller 
sammankopplad med endera av 
två riggar, en sk skakrigg eller hyd
raul- och styrsystemriggen. Skak
riggen är som namnet antyder en 
rigg med häv- och tipprörelse för 
dimensionering av styrsystempa
rametrar vid flygning på låg höjd i 
kraftig turbulens. I hydraul- och 
styrsystemriggen ingår hela hyd
raulsystemet måttriktigt utlagt 
med rörelse- och viktriktiga roder, 
klaffar och landställ. Vidare ingår 
en prototyp av det elektriska styr
systemet, ESS. 

Vid "flygning" med den kom
pletta PMHS-uppkopplingen kan 
alltså förare sitta i PM-simulatorns 
kabin och genomföra uppdrag 
från start till landning med styrsy
stemet fungerade i form av proto
typhårdvara. I början av 1987 har 
man gått ett steg längre och kopp

20 



BIIdB. 


BildA. 


lat det första provflygplanet 39-1 
till PM-simulatorn för fullständig 
utvärdering av styrsystemfunktio
nen före första riktiga flygning se
nare i höst. 

• • Supermini och snabba bi/d
generatorer. - PM-simulatorn be
står aven måttriktig Gripen-kabi n, 
en provledarstation, en mycket 
kraftfu ll superminidator samt 
snabba bildgeneratorer och an
pas sningselektronik mellan de oli
ka delarna . (Se blockschemat, 
bild B.) 

Kabinen innehåller frontpanel, 
sidopaneler och stolattrapp. På 
panelerna finns de viktigaste indi
ka torerna och manöverorganen, i 
övrigt är kabinen starkt förenklad . 
När en simulator byggs i ett tidigt 
skede av flygplanutvecklingen 
finns givetvis inga flygplanappara



Bild C. 

punktsnavigering, samband, und
vikande av hot , anfal[ och vapen

du bbeldatorsystem av fabrikat 
Gould Den 

ter framme för användning. Detta 
innebär att förutom de delar som 
normalt simuleras, t ex flygplanets 
mekanik , aerodynamik och mo
tor, måste också bildprocessorer 
och indikatorer för presentations
systemet: styrsystemets mekanik 
och elektronik, navigeringssyste
met och radarn simuleras med 
hjälp av generella datorer, bildge
neratorer och monitorer. 

Som simuleringsdato r används 
en Gould Concept 32/8780 s k su
perminidator, en av marknades 
absolut snabbaste datorer alla ka
tegorier. Med dubbla processo
rer, flytta Isen heter och multiplika
tionsacceleratorer klarar den 10 
MFLOPS (miljoner flyttalsopera
tioner per sekund)! Datorn har 
också en mycket snabb maskin
buss som också kan användas för 
in/ut-enheter, varför den är myck
et lämplig för flygplansimulatorer 
och liknande realtidstillämpning
ar . 

För generering av bilder på de 
elektroniska indikatorerna an
vänds tre mycket snabba bildge
neratorer av typ Megatek 7200. 
Dessa kan alstra både vektor- och 
rasterritade bil'der av den typ som 
krävs för Gripen. Generatorerna 
matas med data och instruktioner 
från simuleringsdatorn . FÖr att yt
terligare förstärka kapaciteten an
vänds en arrayprocessor typ FPS 
AP120. På kabinen sitter ett visu
ellsystem bestående aven 26
tums färgmonitor och en kollime
ringslins för alstring av omvärlds
bild såsom terräng, landningsba
na samt mark-, sjö- och luftmål. 
En specialbyggd ytgenerator ritar 
upp bilderna . 

• Provledarstationen (bild C) in
nehåller samma indikatorer och 
instrument som kabinen samt 
organ för provstyrning, må [st yr
ning och liknande. Den innehåller 
också utrustning för tal- och bild
~ommunikation med kabin och 
riggar samt registreringsstyrning 
för skrivar- , databand- och video
bandregistrering. 

Anpass ningselektroniken slut[ i
gen innehåller analoga och digita
[a in- och utgångar från datorn 
med nivåanpassningar, anpass
n i ng för flygplanets databuss av 
typ 1553, videomixers och lik
nande utrustning för att knyta ihop 
de olika delarna till en fungerande 
simulator. 

