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Frivilligverksamheten i försvaret omfattar ca 
700 000 medlemmar. Detta utgör en tydlig signal 
till omvärlden att Sveriges folk är berett att för
svara land och frihet. Frivilligverksamhetens mål 
är att utbilda kunnigt folk att ingå i vår krigsorga
nisatjon. 

Frivilligverksamheten i Flygvapnet är omfat
tande. Var femte befattning i våra krigsförband 
är avsedd för frivillig personal. De frivilliga finns 
i flera nivåer i våra krigsförband, från menig till 
kapten. Fördelningen män-kvinnor är ungefär li
ka. Genom att de frivilliga utbildar sig och övar 
kontinuitet, bidrar de till att krigsförbanden stän
digt håller en jämn kvalitet. 

Flygvapnet bedriver ibland vissa övningar utan 
att värnpliktiga inkallas. Dessa övningar går att 
genomföra tack vare att frivilligpersonalen tar le
digt från arbetet, eller offrar sin fritid, för att 
tjänstgöra i olika befattningar. 

Många kvalificerade befattningar i våra krigs
organisation innehas av frivillig personal. Härige
nom kan yrkesofficerare och reservoffice rare fri
göras för krigsplacering i sådana fack där det krävs 
ytterligare specialkunskaper. Detta är särskilt be

tydelsefullt i dag då försvaret har vakanser i flera 
yrkesfack. 

•• Samtidigt som vi kan notera goda rekryte
ringsansträngningar från organisationernas sida, 
måste vi tyvärr också registrera relativt stora av
gångar bland den krigsplacerade frivilligpersona
len. 

En bland många orsaker härtill kan vara att in
tresset svalnar till följd av alltför få övningstillfäl
len efter grundutbildningen. Den frivilliga perso
nalen utgör en nödvändig del i Flygvapnets krigs
förband och staber. Vi måste därför ställa kravet, 
att personalen fullgör sin avtalsenliga tjänstgö
ring. Detta kräver då i sin tur, att vi erbjuder till
räckligt många och goda övningstillfällen, anpas
sade till frivilligpersonalens arbets- och familje
förhållanden. 

En fortsatt konstruktiv samverkan med frivillig
organisationerna, där vi prövar lämpliga öv
ningsmönster och arbetsmetoder, är en uppgift 
för ansvarsområdeschefer på både central och 
lokal nivå. • 
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till att vinna erfarenhet i detta 
viktiga avseende. Härav följer att 
onödig styrning skall undvikas. 
Delegering av uppgifter skall ef
tersträvas. Delegering betyder 
inte att chef kan frånsäga sig an
svar. Kontroll av måluppfyllelsen 
liksom vid behov kompletterande 
anvisningar eller tilläggsuppdrag 
blir därmed nödvändiga och na
turliga inslag i verksamheten. 

Rätt tillämpad decentralisering 
och delegering innebär till sin na
tur att uppgifter kan bli lösta på 
ett annorlunda sätt än vad den 
överordnade beslutsnivån för
väntat sig. Detta måste då accep
teras, eftersom ett framgångsrikt 
försvar förutsätter ömsesidigt 
förtroende mellan olika nivåer i 
ledningen. 

Ett framgångsrikt försvar krä
ver också att vi väljer rätt kvali
tetsnivå och funktion på den 
organisationsbestämmande ma
terielen. Vid val härvidlag skall 
personalens förutsättningar för 
att utnyttja materielen vara sty
rande. 

•• Det är den samlade arbets
insatsen av all personal som be
stämmer vår krigsduglighet. Vår 
verksamhet måste därför bedri
vas så att individen/var och en 
ständigt är informerad om verk
samhetens syfte på kort och lång 
sikt. Chefer och arbetsledare på 
alla nivåer måste också medverka 
till att individen kan förstå och 
uppleva betydelsen av den egna 
arbetsinsatsen som en del av ar
betet mot det gemensamma må
let. 

För Flygvapnets anställda lik
som för de värnpliktiga och per
sonalen i våra frivilligorganisatio
ner är detta en av förutsättning
arna för den arbetstillfredsställel
se som vi eftersträvar. För våra 

värnpliktiga, som endast tjänst
gör i korta perioder, är det dess
utom en förutsättning för god för
svarsvilja. 

Det är personalen som är 
Flygvapnet. 

• • Vi skall vidareutveckla ett 
aktivt ledarskap med god perso
nalomsorg, som ger utrymme för 
personalens kreativitet och ambi
tioner. Den chef, som i ord och 
gärning visar förtroende för sin 
personal, kan också ställa höga 
krav på arbetsprestationer. 

Flygvapnets olika yrkesgrenar 
och utbildningslinjer är delar i ett 
system, där varje del är lika nöd
vändig och därför lika betydelse
full som någon annin. Den natur
liga stolthet som följer av att man 
känner sig tillhöra en kompetent 
personalgrupp måste därför sam
manföras med en attityd av för
troende och samarbetsvilja gent
emot andra personalgrupper. 

Chefens för Flygvapnet grund
syn skall prägla all verksamhet i 
Flygvapnet och i sin närmare ut
formning anpassas till lokala för
hållanden. • 
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Flygvapnets huvuduppgift är att 
utbilda och vidmakthålla krigs
dugliga förband. 

Uppgiften utgår från de mål 
som statsmakterna uppställt för 
totalförsvaret som helhet. 

Vi i FV löser huvuduppgiften 
genom att skapa krigsförband 
med sådant mått av utbildning, 
övning, beredskap och materiell 
kvalitet, att vi väcker respekt i 
omvärlden för vår krigsavhållan
de förmåga samtidigt som vi inom 
Sverige får förtroende för vårt ar
betsresultat. Denna respekt och 
detta förtroende finns i dag. Var 
och en i Flygvapnet är delaktig i 
vårt gemensamma ansvar för att 
denna situation kan bestå. 

Mot denna bakgrund skall 
Flygvapnets verksamhet så långt 
möjligt vara krigsförbandsinrik
tad. Detta fordrar att krigsför
bandens personal alltid har god 
kunskap om tänkbara angripares 
styrka och svagheter samt om eg
na förutsättningar för att verka i 
krig. 

• • Förbanden leds i krig ge
nom att chefer ställer uppgifter 
och tilldelar resurser samt, om så 
behövs, ger anvisningar för stri
dens förande. Denna lednings
princip återspeglas i FPE-syste
met av sekundäruppdrag och in
ternuppdrag med tillhörande 
handlingsregler. Det är i båda fal
len viktigt att personalens kom
petens kommer till sin rätt genom 
att lägre nivå ges stor frihet att 
välja taktik respektive arbetsme
tod för att nå angivna mål. Därför 
skall decentralisering alltid efter
strävas. 

Vårt befäl måste i krig kunna 
fatta beslut under svåra och osäk
ra förhållanden. Flygvapnets 
verksamhet i fred måste så långt 
möjligt ge tillfällen till övning och 
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Kanske är ett av Flygvapnets mera anonyma yr
kesområden sambandsyrket? Vad gör Flygvap
nets sambandsbeFäl? Vilka är uppgifterna? En 
presentation fyller väl sin plats. 

Sambandsofficerens uppgift är att möjlig
göra för chef att utöva sin ledning och 
rapportering. Chef måste på ett smidigt 
och fiexibelt sätt kunna nå både under
ställd personal och högre chef. En aktuell 

.. I statusinformation och kontroll av materiel ~ 
" I 

Upprättande av anslutningsstrJk till 
krigsbas med transportabel radiolänk. 



Foto: Claes /örnskiöld 

Transportalx!I markradiostation under upprättande. 

och personal är nödvänd ig för ett effektivt 
utnyttjande. 

Nya vapen och ny teknik ställer större 
krav på sambandssystemets funktion och 
förmåga att överföra information. Ratio
naliseringar medför att personalen min
skar i antal. Tillgängliga resurser måste 
kunna utnyttjas på ett rationellt sätt. För 
att möta dessa olika krav skapas nya led
ningssystem med stor fiexibilitet och pre
cision. 

I dag ställs stora krav på sambandsoffi
cerens kunskap inom data och kommuni
kation. Teknikintresse är en nödvändig 
egenskap tillsammans med förmåga till 

improvisation. Äldre teknik som fortfa
rande finns kar i tjänst fordrar mer ett 
praktiskt teknikkunnande än goda data
kunskaper . Men i takt med den moderni
sering som pågår ökar kraven på sådana 
kunskaper. Kompetenshöjande utbild
ning är nödvändig och genomförs också i 
takt med att ny teknik införs. 

Alla ledningssystem som finns i bruk i 
dag och som kommer att introduceras 
framöver använder de olika sambandsnä
ten som överföringsmedia . För att kunna 
använda ett ledningssystem på ett effek
tivt sätt måste sambandsnätet vara kon
struerat så att kraven väl kan uppfyllas . 

Fast markradiopej/ (FMRP) vid krigsbas 

T 

•• Som officer i sambandstjänst svarar 
man för att planera och vidareutveckla de 
olika sambandssystemen. Egentligen kan 
man jämföra sambandsofficerens uppgift 
med det som vägverket eller luftfartsver
ket utför. Det spelar ingen roll hur effekti
va lastbilar eller fiygplan man konstru
erar, om det likväl inte finns några vägar 
el ler fiygplatser att använda. Den viktigas
te uppgiften är att se till att förmågan att 
överföra teknik finns och att regler skapas 
för hur man kan använda den tekniken. 

