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Världens första FlygvapenNytt utkom me
dio 1960. MEN som framgår av omslagets 
framsida firar tidskriften halvsekelsjubi
leum i år. - Visst går tiden fort. Men är det 
redan 50 år sedan 1960? 

Nej! Men den egentliga födelsen ägde 
rum 1939 något halvår innan dårskapen 
stack Europa i brand. Dåvarande flygstabs
chefen döpte sitt skötebarn till "Underrät
telser från Ilygstaben" (Ufs). Den stencile
rade utgåvan bestod mestadels av översat
ta texter från utländska publikationer. 
Men utgivningstakten var febril - mellan 
40 och 50 nr/år. 

Aren gick och krigsdrivan smalt av te
gen. Medio 40-talet var det dags för namn
byte - till "Underrättelser från flygled
ningen" (Ull). Illustrationer och mer 
"svensk text" hade tillkommit. Bättre tryck 
och klammerhäftning gjorde produkten till 
en tidskrift. Utgivningstakten sjönk dock 
till 12 nr/år. 

Den sista "Ull" (nr 6/(0) utkom i juni 
1960. Därefter fortsatte skriftens upply
sarliv under det nya namnet "Flygvapen 
Nytt". I juli nästa år har det gått 30 år med 

den nya skepnaden. Och enligt tidens 
trend alltmer i färg etc. Antalet årsutgåvor 
har dock måst minskas till 4-6. Däremot 
har upplagestorleken på 25 år rusat upp 
från ca 6 000 ex till drygt 36 000. 

FV-budskapen via FV-Nytt når i dag inte 
bara all FV-personal m Il utan också till 
alltfler "utomstående". Ja t o m i utlandet 
har FV-avisan ett aktat namn. BI a har inci
dentbilder som frisläppts och publicerats 
genom FV-Nytt blivit världsstoff. löpt jor

den runt i Ilera varv. Sådan reklam för FV 
är tacksam. Oftast ovärderlig. 

När FV-Nytt kom till världen 1960 var 
det samtidigt som Försvarstabens info
organ "Kontakt med krigsmakten" gick i 
graven. I dag är Fst på väg att återupp
väcka den gamla "draken" - om än i ny 
kostym m m. Vi i Flygvapnet hoppas att 
detta faktum inte är ett dåligt omen ... vad 
gäller FV-Nytts framtid . . • 
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Verksamheten vid våra förband har under 1980
talet hämmats av betydande personalvakanser . 
En följd härav är bland annat att repetionsutbild
ningen inte har nått upp till önksvärd omfattning. 

Dock visar programvärderingen, att flertalet 
av Flygvapnets krigförband håller en hög opera
tiv standard. Detta är ett påtagligt bevis för att 
Flygvapnets personal har vilja och kompetens att 
göra goda arbetsinsatser. Flygvapnets personaI
yrkesofficerare, reservofficerare, civila och 
värnpliktiga samt frivilligorganisationernas per
sonal - alla har anledning att känna tillfredsstäl
lelse och stolthet över sina insatser. 

Även om grundstämningen i Flygvapnet i dag 
präglas av god anda och sammanhållning, finns 
det några personalkategorier som upplever sin 
arbetssituation som negativ. Den egna löneut
vecklingen i kombination med en krävande ar
betsmiljö gör att man känner sig eftersatt i jämfö
relse med andra personalkategorier. CFVoch lo
kala myndighetschefer måste tillsammans skapa 
rimliga arbetsförhållanden för alla, samtidigt 
som vi som förhandlingsparter också skall sträva 
efter att tillgodose Flygvapnets personalbehov 
med rättrådighet. 

•• Det ser just nu ut som om vi på sikt kan un
danröja vakanserna genom en stor volym på ut

bildningen under den kommande femårsperio
den. Detta innebär fortsatt stort instruktörsbe
hov vid skolor och förband, vilket konkurrerar 
med vidmakthållande av krigsförbandens status. 
URder alla omständigheter måste förband och 
skolor kunna konstatera, att disponibla resurser 
svarar mot de av CFV ställda uppgifterna. Detta 
innebär att vi bl a måste pröva nya och enklare 
former av repetitionsutbildning för att öva våra 
krigsförband. 

Om vi lyckas minska vakanserna, kommer 
kostnaderna för förbandsverksamheten att öka 
på bekostnad av utrymmet för materielanskaff
ning. Det gäller därför för oss i Flygvapnet att 
vara mycket sparsamma med sådana utgifter 
som vi kan påverka, så att vi på bästa sätt kan 
bädda för en bra fortsättning. 

•• Inför verksamhetsåret 1989/1990 har det 
varit nödvändigt att göra beskärningar i de från 
förbanden anmälda resursbehoven. I avvaktan 
på en ny framtidsinriktning i 1991 års försvarsbe
slut bör vi ställa in oss på att även verksamhets
året 1990/91 kan kräva hårda beskärningar. 

Vi måste blicka framåt samtidigt som vi lever 
och arbetar i nuet. Förutsättningarna ter sig goda 
för att vidareutveckla Flygvapnet med bibehållen 
eller förbättrad operativ styrka. • 

3 





Utländska erfarenheter från flygplan med 9 G
prestanda har visat att G-inducerad medvetslös
het (G-induced Loss DfConsciousness, G-L DC) 
kan uppträda i oroväckande hög frekvens. från 
US Air force har rapporterats G-LDC i upp till 
30 proc hos flygförarna av f-16. Då G-LDC 
oftast åtföljs av minnesförlust bakåt i tiden, som 
kan omöjliggöra identifieringen aven G-LDC, 
kan siffran i värsta fall vara ännu högre. Minnes
förlusten och bristande vetskap om att G-LDC 
har inträffat, har även framkommit vidprov i hu
mancentrifugen vid Karolinska Institutet i Stock
holm. 

Höga G-laster kommer att förekomma i Av: 
JAS 39 Gripen . Därmed kan flygföraren

U/I Bal/din bli den begränsade faktorn för fu lit opera

Gunnar Dah/back tivt utnyttjande av flygplanet. Den be
gränsande faktorn gäller i synnerhet vid Lars-Erik Larsson 
fullt utnyttjande av Gripens svängprestan
da, där flygföraren snabbt och ihållande 
kan utsättas för 9 G med risk för därav 
orsakad medvetslöshet. 

Även vid lägre G-påkänningar kan flyg
förarens kapacitet att snabbt fatta beslut 
med alltför mycket information från dis
player och instrument vara sänkt. Forsk
ning och utveckling för att fö rbättra flyg
förarens G-tolerans är därför av största 
värde. 

I tidigare studier i humancentrifug 
(framför allt i Sverige och USA) har olika 
former av fysisk träning, särskilt styrk~trä
ning, visat på ökad G-tolerans hos flygfö
rare. Även G-dräktsmodifieringar med 
snabbbare fyllnad av och högre sluttryck 
i G-dräkten samt övertrycksandning - i 
synnerhet balanserad övertrycksand
ning, d v s med mottryck mot bröstkor
gen - har visat på drastiskt ökad G-to le
rans . 

Vid mätning av uthålligheten under pe
rioder med 5 och 9 G har en ökning av G
toleransen på mer än 100 proc påvisats 
med balanserad övertrycksandning med 

Htltll''' H\dr 1) •. " 11\ ,. IIl/1hlll~rdtl~ 7kPa (50 mm Hg) övertryck i andningsvä
L ud, 1\(l/t'r!lrJ~ 11'11. aB ! 11.1",· gar och i tryckvästens bröstblåsor. 
P,l t·" Il< I''',lrl'/h 1"'1:1.1 11''' ""," flygprov. - Erfarenheter från studier i 
1,ldddfll" ,d, Id/l~dflld "m ut~.JI 

humancentrifugen och från flygprov vid 
l1,lll C!t'/lI,,1 ,Jr n'" flrm, .. I/I'~ ul 

FMV :PROV (i samarbete med FS) med ru 'tII"g OH'r cJrdJ..lf·1I \J..aJ/ iii 
J..ydrl,h, or "t II .lfmliwrmg'/dl J..tf både flygplan 37 Viggen och SK 60 har 

mNII1!<1I a,' IMr." . gett underlag för ett utvecklingsarbete av ~ 
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ny flygstridsdräkt. Detta sker under led
ning av FMV :FlygFL i ett samarbete mel
lan FMV:PROV, Karolinska Institutet, 
FOA 59, FOA45, AB GERMA, FFV Aero
tech och SAAB-SCANIA. 

•• Ny heltäckande G-dräkt. -Arbe
tet pågår fortfarande . Det har hittills resul
terat i en prototyp aven heltäckande G
dräkt. Denna G-dräkt ger fullständig täck
ning av dräktens tryckblåsor från midjan 
ned till vristerna med undantag för sitt y
tan och grenen. En ny G-ventil- som ger 
förtryck (= ett konstant lågt tryck i blåsor
na även vid låg G-belastning) och betyd
ligt snabbare fyllnad samt högre sluttryck 
i blåsorna - har också provats. G-ventilen 
ger också möjlighet till balanserad över
trycksandning. 

Det högre sluttryck som erhålls med 
den nya G-ventilen misstänktes påverka 
muskelfunktionen genom en försämrad 
genomblödning och därmed samman
hängande ansamling av blodmjölksyra. 
Sådan ansamling av mjölksyra förväntas 
försämra G-toleransen . I en humancentri
fugstudie av effekten av blåstrycket i G
dräkten kunde emellertid inte någon så-

GG 

ACC ElEROMETER 

dan ansamling av blodmjölksyra eller för
sämrad G-tolerans noteras. 

Vid prov upp till 9 G i humancentrifu
gen med försökspersoner (huvudsakligen 
provflygare) framkom, att G-toleransen 
var klart förbättrad med den nya heltäc
kande G-dräkten i en jämförelse med den 
gamla G-dräkten. Försökspersonerna 
kom upp till högre G-tal, tiden till gray
out var förlängd , tiden på 9 G var längre 
och hjärtfrekvensen var lägre utan att 
komforten var försämrad. 

Två G-LOC (G- inducerade medvets
lösheter) inträffade med den vanliga G
dräkten, medan alla kunde genomföra 
proven utan problem med den heltäc
kande G-dräkten . Med denna nya dräkt 
minskade avsevärt de G-inducerade, små 
och ofarliga bindkärlsbristningarna i hu
den . Flygprov upp till 6 G vid FMV:PROV 
i SK 60 har i stort kunnat verifiera de gynn
samm a resultaten. 

När den heltäckande G-dräkten kom
binerades med balanserad övertrycks
andning med väst och bröstblåsor, kunde 
en ytterligare förbättring av G-toleransen 
vid upp till 9 G påvisas . Flertalet försöks
personer kunde med långsam G-tillväxt 
komma upp till 9 G helt passivt, dvs utan 
krystningsmanövrer. Dessa resultat är 
synnerligen anmärkningsvärda i jämfö
relse med motsvarande resultat vid an
vändande av ordinär G-dräkt. 

Även med denna utrustning har flyg
prov vid FMV :PROV med SK 60 kunnat 
verifiera de positiva resu Itaten . 

• • Värmestress. - Från flygprov med 
Viggen i FMV:PROV:s regi har misstan
ken dykt upp, att värmestress ofördelak
tigt skulle påverka de tidigare påvisade 
gynnsamma effekterna av balanserad 
övertrycksandning. Prov med värme
stress i kombination med balanserad 
övertrycksandning har därför genomförts 
i klimatkammaren vid FOA 59 Flygmedi
cin. Dessa prov har inte kunnat verifiera 
några negativa effekter vad beträffar blod
cirkulatorisk påverkan. 

Fortsatta studier upp till 7 G i human
centrifugen kunde inte heller påvisa nega
tiva effekter på G-toleransen vid kombi

nationen värmestress och balanserad 
övertrycksandning. Den fortsatta analy
sen av resultaten väntas ge besked om vil
ka krav som måste ställas på dräktventila
tionen . 

I tidigare studier har icke balanserad 
övertrycksandning visat sig drastiskt kun
na minska risken för G-inducerade lung
kollapser vid syrgasandning. En studie för 
att undersöka om balanserad övertrycks
andning ger likartade effekter har nyligen 
påbörjats. 

• • C-skydd. - Mycket forsknings- och 
utvecklingsarbete av den nya flygstrids
dräkten kvarstår bl a förbättring av isole
ringsskydd mot kyla och C-stridsmedel 
samt prestationsförmågan under sådana 
förhållanden . Försök ska göras att kombi
nera dräkten med en isolerdräkt. Integre
ring av flygstridsdräkten med C-skydd 
måste ske utan att värmebelastningen 
ökar för mycket. Resultatet kan annars bli 
försämrad G-tolerans och nedsatt presta
tionsförmåga. • 
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Att det är vår svenska industri medSaab-Scania, Volvo 
Flygmotor, Ericsson och FFV Aerotech i spetsen som 
närmast är ansvariga för framtagningen av Sveriges 
nya stridsflygplan JAS 39 Gripen torde vara allom be
kant. Mindre känt är Försvarets Forskningsanstalt och 
Flygtekniska Försöksanstaltens inblandning i JAS-pro
jektet. Här ges insyn i FOA:s, och i någon mån FFA:s 
engagemang vad gäller Gripens strukturella hållfast
het/stryktålighet. 

FOA :s medverkan hos svensk flygindustri 
inom stryktålighetsområdet kan dateras 
så långt tillbaka i tiden som till slutet av 
50-talet. Sedan början av 60-talet har 
FOA deltagit i de flesta av våra inhemska 
militära flygplansprojekt. 

Målet för verksamheten har alltsedan 
dess varit, att vid projektering av flygplan 
ge synpunkter på olika konstruktionslös
ningar för att erhålla så god stryktålighet 
som möj ligt. 

FOA har även till uppgift att göra be
dömningar av vapeneffekter för flygplans
systemets olika vapenalternativ . 

Före arbetet med projekt JAS 39 med
verkade FOA vid konstruktionen av flyg
planssystemen 35 Draken och 37 Viggen . 