• • Systems;mu/ator för upp
drags- och stöds;muler;ng. (Bild 
D.) - Under 1985 togs ännu en si
mulator i bruk kallad JAS 39 Sy
stemsimulator eller SYSIM (om
nämnd i FV-Nytt 1/86). Den an
vänds, förutom verifiering av pre
sentations- och manöverfunktio
nerna, även till utveckling av övriga 
funktioner som primärdata och 
navigering, sambandsfunktioner 
inkl stridsledning samt radar-, 
motmedels- och vapenfunktio
ner. I senare etapper har ful[stän
diga uppdrag med start, bryt

leverans samt hemflygning och 
landning kunnat genomföras. 
Vidare kommer ~YSIM liksom 
PM-simulatorn att användas för 
stödsimulering under hela flygut
provningen av Gripen-systemet. 

Kabinen i systemsimulatorn är 
så gott som helt typriktig med alla 
delar fungerande. SYSIM innehål
[er i motsats till PM-si mulatorn 
många av Oygp[anapparaterna i 
form av funktonsmodeller eller 
prototyper . Sålunda finn s system
datorn SD, presentationssystemet 
EP , styrsysteme[ektroniken ESS 
och anpassningsenheterna AFPL 
och AVAP med i simulatorn. De är 
sammanknutna på ett helt flyg
planenligt sätt med ett flertal data
bussar typ 1553. Flygradio- och 
data[änkhårdvara liksom delar av 
radar- och motmedelssystemen 
kommer att ingå i simulatorn. En 
mycket viktig funktion för system
simulatorn är den dynamiska pro
gramkontrollen DPK, innebäran
de kontrol[ av programvaran i de 
många datorer som ingår i flyg
p[ansystemen. Kontro[[en sker un
der mycket verk[ighetslika förhål
[anden och kan naturligtvis inte 
ske i luften av tids- och säkerhets
skäl. 

SYSIM har en simuleringsdator 
av samma typ som PM-simulatorn 

och i huvudsak samma typ av an
passningselektronik. Simulatorn 
är också sammankopplad med 
programutvecklingssystemet för 
flygplandatorerna, kallat PUS80, 
så att det är lätt att ändra, plocka 
om och ladda om program i da
torpro totyperna . 

• • Långt ;n på 2000-ta/et. 
Systemsimulatorn skall fungera 
under hela Gripen-systemets livs
tid, dvs långt in på 2000-talet. 
Detta innebär flera utbyggnader 
och moderniseringar. Planerade 
utbyggnader är ett avancerat visu
ellsystem för det centrala synfältet 
samt en jaktstridsomvärld av 
domtyp för jaktsystem- och taktik
utveckling. Avancerade vapensi
muleringar för integration av at
tack- och jaktrobotar ingår i pla
nerna. 

Hårt pressade tidplaner och 
lång beräknad [ivslängd stäl[er 
mycket stora krav på rationell ut
veckling av modellprogramvara 
samt rationellt mjuk- och hårdva
ruunderhåll i simulatorerna. För 
programutvecklingen används ett 

typ PN9000/8750 . 
ena datorn arbetar i rea Itids ope
rativsystemet MPX liksom simula
torerna , medan den andra använ
der det mer användarvänliga 
UNIX. Programutveckling, filhan
tering och liknande användarnära 
funktioner ligger under UN[X, 
medan ihopplockning, länkning 
och laddning sker i realtidsmiljö. 
Även programutvecklingen för 
systemsimulatorerna för Aj/S och 
JA 37 , som har överensstämman
de datorer, sker i samm2 utveck
lingssystem . Alla simulatorer är 
kopplade till detta med ett paral
lellbinärt nätverk typ SELNET för 
snabb ledning efter ändringar. 