En mycket god kännedom om vad 
" kunderna" ställer för krav och vad som 
är realistiskt är väsentliga kunskaper inom 
sambandsfacket. Information som över
förs via data eller tal måste skyddas i möj
ligaste mån mot obehörig avlyssning. En 
planering för signa/skyddet och hur det 
skall utnyttjas på bästa sätt är också en 
uppgift för sambandsofficeren. 

För att möjliggöra ledning via radio 
måste lämplig materiel anskaffas med 
krav på enkelhet, god funktion och stryk
tålighet. Lämpliga frekvenser som uppfyl
ler krav på räckvidd och överföringskapa
citet och inte stör egen eller annans ut
rustning planeras . Utrustningen måste i 
vissa fall uppfylla internationella krav på 
frekvensstabilitet och frekvensdelning . 
Sådan planering sker inom försvarsmak
ten och i samarbete med televerket. I nter
nationella konferenser fastställer ramarna 
för hur frekvenser får användas inom re
spektive land. Olika nät måste konstru
eras för att rätt kunna utnyttja utrustning
en . Näten har till uppgift att minimera 
störningsrisken samt att maximera möjlig
heten att få kontakt med andra användare 
av samma nät. Personalen som använder 
radioutrustningen måste utbildas i hand
havandet. Rutiner för hur man effektivast 
utnyttjar sin utrustning måste utformas. 

Ledning via tråd/radiolänk är en annan 
möjlighet. Denna bygger dels på telever
kets nät och dels på egna resurser i form 
av försvarets telenät (flN). Nätet ger god 
förbindelsekvalitet och är svårare att störa 
ut än ett radionät. Risken för sabotage 
medför att nätet måste byggas ut kontinu
erligt för att öka sambandssäkerheten . 
Nätet är maskformigt och en utbyggnad 
medför att maskorna blir tätare. Moderna 
nätväxlar installeras, vilka medger ett 
ökat antal förbindelsevägar med fritt val 
för att öka stryktåligheten. Planering för 
modernisering och utbyggnad sker konti
nuerligt och utförs i den takt som ekono
min tillåter . 

•• Sambandstjänsten i Flygvapnet kan 
i stort indelas enligt följande: Sektorsam
band, strilsamband och bassamband . 

Sektorsambands huvuduppgift är att se 
till att sektorns sambandsresurser an
vänds så effektivt som möjligt. Vid skador 
måste omprioriteringar göras, så att led
ning av våra förband - såväl inom sektorn 
som till angränsande sektorer - möjlig
görs. En ständig uppföljning av förbindel
seläget är nödvändig och möjliggörs med 
datastöd . Kontakten med televerket samt 
planering för utbyggnad av sambandsnä
tet ingår också i uppgiften. 
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Strilsambands huvuduppgift är att hålla 
våra strilanläggningar med tillräckliga re
surser, så att radar-, radio- och styrdata
anläggningar utnyttjas effektivt. En stän
dig minutaktuell kontakt kan ofta vara 
nödvändig. Samarbete med den tekniska 
personalen kräver en stor teknisk förståel
se, så att rätta felavhjälpande åtgärder 
snabbt kan sättas in för att passa det aktu
ella taktiska läget. Våra rörliga resurser för 
att avhjälpa skador i nätet styrs också från 
strilsamband. Aktuella planer måste stän
digt finnas så att eventuella förbindelse
omkopplingar snabbt kan vidtagas. 

Bassambands huvuduppgift är att se till 
att våra flygbaser fu ngerar sambandsmäs
sigt - såväl mellan strilanläggningar och 
baser som mellan och inom de olika flyg
baserna. Nya datastyrda växlar medför 
ett flexiblare utnyttjande av basens sam

bandsnät. Stora krav ställs på sambands
officeren att rätt administrera denna re
surs. Ny teknik kräver ökat datakunnande 
och en ständig fortbildning för att behålla 
och vidareutveckla erhållna kunskaper. 
Övrig personal inom basen som använ
der systemet måste utbildas för att öka ef
fektiviteten. 

I övrigt ligger inom sambandstjänstens 
ansvarsområde att förmedla trafik inom 
och mellan myndigheter med hjälp av 
t ex miltex, mi/fax och mi/vox, samt att 
administrera och driva förbandens tele
fonväxlar . 

All ledning möjliggörs genom ett effek
tivt sambandssystem . Att planera, admi
nistrera, underhålla och effektivt utnyttja 
ett sambandssystem kräver resurser i form 
av pengar och personal. Ju bättre utbil
dad och motiverad personalen är, desto 
bättre kan de tillgängliga resurserna ut
nyttjas. 

Ett krig kanske inte kan vinnas med 
hjälp av samband, men det kan definitivt 
förloras utan samband . 

Ett effektivt ledningssystem kräver väl 
utbildad sambandspesonaI. I dag såväl 
som i framtiden. • 

Värnpliktigt samband 

Befattningsinriktad militär utbildning 

(BMU) för sambandsvärnpliktiga är be

nämningen på en viktig del i alla värnpliktiga 

sambandssoldaters grundutbildning. Sam

tidigt som man repeterar gamla kunska

per, kompletterar man med nya om sam

bandsmateriel och dess fältmässiga an

vändning på en krigsflygbas. Utbildningen 

avslutas med en tillämpningsövning under 

två dygn som följdriktigt kan sägas vara de 

värnpliktigas slutövning. 


BMU: n ska genomföras två sta början kördes det hårt och 
gånger om året - på våren om massor av kunskap gavs åt de 
gång 3 och 4 samt på hösten motiverade soldaterna. Man 
med inryckningsomgång 1 och drillades i MIK-utrustning (för 
2. Övningen genomförs i sam Tlf-gruppen på kort banal, tele lämpningsövning, då de nästan gjorde att varje steg grupperna 
verkan mellan sambandsenhe fon 46 (startorderutrustningl, t y- 40 soldaterna bildade grupper tog i terrängen togs med största 
terna vid F 4, F 13, F 15 och F 16 fonaggregat, linjebyggnad, och troppar, tog ut materiel, res försiktighet. 
och samtliga inblandade för stolpklättring, sambandscent- te tält och öppnade basens sam De befälsuttagna fick öva 
band skickar instruktörer till öv raltjänst , viss televerksutbild bandscentral, samtidigt som de chefspositioner och deras be
ningen. ning och mycket, mycket mer. som började som linjegrupper fälsförmåga ställdes på hårda 

Den senaste övningen ge Naturligtvis varvades sam fi ck olika linjebyggnads- och prov - något som de klarade 
nomfördes i april i Åmsele. Som bandsutbildningen med allmän upprättande uppgifter . bra. Efter övningen kan sägas att 
ett led i sin utbildning fick befäls militärutbildning - dvs soldater Verksamheten pågick dygnet både befäl och värnpliktiga an
eleverna förbereda och genom na fick bl a lära sig försvara sin runt och återspeglade väl den ser att det är en bra och nyttig 
föra lektioner i sambandstjänst, arbetsplats och utföra eldöver stress som sambandsfolket har övning. Man bör absolut fortsät
vilka tjänade som repetition för fall. Flera moment övades med på sig i ett igångsättningsskede . ta att genomföra den ! • 
gruppbefäl och telefonister, som skyddsmask. En utmärkt B-styrka beståen Robert Boronkay 
anlände senare . Redan från för- Nästa dag gick man över i till- de av tre troppchefer från F 6 

i 
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Flygvapnets huvudflygdag 1989 
förlades till halvsekeljubilerande 
Västgöta f1yld'lottilj i Ka rlsborg. Ci r
ka 30.000 rörsvarsentusiaster bil
dade publik på soligt humör. Men 
tyvärr var vädrets makter inte av 
samma kaliber. Färgfilm bortkastad 
lyx, tyckte flertalet. Arrangemang
en och flyguppvisningarna var dock 

klart lysande - utförda av proffs. 
Hela kungliga familjen hedrade 
med sin närvaro - den och övriga 
kunde inte annat än applådera be
römmande.• 50 år är en lång tids
rymd men likväl kort. Säkert minns 
många besökare 1939 ... och vad 
som sedan följde. • 

Red. 
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Samövning 


Ar Kun onolson 
Lars-Olol Johansson 

I aUllusti genoml/Jrdes övning "FOeUS-B9" i sek
tor ON med chelen I/Jr lörsta lIygeskadern som 
/Jrningsledare. Flygra/lenl/Jrllanden genomlörde
örningen medIredsorganisationens resurser och 
med en minimum ar st/Jdlunlltioner. "* "* "FO
eus"ären årligenåterkommande /Jrning, därat
tack- och s/laningsllygenheter /Jrar mot lun
rärnss/tyddade mark- och/eller sjömål. 