•• Arbetet med JAS 39-projektet bör
jade för FOA:s del 1983. FOA ingick i en 
arbetsgrupp tillsammans med Saab-Sca
nia, FMV och Volvo Flygmotor. M ålet för 
arbetsgruppen var att bevaka stryktålig
heten mot vapenverkan hos JAS 39. Ar
betet pågick under stor aktivitet fram till 
oktober l 985 . Det var då i stort sett avslu
tat. 

Man kan i efterhand konstatera, att 
FOA blev inkopplat i ett relativt tidigt ske
de i projektet - men ändå inte tidigt nog. 
Det är svårare att påverka konstruktörer/ 
konstruktioner ju senare i konstruktions
arbetet man befinner sig . 

• • Med dagens/morgondagens gene
ration fiygplan följer också en ny teknik 
med nya material som leder till nya pro
blemställningar och stryktålighetsaspek
ter . 

Från stryktålighetssynpunkt är det en 
fördel om de känsliga komponenterna i 
fiygplanet är : 

Mångfaldiga = Tripplerade, dubblera
de, etc. 

Små = Svåra att träffa . 
Hårda = Svåra att slå sönder (pansra

de). 
Från bl a viktsynpunkt är det bättre att 

dubblera en komponent än att bepansra 
den . 

• En del av arbetet har bestått av att läm
na synpunkter och förslag på utformning 
och placering av komponenter i Gripens 
konstruktion . Andra viktiga delar har varit 
beräkningar i datormodellen och skjut
försök/provningar mot vissa detaljer i 
konstruktionen. 

Sammantaget kan man för JAS 39 kon
statera, att möjligheterna till stryktåliga 
lösningar har utnyttjats på ett bra sätt. • 
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Dessa flygplan utgjorde slutpunkten för 
Försvarets Materielverk (FMV) i en upp
handling som CFV beställde under som
maren 1988. I första hand är TP 101 ersät
tare till tidigare TP 87/Cessna 404 Titan, 
som inhyrts under flera år för passagerar
transporter av mindre omfattning. De tre 
" nya" turbopropflygplanen är vi sserligen 
begagnade, men de är i mycket gott 
skick. 

Efter omfattande granskning av tänkba
ra alternativ blev det Beechcraft 200 Su
per King Air som visade sig vara det bästa 
köpet. FV hamnar i gott sällskap bland 
andra militära operatörer av "Superkung- .. 

Foto: IVdr Blixt 
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en". Det finns bl a närmare 300 av denna 
flygplanstyup inom det amerikanska för
svaret. Det var efter ordentliga översyner 
samt ommålning hos den danska leveran
tören som försäljningen kunde genomfö
ras. 

Kostnaden för anskaffning är ca 20 m il
joner kronor. Avsikten är att dessa skall 
återbetalas under tre år genom inbespara
de rese- och traktamentskostnader i FV:s 
normala reseverksamhet. 

•• Krigsorganisationen. - Flygplanen 
kommer efterhand att ingå i något av de 
transportflygförband som organiseras vid 
mobilisering. Huvuddelen av flygplan 
och besättningar i dessa förband utgörs 

Foto: Ulf Fabiansson 

av inmönstrade civila flygplan och värn
pliktiga förare samt tekniker. 

Omkring ett hundra civila flygplan in
går i de olika transportflygförbanden i den 
framtida krigsorganisationen. I huvudsak 
kommer tvåmotoriga turbopropflygplan 
att tas ut till förbanden. I Sverige finns ca 
15 Beech 200 i det civila luftfartsregistret. 

Instruktörer i USA. - Omkring 30 fö
rare kommer att utbildas på TP 101 under 
det närmaste året. Behovet av typutbilda
de tekniker är ungefär hälften. Fem flygin
struktörer från F 7, F 17 och F 21 fick sin 
typutbildning hos Flight Safety i USA. I 
Danmark fick sex tekniker sin grundut
bildning hos leverantören. Utbildningen i 
USA innehöll teknisk kurs och simulator
träning. 

Transportflygenheten vid F 7 har upp
draget att utbilda förarna. Den tekniska 
systemutbildningen för dessa och tekni
kerna görs av Bromma Air Maintenance 
(BAM). De förare som utbildas på TP 101 
har aktuell och god erfarenhet av militär 
transportflygtjänst (TP 84,87 eller 88), vil
ket borgar för en god säkerhet i luften. In
flygningen på TP 101 genomförs underen 
vecka per förare, innan de fortsätter trä
ning på respektive förband i normal pro
duktion. 

FMV har tecknat ett underhållsavtal 
med BAM. Detta innebär att FV:s tekniker 
vid förbanden tills vidare svarar för daglig 

tillsyn och smärre underhållsåtgärder en
ligt BAM:s direktiv. 

•• Flyg med Flygvapnet. - Med det in
tensiva utbildningsprogrammet - från no
vember till och med våren - kan inte full 
verksamhet ske samtidigt med de tre 
101 :orna förrän till sommaren . Flygpla
nen stationeras vid F 7, F 17 och F 21. 
Men de skall självfallet utnyttjas av alla 
myndigheter i försvaret som har rätt att ut
nyttja transportflygplan. 

Genom att flyga med försvarets egna 
transportflygplan minskas kostnaderna 
avsevärt, vilket ger oss möjlighet att an-

Beech har levererat ca 2 000 exemplar 
av denna flygplanstyp till civila och mili
tära användare. En kortare version, 90
serien, har tillverkats i lika stort antal. 
Produktionen av flygplanstypen pågår. 

Alla försvarsgrenar i USA har Super 
King Air - dock i olika versioner. Den 
första levererades i mitten av 1970-talet. 
Antalet i dag är knappt 300 med militära 
beteckningar C-15 A-F. Ett mindre antal 
är specialutrustade med beteckningen 
RC-120, H och K. 

C-12 används till många olika uppgif
ter inom USA:s försvar - bl a frakt-, pas
sagerar- och sjuktransporter inom alla 
försvarsgrenar, kompletteringsflygning 
för förare inom USAF, underhållstrans
porter för US Navy, underrättelsein
hämtning och taktisk ledning för US Ar
my i stridsområden (RC-12). 

F 7:s superkung är en speciell fraktver
sion som har en stor /astdörr. Därmed 
underlättas i- & urlastning av skrym
mandelast. 
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Foto: Ulf Fabiansson 

vända anslagen till andra prioriterade än
damål, Om några år bör vår transportflyg
organisation ha utvecklats till en betydligt 
högre kapacitet än i dag - utan att nya 
flygplan anskaffats, 

Beställningar av och förfrågningar om 
flygtransporter görs lämpligen vid FV:s 
gemensamma bokningskontor, d v s 
Transportflygcentra/en vid Tpf/f 7. Be
roende på beställarens behov av passage
rarplats och/eller lastutrymme-liksom en 
ekonomisk analys - avgörs det om TP 84, 
TP 88 eller TP 101 är det lämpligaste alter
nativet. Samtransportmöjligheter och 
tidsförhållanden är andra viktiga faktorer. 

Det är endast för särskilda uppgifter som 
beställaren får avgöra önskad flygplans
typ, 

(För vissa speciella uppgifter som fl yg
transport av representanter för regering och 
kungahuset finns inom kort ett specialflyg
plan, som i FV benämns TP 700 . Det är en 
Saab 340 B i s k VIP-utförande.) - Red, 

•• Erfarenheterna av FV:s nya TP 101 
kommer at visa, om denna storleksklass 

Motorer: PraH & Whitney PT6A-41, 
friturbin, 850 shp vardera 

Propeller: Trebladig, konstant hastig
het, reverserbar 

Bränsle: Jetbränsle, ca 2 000 I 
Utrymmen: Förarkabin för 2 förare, 8 

passagerarplatser normalt 
tryckkabin, toalett (4 plat
ser i s k dub-seating) 

Marschfart: 480km/h 

4J"" 

är lämplig för behoven i fred och krig , Det 
finns flera flottiljer som har goda skäl för 
att få egna lätta transportflygplan . Genom 
att snarast övergå till militärt transportflyg 
vid fredstransporter, ökar möjligheterna 
att tillgodose en sådan utveckling, 

Välkommen att flyga med TP 101 "Su
perkungen" - ett behändigare alternativ 
än TP 84 och TP 88 förden mindre "famil
jen", • 

last- Exempel 
förmåga ~ ca 1 000 kg och bränsle 

för3tim 
~ 4 pass och bränsle för 

Stim 
lastdörr: 1,3 x 1,3 m (endast modell 

200Cvid F 7) 
Flyghöjd: 5-9 km (max kabinhöjd 

3km) 
Start- & 
landnings
sträcka: ca800m 

t----ll'S'·--_--l 

$4 " " 

1'2.$"DI0\ 
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våma bevara 

- De flyghistoriska, genuina föremålen ska be
varas. Man restaurerar inte en skadad Rem
brandt-målning genom att ersätta dess ruttna 
duk och måla om den medmoderna färger! ** 
Så drastiskt exemplifierar chefen för Flygvapen
museum, PER-INGE LINDQVIST, vad som är 
museets primära uppgift. '* '* Med anledning 
av museets invigning den 20 maj av den nya ut
ställningshallen (= etapp 2) vill Flygvapen Nytt 
såväl informera om det nya som ge lite flygkultu
reiia bakgrunder. 
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Sedan museets första etapp invigdes av 
kungen våren 1984 har publikintresset, 
även internationellt, bara ökat. Nu är den 
andra utbyggnadsetappen klar och · 45 
flygplan och helikoptrar får inneplats . 
Lägg därtill exempel på matchande tillbe
hör och kringutrustning - såsom motorer, 
beväpningar, signal- och spaningsutrust
ningar samt basmateriel. 

Utställningshallen har byggts ut i längd
riktningen till mer än den dubbla ytan 
nu 36 x 144 meter. I den hittillsvarande 
halldelen står flygplanen i fyra rader och · 
på läktaren återfinns komponenter, mo
deller och fotoskärmar m m. 

I den nya delen exponeras materielen 
med en annorlunda, pedagogisk teknik. 
Fingerade . flygbasmiljöer med flygp 'lan 
som kompletterats med väggar målade i 
olika landskapstyper ger besökaren bl a 
en fantasieggande närvarokänsla av den 
dåtida övningsverkligheten vid FV. 

B3:an under tak 

Efter 30 år (l) ute i gräset på Malmen har 
äntligen det enda i världen bevarade · 
bombplanet Junkers Ju.86 - B3 - restau
rerats och fått en dominerande plats i den 
nya hallen . År 1936 flög legendariske 1 

provflygaren m m Nils Söderberg hem 
den första B 3 :an till Sverige. Senare li
censbyggdes B 3:orna av nybildade SA
AB AB i Trollhättan. Dessa försågs med av 
Nohab Flygmotorfabriker AB licenstill
verkade Bristol Mercury-motorer. 

Andra värdefulla flygplan måste tyvärr 
alltjämt stå ute, eller vara nedmonterade i 
dåliga magasin . I allt gäller det ett 40-tal 
rariteter . 

Man skänker i dag tacksamma tankar 
till de pioniärer på Malmen, som - trots 

dåtida FV-motstånd - gömde undan 
ovärderlig flyghistorisk materiel. Men 
många andra i och utom FV har också bi
dragit till dagens museala samlingar. In
samlandet måste dock ständigt fortgå! Så 
se upp alla ni i flyget, när ivern att kassera 
tar över och skrotfirman hänger på låset. 
Litet som stort föremål av uttjänt slag kan 
vara värt "guld" i framtidens FV-museum. 
Spar och donera! 

Tema 1939 fram till i dag 

I den nya halldelen möts åskådaren aven 
rad fina nyheter. Här kan tyvärr endast 
antydas något. De spännande överrask
ningarna måste förbehållas premiärpubli
ken och kommande besökare. 
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Museichefen Per-Inge Lindqvist berät

tar : - I vår nya hall presenteras utveck
lingen av försvarets flygverksamhet från 
andra världskriget fram till i dag. 

Per-Inge framhåller, att det dröjer länge 
innan civilflyget får ett museum i vårt 
land. - Därför måste vi ta på oss ett större 
ansvar för att visa lite av flygteknikens 
grunder. Vi vill väcka alla besökares in
tresse och ge även besökande familjer sti
mulerande och pedagogisk information, 
framhåller han. 

- Mamma, pappa och barn ska inte en
bart möta döda ting. De ska ges inblickar 
i det elementära och med autentiska upp
levelser av flygtjänsten, säger Per-Inge. 
Ur högtalare ska dialogen mellan flygfö
rare och trafikledare kunna avlyssnas. 
Och videofilmer ska rulla så att synin
trycken skall bli levandegjorda. 

En mindre föreläsningssal finns inrymd 
i den nya hallen. Där har museets stödfö
rening Östergötlands flyghistoriska Säl/· 
skap, flygmusei VännerlÖfS delvis be
kostat en fullständig AV-utrustning. Med
len härför kommer från en frikostig dona
tion till ÖFS av Sven Ellström, f d tyghant
verkare vid FV. 

En planerad tredje utbyggnadsetapp av 
museet avses även kunna tillgodose fors
kares behov m m. 

Förste intendent Nils 
Herlitz vi ar hur fä· 
relasningssa/en ska 
inreda5 fär bl il (i 
för ta raden) recep
tionist Ann-Marie 
Noren och uppsy
ningsman Per lang
jus. De inbyggda mo
dellmontrarna visar 
äfdr(' flygplan och 
bastjiinstmi/jöer, til/
verkade av f d trafik
redaren Olof Peter
on 

Gratisnöje ... 

Förhoppningen är att museet även i fort
sättningen ska vara avgiftsfritt, liksom bil
parkeringen. För arrangerade gruppbe
sök med guider måste museet dock ta be
talt. 