• För att hålla tillgäng[igheten 
hög har man vid Saab-Sca nias 
fl ygdivision en egen serviceorga
nisation för både datorer och sy
stemprogram . Med hjälp av test
program och reservkortsatser lo
kaliseras fel till kortnivå. En s k IC
testare för provning av integrerade 
kretsar sittande kvar i kortet an
vänds med mycket gott resultat för 
att hitta felaktiga komponenter. En 
komplett testdator finns ock så för 
slutprovning av reparerade kort 
samt för utprovning av nya och 
ändrade systemprogram utan 
störningar för simuleringsverk
samheten. • 

Bo Samuelsson 
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Foto: Åke Anderson. 

(Se lren sid 32/} 

T v: Simulering av flygning med 
JAS 39 på låg höjd i turbulent luft 
samt systemmanövreringar un
der svåra förhållanden görs i en 
s k skakrigg. - Nedan t v + t h: 
Gripen-prototyp 39-1 under slut
montering. Färdig 87-04-26. 

Foto: Johnny Lindahl & Åke Anderson 23 



HANS ARNEAv 
JOHANSSON 

abelvä er ta • on 


-

Ericsson Radio Systems har på uppdrag av Försvarets Mate
rielverk (FMV) framtagit en funktionell prototyp av trans
portabel väderstation. Den nya väderstationen skall snabbt 
och effektivt bl a mäta höjd- & markvindar, molnhöjder, 
lufttryck, luft- & ban tempera turer, fuktighet samt varna för 
isbeläggning. i:r Den transportabla väderstationen är av
sedd ingå i Bas-90-systemet. Projektet går under arbets
namnet "V ÄD-OBS-90". Enheterna avses under fred an

vändas som varningsstationer. 

Arbetet har letts av en arbetsgrupp under plan uppställda tak tiska/o perat iva krav 
ledning av FMV:Anlägg och i medverkan skall samtlig meteorologisk utru stnirg 
med bl a FSlVädplan Enligt av FSlVäd- rymmas på en sl äpvagn med en totalvikt 
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Rörlig meteorologisk enhet 
för mätning av: 

L 	 Höjdvind 20--400 m MINISODAR 
Vertikalvind " PROTOTYP 
Vindskjuvning " 

2. 	 Molnhöjd 10-1000 m MINI-lASER 
PROTOTYP 

3. 	 Markvind 2-9m VALBAR 
4. 	 Tryck QFE, QNH, BARO

QFF CENSORER 
5. 	 Temp 3 olika 

nivåer 
6. 	 Fuktighet 
7. 	 Daggpunkt 
8. 	 Isbeläggn- PROTOTYP 

varnare 
A. Insamlings- och beräkningsdatorför pre

sentat ion av valbara medelvärdesbildningar 
för samtliga parametrar i 14 olika presenta
tionsformat. 

B. 	Dynamisk uppdatering. 
C. 	2 x 10Mbyte minne för lagring av informa

tion för senare bearbetning. 
D. 3 st Floppy-disk för inmatning av valbara 

program. 
E. 	 Fjärrstyrd modemöverförd information. 
F. 	 220 V nätanslutning, 12 V batteri reserv 

(12 tim). 
G. Reserveiverk 220 V. 

av max 1300 kg. Detta för att bl a möjlig
göra transport med ordinär personbil. 

Tid för upprättande av totalfunktion är 
maximerad till tio minuter. 

FREDS- OCH KRIGSBASERING: 
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Konventionella utrustningar för bl a 
mätning av höjdvinden mellan 20-400 m 
samt molnhöjd har så stora dimensioner 
och vikter att de inte kunnat användas i 
detta transportabla koncept. Speciella 
kravspecifikationer har därför framtagits 
med tonvikt på bl a låg vikt, höga prestan
da och kort upprättandetid, s k minikon
cep t. 

Den transportabla väderstationen (bild 
1) är bestyckad med mätutrustning enl 
bild 2. 

•• I prototypversionen av V ÄD-OBS
90 presenteras informationen på en bild
skärm valbar över ett tangentbord och re
gistrerad på en printer (bild 3). 

Från tangentbordet kan operatören 
välja olika presentationsformat samt bl a 
parametersätta minisodarn. 