I årets övning deltog: 

A-sidan 

Ur FLYGVAPNET: 
3 spaningsflygdivisioner 
6 attackflyggrupper 
2 jaktflyggrupper (jaktattack) 
l transportf/ygdivision 
Mälf/ygdivisionen 
l sambandsf/ygdivision 
2 he/ikoptergrupper (FRÄD) 
l SK 60-division (m.W/ygp/an) 

Ur ARM~N: 
l pansarvärnshe/ikopterkompani 

B-sidan 

Ur FLYGVAPNET: 
l jaktflyggrupp 
Bas- och Siri/förband 

UrARM~N : 
2 /uftvärnskompanier ml48 
2 /uftvärnskompanier m/lO 
2 /uftvärnskompanier m/17 
l /uftvärnsstridsgrupp Cig 190/RBS 90 
l ingenjörskompani 

UrMARINEN: 
2 robotbMsdivisioner 
2 patrullMtsdivisioner 
Minfartyget Visborg 

Huvudövningsändamål för A-sidans för

band var: 

~ Öva uppträdande i en realistisk hot


miljö beskriven i "E1 Hotbild" och 
"TTHj". 

~ Kontroll av de olika förbandens för
måga att lösa sina uppgifter. 

Huvudövningsändamål för B-sidans för

band var: 

~ Öva luftförsvar i samverkan mellan Iv


förband, fartygsförband och jaktflyg. 
~ Öva strid mot luftmål. 



Ingenjörskompani med mobil pontonbro. 

Övningsuppläggning 

Hotbilden byggdes upp av B-s idans för 
band . Flygförbanden h~de taktisk frihet 
att lösa sina uppgifter. Ovningen var av 
momentkaraktär, varför någon samman
hängande händelseutveckling inte utar
betades. 

Övningsområdet representerade ett av 
en angripare besatt område i vilket fanns 
starka stridskrafter med väl etablerat luft
försvar. I övningsområdet fanns tre mål
områden, Gunnarn-, Tåme/Fällfors- samt 
Arvidsjaur-området . 

En övningsledning organiserades i LFC 
ÖN . 

Genomförande 

De två första dagarna genomfördes öv
ningen enligt planerna. De två sista da
garna orsakade vädret vissa begränsning
ar i flygverksamheten . Av tota lt p lanerade 

940 flygplanföretag genomfördes drygt 
800 . Dessa genomfördes med hög flygsä
kerh~t. 

Erfarenheterna från de deltagande för
banden har ännu inte analyserats i de
talj . Huvudintrycket är dock att förban
den haft ett gott övningsutbyte. 
~ Utmärkande för övning FOCUS är att 
genomförda flygföretag utvärderas. Med 
avseende på hur förarna löst givna upglf
ter och derasluftuppträdande m h t mark
och lufthoten . Ett anta l sådana företag ut
värderades under övningen med direkt
återmatning till förarna . 

För utvärderingen används bl a en da
tautrustning som benämns FASA (= före
tagsanalys spaning/attack. ~ ~ .. 

• • Med erfarenheterna från flera års 
FOCUS-övningar som grund har flyg- , 
fartygs- och luftvärnsförbanden utvecklat 
sin taktik och stridsteknik . - Det är därför 
C E 1 målsättning att såväl fortsätta som 
utveckla dessa nyttiga FOCUS-öv
ningar . • 

Luftvärnspjäs (t v) med mobil eldledningsradar (t h). Luftvärnsrobotbatteri/lvrb 77 (t v) med mobil slJa,nin~" 
radar PS 707 (I h) . 

14 



försvar. Utprovning har pågått 
ett halvår och genomförs vid SlIaningSllremiär i jaktförsvar
span ingsdivisionen vid F 13. 

Premiären genomfördes med 
lyckat resultat. Efter start från 
Bråvalla stridsleddes roten mot 
ett inflygande attackföretag. 
Kontakt erhölls i kustbandet och 
roten bekämpade fyra flygpl an. 
Stridsvärdet möjliggjorde förny
ad insats mot nytt företag. Detta 
visade sig vara transportflygplan 
som genomförde luftlandsätt
ning över Gotland. Två flygplan 
bekämpades varefter order gavs 
att landa Bråvalla. Snabb klargö
ring och byte av förare föregick 
nästa uppdrag. 

Ytterligare insatser med lyckat 
resultat genomfördes under de 
fyra timmar som svenskt luftför
svar för första gången förstärkts 
med spaningsflygförband . • 

M-O. Kar/berg 

I juni 1989 deltog svensk 
flygspaning för första 
gången i luftförsvar un
der tillämpade former. 
Den första starten be
ordrades av insatsbeslu
tande chef vid F 13:s flo t
tiljövning. Spaningsdivi
sionen vid F 13 hade tidi
gare beordrats ingå i luft
försvaret. Den först star
tande roten bemannades 
av erfarna spaningsflyg
förare med divisionsche
fen i spetsen. 

Denna insats var den första till
lämpade inom ramen för det ut
provningsuppdrag C E 1 beord
rat med inriktning att finna lämp
liga former för och uppträdande 
med spaningsflygförband i jakt

15 



/ rlssa 
s"cken IJrellaskande. Dock måste 

Nlr del I råras o"enl/I,,/ortles an 
del sor/BI/ska /altttl,,/llanel Su-27 
FLANKER skulle della,a rid årBls In
lemal/onella 1I"ulSlållnln, /lå Le 
Boulflel Ulanl'r Paris, Iller den, en 
slor 're"aslmlnll I/Jr råslrlr/den.
DB sulom Iller ris. a delar av Inlol
mal/onen som gars ar 1I,,1l1lansl/lI
verkaren krln, SU-27 undel utställ
ningen m,cket Inlressant 

Det mest överraskande var 
uppgifterna att Su-27 är ut
rustad med ett elektriskt 
styrsystem. De flesta bedö
mare har tidigare varit över
tygade om att Su-27, i likhet 
med MiG-29, haft ett kon
ventionellt hydrauliskU 
mekaniskt styrsystem. Det 
elektriska systemet uppgavs 
vara ett fyrkanaligt, analogt 
system utan någon meka
nisk back-up i tippied. Den
na back-up finns dock i både 
roll- och i girled. I systemet 
finns det också inlagt be

. gränsningar för såväl anfalls
vinkel som g-belastning. 
Denna begränsning kan föra
ren manuellt koppla ur, vil
ket Suchojs uppvisningsföra
re Viktor Pugachev gjorde i 
samband med den nu väl
kända (och i FV-Nytt 3/89 
redan beskrivna) "kobra
manövern". 

Styrsystemet och dess 
programvara har utvecklats 
vid Suchojs konstruktions
byrå. Dock inte helt utan 
problem. Under utprov
ningen har ett haveri inträf
fat, vilket berodde på det 
elektriska styrsystemet. Vid 
haveriet om kom Suchojs då

varande chefsprovflygare. 
Denna information är syn
nerligen intressant, med 
tanke på diskussionerna 
som förs kring vårt eget JAS 
39-projekt. 

I samband med diskussio
nerna kring styrsystemet 
kom nästa överraskning. 
Michail Siminov , Suchojs 
chefskonstruktör, uppgav 
att Su-27 är en aerodyna
miskt instabil plattform. Det 
nämndes ' inte i vilken ut
sträckning, i form av siffror 
eller procent. Men han gjor
de en direkt jämförelse med 
franska Rafale. 

Om uppgifterna om elekt
riskt styrsystem och aerody
namisk instabilitet visar sig 
stämma, ter sig Su-27 som 
ett relativt modernt flyg
plan. Inte minst med de upp
fattningar västvärlden haft 
om eftersläpningen i tekno
logi hos sovjetiska flygplan. 

m nha I minnst, an ds trå 1I"'1la
nsn som risades uII/llnl, h,'t IJr,,
en$Stämde medd8 som IInns /lå I/J,
band samt an de Ulllllllnel som läm
nades ännu så län,s lår ses som 
"olleklänad Information". 

"PUOACHEVS COSRA" 

IngJngsfart: 400 - 450 kmlh 
Belastning: 3,5 - 4 G 
Fartrorlust : Ca 100 kmlh pJ 3 sek 

Men projekteringen av Su
27 inleddes redan 1969 och 
prototypen, med beteck
ningen Tl0, flög för första 
gången i maj 1977. Produk
tionsversionen flög sedan, 
efter omfattande modifie
ringar, nästan fyra år sena
re, i april 1981. När i ut
vecklingen det elektriska 
styrsystemet kom in i bilden 
framkom dock inte i Paris. 

• • Efter det att Su-27 
satts i serieproduktion har 
Suchoj gjort en rad försök 
med flygplan modifierade 
på olika sätt. BI a har en nos
vingeförsedd variant (med 
beteckningen Tl0-24) pro

, 


vats. Proven inleddes för ca 
tre år sedan och hade som 
syfte att studera en konfigu
ration med bättre manöv
rerbarhet och kortare start
och landningssträcka. Mot
sägande uppgifter gavs om 
nosvingen - dels att det var 
en rörlig, dels att det var en 
fast vinge. Med största san
nolikhet är det frågan om en 
fast vinge. 

I anslutning till denna ex
perimentversion nämndes 
också att man provat s k 
vectored thrust, dvs ett sys
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skall kunna genomföras. 

,--'7......~ 
Har elektriskt 

stgrsgstem
och M..Instabil 


plattform: 


Foto; RolfJonsson 

Föraren mäste koppla ur anfallsvinlcelbegränsaren för att fä full spak
manöverfrihet och kan dä dra spaken fuUt ut baUt för en kortperiod, 
varefter han för den framAt med fullt utslag. -I Su·27 finns även en 
G-kraftsbegränsare, som odcsä m.fste kopplas ur för att manövern 

tern som gör det möjligt att 
vrida jetstrålen från motor
utloppen och på så sätt t ex 
minska startsträckan. 
Denna teknologi har nyligen 
börjat att utprovas i USA på 
en specialversion av F-15 
Eagle med beteckningen 
F-15 STOL. 