Den nya avdelningen blir särskilt lätt att 
förstå på egen hand. Men personalen 
hjälper gärna besökaren med informa
tion. Genom att köpa katalogen med be
skrivningar underlättas besöket. Över
skottet ger stödsällskapet ett litet bidrag 
till fromma för museet. Om besökarna 
blir så belåtna att han och hon spontant 
vill ge en uppskattande gåva, så står ÖFS 

genomsynliga bössa vid entren och talar 
sitt tysta vädjande språk. 

- Vi är samhällets minne, säger Per
Inge Lindqvist. Det är vår skyldighet att 
vårda, bevara och belysa vår svenska mi
litära flyghistoria . Det ställer allsidiga krav 
på personal och resurser. Vi har väldiga 
bekymmer för att ovärderlig flygmateriel 
måste förvaras ute eller i oacceptabelt då
liga magasin, t ex tält. 

När en storm i januari slet sönder duk
beklädnaden på TP 52 Canberras fena 
och kapellet på TP 47 Catalina - inte 
fanns där resurser i försvarsbudgeten för 
de reparationsbehoven ! Man fick ta till 
FV:s gamla "sunda fixning" på bekostnad 
av andra angelägna uppgifter ... 

, 
Det historiskt genuina 

Det genuina och unika måste bevaras. I 
FV vet vi vad det vill säga att konservera 
t ex en flygmotor. Att konservera en 
1600-talsmålning tar flera år. Så är det 
även för våra dyrgripar. Man dukar inte 
om en Rembrandt, lika lite som ett flyg
plan från lO-talet. Man byter inte heller ut 
den holländske mästarens originalfärger 

Av museelS tio förvaringsplatser (varav 
två tiilt) pJ mafmenomrAdet har man 
el-, te/e-, signal-, sikte -, foto- och me
teorologimateriel i det gamla vapen
fömidet frAn 1893. Avgclende registra
torn Paul Krlbert har verkal vid F 3 och 
museet sedan 1947. Han påpekar att 
denna byggnad som ar den högst be
lägna pJ området, under många år va
ril tillhåll för tornfalkar. t vinter hade 
en hane nattltlger under taJ.nocken och 
lagade bl a bort andra (Jglar frAn ba
norna ... till fromma för flygsäkerhe
ten! 
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UD~t historiskt genuina måstt' heViJrdS", säg~r chefen för Flygvapenmuseum, Per.lnge 
Undqvist (t h), och syftar närmast pJ deJar av 1913.irs hydroplan "Flygfisken". - Forre 
flygverkma laren vid F 3, Martin Bengtsson, medv~rkar numera på deltid i museet. 

mot nutidens: så icke heller det Collodi
um och den Dope som ursprungligen 
finns på våra världsunika, dukklädda rari- , 
teter. 

Så talar museimannen -t ex med tanke 
på "Flygfisken" Donnet-Leveque L II, det 
första svenska militära hydroplanet från 
191'3. "Flygbaronen" Carl Cederström 
var då full av entusiasm. Han betecknade 
"hydroplanet med blott en flottör som 

Här riggar "Arlandagruppen" ur SFF 
biplanet Breguet, Bl. i Flygvdp~nmu
seums gamla hall. Rolf W~sterberg 
(med SFF-kavaj) pratar med motor~](
perlen Nil) Jönsson innan han den 27 
februari {JA SFf vagnar kunde overläm
na planet till museet - och då ;nror ~n 
r~presentat;v skara intressenter och 
journalister. Övriga med/~mmar ur 
gruppen, om var med om.tf, slUlpiltigt 
rigga ilf tioJriga hobbyarbete pa plats 
vid "srstermaskinen" M , Neuport (i 
bakgrunden) heter Göthe Johansson, 
cJe Ni/sen, Bennr Karlsson, Ni/5' Pe'
ters on, Gunnar Granberg, Martin Jo
hdn son, Börje Holmberg, Dag Wide
beck, Torvald l.inden, Ni/s lon son, Tor 
lon on och Hans Groby. 

Foto: 01. Holmgren 

-~
detta senaste tidens största underverk". 

Museets exemplar är det första som 
fabriken levererade! 

Blandade känslor 

- Det är med blandade känslor som jag 
börjar mitt jobb med att satsa så mycket 
på utställningsarbetet, framhåller Per-In
ge Lindqvist. Det är visserligen oerhört sti
mulerande att göra utställningen, men 
när resurserna inte räcker för att under
hålla och bevara våra föremål, känns det
ta förhållande frusterande. 

Insamling och bevakning av utveck
lingen är andra viktiga uppgifter. Spän
nande nyheter väntar så småningom på 
exponering. Vad sägs t ex om en sovje
tisk MiG-1S, vilken i framtiden kanske 
kan visas tillsammans med de samtida 
J 29 Tunnan och USA:s F-86 Sabre? 

•• Den nya utställningen öppnas för 
allmänheten lördagen den 20 maj. Samti
digt arrangeras en flygdag på Malmen. 
Då får vi bl a skåda två av armeflygets tre 
första flygplan sida vid sida: monoplanet 
M1 (Nieuport IV G) och nyheten, bipla
net Bl (Breguet) från 1912 . Det senare 
dock som en kopia, men ändå! • 
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Museinyheter 


Till Flygvapenmuseum i Malmslätt har under de 
senaste elva åren (1977-88) strömmat ini för
värvats ett ansenligt antal museala dyrgripar. 
Motor i denna verksamhet är SÖLVf FASTH. 
Han summerar här "affärsverksamheten" hittill
dags. 

Skolflygplan: SK 5, SK 9, SK 14 & 
MFI-9. 

Transportflygplan: TP 45, 46, 78, 
81 & 91. 

laktflygplan: j 30. 
Spaningsflygplan: S 3 l . 
Målflygplan: Fairey Firefly. 
Övriga: MiG-15. 

När detta skrivs finns möjlighe
ter att även förvärva SK 3 (Av ro 
504) och S 5 (Heinkel He.se). 

Låt oss då titta lite mer i detalj på 
hur dessa förvärv har genomförts. 

SK S (Heinkel HD-3S). - Kunde 
förvärvas från Svedinos Bil- och 
Flygmuseum genom byte med en 
junkers ju.s2. Detta senare flyg
plan erhölls från Military Aircraft 
Restoration Corporation och dess 
ägare David C l allichet jr och in
gick i en byteskedja som utöver 
junkern även gav oss en flygvärdig 
TP 45. junkern genomgår för när
varande restaurering på F 14 i 
Halmstad . SK 5 :an är museets en
da bevarade Heinkel-flygplan och 

får härigenom representera hela 
Heinkel-epoken i FV. 

SK 9 (De Havilland Moth lrai
ner). - Förvärvades från N ils-Erik 
Sundblad, grundaren av Silver 
H iiI. Flygplanet byttes tillsammans 
med en Gipsy Moth mot en flyg
värdig Tiger Moth, som med hjälp 
av Stiftelsen för flygvapen museet 
kunde inköpas i England för 
f8.000. 

SK 14 (NorthAmerican NA-16).
Flygplanet befinner sig när detta 
skrivs fortfarande under uppbygg
nad på Barkarby. Projektet har 
möjliggjorts genom finansiellt stöd 
från Stiftelsen för flygvapenmuse
et. Härigenom har inbyte kunnat 
ske aven Wirraway från Austra
lien och en Yale från Kanada . Wir
raway byttes mot en SK 16 och 
Yale mot en Tiger Moth , som er
hölls från Belgien . Delar från inby
tesflygplanen tillsammans med ett 
fåtaloriginaldelar sammanbyggs 
till en SK 14-replika. 

MFI-9 (Militrainer). - Har inköpts 
för 40.000:- från Chalmers Flyg
klubb i Göteborg med hjälp av 
Stiftelsen för flygvapenmuseet. 
Flygplanet är ett av de tio inhyrda 
flygplan som tjänstgjorde som 
skolflygplan på Ljungbyhed i mit
ten på 60-talet. Museets exemplar 
har återfått sin originalmärkn ing 
sedan skoltiden på Fs . Flygplanet 
var i flygvärdigt skick vid leveran
sen till museet. 

lP 4S (Beech 18). - Ingick i bytet 
med David C Tallichet jr tillsam
mans med junkern som tidigare 
omnämnts. Flygplanet hade un
der lång tid stått uppställt i Malaga 
och iordningsställdes där av Olle 
Vossman och Gunnar Oveström, 
som senare också flög flygplanet 
till Malmen. För att genomföra 
denna bytestransaktion fick vi 
lämna två j 35 Draken, av vilka det 
ena (354 15) är I'evererat. 

lP 46 (De Havilland Dove). - För
värvad genom byte med flygplan 
Lansen 32028. 1971 var denna 
Dove den enda som flögs i brittisk 
reguljärtrafik. A 32 :an flögs till 
England och Doven leverades per 
bil och båt till Malmen. 

lP 78 (Noorduyn Norseman). 
Inköptes med medel som Stiftel
sen för flygvapenmuseet ställt till 
förfogande. Flygplanet inköptes 
från Turistflyg i Arjeplog AB för 
65 .000 :- och är f d 78001. I pri
set ingick inte motor och propel

ler . Dessa delar fanns dock på 
museet. 

lP 81 (Grumman Goose). - Byt
tes mot två Skyraider som under 
lång tid stått uppställda på F 10 i 
Ängelholm . Goose inköptes 
Västindien av det brittiska företa
get Aces H igh Ltd och flögs till 
Burlington i USA, varefter det de
monterades för vidare transport 
med TP 84 Hereules till Malmen. 

lP 91 (Saab Safir 91A). - Förvär
vad med hjälp av medel från Stif
telsen för flygvapenmuseet. Flyg
planet köptes från Olle Bulow för 
18.000:- . Har ett civilt förflutet. 

J 30 (De Havill'and Mosquito). 
Flygplanet befinner sig när detta 
skrivs under uppbyggnad i Los 
Angeles . Förvärv har kunnat möj
liggöras genom byte med två Dra
ken , av vilka det ena (35543) är le
vererat. 

S 31 (Supermarine Spitfire). -För 
att från Kanada kunna införskaffa 
detta mycket attraktiva flygplan 
krävdes ett byte som omfattade in
te mindre än sex flygplan, nämli
gen tre Lansen, en Skyraider, en 
Douglas DC-3 och en Hawker 
Hunter. När detta skrivs befinner 
sig Spitfire fortfarande under re
staurering till utställningsskick. Fic 

nansiellt stöd har erhållits från Stif
telsen för flygvapenmuseet. 

Fairey Firefly. - Under den punkt 
som behandlar SK 9 omnämns att 
vid byte med en Tiger Moth er
hölls SK 9 :an samt en Gipsy Moth . 
Detta senare flygplan användes 
för att byta till oss Firefly från Mal
mö Tekniska Museum. 

MiG-1S. - Inbyttes via Aces High 
Ltd i England mot en Draken 
(35350), som levererades till USA 
och företaget Warplanes Inc i Bur
lington. MiG-15 är en polsktiIIver
kad Lim-2 och är intressant dels 
för att det är samtida med j 29, 
men också därför att ett liknande 
flygplan nödlandade i Sverige på 
50-talet och undersöktes under 
lång tid vid dåvarande Försöks
centralen i Malmslätt. • 

Söll'e Fasth 

Fotnot 
Sölve Fasth har här endast be
handlat de objekt som han själv 
varit engagerad i. Han önskar att 
det för fullständighetens skull 
erinras om andra pågående pro
jekt vis il vis Flygvapenmuseum, 
dvs SAAB 18, Breguet Bl och 
SAAB 21 R. 

Red. 
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Rariteler as rari e 


Ett av flyghistoriens mest 
kända flygplan har äntligen 
(på nytt och slutgiltigt) "Ian
dat" på Malmen och Flygva
penmuseum. Det handlar 
om SPITFIRE. 1936 flög 
den första prototypen till 
det flygplan, som 1940 ge
nom heroiska förarinsatser 
skulle komma att vinna sla
get om Storbritannien. 

Spitfire var ett flygplan med pre
standa som låg strax intill grän
sen för det fysikaliskt möjliga. En 
flygteknologi som för dåtiden 
var den mest avancerade, ett av 
världshistoriens absolut vack
raste flygplan som hade en mo
torprestanda vars like är svår att 
finna än i dag. Bland de propel
lerdrivna, alltså. 

Till Sverige och FLygvapnet 
kom Spitfire efterkrigsåret 1948. 

B18 - svensk sevärdhet 


Hon blev spaningsflygplan och 
betecknades S 31. Utgick dock 
ur FY-tjänst redan 1954. Fram
syntheten var då inte alltför be
svärande utan alla 50 flygplanen 
skrotades. 

Även om spanings-Spitfire in
te hann göra så lång och bety
delsefull insats i det svenska för
svaret, är S 31 :an dock en mil
stolpe inom flygteknologin som 
väl motiverar sin plats i museet. 

Då vi efter stora efterforsk
ningar utomlands 1981 lycka
des få hit resterna aven Spitfire, 
vågade man knappast tro att 
detta återigen skulle bli ett flyg
plan . 

Nu efter åtta års intensivt ar
bete kan vi i Sverige närstudera 
denna världshistoriska flygma
skin på Flygvapenmuseum i Lin
köping. Tack vare idogt slit av 
frivilliga krafter har Flygvapen
museums samlingar utökats 
med en klenod som endast ett 
fåtal museer världen över förfo
gar över. 

En onsdag medio mars i år 
skedde den högtidliga invig
ningen. Dir Tore Gullstrand från 
Östergötlands Flyghistoriska 
Sällskap överlämnade dyrgripen 
till Flygvapenmuseum och dess 
styrelseordförande fd statsrådet 
Eric Holmqvist. • 

Flygvapnets officers- och re
servofficerskurser 1939 fi
rade den 21 april 1989 50
årsjubileum på F 5 Ljungby
hed. Officerskursen utexa
mineradesden 14/41939av 
dåvarande kronprins Gus
tav Adolf, sedermera konug 
Gustav VI Adolf. Han flögs 
från Bromma till Ljungby
hed i FV:s då nya bombflyg
plan B 3, vilket numera är en 
museiattacktion. 