Prototypen har under hösten 1986 tes
tats vid Ringhalsverket i Varberg mot där 
befintliga mastsensorer och 	 "S tor-SO
DAR" . Ringhalsverket ställer i egenskap 
av kärnkraftsindustri mycket höga krav på 
precision och mätnoggrannhet. 

Resultaten är f n under slutlig utvärde
ring, men preliminära resultat visar god 

flOTTilJ-flYGPlATSER 

samt 
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överensstämmelse med vid Ringhalsver
ket befintliga sensorer. 

Funktionssäkerheten har under testpe
rioden varit synnerligen god och tillfreds
ställ ande mätningar har kunnat registre
ra s på sa mtliga parametrar trots vindstyr
kor över 20 m/sek och för övrigt synnerli
gen ogynnsamma väderförhållanden. 

Prototypen provades nyligen under 
vinterövning vid flygbas. Därefter vidtog 
speCificering för serieproduktion. 

• Flera nationella, civila myndigheter 
bl a Vattenfall, Kärnkraftindustrin och 
FOA - har visat stort intresse för projektet. 
Då denna speciella teknik betraktas ligga 
på framkanten av utveckling av meteoro
logiska system har även stort internatio
nellt intresse kunnat noteras. 

Då stationen är utrustad med fjärrstyrd 
modemöverförd information utgör den, 
som transportabel varningsstation, ett 
värdefullt komplement, till befintliga sta
tion ära vädersystem . 

Stationen kan dessutom vara ett bra 
hjälpmedel vid miljöövervakning i städer 
och vid indu strier samt utgör ett enkelt 
kommpletterande hjälpmedel vid t ex 
prospektering av vindkraftverk . • 
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Folo : Kjell Siggelin 

Frivil/igåret 1986-87: 7 

Våra 
fririlliga

våmlllikliga 

Flygvapnet behöver självklart yrkesbefäl i 
sin krigsorganisation, Men vi behöver 
också reservofficerare och värnpliktsoffi
cerare som chefer för våra förband, 
Den frivilliga befälsutbi ldningen utgör 
därvid ett viktigt komplement till den obli
gato riska befälsutbildningen av värnplik
tiga, 

Denna frivilliga resurs måste tillmätas 
en stor betydelse , Motivationen är alltid 
rög hos dem som gör någonting frivilligt. 
Och därmed blir också resultatet i allm än
het gott. 

Det är framförallt värnpliktiga som har 
trivts hos oss under sin grundutbildning 
som återvänder frivilligt för att antingen 
genomgå kompletterande utbildning (ny 
taktik , ny materiel, osv) och befästa eller 
förbättra sina kunskaper genom frivilli g 
repetitionsutbildning - för att därmed bli 
duktigare i sin krigsbefattning. En del vä l
jer också att en gagera sig i frivillig beford
ringsutbildning och därmed ta på sig mer 
ansvarsfyllda uppgifter i vår krigsorgani
sat ion. 

Många värnpliktiga vä ljer också att fri
villigt bli omskolade tillluftbevakare, 

Flygvapnet behöver för fredsverksam
heten ett så stort antal värnpliktiga att per
sonalbehovet för krigsorganisationen in
om vissa tjänstegrenar (flygp lan- och va
penmekaniker, radarobservatörer, m fl ) 
ganska snart är fyllt. De tidigast utbildade 
får då lämna plats för de senast utbildade, 
Detta innebär att många, som gjort sin 
värnplikt i Flygvapnet, då kommer att 

överföras ti ll andra uppgifter inom total
försvaret - ofta till Armens lokalförsvars
förband , hemvärnet eller civ il försvaret, 

•• Omskolning- Inom luftbevakning
en behövs det personal med flygmiljö
bakgrund , Ingen grundutbildning sker av 
värn pliktiga i luftbevak ning , Det är därför 
angeläget att int ressera just dessa" överta
liga" värnpl ikti ga för att stanna kvar hos 
oss, Vi kan genom frivilligutbildning om
sko la dem tillluftbevakare, Ett mycket 
stort antal sådan a värnp liktiga har också 
genom årens lopp kommit att stanna kvar 
som luftbevakare hos oss, Genom frivillig 
befordringsutbildning har en del av dem 
även avancerat till befä l i luftbevakni ngs
kompanierna, 

Omskolning sker huvudsakligen som 
loka l utbildning i flottiljernas regi, - En 
förutsättning för att få omskolningsutbild
ning på detta sätt är att man är medlem i 
FVR F, Den flygvapenförening, som ska ll 
rekrytera till om skolningskurser, får ge
nom flottiljen uppgift på vilka värnplikt iga 
som är aktuella, Man ka n på detta sätt gö
ra en selekt iv rekrytering. 