Prov har också gjorts med 

Su-27 (även T1 0-24?) där 
man startat med hjälp av 
"ski-jump" (a la brittiska 
Harrier på hangarfartyg). 
Ett av dessa flygplan var 
också försett med land
ningskrok. Dessa prov görs 
för att tillgodogöra sig kun
skaper inför det kommande 
flygplan som ska baseras 

ombord på det nya sovjetis
ka hangarfartyget, som nyli
gen inlett provtursverksam
het. Det är dock inte alls sä
kert att det blir en version av 
Su-27. Det kan bli ett helt 
nytt flygplan. 

Suchoj har vidare modi~ 
flerat två Su-27 med möjlig
het att ta emot bränsle via 

lufttankning. Vid en prov
flygning flög en Su-27 över 
hela den sovjetiska konti
nenten tur och retur. En 
flygning som varade 16 tim
mar, efter vilken föraren in
te var "alltför förtjust". Vik
tor Siminov poängterade, 
att detta - liksom i fallet 
med det nosvingeförsedda 
flygplanet - endast var 
provverksamhet. Inga pla
ner finns på att införa det i 
serieproduktionen. Su-27 
har också visat att flygplanet 
har stor räckvidd utan att 
ens medföra yttre tankar. 
Vid flygningen till Paris flög 
man direkt från Moskva till 
Le Bourget utan att mellan
landa. 

Ytterligare en specialvari
ant av Su-27 är rekordför
söksflygplanet P-42. Med 
denna variant har inte mind
re än 27 världsrekord i stig
ning och höghöjdsflygning 
satts under åren 1986-88. 
Som ett exempel från stigre
korden kan nämnas stigning 
från stillastående på marken 
till 12.000 m höjd, som tog 
... 58,25 sekunder! 

•• Instrumenteringen i 
förarutrymmet består näs
tan enbart av analoga in
strument. De överensstäm
de till stor del med vad som 
tidigare var känt från MiG
29. Många av instrumenten 
är identiska såsom SI, radar
varnare och den multimods
monitor som presenterar 
bl a radar-, elektrooptisk 
och navigeringsinforma
tion. 

Vid närmare studier av in
strumenteringen hos de sov
jetiska flygplan som visades 
på Le Bourget måste man ha 
i minnet, att dessa är "fa
briksflygplan" och att de var 
"godkända" för att visas ~ 

17 



Foto: Ulf Hugo 
r-~--------~r------------.----------, 

Ovan: Instrumentpanelen pJ fabriks versionen av Su-27 var i Jr av "gam
maldags" snitt. Notera dock det runda instrumentet längst t v i den övre 
raden: En kombinerad anfallsvinkel- och G-mätare. ( ex, t v och G t h.) 

Nedan: Det rektangulära fpl-markerade instrumentet är radar varnaren. 

Radarvarnarsystemet ger varning i framifrJnsektorn i 20° sektorer och i 
bakifrJnsektorn endast i 90° sektorer. Mottagarantennerna är placerade 
pJ flygkroppen vid sidan av luftintagen (nedan) respektive (ovan) pJ den 
högra fenans bakkant (de nedersta smJ halvsfäriska antennparet) . Syste
met ger ocksJ varning om hotet kommer uppifrJn eller nerifrJn samt ger 
föraren en viss information av typ av hot. 

Foto: Ulf Hugo 
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upp. De gavs tydliga tecken 
på alt viss instrumentering 
bylts ut. Viktor Siminov 
medgav, lite ursäktande, alt 
instrumenteringen i förarut
rymmet ser "gammal" ut. 
Men han lovade alt om två 
år, vid nästa le Bourget-ut
ställning, ska en modern 
sovjetisk instrumentering vi
sas. 

Hjälmsiktet kommentera
de suchojrepresentanterna 
relativt kortfallat. På en vi
deosekvens visades hjälm
siktets knytning till den 
elektrooptiska utrustningen 
framme på nosen. Sekven
sen visade hur föraren vred 
på huvudet, samtidigt som 
spegeln i utrustningen ovan
på nosen framför frontrutan 
följde förarens huvudvrid
ningar. 

Vidare bekräftades alt de 
små rektangulära speglarna 
vid sidan av SI är till för all 
registrera hjälmens läge i 
cockpit. Della för all kunna 
styra ut t ex den elektroop
tiska utrustningen. Förutom 
knytningen till IRllaserut
rustningen uppgavs hjälm
siktet också vara kopplat till 
målsökarna på IR-robotar 
samt även till radarn. 

Frågan är dock om hjälm
siktet ännu hunnit bli ell 
operativt system. 

•• En av överraskningar
na på Su-27 var all även det
ta flygplan (liksom MiG-29) 
är försett med luckor för luft
intagen för all förhindra 
FOD-skador på motorerna i 
samband med taxning samt 
start och landning. Systemet 
skiljer sig dock från det hos 
MiG-29. I stället för all ta in 
luft från spalt luftintag på 
vingens ovansida, sker luft
försörjningen till motorerna 
på Su-27 fortfarande via de 
ordinarie luftintagen. FOD
luckorna består av ell fin
maskigt nätverk. När luc
korna inte utnylljas ligger 
de parkerade på bollen av 

..... luftkanalernas insida. luck
orna styrs automatiskt och 
"stänger" när landstället 
fälls ut och "öppnar" i sam
band med all stället fälls in. 
Det går också all slå ifrån 
automatiken, varvid luckor
na sannolikt förblir i nedfällt 
läge. Denna lösning är ju 
(liksom på MiG-29) unik. 
Diskussioner kring "galler" 
som FOD-skydd har dock 
förts även i Sverige. BI a bör 
tilläggas. • 

Världens i särklass största fraktflyg
plan är icke oväntat sovjetiskt och' 
benämns An-225 "Mrija" (ukrain

n sovjetisk dröm 

"Mrija" är 15 m längre än "Rus· 
lans" 69 m. Till skillnad från 
"Ruslans" (An-124) fyra moto· 
rer har "Mrija" (An-225) sex Lo· 
tarjevmotorer. BI a därför be· 
hövs en spännvidd på 88 m. 

Före Paris-touren hade "Mri

An-225 IIMrija'l 
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ja" bara flugit 15 flygpass och 
då med Sovjets första rymdfärja 
"Buran" fastspänd på flyg
överkroppen. Det får anses som 
ett djärvt företag att så tidigt i 
utvecklingen visa sig på den 
offentliga scenen ... speciellt 

som den är västerländsk och be
mängd med nyfikna kritiker. 

Redan tre månader efter 
jungfruturen sattes ett världsre
kord, när "Mrija" lyfte med hela 
504,8 ton. Det var 104 ton mer 
än Boeing 747-400;s gamla re
kord. 

"Mrija" har senare haft en 
last som varit 156,3 ton större 
än vad något annat flygplan har 
haft och kunnat lyfta med. 
Dessutom har An-225 nått hög
re - 12.410 m - än något annat 
transportflygplan. 

Den organisation som regi
strerar sådana här världsrekord 
är det Internationella luftfarts
förbundet med högkvarter i Pa
ris. 

Den 17 juni, på Eiffeltornets 
100-årsdag, flygdefilerade 
drömskapelsen förbi jubilaren, 
som ödmjukt neg. Landningen 
på Le Bourget tycktes overklig 
och fantastisk. Flygentusiaster
na undrade hur nästa stora 
monster kommer att se ut, som 
överträffar denna i drömstor
lek. Jätteflygplan är en ca 70
årig sovjetisk tradition. • 

RolfJonsson 



1989 blev ett histori kt r för bå 

de flygvapnet och kvinnan . Rege

ring och riksdag öppnade då portarna 

för uttagning och utbildning till kvinn 
lig flygförare i FY. Den sista manliga bas

tionen har falJit, skrev massmedierna. Låt 

oss se hur man har det I den övriga världen. 

Kanske den bilden kommer att reflektera fram

tiden i Sverige/FV1 
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Så gott som alla yrken utövas i dag av bå
de män och kvinnor. För bara 50 år sedan 
var verkligheten en helt annan med en 
strikt uppdelning i manliga och kvinnliga 
yrken. 

Mycket har skett i vårt samhälle när det 
gäller yrkesval och möjligheter bara efter 
andra världskriget. Vårt informationssam
hälle med sina nyfunna möjligheter ska
par en snabb utveckling inom livets alla 
områden. 

Tidigare könsrollstänkande och en 
snäv social acceptans för vissa yrken har 
nu ändrats. Men fortfarande uppstår pro
blem då män söker sig till av hävd uttalat 
kvinnliga yrken (t ex barnmorska) eller då 
kvinnor söker sig till tidigare typiskt manli
ga yrken (t ex snickare, bilmekaniker). 

Det militära systemet med dess hierarki 
och yrkesroller har tveklöst betraktats 
som en av männens sista bastioner. Även 
inom detta område har dock en stor för
ändring skett de senaste 10-15 åren. Väl 
att märka är dock att i krigstid har det hi
storiskt sett varit många kvinnor som 
tjänstgjort i mer eller mindre stridande be
fattningar i de flesta involverade länders 
försvarsmakter. 