I kursens 50-årsjubileum i april 
1989 deltog chefen för Flygsta
ben, generalmajor Bert Sten
feldt, och chefen för F 5, överste 
Sven Sjöling. - Under dagen 
orienterade C F 5 om nuvarande 
utbildning på Ljungbyhed, 
rundvandring företogs till nya 
anläggningar, filmer visades 
över dagens moderna flygvapen 
m m. - Dagen avslutades med 
en jubileumsmiddag på officers
mässen. 

Yid examen 1939 närvoro 
även bl a försvarsminister P. E. 
Sköld, kronprinsens stabshcef 
generalmajor Cederschiöld, 
chefen för försvarsstaben gene
rallöjtnant O. Thörnell, chefen 
för flygvapnet T. Friis och flyg
stabschefen överste B.G. Nor
denskiöld . 

Chef för F 5 var då överste Age 
Lundström och kadettskolechef 
major Birger Schyberg. 

Under dagen följde kronprin
sen teori lektioner, uppvisning i 
exercis och en flyguppvisning 

omfattande förbandsflygning, 
instrumentflygning och avance
rad flygning. 

1939 års kurs var Flygvapnets 
första helt "egna" officerskurs. 
Ett resultat av 1936 års försvars

ordning. Tidigare hade rekryte
ring i stor utsträckning skett av 
officerare från armen och mari· 
nen . 

1936 påbörjades utbildning
en på flygskolan på Ljungbyhed 
av 94 aspiranter. Av dessa ut· 
examinerades 1939 36 fänrikar, 
varav 21 stat- och 15 reservoffi· 
cerare. 

Yid examensavslutningen i 
FlygarhalIen sade kronprinsen i 
sitt tal till de blivande fänrikarna 
bl a: " Denna officersexamen är 
en märkessten i Flygvapnets hi
storia, därför att det är första 
gången som Flygvapnets egna 
kadetter avslutat sin utbildning 
på Flygvapnets stat. Jag anser 
mig kunna uttala den åsikten att 
det nya systemet för utbildning 
av officersaspiranter vid Flyg
vapnet visat sig lämpligt. Jag har 
fått ett mycket gott intryck av ka
detternas kunskaper och förmå
ga i samtliga de övningsgrenar, 
vilka framvisats i dag. Detta gäl
ler inte minst den övningsgren, 
vilken måste vara den centrala 
vid detta vapen, nämligen flyg
tjänsten. Jag lyckönskar Flyg
vapnet till sina nya officerare 
och jag lyckönskar eder, blivan
de fänrikar, till den standard 
som Ni fått under Eder utbild
ning." • 
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Ett faktum som fascinerar är att det i dag i FV 
finns ett stridsflygplan som är så bra att det hållit 
i två generationer förare. Hur många fler far och 
son-grupper kan hävda att de flugit samma ver
sion av flygplan? Inte särskilt många förmodli
gen. Någon? Slå det de som kan! FV-Nytt står 
öppen för bidrag. - Och vilken flygplanstyp kan 
konkurrera med 35:an ... i detta avseende? 

lennart Sjöberg är i dag en 
skånsk yngling på drygt 50 år. Han 
jobbade en gång i tiden på en bil
verkstad i Höör och var inte alls 
flygintresserad . En dag kom en 
ung flygare och lämnade in sin 
Porsche för reparation. Denne 
flygare, so m tillhörde F12, gjorde 
både genom sin person, sitt yrke 
och sin bil ett starkt intryck på Len
nart. Flygföraren uppmanade 
Lennart att söka anställning vid 
FV. 

Lennart kom till Ljungbyhed 
den 15 mars 1958. Han flög där 
SK50 samt 28C och B. Han kom 
sedan till Barkarby/F 8 med flyg
tjänst på J 34 Hawker Hunter och 
SK16. Lennart tillhörde under ett 
år Helge Gul. 

1961 kom Lennart till F13/Brå
valla där han flög in sig på Draken 
- J 35A, den s k kortkroppen . Den 
var fin om man flög den avspänt 
och med känsla. Men den straffa
de sin förare hårt om han flög 
okänsligt, då pitchade den våld
samt. Pintchen kunde förvärras 
om man startade med EBK. Det 
fick inte nybörjarna göra. Än värre 
var dock superstallen , som föran
ledde den ena SFI-ändringen efter 
den andra. 

Att utbildningen i FV gått framåt 
förstår man av att när Lennart flög 
in sig på 35C, den tvåsitsiga skol
versionen, ansågs det räcka med 
att " meken" talade om var vissa 
instrument fanns, plus hur man 
skulle stänga huven. Lennart har 

F~ gplan Draken 
jetgeneration
tör 
larochsoR 
varit förare på 35A, B, C, D , F' kull. Den hade det jobbigt p g a att 
och F' - d v s på alla versioner ut man hamnade mellan de två sto
om spaningsdito = E. (Och om larna GBO (Gammal BefälsOrd
man bortser från "s laddbarnet " Jo ning) och NBO (Ny B O). 
han .) Efter en trygg kontraktstid på 

Lennart flög alltså på Bråvalla cirka sex år syntes framtiden i FV 
från 1961 t o m 1968. Han tillhör osäker och FV hotade t o m med 
de alla tre divisionerna inklusive "yrkesförbud". Detta upplevdes 
TU 35. 1964 blev han Årets Brå kanske olika av förarna. En sak var 
vallaflygare. dock klar: Framtiden hade ganska 

plötsligt blivit oöverblickbar. 
Stefan Sjöberg kom till Ljungby När Stefan så fortsatte med ett 
hed 1979. Han gick på Klostret i halvårs GTU på SK 60 vid F16/ 
16 månader och fick sedan flyga Uppsala, blev den p g a lärarnas 
SK 61 Bulldog och SK 60 vid F5 . bakgrund synnerligen jaktinrik
Han tillhörde FV :s sista fältflygar- tad . Vid F16 följde sedan TIS 35C 

Saab 
Aircraft Boken 

om Saabs 
alla 
flygplan 

SInce 1937 

Hans G Andersson 

"...~ ... . 
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Under 1988/89 har ett strukturakustiskt labora
torium färdigställts vid Flygtekniska försöksan
staiten ; Stockholm. Detta är avsett för mätning
ar av luft- och strukturburet ljud på större struk
turf>r. FFA-rummet invigdes 25 april. 

samt inflygning på 35F. Därefter 
GFSU vid divisionen Johan Rödl 
FlO samt FFSU på samma divi
sion. 

Stefan påpekar, att F 10 gradvis 
ombeväpnas från pappas Filip till 
Johan . Eftersom fl kom 67-68 
och eventuellt inte är pensionerad 
förrän nästa decennium, kan man 
säga att versionen stått sig under 
fyra decen n ier. 

Som ung hade Stefan inget 
nämnvärt flygintresse. Men fa
derns tysta föredöme hade gjort 
bestående intryck. Lennart var 
mån om att inte på något sätt upp
mana Stefan att bli flygförare. Men 
han var och är fortfarande glad 
över att sonen ändå blev det. 

Ett talande exempel : När Stefan 
kom till far och bad honom ta hem 
ansökningsblanketter, så blev det 
inga. Enligt pappa Lennart fick allt 
intresset vara så stort, att yngling
en själv rekvirerade blanketterna . 

Stefan flyger numera " Filip 2" 
som reservare vid Johan Gul; ordi
narie jobb är hos SAS i en DC-8. 

Far och son konstaterar gemen
samt följande: 

Såväl flygtaktiken som flygpla
nen har utvecklats kraftfullt under 

de gångna åren. Styrautomaten 
dämpar den tidigare ibland våld
samma pitchen, kortkroppen är 
förlängd och de för små kolvarna 
(som gav pendlingar i hydraulsy
stemet) är utbytta mot större. 
Mm,m m. 

Taktiken: NATO:s B-52:or och 
motsvarande WP-bombplan kal
kylerades anfalla på 15-18 km 
höjd. Därför gällde det att med 
kraftfull acceleration i tropopaus
nivån 8-13 km göra " framifrån 
hissanfall" till hög höjd samt avfy
ra robot. Övningsmässigt var 
målflygplanet ett annat 35-f1yg
plan som också " hissat" till 15-18 
km. 

För att kroppsligt klara detta an 
sågs det nödvändigt , att utsätta 
pappa Lennart och hans kamrater 
för en dekompression i under
tryckskammare från 12-13 km till 
23 km. En föga angenäm upple
velse. Blodet kokade i bar vävnad 
och föraren blev medvetslös om 
inte tryckvästen slog till i rätt ögon
blick. 

Så var det på 60-talet. Sedan 
frångicks höghöjdsuppträdandet 
och Drakens förare övergick till att 
huvudsakligen utöva kurvstrid på 
höjder under 500 m. 

:§ 
~ 
QJ 

§ 
el:: 
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• • "Draken-familjen" konstate
rar också, att utbildning och f1yg
säkerhet utvecklats mycket. Ut
tagningen på fars tid var sådan att 
mindre än hälften klarade sig ge
nom flygutbildningen vid F5. När 
Stefan gick på samma skola klara
de sig 18 av ca 20. Förhandsgall
ringen har blivit avsevärt effekti
vare, vilket i sin tur betyder bättre 
ekonomi . 

Far och son anser bådi'l att DMT 
är bra, men att metoden troligen 
har gallrat bort enstaka ämnen till 
briljanta superess . Priset för den 
gamla modellen var dock alldeles 

för högt. Därom råder ingen tve
kan. 

Stefan har ett starkt önskemål 
om mera flygtid, så att han får 
chans att genomföra realistiska 
övningar med nödstarter o s v. 
Den taktiska miljön bör också 
övas mer. Lennart påminner om 
gamla tiders FV-övningar som 
kunde gå dygnet runt i över veck
an. 

Det var " bättre förr och ju förr 
dess bättre". I vissa avseenden var 
det så. Men sammantaget är det 
allt tvärtom, tycker de båda två. 

Åke Jönsson 

En aktuell tillämpning är kabin
bullret från propellerdrivna passa
gerarflygplan för medellånga flyg
avstånd. Propellerdrift för sådana 
flygplanstyper är attraktiva p g a 
den mycket goda bränsleekono
min. Men ett problem är den höga 
bullernivån, som kännetecknar 
propellerdrift. Propellerljudet är 
mycket komplicerat och det fort
plantar sig in i flygplanet via olika 
mekanismer och transmissionsvä
gar. 

I det helt ekofria rummet kan 
t ex hela kabindelen till ett 50-pas
sagerarflygplan placeras. Propel
lerljudet kan simuleras med hjälp 
av ett antal högtalare - ljud och 
vibrationer i kabi nen kan kartläg
gas. Förutom mätningar utnyttjas 
den avancerade beräkningsmeto

den (AFEM) som verktyg för att re
ducera bullret till en ur komfort
synpunkt acceptabel nivå. 

Huvuddata: 
~ Fri inre volym: 7x13x7 m'. 
~ Frekvensområde: 80--10 000 

Hz för vetenskapliga mätning
ar enligt ISO. 50--10 000 Hz 
för tekniska mätningar. 

~ Strukturvikt upp till 2 000 kg. 
~ Portöppning 3,5x3,5 m'. 

Genom en rälskonstruktion kan 
tyngre strukturer rullas in, vilket är 
en ovanlig möjlighet för helt eko
fria rum. Golvet för operatören ut
görs av ett akustiskt transparent 
nätgolv. 

Det ekofria rummet är använd
bart även för mätningar av t ex 
vingar, fordonskarosser, hytter 
och strukturer för rymdfart. • 

En klar majoritet - 77 pro
cent - av allmänheten anser 
att vi i Sverige ska fortsätta 
att utveckla och tillverka 
JAS 39 Gripen. 

Detta visar en SIFO-undersökning som 
Industrigruppen JAS har beställt. Un
dersökningen är baserad på l 004 tele
fonintervjuer gjorda den 27 februari-2 
mars i år - alltså en knapp månad efter 
haveriet - med allmänheten 16 år och 
äldre i hela landet. 

Åtta av tio tror att vi i Sverige har stor 
förmåga att göra JAS 39 Gripen till ett 
bra flygplan som fyller sina uppgifter. 

För de flesta (65%) har Gripens ha
veri inte inneburit någon förändring av 
deras inställning till projektet. Drygt var 
femte har blivit mer negativa . 

Det kan noteras att åtta av tio tror att 
utveckling och tillverkning av militära 
plan bidrar till nya kunskaper och pro
dukter på andra områden än de militä
ra. Drygt sex av tio anser att detta bi
drag har stor betydelse för svenskt nä
ringsliv i övrigt. • 
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Använd begreppet: 
"Bristande man - ma
skinfunktion" i stället för 
"Fel i förarfunktionen"! 

Jag har just läst " Försvarets flygsä
kerhetsanalys 1987/88". Det är en 
årligen utkommande redovisning 
av driftstörningar, tillbud och ha
verier med försvarets olika flyg
plan och helikoptrar. Den är skri
ven av kvalificerade flygförare 
med stor flygerfaren het, proffs på 
flygsäke rhet. Analysen innehåller 
bl a orsakssammanhang bakom 
tillbud och haverier och anv is
ningar om hur man skall förebyg
ga haverier. 

För varje år som går blir jag allt
mer irriterad - och oroad - av att 
FV:s flygsäkerhetsauktoritet an
vänder det missvisande begreppet 
"fel i förarfunktionen ", när man 
avser " bristande man-maskin
funktion " . 

Tänk efter sjä lv! En förare kolli
derar med marken i dåligt väder 
på grund av bristande övervak
ning av flygläget. Om orsaken då 
felaktigt anges som fe l i förarfunk
tionen , måste den haveriförebyg
gande åtgärden bli: Förbätt rad 
förarfunktion . 