Omskolningen är klar efter ci rka 30 
ti mmars undervisning och prakt iska öv
ningar, Den genomförs normalt som 
kvälls- eller veck oslu tskurs. 

Efte r omskolningen krigsp laceras den 
värnpliktige som luftbevakare vid någon 
luftbevakningssta tion , ofta i närh eten av 
sin hemtrakt. Detta bidrar verk sam t till att 
luftbevakn in gskompan iern a kan hållas 

fyll da med lokalt rekryterad personal. 
En faktor av väsentlig betydelse för luftbe
vakninge ns mobiliseringsbered skap, 

•• Kompletterande utbildning. - För
utom om skoln ing sker också en betydan
de kompletteringsutbildning av fri vi lliga 
värnpli kti ga , Den är inriktad mot tjänste
gren s- och krigsbefattningsanknuten ut
bildning inom verksamhetsområden , där 
krigsfunkt ionens krav är höga och där det 
bedöms föreligga brister, Den omfattar 
vanligen vapentjänst , skytte, ledarskap 
och andra allmänmilitära äm nen samt 
försvarsupplysn i ng. 

•• Befälsutbildning - som sker frivil
ligt , - För att få påbörja frivillig befälsut
bildning måste man ha lägst vitsorde n 
X77 från den militära grundutbi ldningen 
eller från den sen aste ob ligator iska re pet i
tion sutbi ldningen (KFÖ) 

I den frivilliga befälsutbildningen av 
värnp liktiga ingår sex befo rdrin gskurser 
(Bk): Furirs- , överfurirs- , sergeants- , fa n
junkare-, fänr iks- och löjtnantskurs. 
Den högsta grad en vä rnpliktig kan upp
nå genom att utbilda sig fri vi lligt är alltså 
löjtnant, dvs officer i nivå 6 (plutonchen. 

I en befordringskurs ingår tre o lika ske
den : 

1) Ett allmänmilitärt skede (A-skede) 
med vapentj änst, bevaknin g, försvar, 
ABC-tjänst osv, A-skedet har ge me nsamt 
innehåll för alla tjänstegrenar . Innehållet 
stegra s i de olika befä lskursern a, A-skedet 
omfattar två vecko r - med und antag: A
skedet för blivande fänrikar är sj u veckor. 
Det genomförs på FO HS (F14/Halmstad) 
gemensamt med blivande försvarsmeteo
rologer, Kursen ka llas för VOK AU (Värn
I i ktsofficersku rs, all mänutbild n i ngsske
det). 

2} Ett befattningsskede (B-skede) där 
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man specialutbildas i sin egen tjänstegren 
(markförsvar, transport, luftbevakning, 
osv). B-skedet är på två veckor och ge
nomförs so m cent ra l kurs på någon av 
FBU s kursgårdar. - För dem som går B
skede för att bli fanjunkare elle r löj tnant 
bes tår skedet i att antingen tjä nstgöra som 
in struktör vid kurser fö r frivillig befälsut
bil dning - alltså att instruera yngre kamra 
ter - eller också som fackman och utbil
dare för värnpliktiga un der grundutbild
ning vid flott iljen . 

3) Ett tjänstgöringsskede (T-skede) där 
man p ra ktiskt får v isa vad man har lärt sig 
och bedömas om man är lämplig för 
krigsplacering i den befattning som man 
utbild ar sig för. Längden på T-skedet vari
erar mellan de olika befä lskurserna. Fän
rikskursen har det längsta T-skedet (fem 
veckor). Det mo tsva rar yrkes- och reser
vofficerar na s FU -skede och ska ll fullgöras 
som praktisk tjänst vid flotti ljen i den 
tj änstegren man är utbildad för. Mening
en är då att den blivande fänriken bl a 
skall vara arbetsledare för värnpliktiga un
der grundu tb ildning. 