Svenskt ställningstagande 

Beredningen om kvinnor i försvaret, BKF, 
angav i sitt slutbetänkande 1980 att samt
liga yrkesfack inom försvarsmakten i 
etapper skulle öppnas för kvinnor. Un
dantag gjordes för taktisk flygtjänst, 
ubåtstjänst och dykeritjänst. Denna skriv
ning gjordes i avvaktan på erforderliga 
studier av medicinska riskfaktorer. 

Efter riksdagsbehandling fattade rege
ringen 1982 beslut att samtliga yrkesfack i 
Flygvapnet, yrkesofficer i flygtjänst un
dantaget, successivt skulle öppnas för 
kvinnor. Av regeringsbeslutet framgick vi-

fen vrregende hollander ... 

dare, att flygfacket skulle öppnas senare 
"enligt regeringens bestämmande". 

1987 gav regeringen ÖB i uppdrag att 
redovisa dittills vunna erfarenheter av 
kvinnor som yrkes- och reservofficerare 
samt lämna förslag på ytterligare områ
den som borde öppnas för kvinnor. 

I sin redovisning anmälde ÖB generellt 
goda erfarenheter av kvinnor som yrkes
och reservofficerare. Vad gäller flygtjänst 
hänvisade ÖB här till de kvarvarande me
dicinska osäkerheterna samt de totalt sett 
ökade kostnader det skulle innebära att 
öppna flygfacket för kvinnor. Efter detta 
har dock tillkommit möjligheten för kvin
nor att bli flygförare i Marinen. 

Mot bakgrund av detta utarbetade re
geringen" proposition i personalfrågor", 
där regeringen anmälde sin avsikt att öpp
na samtliga yrkesfack inom försvarsmak
ten , inklusive flygfacket, för kvinnor. Som 
motiv för detta angav departementsche
fen främst iämnställdhetsaspekter, och 
möjligheterna till ett vidgat rekryterings
underlag. 

Beträffande de medicinska aspekterna 
fastslås, att "med fullgod information om 
vad yrket innebär bör det ankomma på 
kvinnan siälv att fatta beslut". Riksdagen 
lämnade regeringens proposition utan in
vändningar. Som en följd av detta utfär
dade regeringen 89-05-03 "förordning ~ 

Under andra världskriget kom 
ett stort antal kvinnor pJ bilda si
dor att direkt deltaga i militära 
aktioner. För flygets del är det 
värt att notera, att i Sovjetunio
nen skapades tre flygregemen 
ten med bara kvinnliga flygföra
re, ett jaktregemente, ett stört
bombarregemente och ett natt
bombarregemente. I tvJ av 
dessa regementen integrerades 
sedermera manliga flygförare. 
Man hade 38 verifierade ned
skjutningar och tvJ av kvinnor
na blev flygaräss . I hela Sovjet
unionens krigsmakt finns i dag 
bara ca 10.000 kvinnor av 4,4 
miljoner män. Och vad man vet 
finns i dag inga" combat pilots". 
Däremot finns det exempel pJ 

bilde kvinnliga testpiloter och 
konstflygare samt kosmonauter. 

I USA bildades 1942 och 
1943 nJgra enheter innehMian
de kvinnliga flygförare. Det var 
dels " Womans Army Auxiliary 
Corps" (WAAC) och " Womans 
Air Force Service Pilots" 
(WASP). I krigets senare skede 
fick ocksJ kvinnorna full militär 
status. De kvinnliga flygförarna 
tjänstgjorde som s k färjepiloter. 
Man flög alla typer av flygplan 
frJn USA till Europa . Notabelt är 
att 38 stycken dog i tjänst. Vid 
krigsslutet fanns det ungefär 900 
kvinnliga flygförare i tjänst. 

Efter andra världskriget kom 
en reaktion . Flera länder ute
stängde (bl a med lagens 

" hjälp" ) kvinnor frJn militära yr
ken, framför allt de med strids
uppgift. 

Tanken pJ att Jterigen intro
ducera kvinnan i stridande be
fattningar har väckt en del frJge
ställningar. T ex : 
~ Är kvinnan psykologiskt 

lämplig för strid? 
~ Kommer närvaron av kvin

nor i stridande förband att 
undergräva förbandets sam
hörighetskänsla, inverka ne
gativt pJ den militära effekti
viteten och Jstadkomma att 
männen tävlar inbördes för 
att fJ kvinnans gunst? 

~ Kommer fienden att betrakta 
"mixade" stridande förband 
som potentiellt svagare och 

därmed göra ett anfall mer 
troligt? 
Ett antal länder har sJ ledes 

successivt öppnat sina respekti 
ve försvarsmakter för kvinnorna. 
Antalet yrkesmöjligheter i det 
militära ökar Jr frJn Jr. Gene
rellt kan sägas, att USA och Väst
europa öppnat sina försvar för 
kvinnan pJ ett helt annat sätt än 
vad Ost- och Sydeuropa gjort. 
T ex kan nämnas att i US Air 
Force (USAF) är 12,1 proc av det 
totala antalet anställda kvinnor . 
MJnga av dessa kvinnor gifter 
sig ocksJ med militärer (36 proc 
1985). FrJn 1975-85 har pro
centsatsen militärpersonal som 
ocksJ har äkta makar i det mili
tära ökat frJn 2,8 till 8,2 proc. 
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Kvinnlig tp-besd/tning, USAF 

sen att få sluta flygutbildningen förefaller 
dock ligga något högre för kvinnor, men 
orsakerna härtill sprids över hela skalan. 
Erfarenheter av kvinnor som varit inblan
dade i haverier har också varit ringa. 

För närvarande är ca 320 kvinnliga 
flygförare i tjänst i USAF (1,6 proc av 
samtliga förare) och ca 150 i US Navy 
(1 ,3 proc av samtliga förare). Av den 
kvinnliga gruppen är 25 proc kvalificera
de att flyga jetflygplan . 

De kvinnliga förarna flyger inom trans
port- och sambandsflyget, fixed-wing el
ler helikopter. De behandlas som operati
va förare men skall inte deltaga i uppgifter 
som innebär risk för strid. De jet-kvalifice
rade kvinnliga förarna är företrädesvis in
struktörer i den grundläggande flygutbild
ningen (ca 60 i USAF) . 

USAF:s kvinnliga flygförare menar, att 
begränsningarna i tjänstbarhet klart hind
rar karriärmöjligheterna. 224 av 322 
kvinnliga flygförare (70 proc) besvarade 
en enkät. Resultatet blev att 100 proc an
såg att kvinnorna kunde tjänstgöra som 
"combat pilots" och 93 proc tyckte att 
kvinnorna skulle tillåtas flyga obegränsat. 

om kvinnor som yrkesofficerare" (FFS 
1989:10). I denna föreskriver regeringen 
att kvinnor skall ha tillträde till samtliga 
militära yrkesområden . 

Internationella erfarenheter 

Någon erfarenhet av kvinnliga flygförare i 
taktisk flygtjänst föreligger inte inom NA
TO, trots att möjlighet för kvinnor att ut
bilda sig i taktisk flygtjänst har förelegat 
sedan ett antal år i Holland, Canada, Nor
ge och Belgien . Informationen beträffan
de kvinnliga militära flygförare i WP är 
sparsam. Som tidigare nämnts hade 
åtminstone Sovjetunionen under andra 
världskriget ett flertal kvinnliga flygförare . 
Men 1985 fanns enligt uppgift inte några 
kvinnliga sovjetiska "fighter pilots". 

USA: Möjligheten för kvinnan att verka 
som flygförare inom försvaret öppnades 
1977. Kvinnan äger inte rätt, av moraliska 
och etiska skäl, att bära vapen. Därför av

hålls hon möjligheten till taktisk flygtjänst. 
(The Woman's Armed Services Integra
tion Act 1948.) 

Vid introduktionen 1977 togs kvinnan 
emot med varierande grad av entusiasm. 
Det fanns de som var rädda att standar
den på flygeleverna skulle sjunka. 

Inledningsvis fanns också en del fördo
mar gentemot kvinnan: 

~ Hon var ett tillåtet villebråd för tillfälliga 
kontakter; 

~ Hon gick in i det militära för att fånga en 
man; 

~ Man trodde all det skulle tillämpas lägre fy
siska krav på kvinnan . 

Dessa misstankar kom dock väsentli 
gen på skam. De fysiska och psykiska 
krav som tillämpas är desamma oavsett 
kön. Undantaget är hinderbana och arm
hävningar - där kvinnor är tillåtna att pres
tera något lägre resultat. 

Cirka tio procent av de som söker till 
flygföraryrket är kvinnor. Procenttalet har 
tenderat att minska genom åren. Dess
utom är flygplan liksom utrustning skapa
de efter mannens kapacitet och kropps
mått, vilket begränsar antalet kvinnor 
som kan komma ifråga. Det är känt att ca 
50 proc av den kvinnliga populationen i 
USA faller utanför de s k antropometriska 
gränsvärdena. Kvinnor bedöms dess
utom generellt vara sämre fysiskt anpas
sade för flygföraruppgiften liksom ha läg
re psykosocial anpassning till miljön. 