Visst kan vi bli bättre. Urval , ut
bildning, övning, ledningsfunk
tiom m m kan förbättras. Dock 
kan vi människor inte förbättras 
särskilt mycket. Som alla vet är vi 
utvecklade under miljontals år. En 

Korsningen framför Bråvallas kanslihus - d v s 
den skarpa kurva som bildas av skärningen mel
lan Lage Thunbergs Avenue och Kurt Hager
ströms Avenue - har under årens lopp satt 
åtskilliga förare på prov. Vintrars halka brukar 
där ta tull av såväl hög som låg guldgalonjär. 
M fl! 

Ända till innevara nde vinter har 
taktiken varit entydig: Råkar du i 
'superstall' så se till varje pris till att 
få stopp på framfarten. 

Några exempel. En av våra 
längsta flottiljchefer, en erkänt 
god taktiker, valde metoden med 
en djärvt framifrånanfall på en väl
packad snövall. När den lyckade 
manövern avslutats, visade det sig 
emellertid att hans rotetvåa, stabs
chefen, råkat i samma predika
ment. Trots inbiten spaningsförare 
anpassade sig denne raskt till jak t
taktiken och lyckades t o m stanna 
ännu snabbare än flottiljchefen. 
Han retarderade nämligen, med 
ett brak, mot flottilj chefens koffert . 

Inför denna något okonventio
nella variant påstås C F 13, med 
ett tonläge som inte saknade viss 
sarkasm, ha ställt följande fråga: 
"Måste du alltid vara hack i häl på 
mig?" 

•• Vid ett senare tillfälle, då den 
beryktade kurvan krävde ny tri
but, hade F 13 fått ny stabschef. 
Denne (som sedermera sku lle 
komma att befordras med "spark 
snett uppåt höger", d v s till Övre 

Norrland) klarade trots ringa fö
rarutbildning att applicera ett 
verkligt snabbstopp . Även om 
metoden följde den anbefallda 
taktikens grunder, saknade den 
inte originella drag. Han placera
de nämligen en lyktstolpe mellan 
strålkastarna. Farkostens frampar
ti antog därvid en viss V-form och 
stolpen en attityd, som påminde 
om lutande tornet i Pisa. Eftersom 
det tog lång tid innan elverkets 
alerta servi cemän rätade upp stol
pen , stod den länge som ett min
nesmärke över ännu en djärv till
lämpning aven beprövad taktik . 
Inom parentes kan här nämnas att 
s k elaka tungor hävdar, att den lu
tande stolpen föredrogs av flottil
jens stronga schäfrar . 

Till saken hör att redan några 
veckor tidigare hade sistnämnde 
stabschef gjort ett första anfall mot 
samma stolpe. Den gången nådde 
han emellertid , i likhet med en av 
våra politiker, icke ända fram. För 
säkerhets skull placerades en rejäl 
halmbal vid stolpen. Denna av
lägsnades dock i samband med 
vede rbörandes avresa till Övre 
Norrland . 

mansålder är i detta perspektiv 
försumbar. 

Om - emellertid - orsaken me
ra korrekt definieras som " bristan
de man-maskinfunktion ", blir den 
haveriförebyggande åtgärden me
ra inriktad på att anpassa maski
nen till människan. Jag är säker på 
att det är lätta re än motsatsen! 

• • Den bästa haveriförebyg
gande åtgärden anser jag vore att 
förbättra principen med de mark
kollisionsvarningssystem, som re
dan finns t ex i JA 37. Jag är helt 
övertygad om att flera under de 
senaste åren inträffade totalhave
rier med omkomna hade kunnat 
undvikas, om våra varn ingssy
stem för markkollision hade varit 
bättre. Ett varningssystem som i 

vissa fall varnar någon sekund före 
markkollision kan givetvis inte ac
cepteras. Det har verkligheten ty
värr visat. En mer intensifierad 
satsning på detta område skulle 
vara lön sam! 

Nästa steg i utveckl ingen blir sä
kert automatiska upptagningssy
stem. Dessa klara r även de fall när 
flygföraren inte reagerar på en var
ning. Prov med sådana system är 
f n aktuella i USA. Här borde vi 
vara med! 

De här ta nkegånga rna är inte 
nya. Det som bekymrar mig är 
flygstabens konservatism Det är 
kanske med det här som med in
förande av t ex roderservon och 
styrautomater? Det har flygföra re 
också vari t skeptiska inför! • 

Bengt Landervik 

"KolS-;-alls;n-dar" 

Om F13:5 
vintriga
vägvärk 
•• Som framgår av den hitti lls
varande redogörelsen har kurvta
garuppgiften alltid lösts på ett en
hetligt sätt. För detta har vi natur
ligtvis FV:s förnämliga utbildning 
att tacka. Nämnda befattningsha
vare har ju t o m genomgått Mili
tärhögsko lans högre kurs. 

Nu har emellertid något hänt, 
som gör att Bråvalla Flygflottilj ald
rig mer blir som förut. Ett vid stabs
enheten relativt nyanställt flicke
barn råkade häromdagen i samma 
penibla si tuation so m de mera be
römda föregångarn a. Pinsamt 
nog, löste hon problemet (tack 
vare kvinnlig intuition?) på ett helt 
annorlunda sätt. I stället för att till
lämpa principen om snabbstopp 
gör hon en elegant undanman
över, och tar sig utan att nämnvärt 
reducera farten , mellan lyktstol
par, träd och tjäldjupsmätare, upp 
på vägen igen. 

En intensiv debatt har nu utbru
tit vid F 13. Moderna tiders förare 
hävdar, att flickebarnets taktik är 
överlägsen hävdvunna principer. 
Dessa fritänkare möter naturligtvi s 
hårt motstånd från den gamla sko
lans män . • 

Åke Jönsson 
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åtgärden en anpassning från föra av ekonom iska skäl. Så fort det 
ren. Modifieringar tar som bekant blir realistiskt från tekniskt - eko
lång tid att genomföra. nomiska utgångspunkter, är jagKommentar trån tlygsäkerhetsinsllektören 

övertygad om att en sådan funk

Tack för att vi fick en debattartikel 
som berör flygsäkerhet - en av 
grundvalarna för Flygvapnets ef
fektivitet i fred och krig! 

En myndighetsrepresentants 
svar på en insändare får oha ka
raktär av försvarstal. Jag ska försö
ka att behandla Dina synpunkter 
och förslag utan förutfattade me
ningar. 

•• Din syn på begreppet "fel i 
förarfunktionen" delar jag i stort. 
Att inte i alla situationer fungera 
adekvat eller vidta rätt åtgärd rå
kar ju flygförare oha ut för, även 
om funktionen är normal- och in
te "fel". Så länge maskinen funge
rar, kan man återföra merparten 
av icke önskvärda händelser un
der flygning till brist i funktionen 
mellan människa och maskin. 
Oha är det dock förhållanden 
utanför flygplanet som initierar ett 
händelseförlopp. 

Så här ligger det till med själva 
klassificeringsbegreppet. Det tidi-

Unilonnsköll 

moltaklura 

& hemsänt 


"UFFE 90" är det nya försäljnings
systemet för tillhandahållande av 
uniformsartiklar i dagligdräktsy
stemen till yrkes- och reservoffice
rare. Systemet kommer att påbör
jas från budgetårsskihet (07-01) i 
år och beräknas vara infört vid 
landets samtliga försäljningsstäl
len inom två år. 

Det nya med systemet är bl a att 
Du oavsett försvarsgrens- eller 
myndighetstillhörighet skall kun
na köpa Dina artiklar vid vilken 
myndighet som helst. Detta åstad
koms genom möjlighet att snabbt 
kunna sända artiklar till försäljan
de myndigheter, som i sin tur har 
möjligheter att sända beställda 
varor till Din hemadress. • 

gare använda "felfunktion förare" 
ersattes under 70-talet med "fel i 
förarfunktionen" . Bakgrunden var 
just det Du angriper i Din artikel. 
Avsikten var att med det nya klassi
Nceringsbegreppet täcka in både 
rena förarfel och bristen i "man 
maskinfunktionen" . Uppenbarli
gen har vi i minst ett fall misslyc
kats med detta. Vi får ta oss en fun
derare igen. 

"Fel i förarfunktion" kan möjli
gen tyckas ha lite av anklagelse 
mot yrkesgrupp i sig. Att det inte 
till någon del är fråga om ett så
dant synsätt i det praktiska flygsä
kerhetsarbetet vill jag bestämt på
tala. Förståelsen för människans
ibland bristande - funktion i de 
tekniska systemen är en grundfak
tor i flygsäkerhetsarbetet. Inrikt
ningen av det förebyggande flyg
säkerhetsarbetet är självklart att så 
långt möjligt anpassa maskinen till 
människan. 

I praktiken hamnar man tyvärr 
oha i eherläge. När en felfunktion 
upptäcks blir den omedelbara 

F 5 (Krigsflygskolan i Ljung
byhed) har invigt en nyin
redd lokal för försäljning av 
beklädnadsmateriel till yr
kes- och reservofficerare. 

Målet har varit att höja servicegra
den ytterligare för den enskilde 
samt att på ett överskådligt sätt ex
ponera artiklarna i lokalen. 
"Snabbköps-principen" har beak

•• Och så till markkollisions
systemet - ett svårt område. Både 
egna och utländska erfarenheter 
stöder den framförda uppfattning
en, att en intensiv satsning på det
ta område är lönsam. Vi lever nu 
med programmet i JA 37, som in
te är fullkomligt. Det är lätt att göra 
program som ger varning med go
da tidsmarginaler. Raskt hamnar 
vi då i problemet med varning inte 
bara i tid utan framförallt i otid och 
inverkan på flygsäkerheten blir 
negativ. 

För att varningssystem i längden 
skall ge både ökad flygsäkerhet 
och inte inverka begränsande vid 
normalt taktiskt uppträdande, 
krävs en mycket låg nivå på anta
let "falskvarningar" . Svårigheten 
att kombinera säker varning i rätt 
tid - mycket få falskvarningar är 
uppenbara. De erfarenheter som 
görs vid haverier och tillbud går 
kontinuerligt in i utvecklingsarbe
tet. 

Utvecklingen vad gäller auto
matiska upptagningssystem följer 
vi. Här har vi inte mäktat ligga 
med i täten av utvecklingen, bl a 

tats - m a o: kunden kan gå runt 
och inspektera plaggen och sedan 
prova ut rätt storlek. 

Tankegångar finns att utöka sor
timentet med fritidsplagg märkta 
med F 5:s emblem - t ex tränings

"FIDIII/ - BDutlque" 

~f _ __
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tion kommer på det flygplan som 
har tekniska förutsättningar för 
detta - JAS 39 Gripen. 

•• Slutligen Flygstabens kon
servatism. Javisst - om Du menar 
att vi omedelbart skall till 1 00 proc 
haka på alla tekniska innovatio
ner. Tyvärr har vi inte resurser för 
detta. Historiken om roderservon 
och styrautomater får äldre män 
än jag klara ut, men utöver be
gränsade resurser är det måhända 
tidigare erfarenheter som framkal
lat en viss "sund skepsis". Det 
finns många exempel på hjälpme
del avsedda att underlätta för föra
ren i vissa avseenden men som 
skapat nya problem i andra. I mo
dern tid t ex AFK och styrautomat 
i Viggen. 

Vad jag kan lova Dig är, att om 
vi får förslag inom det tekniska 
området som verkligen ger bättre 
flygsäkerhet, så satsar CFV på det
ta. Även det finns det många ex
empel på, bl a de senare genera
tionerna av raketstolar i Draken 
och Viggen. • 

Michael von Rosen 

overaller, T- och collegetröjor. 
Detta blir ett sätt att öka samhörig
heten med förbandet och även ge 
all personal möjlighet att utnyttja 
Flottilj-Boutiquen. 

Skrädderiservice för enklare 
ändringar i samband med köp av 
uniformspersedlar tillhandahålls 
utan kostnad för den enskilde. 

Förrådsdetaljen vill på detta sätt 
bidraga med en ökad service i s k 
VI-anda. • 

Ch. Hal/berg 

~ ------
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Armestabens utbildningsavdelning tog i början av 
1988 initiativet till att undersöka vilken nytta Armen 
skulle kunna ha av vissa psykiska träningsmetoder. 
Det var närmast idrottspsykologen, avdelningsdirek
tören vid FRI, EVA RUSZ, som hade väckt tanken i Ar
mestaben. Vad det gällde var sådana psyket påverkan
de tekniker, som bl a idrottsmän använder för att kun
na göra goda resultat trots stark yttre press. 

Flygstabens utbildningssektion (FS4) in
bjöds att medverka och tackade ja , efter
som detta passade in bra i dess arbete 
med att leta fram effektiviseringsmöjlighe
ter i FV:s utbildning. 

Från armehåll hade det sagts, att värn
pliktiga i de s k idrottsplutonerna visat för
våning över att metoder som de vants vid 
i skolan och senare i idrottsrörelsen tydli
gen ännu inte trängt fram till försvaret. 
Och då är änd å kraven på den enskilde 
soldaten i krig knappast mindre, än vad 
en elitidrottsman utsätts för vid viktiga 
tävlingar. Frågan blev nu vad det är för 
metoder, vad nytta försvaret kan ha av 
dem och hur de skulle kunna tillämpas 
där. 

Veckokurs 

I oktober 1988 ledde så chefen för Arme
stabens utbildningsavdelning en vecko

kurs för 30 officerare, varav bl a ingick fyra 
från Marinen och sju från FV. Inbjudan ha
de via förbandscheferna distribuerats till al
la intresserade. Konkurrensen om platser
na blev hård . 

Kursen gick ut på att presentera några 
tänkbara olika tekniker, teorin bakom dem 
och erfarenheter av dem. Teorigenom
gångarna hölls utöver av nämnda Eva Rusz 
av försvarsöverpsykiatern Ulf Otto, expert 
på psykiska stridsreaktioner, av Lars-fric 
Uneståhl, Sveriges internationellt mest 
kände idrottspsyko log, förutvarande FOA
forskaren Gerry Larsson, som ledde fram
gångsrika försök med luftvärnsrobotskyttar 
(sid 99 i "Chefen och ledarskapet" ), Riksid
rottsförbundets expert från Bosön Lars-fric 
Sandler, överstelöjtnanten vid K4 Mertil 
Melin, som för några år sedan genomgick 
en extremt hård soldatutbildning i USA, 
FOA-majoren "Laken" Andersson med er
farenheter från FN i Libanon - samt ytterli
gare några . 