Önskemå let är egentligen att en KFÖ 
skall ingå i T-skedet. Men då antalet KFÖ 
har minskat under sena re år, måste tjänst
gör ing i fredsbefattning vid flottiljen kun
na få ersätta en KFÖ . Ansvarsområdes
cheferna bör dock gö ra ansträngningar 
för att den blivande fän riken ska få delta i 
åtm in stone en men hel st flera övningar av 
annan utformning än KFÖ (t ex "StrilÖ 
luft", " StrilÖ mark", osv) under sitt T-ske
de. 

•• Instruktörsutbildning . - En officer 
ska ll både vara chef och fackman - men 
också kunn a utbilda dem han är chef för. 
I be fälsku rse rna för överfuri r, fanjunkare 
och löj tn ant ingår därför ett instruktörs
skede (I-skede) i stä llet för ett T-skede. In
struktörsskedet är på två veckor. 

U nder l-skedet få r eleverna teoretisk 
undervi sning varvad med prakti sk in
struktörstjänst. Modern ledarskapsutbild
ning ingå r i kursen. I-skedet genomförs 
all tid som central utb ildnin g vid någon 
kursgård. Viss del av l-skedet kan göras 
gemensamt med b livande in struktö rer ur 
avtalsorganisationer (lottor, bilkårister). 

•• Kvalitet går före kvantitet. - Det 
ställs höga krav på dem som v ill bli chef, 
fackman och utbildare i vår kr igsorgani
sat ion . Utbildningen av vä rn p liktso ffice
ren är kort - men intens iv. Med en positiv 
inställning hos den friv illige att göra sitt 
bästa skapas goda förutsä ttningar för att vi 
tillsammans ska lyckas i våra ansträng
ningar - att upp nå den kva litet hos vårt 
värnpliktsbefäl som vi kräver. 

Men det är inte enba rt vi i Flygvapnet 
som ska ställa krav. Den värnpliktig som 
engagerar sig friv illigt ha r lika stor rätt att 
ställa krav på oss i Flygvapnet. Att vi hel
hjärtat stödjer och hjälper honom i hans 
strävan att bli ytterligare en stark län k i 
den kedja som bilda r helheten i vår krigs
organisation. 

Finlands president Mauno 
Koivisto har förlänat CFV, ge
nerallöjtnant Sven-Olof Ol
son, Storkorset av Finlands 
lejons Orden. 

Orden överlämnades den 7 
april 1987 i Helsingfors av 
Finlands överbefälhavare, ge
neral Jaako Valtanen, i när
varo av bl a Sveriges ambassa
dör i Helsingfors, Knut Thy
berg, chefen för Finlands flyg
vapen, generallöjtnant PertIi 
Jokinen samt svenske försvars
attacheen, överste J-Ä An
dersson i Helsingfors. 

Storkorset har tilldelats den 
svenska flygvapenchefen som 
erkänsla för bistånd till det 
finska flygvapnet, bl a i sam-

I för ra numret (1/87) av FV-Nytt ställde 
Torsten Ande rsson åtta angelägn a frågor 
till åtta FVRF-värnp liktiga so m ägnat lång 
tid och stort intresse åt frivillig befäl su t
bildning. I dera s svar kan man spåra be
svikelse över att deras insa tser inte alltid 
har uppskattats på det sätt de har rätt att 
vä nta sig. Att de inte alltid får möjlighet att 
ax la det ansvar som de är beredda att ta. 
At t de inte alltid ges den kr igsp lacering 
so m deras utb ildning har syfta t till. 

Så får det naturligtvis inte vara . För att 
avancera från menig till värnpliktig fänrik 
åtgår minst 40 veckor på "skol bä nken " . 
Eller om man så vi ll , tio års lagstadgad se
mester (oc h man använder i regel sin 
semster till fr ivilligutbildning). Ja, då mås
te det finn as ex traordinära skä l för att inte 
ta till vara denna re surs på det sä tt som 
den frivillige förväntar sig. 