Cirka 30 proc gallras bort i det första ur
valssteget, där de få kvinnor som tagit sig 
fram så långt inte visar en högre frekvens 
att misslyckas än sina manliga kolleger. 

•• Historiskt har gallringsprocenten 
under utbildning i USAF legat runt 25 
proc, men de senaste åren har den stigit 
upp mot 35 proc. Då kvinnan utgör en li
ten minoritetsgrupp, är procentjämförel
ser mellan könen svåra att göra . Tenden-

DANMARK: Vårt broderland i söder 
var det första NATO-land som tillät kvin
nor i stridande förband. Förutom jämlik
hetsskäl kan beslutet också bero på svå
righeter med rekryteringen av unga män 
till försvarsmakten . Sedan 1981 har man 
successivt vidgat områdena inom vilket 
kvinnan får tjänstgöra. I avvaktan på stör
re kunskap om kvinnans medicinska/fy
siska förutsättningar som "fighter pilot" 
rekryterar man tills vidare inte kvinnor för 
denna uppgift. 

NEDERLÄNDERNA fick fram NA
TO:s första kvinnliga flygförare ämnad för 
"high performance" /högprestanda flyg
tjänst. Efter jetflygträningen i USA gick det 
dock sämre vid återkomsten till Europa. 
En förflyttning från stridsflygplanet F-S till 
transportflygplan blev nödvändig. För 
närvarande har Nederländerna 17 kvinn
liga flygförare, företrädesvis helikopter
flygförare. 

CANADA tycks i dag vara det enda land 
som har kvinnor som flyger högprestanda
flygplan . Två kvinnor har relativt nyligen 
påbörjat utbildning på F-18 Hornet. I feb
ruari 1989, efter en stor jämlikhetsdrive, 
har försvarsmakten fått tio år på sig att 
uppnå en full integration mellan män och 
kvinnor. 

NORGE: 1984 beslöt norska Stortinget 
att kvinnorna också kunde göra tjänst i 
stridande befattningar. Man har ett fåtal 
kvinnliga flygförare - dock ingen "jagefly
ver" /stridsflygare . 

FRANKRIKE: Kvinnor tjänstgör här i 
alla försvarsgrenar. (Dock inte i främlings
legionen.) Kvinnliga flygförare flyger heli
kopter och transport. (Något som skedde 
redan under VK 2.) 
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ISRAEL: Har obligatorisk värnplikt för 
alla ogifta kvinnor . Men inga kvinnor pla
ceras i stridande befattningar. Man har 
kvinnl iga flygförare tjänstgörande på icke 
stridande flygplan och helikoptrar. 

AUSTRALIEN fick 1988 sina två första 
kvinnliga flygförare - dock inte på strids
flygplan. 

SiJDRA EUROPA = Grekland, Tur
kiet , Italien, Spanien och Portugal: Har 
inga kvinnliga flygförare i sina respektive 
flygvapen. Man är generellt mycket re
striktiv vad det gäller kvinnor i det militä
ra. 

Medicinska och psykologiska 
skillnader mellan män och kvinnor 

I genomsnitt har män större fysisk arbets

förmåga än kvinnor, men variationen in

om respektive kön är avsevärd. Det inne

bärbia : 

~ Att andelen lämpade för fysiskt tungt 


arbete är större bland män än bland 
kvinnor. 

~ Att det finns kvinnor som är starkare 
än vad flertalet män är. 

Skillnaden i medelvärde och variatio
nerna inom respektvie kön är sådana, att 
där 50 proc av männen har tillräcklig fy
sisk arbetsförmåga kommer omkring 3 
proc av kvinnorna att vara lämpade. Om 
arbetsuppgiften är sådan att endast 30 
proc av männen har tillräcklig fysisk ka
pacitet, är andelen lämpliga kvinnor ca 1 
proc. Denna enda procent motsvarar någ
ra hundra individer i varje årsklass. 

Då det gäller funktioner såsom syn, 
hörsel, reaktionssnabbhet, problemlös
ningsförmåga, finns inga avgörande skill
nader mellan könen . Enda motivet för att 
il priori utestänga ett av könen från vissa 
yrkesområden skulle vara att ingen av det 
aktuella könet kan anses ha en rimlig 
chans att klara uppgifterna ifråga . Sådana 
befattningar är mycket sällsynta beträf
fande militära yrkesområden. 

De internationella medicinska erfaren
heterna visar, att vid den grundläggande 
flygutbildningen diskvalificeras propor

tionellt lika många kvinnor som män av 
medicinska skäl (USAF) . Några specifikt 
"kvinnliga skäl" som gett hinder till uttag
ning eller skäl för avskiljning föreligger in
te. Ej heller har några specifikt kvinnliga 
medicinska problem/sjukdomar i sam
band med flygtjänst förelegat. Däremot är 
det viktigt att påpeka, att flygplan liksom 
flygutrustning är anpassad efter manliga 
förares fysiska kapacitet och kroppsmått. 
Antalet kvinnor som kan komma ifråga 
kommer därför tills vidare att begränsas 
även av s k antropometriska skäl. 

•• Potentiella medicinska riskområ

den, där det samtidigt måste klargöras att 

entydiga forskningsresultat inte förelig

ger, berör: 

a) Graviditeten och därmed sammanhängan


deproblem. 
b) Hormonell påverkan i samband medmen

struationscykeln. 
c) Effekterna på människan av s k högpre

standaflygning (G-belastningar upp till 9 
G, komplext systemhandhavandeJ. 

A) Riskerna för att bli gravid och chan
serna för ett normalt havandeskap om 
kvinnor flyger högprestandaflygplan med 
höga G-belastningar eller med beaktande 
av ett möjligt strålningstillskott är inte klar
lagda . Kritiska faser i en graviditet är dels 
implantationsfasen i livmodern någon 
vecka efter befruktningen samt de tre förs
ta månaderna i graviditeten, då det finns 
en abortrisk (blödningar) och missbild
ningsrisk. I slutet av graviditeten tillkom
mer också risken för en störd närings- och 
syreförsörjning av fostret via livmoderka
kan . I USA tillåts därför inte flygning med 
katapultstol då graviditet konstaterats. 
Vid okomplicerad graviditet tillåts dock 
flygtjänst på övriga flygplan/helikoptrar 
fram till6 :te månaden . Att märka är dock 
att det amerikanska socialförsäkringssy
stemet medför, att kvinnan återgår i tjänst 
60 dagar efter förlossningen (jämför med 
vårt socialförsäkringssystem) . 

Risken att en kvinna är gravid utan att 
veta/ana det kan fås att bli mycket låg, ge
nom dagens preventivmedelsteknik. 
Samtidigt kan graviditeten konstateras 
ganska kort tid efter befruktningen . Där
för är det tveksamt om kvinnor som fyller 
kraven för att bli flygför<lFe eller dykare 

skall utestängas från dessa befattningar av 
detta skäl. Huruvida genomgångna gravi
diteter kommer att påverka förmågan att 
flyga ett komplext "tungt system" under 
ett längre tidsintervall saknas det i dag er
farenhet och kunskap om. 

B) Diffusa symtom av både fysisk och 
psykisk art drabbar många kvinnor före 
menstruation . Majoriteten av kvinnor ac
cepterar sina humörförändringar och fy
siska symtom som t ex huvudvärk och 
vätskeansamling i vissa delar av kroppen 
som en naturlig följd av sin menstru
ationscykel. Dock finns det ett litet antal 
kvinnor som har så uttalade premenstru
ella symtom, att det närmast kan karaktä
riseras som en sjukdom, premenstruellt 
syndrom (PMS). PMS uppträder i alla åld
rar under den fertila perioden aven kvin
nas liv. Dock har det rapporterats före
komma i högre frekvens mellan 25 och 
38 års ålder. 

Det finns också uppgifter som tycks pe
ka på en större förekomst av PMS efter ge
nomgången graviditet. I ett arbete från 
1934 menar man, att kvinnliga flygförare 
hade en högre frekvens av olyckstillbud 
premenstruellt (Whitehead 1934) . Senare 
studier har visat att stress, trötthet och 
spänningstillstånd ökar tendensen att bli 
inblandad i olycker, för både män och 
kvinnor (Dalton 1960). Kvinnor som kan 
konstateras lida av PMS kan förväntas ha 
så god självkritik att de inte söker flygfö
rarutbildning. 

e) Vetenskaplig litteratur är mycket spar
sam när det gäller uppgifter om kvinnans 
toleransgränser avseende fysiologiska be
lastningsfaktorer. G-toleransskillnader 
tycks dock inte föreligga mellan män och 
kvinnor för belastning upp till 7G (Gilling
ham, Aviat, Space Environ, Med 1986). 
G-toleransen tycks inte heller försämras 
under menstruation. 

Erfarenheter visar att mer än hälften av 
alla manliga flygförare som flyger hög
prestandaflygplan har nacklryggbesvär. 
Kvinnans förutsättningar att klara de på 
frestningar höga G-tal orsakar på nacke/ 
rygg måste därför mycket noga vägas in 
vid en uttagning. Det oavvisliga kravet 
måste därför bli , att kvinnor som söker 
som militära flygförare måste besitta fysis
ka resurser mycket klart över det kvinnli
ga genomsnittet. ... 
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Psykologiskt kan man inte utan vidare 
peka på absoluta könsskillnader, då det 
hela tiden förutsätts bli ett invidivuelit be
dömande av varje enskild kvinnlig sökan
de. De särskilda personliga egenskaper 
som är erforderliga i flygsammanhang har 
hittills bedömts i en urvalsrutin refererat 
mot ett manligt material, varför urvalet av 
kvinnor i detta avseende också måste stu
deras. 