Kursdeltagarna, de fiesta utbildare på oli
ka nivåer vid skolor och förband, hade som 
uppgift att efter dessa genomgångar och 
praktiska moment diskutera användbarhet, 
lämplighet, tänkbara tillvägagångssätt, om 
man vill införa psykisk beredskapsträning 
(arbetsnamn) i det militära utbildningspro
grammet. Det ville alla. 

Försök 

Två försök påbörjades redan i oktober, vid 
120 och Lv 3. I övrigt uppdrogs åt kursdel
tagarna att under det närmaste halvåret 
känna sig för, komplettera kunskaper, re
fiektera över realism m m och sedan åter
samlas i maj 1989 för nya diskussioner om 
nästa steg. Ett videogram för populär orien
tering om ämnet har under fjol hösten tagits 
fram vid FLC i samarbete med bl a FRI. 

FV avser hålla sig kvar i samarbetet med 
Armen i denna fråga så länge det är me-

Livsmedel för minst 35 mi/joner Nförsvin
nerNvarje år inom försvaret - tio procent av 
all mat som beställs! Det konstaterade För
svarets materielverk (FMV) vid en under
sökning redan för ett par år sedan. 

I dag är det bättre. "Tallrikssvin
net" på bl a regementena angreps 
i en mycket framgångsrik informa
tionskampanj under stridsropet 
RAAP (Reglementsenlig anpass
ning av portionerna). Under kam
panjens första år (1986/87) fick 
man ner det svinnet till nära hälf
ten . Totalt sparades i landet drygt 
12 milj! Ett resultat som fortfaran
de står sig. 

Nu drar RAAP ut i fält ' Där är 
det inte ovanligt med missar i 
planläggningen och felaktiga be
ställningar. T ex överbeställningar 
inför en övning som medför att 
kockarna ute i skogen tvingas kas
ta mat. 

Våren -88 hölls fem utbildn ings
seminarier i Uppsala. Där samla 
des övnings- och utbildn ingsplan
Iäggare med företrädare för livs
medelstjänsten från försvarets oli
ka myndigheter . Där introducera
des också ett omfattande utbild

ningspaket för alltifrån kockar till 
övningsplanläggare. 

- En väl genomförd utbildning 
vid våra myndigheter kommer att 
spara minst 10 milj kr per år, säger 
Ulf Klevenfeldt vid FMV:s förpläg
nadsavdelning. Tillsammans med 
armeöversten Per Mohlin lär han 
ut hur livsmede lstjänsten ska fun
gera i fält - före, under och efter 
övning. 

Maten kommer inte alltid med 
på allvar när en övning planeras. 
Därför blir det dyrt. Men Ulf Kle
venfeldt betonar att det inte bara 
gäller att spa ra pengar. 

- Det handlar också om att höja 
våra förbands krigsduglighet, ge
nom att få livsmedelstjänsten att 
fungera eHektivare i fält. Så att vi 
kan ge våra solda ter den mat de 
behöver för att kunna lösa sina 
krävande uppgifter . • 

FMVlnJo 
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ningsfullt för båda parter. Erfarenheterna 
från flygskolan i Ljungbyhed och rrjal-ut
bildningen i Tullinge tilldrog sig stort intres
se. FV uppfattades uppenbarligen som en 
givande partner, medan FV å sin sida har 
nytta av den personaltunga Armen som en 
ytterligare pådrivande partner. Så småning
om måste varje försvarsgren utarbeta sina 
egna tillämpningssätt anpassade till sina 
speciella förhållanden - förutsatt att man 
kommer fram till att detta är något att satsa 
på. 

I princip är det förstås viktigt att inte låta 
någon möjligen god resurs ligga outnyttjad 
eller bara litet utnyttjad. 

Vinsterna 

Vad som kan vinnas med psykisk träning 

är: 

~ Snabbare inlärning, dvs högre utbild

ningsmåi på samma tid eller samma utbild

ningsmåi på kortare tid. 

~ Bättre inlärning, dvs mera hållfasta ut

bild n ingsresultat. 

~ Ökad sannolikhet för att det inlärda skall 

kunna tillämpas med omdöme också un

der svår press. 

~ Ökad förmåga att hålla huvudet kallt, 

dvs att press inte övergår i handikappande 

stress. 

~ Ökat allmänt välbefinnande och ökad 

förmåga att fungera bra i vardagssituationer 

(relationer, samarbete). 


Psykisk träning som inte kan genomföras 
utan experthjälp övervägs inte, inte heller 
sådana metoder som kan medföra risker av 
något slag. Metoder som kan leda in på 
psykiatrins område är alltså inte aktuella. 

•• Vad FV-gruppen föreslog var: 

~ Allmän antistressträning till kassettin
spelade instruktioner och 
~ Föreställningsträning dvs att man av
spänd fantiserar sig igenom moment, som 
dessförinnan och efteråt övas praktiskt. Så
dan träning, vid flygskolan kallad torrflyg
ning, har visat sig ha förbluffande goda ef
fekter på prestationsförmågan. Varför inte 
systematisera och underlätta t ex med olika 
audiovisuella hjälpmedel? 

Från FV deltog i denna kurs majorerna 
Rafael Bengtsson (F20/StriIS), Håkan Igg
ström (F20ITolkS) och Lars Olin (FS), kap
tenerna LeifCarlsson (F4), Peter Graf Fl 0/ 
F14) och N-O Lindberg (FS) samt byrådi
rektör Anders Holmertz (FS) och överste
löjtnant Folke P Sandahi (F7/FS). • 

Ämnet är högaktu
ellt. I april visade 
TV 2 några 1/2-timmes
program under ru
briken "Mental trä
ning" ur flera infalls
vinklar. De blev 
mycket uppskaUade. 
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För vädertjänsten vid FMV:RFN i 
Vidsel gäller speciella krav på 
uppföljning av vädersituationen. 
Till exempel måste molnsituatio
nen i provområdet ägnas särskild 
uppmärksamhet. 

För att möta såda na krav ha r 
FMV för utprovning och eventu
ellt senare köp installerat ett lokalt 
PC-baserat system (civil beteck
ning SW 3000) för mottagning av 
vädersatellitbilder vid Vidselba
sens väderstation. Med detta sy
stem kan man ta emot, presentera 
och lagra bilder från polära satelli
ter (både amerikanska och sovje
tiska). Enkel bildbehandling typ 
zoomning, gråskaieförskjutningI 
expansion och färgning kan också 
göras för att öka bildernas läsbar
het. 

Teknikutvecklingen har med
verkat till att anskaffningskostna
derna för bl a den här typen av 
system reducerats i mycket snabb 
takt. I dag har de nått en nivå som 
med hänsyn till kostnads-/nyttoef
fekten gör systemen attraktiva 
också för organisationer med be
gränsade ekonomiska resurser. 

CFV följer (genom FSlVädplan) 
intresserat experimentet i Vidsel. 
Inom en snar framtid kommer 
CFV att ta ställning till om lokala 
system för mottagning av satellit
data skall införas bl a av rationali
tetsskäl. Erfarenheterna från RFN 
kommer därvid att bli ett värdefullt 
underlag. • 

Lars Bergeås 

MODEL 2000/3000 WITH 
OPTIONAL WEFAX ANTENNA 
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VM i terränglöpning: 

Damlaget 
åhedrande 

poängplats 

Det svenska damlaget vid 1989 
års ClSM-mästerskap i terränglöp
ning tog en hedrande 6:te plats i 
konkurrens med 270 deltagare 
från 28 länder i fyra världsdelar. 
I svensklaget ingick tre FV-flickor: 
Lt Anci Lundmark (F 21), kn Karin 
Lunner (f 15) & It Marita Winstedt 
(f 10) Som 4:de lagdam ingick It 
Åsa Jonzon . Det var Åsa som blev 
bäst av de svenska individuellt. 
Som lagledare fungerade mj Bo 
Kåresjö (F 20) 

Militärhögskolan (MHS) fick sommaren 1988 ÖB:s 
uppdrag att planera en högre tvåårig försökskurs in
om ämnesområdet ADB för en del av eleverna vid 
högre kurser 1989-91. Av olika anledningar har ÖB 
emellertid skjutit upp planerad kursstart till tidpunkt 
som anges senare. 

Nya sy-stemkurser dröjer: 

Ledning I inlonnalion 

Kursmålet är att eleverna eher ge
nomgången utbildning skall, lik
som alla HK-elever vid MHS, ha 
kompetens för placering i nivå 1/3 
befattningar. De skall dessutom 
ha särskild ADB-kompetens. 

Vid val och prioriteringar av ut
bildningsinnehåll har integrerade 
och försvarsmaktsgemensamma 
förhållanden fått styrande inflytan
de. Operativa förhållanden har 
tillgodosetts före taktiska. Elever
na får möjligheter att inhämta kun
skaper i dessa ämnen i paritet med 
stabskurserna. 

Den ADB-tekniska och system
vetenskapliga utbildningen skall 
utgöra ett komplement till den all
män militära högre chefsutbild
ningen. Den skall integreras med 
denna bl a på så sätt att samman
hang alltid skall finnas mellan tek
niska problem/lösningar och tak
tiska/operativa krav och förutsätt
ningar. 

Kursen är försvarsmaktsgemen

sam och helt försvarsgrens-/trupp
slagsoberoende. Kurslängden är 
28mån. 

• Det tidigare använda begreppet 
"ADB-kurs" leder tanken till ut
bildning av relativt snävt begrän
sade specialister. Huvudsyftet 
med kursen är emellertid att utbil
da militära chefer med förmåga att 
lösa komplexa problem av vitt 
skilda slag inom vitt skilda områ
den , då chefen bl a har specialist
kunskaper inom ADB-området. 

MHS föreslår därför, att kursen 
skall få namnet "Högre tvåårig 
kurs i lednings- och informations
system", HK LI , då detta namn 
bättre återger utbildningsmåletI 
området. 

Elevuttagning pågår i försvars
grensstabernas AT-nämder. An
mäl Ditt intresse. Vill Du ha fyllig 
information, beställ den preliminä
ra kursplanen - Tfn 08/78893 67 
eller 788 9414. • 

Fritz Gudmundsson 

Militära världsmästerskapen i fäktning - offi
ciellt benämnda XXVII ClSM fencing cham
pionship - anordnades 24-31 oktober 1988 i 
Halmstad med Flygvapnets HalmstadsskolorlF 
14 som arrangör . •• I den slutliga anmälan var 
13 nationer med 87 fäktare och 29 lag anmälda 
- 7 sabe/- och 12 värjlag samt 7 herrflorett- och 
3 damflorettlag. Samtliga fäktare var även an
mälda i den individuella tävlingen. 

Med tävlande och ledare blev an
talet gästande utlänningar i Halm
stad ca 145, vilket kom att sätta en 
viss prägel på F 14 och staden u n
der den vecka arrangemanget på
gick. 

Invigningsceremonin ägde rum 
den 25 oktober på Stora Torg. Ef
ter en överflygning av fyra J 35 
Draken ur F 10 hälsade kommu
nens representant, kommunrådet 
Boije Svensson deltagande natio
ner välkomna till Halmstad . Öpp
ningsceremonin med musik , fan
vakt och hissandet av CISM-flag
gan avslutades med att CISM:s 
officielle representant , general
löjtnant Clifford H Rees Jr, USA, 
förklarade tävlingarna för öppna
de. 

Fäkttävlingarna leddes på ett 
föredömligt sätt av major Orvar 
Jönsson (Lv 4 Res) och kn Orwar 
Lindwall (11 Res) Samtliga deItäv
lingar genomfördes på kortare tid 
än den beräknade tidsp lanen och 
utan de fördröjningar , som brukar 
åstadkommas av protester, små
skador etc. 

1 samtliga grenar tävlade alla 

mot alla , vilket innebar att såväl 
lagtävling som individuell tävling 
genomfördes samtidigt. Denna 

tävlingsform innebär att alla delta
gare går lika många matcher och 
ställer stora krav på deltagarnas 
kondition, särskilt i grenar med 
många deltagare. 

• • Sabeltävlingen är kanske 

Regeringen har utnämnt ställ
företrädande chefen för Skån
ska f1ygflottiljen/F 10, övers
ten i Flygvapnet Sten Dh
lander, aH fr o m den 1 april 
1989 vara chef för Västgöta 
flygflottilj /F 6. 

Regeringen har utnämnt yr
kesofficeren hos chefen för 
Flygvapnet, överstelöjtnanten 
i Flygvapnet G6te Pudas, att 
fr o m den 1 april 1989 vara 
ställföreträdande chef för 
Skånska flygflottiljen/F 10 och 
överste i Flygvapnet. 

Regeringen har utnämnt til/
förordnade sektionschefen 
hos militärbefälhavaren i Söd
ra militärområdet, översten 
av 1. graden i Flygvapnet Ar
ne Hansson, alt fr o m den 
1 oktober 1989 vara chef för 
Upplands flygflottilj/F 16. 

Regeringen har förordnat för
svarsattachlm hos överbefäl
havaren, översten i Flygvap
net Bo Lennhammar, aH 
fr o m den 1 juli 1989 vara 
chef för Flygvapnets Officers
högskola (FOHS) vid F 14 i 
Halmstad. 

Regeringen har förordnat 
chefen för Flygvapnets Offi
cershögskola, översten i Flyg
vapnet Svante Menekel, 
att fr o m den 1 juli 1989 vara 
sektionschef hos militärbefäl
havaren i Östra militärområ
det/Milo Ö. 