•• Vi som är fast anställda i Flygvapnet 
måste vinnlägga oss om att ta väl hand 
om våra frivilliga. Vi måste få dem att kän
na att de är en av oss! De måste få känna 
att de har en v ikt ig uppgift i vå r krigsorga
nisa tion . Vi mås te få dem att trivas hos oss 
och därmed in spirera dem till ytterligare 
insatser till fromma för vå ra kri gsförba nd 
- för vårt Fl ygvapen l - Låt oss kraftfullare 
gå in fö r detta! • 

C FS/Friv 

band med moderniseringen 
av stridsflygplanet J 35 Dra
ken, som finns i Finland på två 
divisioner. 

Utmärkelsen är att betrakta 
som en viktig symbolisk hand
ling rörande det nära samban
det mellan det finska och 
svenska FV samt också en 
symbol av tacksamhet mot 
HElA det svenska FV. 

Generallöjtnant Sven-Olof 
Olson avlade officiellt besök 
vid finska flygvapnet 7-10 ap
ril. CFV har bl a under besöket 
flugit det finska turboprop
flygplanet Redigo samt Hawk, 
som är ett skolflygplanl'ad
vanced trainer' och tillika lätt 
attackflygplan. • 

Chefsbyte 

vid F5 


Regeringen har genom full
makt utnämnt y rkesoffice
ren och överstelöjtnanten i 
Flygvapnet SVEN SJÖ
LlNG att fr o m den 1 april 
1987 vara chef för Krigsflyg· 
skolan (F5) och överste 
Flygvapnet. - Sjöling efter
trädde överste Per Johan 
Widmark, som avgått med 
ålderspension. 

i 
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En månad före jul in
vigdes F4:s nya rädd
ningsstation. Den är 
inrymd i en äldre 
hangar som om- och 
tillbyggts för att klara 
den nya funktionen. 

Utrymmen finn , nu för att samlat 
:,Llnna bedriva utbildning samt 
vind och underha ll P:l fordon och 
materiel samtidigt som räddnin gs· 
beredskap upprätthålls. All 
brand- och räddningsmateriel ink l 
fordon (t idigare utspridda inom 
flottiljområdet) har ocksJ kunnat 
sammanfö ras under ett tak . Dess
utom finns förläggning, utrym
men, så att räddningsstyrkan kan 
vila några timmar mellan land· 
ningarna på nätterna. (På Frösön 
är räddn ingsstyrkan gemensam 
för såväl den militära som den ci
vila (fygverksamheten.! 

För personalen har arbetsmiljön 
och förutsättningarna för att kun
na bedriva en rationell och effe~ti v 
verksamhet förändrats radikalt. 

Den gamla räddningsstationen 
var trån g och nedsliten. Den gav 
ett deprimerande intryck. Där 
fanns inte mycket utrym me för nå
gon annan verksa mhet än att sitta 
i beredskap (två små rum om ca 
10 m!). Dåliga sanitära och hygie· 

niska för h ~ l l anden var också al l
va rliga anmärkningar från yrkes
insppkti onen. Därtill kom den ef
ter hand utökade civila flygverk
samheten som medförde krav på 
utrymmen för utspisning och vila. 
Numera omspä nner den civ il a 
flygtrafiken 18-19 timmar av dyg
net inkl nattpostfl yg fyra nätter i 
vecka n. 

Den nya stationen är resultatet 
av ett idogt och enträget arbete av 
personalen i beredskapsplutonen. 
M ånga förslag har fört s fram men 
av olika skä l förkastats. Det slutli
ga förslaget fick en bred uppslut
ning inom basenheten. Det bygg
de på omfördelni ng av förråd och 
byggnad sprojekt samt loka ler för 
utbi ldning m m. Därför blev netto
kostnaden för at t bygga sta tionen 

inte högre än 700 000 kr. Total
kostnaden sta nnade vid 2,3 miljo
ner. • 

Hans Mikaelsson 

Vid F4/SeNN genomfördes i fjolvintras en re
petitionskurs i al/män sambandstjänst för sek
torns sambandsofficerare. Kursen indelades i 
två avsnitt. Första veckan ägnades åt teoretiska 
genomgångar - huvudsakligen i lektionssal. 
Först snuddade vi vid al/män försvarsutbildning. 
Lektionerna fortsatte med att orientera om ny
heter inom sambandsfacket - t ex mi/tex, MFC, 
Tal-, bild- och datakrypto, Milpak, Milfax, PCM, 
upprättandegrupper, oprumsfjärrskrift, ny bas
radio, Väder 80 m m. 