Tuffhet, tävlingsinstinktoch rationalise
ringsförmåga är exempel på vad man be
traktar som typiskt manliga beteende
mönster . 
• • Inom USAF ansåg man 1977, att 
kvinnans mindre aggressiva läggning 
kunde komma till uttryck i flygtjänsten 
och vara begränsande för kvinnliga förare 
vid militärflygning. Kvinnans motivation 
är erfarenhetsmässigt inte så uttalad, utan 
emotioner styr oftare hennes ställningsta
ganden och hennes hållning till uppgif
ten . 

Vid introduktionen av kvinnan som 
flygförare i USA förelåg fördomar och ne
gativa attityder. Inställningen har succes
sivt förbättrats. Accepterandet av kvinnor 
som flygförare är dock i vissa samman
hang inte lika självklar som för män. Kvin
nor sätts generellt under "Iupp" och ges 
mer uppmärksamhet, varför den mentala 
styrkan liksom motivationen att fullfölja 
uppgiften sätts på hård prövning. 

Gallringsprocenten har tenderat att lig
ga något högre för kvinnor. Gallringsor
sakerna sprider sig över hela spektrat. 
Men som tidigare nämnts föreligger alltså 
inte någon överrepresentation av medi
cinska skäl som orsak till gallring. 

•• Inom US Navy har man inte accep
terat att kvinnliga förare bor på fartygen, 
då de av ekonomiska skäl bedömts för 
kostsamt att bygga om dessa efter kvinnli
ga behov. Den manliga besättningens 
fruar har därtill visat sig obenägna att ac
ceptera kvinnliga flygförare ombord . 

Amiral Buckendorf, Naval Medical 
Command, Washington, samt General 
Miller, Surgeon General, USAF Head
quarters i Washington sammanfattar de 
amerikanska erfarenheterna av kvinnliga 
ilygförare enl följande: 
~ De sammanfattande erfarenheterna 

av kvinnliga flygförare har varit goda. 
~ Ett motstånd mot kvinnliga förare 

fanns inledningsvis . Men efter hand/ 
med åren har det visat sig att det är 
"r;erformance" (prestationskvaliteten) 
som är avgörande. 

~ De problem som uppstår är snarare in
dividuella än könsbundna. 

~ "We need qualified people, it is not a 
question of sex" (=" Vi behöver duktig 
personal och då handlar det inte om 
kön"). 

CfV inriktning 

Regeringens beslut 89-05-03 - där for
mellt alla försvarets yrken öppnades för 

Casmonaut Savitskaya frJn SSSR. 

kvinnor - möjliggör för kvinnan bl a att 
tjänstgöra som flygförare av samtliga flyg
plantyper i Flygvapnet. (FV besl ut är där
för, att vid rekrytering och anställning av 
kvinnor som yrkesofficerare i flygtjänst 
skall hittills tillämpade fysiska, medicins
ka och psykologiska krav gälla oförändra
de. 

Tjänstgöringsförhållanden och utveck
lingsmöjligheter skall vara lika för män 
och kvinnor. Detta innebär bl a att rekry
tering till transportflyg-, sambandsflyg
och helikoptersystemen liksom tidigare 
kommer att ske bland förare som lämnar 
35- och 31-systemen. 

För att kvinnliga sökande skall få en 
fullgod information om vad det innebär 
att utbilda sig till och tjänstgöra som yr
kesofficer i flygtjänst i Flygvapnet skall in
formationsmaterial av specialkaraktär till
ställas kvinnliga sökande. 

Rekryteringsåtgärderna skall inriktas 
så, att kvinnor kan påbörja flygutbildning 

Löjtnanl 
Lynn Spruill, 
U Navy . 

under 1990. Särskild forskning och upp
följning avseende kvinnor i flygtjänst på 
stridsflygplan skall påbörjas vid samma 
tidpunkt. 

Medicinska/psykologiska krav 

De medicinska-, fysiska- och psykologis
ka lämplighetskrav som gäller för män 
skall även gälla för kvinnor i urval under 
utbildning och i befattning. Dock tillkom
mer en del kompletterande medicinska 
u ndersökni ngar/ruti ner: 
~ Det medicinska urvalet kompletteras 

med en gynekologisk hälsoundersök
ning utförd av specialist. Vid behov 
tillkommer gynekologiska specialun
dersökningar. 

~ Årlig allmän läkarundersökning (1 B) 
kompletteras med gynekologisk häl
soundersökning. 

~ De år specialundersökning av cirkula
tionsorganen genomförs (M4) sker 
även en gynekologisk hälsoundersök
ning utförd av specialist. 

~ Vid påbörjande/avslutande av p-pi 1
lerbruk gäller ett tillfälligt hinder för 
flygtjänst under en menscykel (ca 1 
mån). Kontroll av läkare (eller specia
list i gynekologi) skall ske innan åter
gång i flygtjänst medges. 

~ Konstaterande av graviditet medför 
hinder för flygtjänst på katapultstolför
sedda flygplan . Vid tjänst på andra 
flygplan och helikopter och samtidig 
okomplicerad graviditet föreligger 
hinder för flygtjänst fr o m 25:e grav i
ditetsveckan. 

~ Efter förlossning får återgång i flyg
tjänst som flygförare inte ske innan all
män hälsoundersökning och gyneko
logisk hälsoundersökning genomförts 
av specialist. Återgång i flygtjänst får 
ske tidigast 60 dagar efter förlossning
en. 

Då erfarenheten av att fysiskt och psy
kiskt tolka och bedöma kvinnor som bli
vande stridsflygförare saknas, bör ett 
kompletterande urvalsskede införas . Ett 
sådant skede bör innefatta övningar där 
såväl de kvinnliga som manliga sökande 
sätts i grupper att lösa problem, att de 
prövas i situationer att leda varandra och 
prövas fysiskt och psykiskt i uthållighets
och prestationssammanhang. Ett sådant 
urvalsskede bör ledas och bedömas av 
representanter från Flygstaben, förband 
och skolor och ligga till grund fö, den slut
liga antagningen. 

framtiden 

Mot bakgrund av ovan sagda ställer läsa
ren givetvis frågan: Hur många kvinnor 
kommer att beredas plats i Flygvapnet? 

För att kunna besvara den frågan kan 
man betrakta siffrorna från USAF och US 
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Text: RolfJonsson. - Foto: Ulf Hugo. 

Sovjetunionen visade vid med i stort sett en stor motor ten Lyubova Nemkova ser hövs några speciellt manliga 
årets Paris-utställning att med vingar på och som mycket kvinnlig ut i utseen hormoner för att bli jaktpi
också en kvinna kan utföra byggts av Sukhoj. Det har det (när hon inte belastar), lot eller åtminstone flygare 
flygmanövrer med höga be beteckningen Su-26M. Flyg vilket föranledde allmänhe av det här slaget. Hennes 
lastningar. Flygplanet var ett planet tål belastningar mel tens spekulationer 
litet civilt tävlingsflygplan lan + 12 G till - 10 G. Pilo- det sannolikt inte 

Navy. 320 respektive 150 kvinnliga flyg
förare utgör 1,6 proc respektive 1,3 proc 
av den totala förarpopulationen i USA. 
Cirka 25 proc av dessa kvinnor är "jet
rated" , d v s kvalificerade att flyga jetflyg
plan. Överfört till svenska siffror innebär 
det att mindre än en handfull kvinnor tor
de vara samtidigt tjänstgörande på "tunga 
system" i Flygvapnet. Då nu enstaka kvin
nor gör sitt inträde i Flygvapnet som flyg
förare är det icke desto mindre viktigt att 
driva en angelägen forskning och uppfölj
ning både inom det medicinska och psy
kologiska området. 

Exempel på sådana områden är: 
~ Medicinska effekter som följd av tjänst 

på högprestandaflygplan, särskilt in

om området hjärta/kärl, rygg/nacke 
(gäller även manliga flygförare). 

~ Eventuella könsskillnader därvidlag. 
~ Ferti litetsjämförelser/graviditetspro

blem. 
~ Fysisk kapacitet hos kvinnliga sökan

de till befattning som flygförare i för
svaret. 

~ Menstruationscykelberoende varia
tioner i fråga om fysisk/psykisk kapaci
tet i flygtjänst. 

~ Den kvinnliga flygförarens inställning/ 
motivation till befattning som flygföra
re i försvaret efter förlossning. 

~ Den psykologiska lämpligheten/moti
vationen hos kvinnliga sökande till be
fattning som flygförare i försvaret. 

om att flygmanövrer var (oavsett 
alls be- kön) av högsta världsklass. 

~ Anpassningen till det militära flygarli
vet för kvinnliga flygförare. 

~ Inställning/attityder inom Flygvapnet 
till kvinnor som flygförare. 

~ Avgångsorsak/benägenhet hos kvinn
liga flygaspiranter/-förare. 