Regeringen har utnämnt yr
kesofficeren hos överbefälha
varen, överstelöjtnanten i 
Flygvapnet Börje Roberts
son, att fr o m den 1 april 
1989 vara överste i Flygvap
net. 
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VM i läktning 

Bragjo" 

den mest spektakulära tävlingen 
med "manuell" bedömning. Här 
har man en huvuddomare som 

14 

bedömer stridens förlopp och stö
tars giltighet och fyra sidodomare 
som endast bedömer stötarnas gil
tighet. Ett förfarande som kan 
orsaka konfliktsituationer. De till
gängliga mycket kvalificerade hu
vuddomarna gjorde att endast ett 
fåtal sådana situationer uppstod. I 
de fall de uppstod klarades de upp 
snabbt av tävlingsledningen. 

Sabeltävlingen samlade sju lag. 
Det blev en hård tävling. Italien, 
Västtyskiand och Frankrike sluta
de alla på fem lagsegrar. Italien 
hade dock flest individuella segrar 
och hade också den individuella 
segraren, Sergio Virgilio, i sitt lag. 
Dubbelt italienskt alltså. Mellan 
Västtyskiand och Frankrike fick 
man tillgripa stöträkning. Väst
tyskland blev 2:a med sju stötar 
bättre index. 

I den individuella tävlingen var 
det återigen hårt om 2:a och 3:e 
platserna. Västtysken Joachim 
Knies och italienaren Michele 
Bonsanto slutade med 17 segrar 
var. Knies hade dock bättre stötin
dex och tog "silvret". 

Ldntavlm~"n I damn"r,," va"ns av khweiz (>om Mir rep'l'senrr>
,.U .IV ('n IIerrpJ. F,..mk,ikp 2:01 Ii. Hnlland 3 :01. 

•• Damflorettävlingen samla
de endast tre lag. Individuell seg
rare blev Frankrikes Isabelle Tudu
ri med Christine Rauber och Dag
mar Halbherr, båda från Schweiz 
på 2:a resp 3:dje plats. I lagtäv
lingen segrade Schweiz med 
Frankrike på 2:a och Holland på 
3 :dje plats. 

Den 27 okt påbörjades värjtäv
lingen med 12 lag (36 individuella 
tävlande) och den avslutades da
gen därpå. Ricardo Isola, Italien, 
segrade med Andre Kuhn, Schweiz, 
på 2:a och Dominique Martin, 
Frankrike, på 3 :dje plats. Bäste 
svensk, Mikael Persson, blev 7:a. 
I lagtävlingen segrade Schweiz fö
re Italien och med Frankrike på 
3 :dje plats. Det svenska laget er
höll samma poäng som Frankrike, 
men blev med färre antal individu
ella segrar "blott" fyra. 

Det svenska laget bestod av Mi
kael Persson (I 16), Lars Scharpff 
(KA 4) och Christer Olsson (F 4). 
Christer Olsson , som fick gå in i la 
get med kort varsel sedan OS-del

tagaren Otto Drakenberg p g a 
skada måst lämna återbud, gjorde 
en stark insats genom att ta de 
"rätta" segrarna i lagmötena. 

•• I herrflorettävlingen deltog 
7 nationer. Västtysken Thorsten 
Weidner blev individuell mästare 
med 19 segrar med sin landsman 
Alexander Koch på 2:a plats med 
17 segrar och tre stötar mer avgiv
na än Alexandro Puccini , Italien, 
som också erhöll 17 segrar. I lag
tävlingen segrade Västtyskiand 
med sex lagsegrar med Italien på 
2:a plats med fem och Frankrike 
3:a med fyra lagsegrar. 

CIIAUEII6E DES 1lA110llS är Frank
rikes pris till bästa nation. Det ut
delas till den nation som uppnår 
det bästa sammanlagda resultatet 
individuellt och i lag på alla vapen 
(utom damflorett) enligt en sär
skild poängberäkning. Det gick i 
år till Italien, som uppnådde sam
manlagt 80 poäng. Västtyskiand 
kom 2:amed 660ch Frankrike3:a 
med 49 poäng. • 

f,ammannen Picot (/ vi repos/e,af
"d' Por/ugJ/' fa/riro dUdt'kw,,,,. - / 
lilgtavlingen knep Frankrike brons
pe"gl'n f/)fl' Sve,igl' mffi knapp" t 
möjligd marg;n,,'. 

Nya C-Slridsdräkten 

försvarets materiel
verk (fMV) tecknade i 
november avtal om 
konfektionering av s k 
C-stridsdräkter. Tota
la ordersumman är på 
ca 13 milj kr. 

C-stridsdräkterna skall tillverkas 
av svensk mönstertryckt ytterväv 
och en innerbeläggning av tyskt 
fabrikat. Den svenska leverantö
ren kommer att sy utomlands. 
FMV:s beslut om tecknande av 
avtal har föregåtts av samråd med 
Överstyrelsen för Civil Beredskap 
(ÖCB). 

Soldater skall med skydd av den 
nya dräkten kunna strida en längre 
tid i ett område som belagts med 
kemiska stridsmedel. Dräkten be

står av byxor och jacka med huva, En första leverans skall ha ge

som tätar mot den skyddsmask nomförts i maj 1989 och slut leve

som bärs över ansiktet. I övrigt är ransen ett år senare. I båda företa

den nya C-stridsdräkten till ut gens respektive avtal med FMV 

formningen lik den kommande finns optioner om ytterligare C

Fältuniform 90 och bärs i stället för stridsdräkter inskrivna för perio

denna. den 1991. • 


FMV:lnJo 

1989-06-05--09 
fnköping 

Seminarium och fackutställning 
om samband, sensorer och dato
rer för ledningssystem till försva
ret. 

MILlNF 89 arrangeras av FMV i sam
verkan med elektronikindustrin, för
svarets centrala staber och FOA. 

EFTERLEVAN DE MAKAJE 

OCH BARN 


efter avlidna yrkesofficerare av kaptens eller högre 
tjänstegrad (motsvarande enligt tidigare gällande be
fälsordningar), som är i små omständigheter, kan ef
ter ansökan få understöd från H.M. Konungens Mili
tärhospitals- och medaljfonder med för närvarande 
6000:- per år. 

Upplysningar lämnas av redogöraren överste 
Bengt Colliander, Karlavägen 76, 114 59 STOCK
HOLM. Telefon: 08-61 7593 
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FVRF har ett rekordår bakom sig. Medlems
siffran passerade 11.000, utbildningen när
mar sig raskt en kvarts miljon timmar. Det 
motsvarar sammanlagda arbetstiden för 
150 helårsanställda. 

-Instruktörer från FVRF skall och måste an
vändas. De är välutbildade och duktiga, och 
de behövs. Många flottiljer skulle inte klara 
beordradutbildning utan deras medverkan. 

Förbundsstämman: 

Överste Gillis Weingarth från 
Flygstaben talade klarspråk vid 
FVRF:s förbundsstämma i Sö
dertälje, när han besvarade en 
fråga från Roy Jildenstål (Örebro 
FV!) om behovet av frivilligutbil
dade instruktörer vid av myndig
heten anordnad utbildning eller 
övning. 

Weingarth påpekade att han 
vid flottiljchefernas årliga in
struktörsmöte alltid framhåller 
möjligheten att använda FVRF
utbildade instruktörer. Det ålig
ger cheferna för frivilligavdel
ningarna att känna till instruk
törsläget vid respektive flottilj, 
sade han. 

Två andra stämmotalare tog 
upp samma tema. Övlt Uno San
din, Luleå, med mångårig erfa
renhet av frivilligutbildning i bl a 
Köpingsvik och Hälsinge-Dala 
FVf, framhöll att fler frivilligutbil
dade i bastjänst skulle ge stor 
beredskapshöjande effekt. 

- Att bassystemet fungerar är 
av avgörande betydelse under 
ett inledande skede. Genom att 
utnyttja de frivilliga med deras 
goda lokalkännedom kan vi för 
ringa kostnad bygga upp en 
organisation, som ger god utdel
ning i form av höjd insatsbered
skap, sade han. 

••Sandin efterlyste fler banre
parationsplutoner, ammuni
tionsröjare, närskyddsgrupper, 

transportgrupper och sambands
personaI. 

- Det skulle inte skada om flot
tiljcheferna utbildades för att se
dan styra verksamheten i rätt 
riktning . Jag hoppas vi kan kom
ma igång med utbildning på bred 
front. Kurserna kan läggas in på 
tider, när flottiljerna inte är hårt 
bundna av andra verksamheter. 

Flygstabschefen generalma
jor Bert Stenfeldt omtalade i sitt 
stämmotal, att han i somras be
sökte åtta frivilligkurser och fick 
en mycket positiv bild av verk
samheten. 

- FV:s krigsorganisation skulle 
inte fungera utan de frivilliga. 
CFV, jag själv och underlydande 
chefer är överens om, att instruk
törer från frivilligorganisationer
na fungerar på utomordentligt 
bra sätt. Vi eftersträvar att an
vända dem i mesta möjliga ut
sträckning. 

•• - Kursgårdarna är en annan 
tillgång, som försvaret i stort 
måste lära sig utnyttja bättre vid 
kurser och konferenser, sade 
Stenfeldt. 

Låt oss hoppas att dessa posi
tiva omdömen snart skall ge
nomsyra fast anställd personal 
på alla nivåer. Tyvärr har man på 
sina håll fortfarande mer åsikter 
än insikter om frivilligverksamhe
tens funktion. • 

Tors/en Andersson 

Nu spänner förbundet bågen 
mot ännu högre mål. Styrelsens 
ordförande Sven Kamsen var 
optimistisk när han redovisade 
riktlinjerna för verksamheten 
1990-91 . 

- Vi skall öka antalet värnplikti
ga medlemmar med 10 proc (ca 
650) och deltagarna i komplette
ringsutbildning med samma pro
centtal. 

- För att täcka krigsförban
dens behov hoppas vi kunna ge
nomföra 75 fullföljda beford

ringsutbildningar till högre grad, 
300 omskolningar i luftbevak
ning och 30 krigsförbandskur
ser. 

•• Verksamhetsåret var inte 
problemfritt, trots de prydliga re
kordsiffrorna. Antalet värnplikti
ga medlemmar minskade med 
925. delvis beroende på hård ut
gallring i föreningsregistren av 
icke betalande. 

- Men vi nyrekryterade 570 
värnpliktiga och av dem gick 490 
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takt med dem som deltagit i be
fordringsutbildning på senare år 
och övertala dem att fortsätta . 

på kurs, vilket är utomordentligt 
glädjande. Bättre ekonomiska 
förmåner, rekryteringsunderlag 
från värnpliktsverket i full omfatt
ning samt full bemanning vid 

En stadgeändring vid förbundsstämman 
öppnar en frivillig väg till regionala flygva
penförbund. "Andringen ger föreningarna 
full frihet att bilda förbund när de själva öns
kar", säger riksförbundssekreterare Kjell 
Helmersson. 

Förbundsbildningen har splittrat 
de 27 föreningarna i två läger. 
Riksförbundsstyrelsen har valt 
en mjuk linje för att låta den de
mokratiska processen ha sin 
gång i lugn och ro. 

Någon toppstyrning av den 
känsliga frågan blir det inte heller 
i fortsättningen. När förbunden 
skall bildas och hur de geogra
fiskt skall indelas får föreningar
na själva avgöra. Att flottiljerna 
kommer att ha synpunkter kan 
man dock räkna med. 

- Flottiljerna vill ha regionala 
förbund. De får ett mera lätthan
terligt arbete om antalet kontakt
ytor minskar, säger Kjell Hel
mersson. 

Förbunden skall fungera an
tingen ensamma, med en eller 
flera föreningar under sig eller 
med från förbundsnivå styrda 
sektioner som "bihang". En sek
tion förenklar administrationen. 
Den kräver t ex ingen årsstämma 
såsom fallet formellt är i en före
ning. 

• • Tre föreningar - Sydöstra 
Sverige, Kalmarsund och Norra kan koncentrera oss på rekryte
Småland - har på försök funge ring och utbildning. C F 17 är 
rat som regionalt flygvapenför nöjd med att flottiljens kontakter 
bund. Resultaten av detta tvååri har begränsats från tre parter till 
ga pilotförsök är goda, sade för en. 
bundsordföranden Bengt Norr - Nackdelen är att äldre, icke 
bom. krigsplacerade medlemmar, inte 

- Vi har ökat både vad gäller kallas till några kurser. De känner 
antal medlemmar och utbild ofta stark samhörighet med sin 
ningstimmar. En fast anställd förening. Självklart måste vi ta 
kanslist innebär att vi slipper en hand om de överåriga, så att de 
massa administrativt arbete och känner sig ha plats i föreningen. 

flottiljernas frivilligavdelningar 
ger hopp om fortsatt god nyrek
rytering, sade Kamsen. 

Han uppmanade stämmole
damöterna att ta personlig kon

- För att lösa problemet ar
rangerade vi studiebesök på en 
marinbas, vilket blev mycket 
uppskattat. Fler träffar med för
svarsupplysning är ett annat sätt 
att bevara föreningskänslan , sä
ger Norrbom. 

•• Kjell Helmersson är för sin 
del övertygad om att regionför
bunden kommer, frågan är inte 
hur utan när. Signaler från skilda 

• • På plussidan står också ök
ningen av ungdomar, både vad 
gäller medlemsantal och utbild
ningstimmar. Tack vare ideella 
insatser långt över det vanliga 
kostar ungdomsutbildningen 
endast 9.90 per timma. Motsvar
ande för vpl är 67.20. 

- Vi nådde inte våra mål fullt ut, 
bl a vad gäller omskolning av 
luftbevakare och utbildning av 
flygbasjägare. Men vi har ändå 
anledning vara tillfreds med re
sultatet, sade Kamsen. 