Vi tog även cha nsen att informera 
om FV:s nya basfilosori - Basbat 
85 oc h Flygbas 90. Dessutom tick 
kursdeltagarna vid hori,onten 
skön ja StrilC 90. Sambandsfac
kets ställning och framtida eventu
ella orga.'l isati on berördes ävenså. 

Den andra vec kan ägnades at 

en rundresa i sektorn. Vi besökte 
då ett anta l anläggningar. Anl ägg
ningar som vi under den gångna 
veckan talat om och som nu kun
de studeras på nära håll. 

En av hÖjdpunkterna (speciellt 
fö r "sydlän ningarna" i sä llskapet) 
var , då v i på väg till uom pa en bas 

ham nade i en hjord renelr , som 
hade sa tt sig i sinnet att korsa var 
färdväg under 90°-v inke l. Det 
känns förvisso rätt udda att finna 
sig omsl uten aven 1000-hövdad 
renhjord! Renar åt all a håll-fram
för , bakom och åt sidorna. Rena 
snurren. Ett är säkert: Renar har 
förvisso inte bråttom när de förfly t
tar sig ll Men även en renhj ord har 
si nt-a ) ände(-ar) och till slut kom vi 
igenom och ku nde fo rtsätta . 

Färden gick norrut. Nii r vi var 
som längst ute i vildmarken be
fanns där ligga en by. T ill allas va r 
oförs tällda överraskning medde
lade en av vå ra reservare att detta 
var han s födelseplats på jorden. 
(Han bor och jobbar nu i Skil ne l ) 
Vidare kunde han meddela att det 
i byn fan ns två rörelseidkare - en 
bilverkstad och ett hembageri 
med kafe - alla andra va r "anställ
da" i SPV (S tatens Pen sionsverk) 

Att det finns initiativkrah hos vå
ra re serva re fick vi belägg fö r, då 
nämnde reservofficer v id lika 
nämnda kafe ordnat fika lör hela 
sä ll skapet , som han bjöd på . Det 
var mycket generöst och vi hade 
bara att ta cka och bocka I 

Sista tjänstgöringsdagen ägna
des åt att bl a insam la erfarenheter 
och ås ikter. Därvid framkom att: 

~ Kursen bör återkomma med 
lämp liga interva ll er. 

~ Genomförd utbildning ger be
tydli gt mer när den genomförs 
"på plats" än vad motsvarande 
utbildning bedöms ge vid cent
ralt utbildningsanstalt , då en
staka elevp latser disponeras. 

~ Reservarna fdr sam tidig infor
mation om nyheter m m (står 
på ,dm ma informationsnivå). 

~ Det är bra att reservofficerarna 
lär känna vara ndra. (Flera av 
dem hade inte träffats tidigare.) 

~ Reservofficer har svårt att vara 
borta från sin civil a verksa mhet 
i två sammanhängande vec 
kor. 

~ Kursen bör begrä nsas till en 
vecka, varvid teorilektionerna 
genomgås i samban d med 
rundresa i sek torn . 

U nder sista dagens diskussioner 
framgick det också , att även vå
ra sambandsreservofficerare var 
mycket nöjda med taget initiativ . 
De ansåg att de gångna veckorna 
hade varit lärorika och trevliga. 
Detta underströk de med att bjuda 
hela sambandsavdelningen v id 
F4 /SeNN på kaffe- och tårtk alas 
på Murklan. Det blev uppskattat! 
Sambandsavde lningens personal 
tackar så mycket! • 

Folke Skogsärer 
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