Riksförbundsstyrelsen fick två 
nya ledamöter: Ulf Järnstad, 
Skellefteå, och Rolf Gul/man, 
Visby - båda tidigare supplean
ter. Till nya suppleanter valdes 
Kenneth Philipsson, Bjärred och 
Tommy Löhr, Vällingby. • 

Torsten Andersson 

håll pekar i den riktningen. 
En annan stadgeändring inne

bär att riksförbundsstämma en
dast skall hållas vartannat år. Be
slutet föregicks av votering, som 
slutade 80-43. "Mellanåret" hål
les sedvanlig höstkonferens. 

Stadgeändringarna skall fast
ställas av regeringen. Beslut un
der våren innebär att de träder i 
kraft redan 1 juli. • 

Torsten Andersson 
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1 '" V• 
1988 års bragdman i FVRF blev inte oväntat 
Stig-Olof "Esso" Carlsson från Malmens FVf 
i Linköping. Ett populärt val, som belönades 
med en lång, varm applådav förbundsstäm
man i Södertälje . 

• 

• 

HBd8lS$k6/d: 
Gotlands Flygvapenförening (40-års

jubileum) 
Skånes Flygvapenförening (25-årsju

bileum) 
Värmlands Flygvapenförening (25

årsjubileum) 
Västernorrlands Flygvapenförening 

(25-årsjubileum) 

FlltjlnstmBdl/j I fluid: 
Sven-Ove Andersson, Bara 
Bengt-Olof Franzen, Linköping 
Gert Mårtensson, Malmö 
Krister Sörhede, Helsingborg 

Gästrike FVf fick bifall till sin 
motion, att kursvärderingar vid 
centrala kursgårdar skall vara 
anonyma. Ingen källforskning 
om någon klagar på torra bullar, 
alltså. 

Skånes FVf föreslog i motion 
att även frivilliga skall ha rätt att 
bära ylletröja m/87. Stämman bi
föll, men tillsvidare måste tröjan 
betalas ur egen plånbok. 

Skånes FVf erövrade för alltid 
Sektor Mitts vandringspris till 
den förening, som rekryterat 

F6ltjlnstmBdll/ I sl/rer: 
Ulf Ceder, Karlstad 
Claes-Göran Ersing , Oskarström 
Roland Färlind , Mullsjö 
Rolf Gustafsson , Sollentuna 
Anders Jensen, Gävle 
Bo Larsson, Gävle 
Gösta Magnusson, Mullsjö 
Olle Widbäck, Uppsala 
Bengt Väster, Sävar 
Bernt Östh, Stockholm 

F611/lnstIBcken: 
Mats Andersson, Ängelho lm 
Jan Bark, Boxholm 
Rolf Björkman, Månkarbo 
Volgan Byström, Sundsvall 
Ullabritt Carlsson, Stockholm 
Ulla Gustavsson, Halmstad 
Björn Hansson, Karlstad 

flest antal nya medlemmar. 
Priset hämtades av Kjell-Åke 
Quick. 

En utställning om FVRF skall 
byggas upp och premiärvisas 
vid F 14:s flygdag i Halmstad 19
20 augusti . Den skall sedan 
vandra runt till olika flygdagar 
och däremellan stå på FVRF:s 
kansli. Tore Bertilsson på kan
sliet vill gärna ha in färgbilder, 
som kan användas i utställning
en. 

Ungdomar får inte rekryteras 

Göran Holm , Åstorp 
Gunilla Jalgard , Malmö 
Jörgen Johansson, Uppsala 
Jan-Erik Jonsson, Norrköping 
Ritha Lehman, Laholm 
Johan Lundberg, Uppsala 
Karl-Olof Lööw, Ljungpyhed 
Kenneth Marbäcken, Angelholm 
Bengt-Arne Nilsson, Helsingborg 
Per Nordenvall , Uppsala 
Öje Nordgren , Uppsala 
Johnny Olsson , Fagerås 
Sven-Olof Olsson, Malmö 
Jan Persson , Laholm 
Magnus Pålsson, Norrköping 
Mikael Stockman, Trollhättan 
\'Valborg Sunesson, Huddinge 
Åke Thörnesjö, Stockholm 
Göran Tode, Falköping 
Gillis Weingarth , Stockholm 
Magnus Wästberg, Uppsala 

till FVRF förrän det kalenderår de 
fyller 15 år, meddelade riksför
bundssekrKjell Helmersson. Till
låtna åldern för att delta i strids
övningar har höjts från 16 till 18 
år. Minimiålder för skjutning med 
automatvapen är 17 år. Utbild
ningen skall ske med disciplin, 
inga NATO-tröjor eller olika typer 
av knivar får bäras. 

Förste man till stämman var 
Bertil Hagås, färgstark nyvald 
ordförande i Gripsholms FVf. 
Hade tagit fel på dag och anlän
de exakt en vecka för tidigt. 

"Esso" är den tredje i raden (efter 
Sture Lundkvist och Seth Hell
man) som tilldelas FVRF:s he
derspris. Han har alla kvalifika
tioner som krävs aven bragd
man. 

Han har gått långa vägen från 
menig till fänrik, arbetat inom fri
villiga försvaret i 32 av sina 49 år, 
suttit 22 år i Malmens styrelse 
(varav 17 som förenings- och 
styrelseordförande) samt åtta år 
som ledamot och suppleant av 
förbundsstyrelsen . 

• • Förbundsordföranden Gun
nar Löfström (som f ö är medlem 
i Malmen) sparade inte på lovord 
när han överlämnade priset: 

- "Esso" är en person, som 
genom sitt fina uppträdande, sitt 
goda ledarskap och sitt vänliga 
kamratskap varit och är en verk
lig föregångsman i våra led l 

Tidigare har han bl a fått 
FVRF:s och CFB:s guldmedalj . I 
höstas hyllade lottorna honom 
med SLK:s silvermedal j. 

- Men FVRF:s hederspris slår 
ut allt annat. Jag blev väldigt 
överraskad, säger han med kläd
sam blygsamhet. 

Några tankar på att lägga av 
med jobbet inom frivilligorgani
sationen har han inte: 

- Nej, detta förpliktigar ju att 
man fortsätter ett tag till ... 

På kavajslaget bär han i fort
sättningen FVRF:s medlemsnål 
med siffran 3 i silver, överlämnad 
av Sture Lundkvist. • 

Torsten A ndersson 

Ersättningen till deltagare i 
centrala kurser höjdes 1987 till 
samma nivå som försäkrings
kassans dagpenning. Någon yt
terligare höjning är inte tänkbar, 
meddelade FVRF:s ekonomi
chef Tom Blomquist som svar på 
fråga från Norrbottens FVf. Fri 
mat under kursen och skattefri 
premie efter avslutad beford
ringsutbildning bör beaktas när 
inkomstbortfallet diskuteras, an
såg Blomquist. 

CFV utbildningskontroll tör 
ungdomar kommer tillbaka efter 
ett sabbatsår. Plats: Köpingsvik 
20-21 maj. Arrangör: Sydöstra 
Sveriges FVf. • 
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- Skriv! Ring! Fotografe
ra! Gör något! Ungefär 
så kan man sammanfat
ta det budskap som 
gavs ett20-tal deltagare 
ur olika frivilligorganisa
tioner i kursen "Press
tjänst" i fjol somras. 

Kursen hölls på FBU :s kursgård i 
Skälderviken. Den som tryckte 
på oss var informationssekrete
raren vid Civi lförsvarsförbundet 
(SCF), Per Nauckhoff. 

Målet är att lära deltagarna att 
umgås med massmedia och att 
effektivt få ut information om sin 
egen organisation, om frivillig
försvaret och om dess plats i to
talförsvaret. Vi fann under ett av 
våra arbetspass att det skrivs all
deles för lite om frivilligverksam
heten. Och att detta inte var 
pressens fel ... utan vårt eget . Vi 
kan för lite om det här. 

Att förvandla en torr årsberät-

För att våra frivilliga vpl skall få så 
korrekta utbildningskort som 
möjligt, måste även KFÖ/SÖB 
införas på dessa. Myndigheterna 
har f n ingen rutin så att detta kan 
ske automatiskt , d v s det står 
inte märkt på inryckningslistorna 
till RU att den inkallade även är 
frivillig. 

Ett annat skäl för att denna 
uppgift bör delges frivilligavdel
ningen är att frivoff meddelar be
rörd krigsförbandschef detta. På 
så vis kommer den frivillige att få 
ett så rättvisande och detaljerat 
vitsord som möjligt. Detta är vik
tigt bl a för ev befordringsutbild
ning. 

Enda sättet för frivilligavdel
ningen vid flottiljen att få vetskap 
om en inkallelse till KFÖ/SÖB, är 
att den frivillige själv, på enklaste 
sätt, meddelar berörd frivoff det
ta i god tid före. Vi ber härmed 
om denna hjälp. • 

Björn Moberg 

Kursledaren Per Nauckhoffflan
kerad av HJkan Almroth, Kal
mar FYF och Inga Svensson, 
Malmens FYF. 

telse till en levande artikel och att 
utforma notiser hörde till våra 
första uppgifter. Och mycket 
mer skulle det bli. Vi granskade 
tidigare material med kritiskt öga 
och gav positiva ändringsför
slag, och vi behandlade våra eg
na och andras alster på samma 
sätt. 

Rätt snabbt lärde vi oss vad 
som var bra och vad som var 
sämre, både avseende innehåll 
och uttryckssätt i artiklar. Jämsi
des med detta trimmades vi i oli
ka rollspel att umgås med press 

l FlygvapenNyff nr 4/88 
informerade C FS/Friv, 
Björn Moberg, om de se
naste ändringarna i Re
servbefälsförordningen, 
gällande fr o m den 1 juli 
1987. Emellertid är Björn 
Mobergs klarläggande till 
viss del felaktigt. Förord
ningen har i sin 16 § föl
jande lydelse: 

"I reserver som anges i 13-15 §§ 
(armeförbandens reserver, flot
tans och Flygvapnets reserver; 
förf. anm.) får med lägst fänriks 
tjänstegrad också anställas 
värnplik·tigt plutons- eller kom
panibefäl som vid krigsför
bandsövning eller annan mot
svarande tjänstgöring som för
svarsgrenschefen bestämmer 

och radio, att presentera oss och 
att öppna kanaler. Egna band
inspelningar gav oss möjlighet 
att finputsa vårt personliga fram
trädande. 

Intervjuteknik är viktig, både 
när vi intervjuar och intervjuas. 
Det gäller att bl a inte bli distra
herad av mikrofonen . Vi lärde 
oss att om man så bara övar med 
att hålla fram en penna och ber 
någon svara på enkla frågor, så 
blir det genast låsningar. Men 
det kan man träna bort. 

Bild är lika viktigt som ord. Vi 

fotograferade flitigt och hade 
möjlighet att få våra bilder be
dömda. Svartvitt måste det vara, 
om det skall in i dagstidningar. 
En extra kamera med svartvit 
film är bra att ha till hands. 

När vi började fungera inom 
kursens ram, ställde Per krav på 
oss att göra det även sedan vi 
kommit hem. Vi fick uppgifter att 
genomföra och förväntningar på 
oss att använda våra kunskaper i 
fortsättningen - och att sprida 
dem. Och han kommer att följa 
upp hur vi sköter oss! • 

Inga Svensson 

visat framstående skicklighet i 
befattningar som ställer speciel
la krav. - Anställning får ske tidi 
gast efter utgången av det år ve
derbörande fyller 36 år." 

Således kan värnpliktig ser
geant och fanjunkare med fän
riks tjänstegrad reservanställas 
det år han fyller 37 år. Befordran 
till löjtnant får (enligt 26 §) ske ef
ter en KFÖ eller annan motsva
rande tjänstgöring som CFV be
stämmer. Befordran till kapten 
följer de gamla bestämmelserna 
från 1981 (två KFÖ , varav en i 
kompanichefsbefattning , samt 
KHS kaptenskurs) . Tjänstgö
ringsskyldigheten omfattar dock 
endast andra tjänstgöringspe
rioden (40 § 4 st) om högst 150 
dagar. 

Vidare kan noteras, att det i de 
ändrade bestämmelserna - gäl
lande fr o m den 28 april 1981 
(SFS 1981 :252) - infördes en for
mell möjlighet att som vämplikts
avgången reservanställa "värn
pliktigt befäl som är särskilt 
lämpligt för fortsatt tjänstgöring 
vid försvarsmakten" . Denne er
håller den tjänstegrad han se
nast hade som värnpliktig . 

Sammanfattningsvis kan re
dan VO/serg anställas som ROI 
fk det år han fyller 37 (16 §) och 
dessutom kan en vpl/krp (17 §) 
formellt sett vid 47 års ålder an
ställas som Ro/krp! Särskilda 
regler gäller bl a för meteorolo
ger och trafikledare. • 

Jan Kvernby 
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Västgöta flygflotti lj/F 6 firar i år 50
årsjubileum. Under året kommer 
detta mest att synas genom en stor 
flygdag den 4 juni. Denna flygdag 
ges särskild tyngd genom att den ut
setts till FV:s huvudflygdag för 1989. 

Vissa andra arrangemang kommer 
också att genomföras under året. 
Här kan t ex nämnas en fest för flot
tiljens personal som är planerad till 
den 10 juni. 

Ett omfattande planeringsarbete 
som pågått i ett drygt år har nu gått 
in i den avgörande slutspurten. 

& 7 5 -tiP 

För dagen ser programmet ut en
ligt följande: 

PROGRAM 
Flottiljen hålls öppen: 08.30-17.30 

AlImänI 
Passagerarflygning, 

utlottning på program 
Ballonguppstigning 

Utställningar 
Filmförevisning 

BEGRlNSAD 
:YERS1NDNING 
d definitiv eftersändning 

atersänds försändelsen med 
nya adressen på baksidan. 

FllllfD,IIm (10.00-12.00) 
Modellflyg 

Marsch- och konsertmusik 
Ankomsttävling för civila flygplan 

Ballongjakt SK SO 
Segelflyg 

Huru 'llJ!lram (14.00-15.30) 
Team 60 

Tiger Moth-show 
FV:s flygplan & helikoptrar 

Attackanfall 
Historiska flygplan 