Utländska erfarenheter samt resultat av 
svenska och utländska medicinska och 
psykologiska forskningsstudier kommer 
kontinuerligt att bevakas/studeras, för att 
ytterligare öka kunskaperna om kvinnans 
möjligheter att verka som officer i flyg
tjänst i Flygvapnet, Armen och Mari
nen . 
• En sak är dock säker: De kvinnor som 
tar sig igenom nålsögat är välkomna som 
lagkamrater i flygförarkretsen. • 
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Premiär på Stagården 

Det nya utbildningssystemet, som presen
teras här bredvid, börjar i praktiken på Sta
gården i Bol/näs. Vecka 06-07 genomförs 
FVRF:s vinterkurser, som vi hoppas får en 
bättre vinterinramning än den kurserna fick 
sistlidna vinter. 

Tredje 
ungdomstinget 
en framgång 

I mitten av maj samlades vi återigen i Linkö
ping. Det var dags för det tredje u-tinget. 
Ungdomar som representerade de olika FVf 
och förbunden ute i landet hade kommit från 
när och fjärran för att diskutera aktuella frå
gor rörande FVRF:s ungdomsverksamhet. 

Uksom de föregående två åren bundssekreterare Kjell Helmers
hade Malmens FYf med Sven son. Bland oss hade vi även vår 
Olof "Esso" Carlsson i spetsen ungd.repr. i FYRF:s styrelse, Pat
ställt upp som värdförening. Detta rick Holmberg samt hans supp
gjorde de på ett alldeles utmärkt leant Fredrik Domert. 
sätt. Då alla anlänt öppnades tinget 

Kursansvarig för detta ting var med rivstart. Efter gruppindel
Kurt Eklöf, Upplands FYf. FYRF ningar fick de olika flygvapenfö
representerades av vår riksför- reningarna presentera sin verk-

F 13 M AF 2 

Deltagarna vid FVRF:s ungdomsling 1989 i Linköping 
- här på studiebesök. 

./ 

F 15 är för andra året kursan
ordnande myndighet och lovar 
bästa förhållanden för bra utbild
ning. - De kurser som genom
förs på Stagården är: 

~ Befordringskurser i trans
porttjänst för befäl , från furir 
till löjtnant, (v 06-07). 

~ Transport - motorfordons
kurs (v 07) för dig som behö
ver repetition och förnyelse 
av'ditt förarbevis på lastbil. 

~ Transport - förarbevis, ny 
kurs; vecka 06 eller 07. Kur
sen omfattar utbildning till 
blått förarbevis, nya krav. Du 
skall ha gult förarbevis och 
vara krigsplacerad i trans
porttjänst. 

~ Markförsvar - repetition (v 
06) omfattar närskyddsplu
tonens uppgifter i basbatal
jon 85. Du skall vara befäl och 

samhet. Dessa presentationer 
skulle ligga som grund för diskus
sioner om hur förbättringar skulle 
ske av bl a rekrytering, kursinne
håll, ekonomi och medlemsvård. 

En av huvudfrågoma som togs 
upp var sammanslagningen av 
FVRF:s ungdomsverksamhet 
och Flygvaperlungdom. Det 

krigsplacerad i närskydds
pluton. 

~ Markförsvar - vapen (v 07), 
ny kurs för personal i markför
svarskompani . Den omfattar 
ökad personlig färdighet med 
de vapen som används i 
markförsvarskompani. 

~ Markförsvar - allmän (v 06), 
ny kurs avsedd för allt befäl 
krigsplacerad vid FY-förband 
(ej markförsvarskompani). Du 
får en nyttig repetition av bl a 
vapen- och skyddstjänst. 

Kursanmälan skall vara in
skickad till din flygvapenförening 
senast 1 december. Frågor om 
utbildning och mer information 
kan du få om du kontaktarfrivillig
avdelningen vid din flottilj eller din 
flygvapenförening . Du kan också 
ringa FYRF 08-788 8946. • 

Tore Bertilsson 
Inro1rek rcher 

fanns många åsikter om hur den 
nya strukturen skall se ut samt hur 
verksamheten skall bedrivas. Den 
arbetsgrupp som utsetts att om
strukturera Flygvapnets ungdom
sutbildning kan säkert finna 
många intressanta åsikter bland 
de som kom fram under tinget. 

Den utveckling vi FYRF-ungdo
mar kom fram till är en meningsfull 
och måliniktad ungdomsutbild
ning. En utbildning som ger möj
lighet till personlig utveckling och 
mer ansvarsfulla uppgifter ju läng
re man håller på. Vi hoppas att vå
ra mål skall kunna integreras med 
Flygvapenungdoms. 

Programmet var mycket bra 
planerat och upplagt. Uvliga dis
kussioner varvades med intres
santa studiebesök - bl a mål
flygdivisionen på Malmen samt 
Flygets hus. Även tidpunkten för 
detta ting hade valts mycket 
lämpligt. Vi fick i strålande väder 
vara med om AF 2:s flygdag samt 
besöka den nyinvigda etapp två 
av FY-museum. 

Detta ting har kommit att bli ett 
ovärderligt tillfälle för utbyte av ~ 
åsikter och ideer mellan de olika 
föreningama i landet. Det ger en ,"
möjlighet till att bättre samordna' ~ 
utbildningen i landet, så att samtli
ga föreningar kan bedriva en likar
tad utbildning. 

Min förhoppning är att det även 
i framtiden skall bli möjligt att hålla 
dess ungdomsting. • 

Alexandra Wiren 
Stockholms FYr 26 



För att uppfylla de krav som i dag tilläm
pas vid utbildning av bl a värnpliktiga 
och yrkesofficerare och som krävs i vå
ra krigsförband, har frivilligpersonalens 
utbildningsplaner och system setts över 
och reviderats. - Det nya utbildnings
systemet för FVRF-vpl gäller från 90-07
01. 

I princip består utbildningen av fattning, dels som chef/ledare. 
fyra komponenter: LED ingår numer i all modern ut

bildning, framför allt där man 
~ Allmänmilitär utbildning (AMU/ skall agera som chef. 

AMBU) 
Befattningsutbildningen el~ Ledarskap/Chefsskap (LED) 

ler fackutbildningen är till för att ~ Befattningsutbildning (GK, 
ge de färdigheter som hängerGB, PB, KB, U - beroende på 
samman med krigsbefattningen nivå) 
och är unik för just den uppgif~ Tillämpning (KFÖ eller mot
ten. Ju högre nivå (grad) desto svarande) 
mer kvalificerade uppgifter. Till detta kommer tre icke obli

Slutligen tillämpar man sinagatoriska delar: 
kunskaper från AMU, LED och 

• Överfurirsutbildning Befattningsutbildningen i rätt 
• Instruktörsutbildning (IK) miljö och i sitt eget krigsförband, 
• Kurschefsutbildning (Kursch) d v s under en krigsförbandsöv

AMU är en enveckaskurs som ning (KFÖ). KFÖ genomförs vart 
består av repetition av motsva fjärde år, men har man oturen att 
rande utbildning från värnplik inte komma "rätt i tid" för KFÖ, 
ten. 	 så finns det andra aktiviteter som 

AMBU (allmänmilitär befälsut räknas som likvärdiga/motsva
bildning) är en utveckling/vidare rande. 
utbildning i ämnet. 

LED är till för att utveckla den •• Grafiskt ser det nya utbild
enskilda vpl - dels i sin krigsbe- ningssystemet ut så här: 

Grundkurs: (bara Is- och Igc-facken) 2 veckor 

Krigsplacering som menig. OBS: i denna kurs ingAr 
inget LED- eller KF()-skede. 

Gk 
(Grundkursskede) 

Gruppbefillskurs: (ej stabs-närskyddsfacken) 
motsvarande 
tjänstgöring 

1 vecka 2 veckor 2 veckor = 5 dagar 

AMU2 LED 1 GB 
I KFÖ I

(gruppbefälsskede
I 1 

(kan göras i 
valfri ordning) 

Krigsplacering som gruppbefäl = gruppchef (furir). 

Plutonbefälskurs: (ej bevakn-, stabs-närskyddsfacken) 

motsvarande 
tjänstgöring 

2 veckor 2 veckor 2 veckor = 10 dagar 

B 
 PB 

(pluton befäls


skede) 


Krigsplacering som plutonbefäl = troppchef (sergeant). motsvarande 
Kompanibefälskurs: (ej bevakn-facket) tjänstgöring 

2 veckor 2 veckor 2 veckor = 10 dagar 

KB 1 

(kompanibefäls


skede) 
 BB 
• Krigsplacering som kompanibefäl = plutonchef (fänrik) . 

De tre kurser som inte är obligatoriska kan beskrivas: 

Overfurirkurs: 

2 veckor 2 veckor 

____~ (Led 1 + GB genomförs ~__L_E_D_1 G_B__~1 IL-___ som repetition) 

Krigsplacering som gruppbefäl =gruppchef (överfurir) = samma som furir. 

Instruktörskurs: 
2 veckor 2 veckor 

IKT 
(instruktörskurs) 

teoriskede 

IKP Instruktör i eget fack 
(instruktörskurs) (fanjunkare) 

praktikskede 

Efter kursen behåller man sin tidigare krigsplacering som sergeant. 
Det krävs alltså att man är sergeant för att få påbörja instruktörsut
bildningen. Man kan också genomföra utbildningen som fänrik, men 
då erhålls ingen ny grad. 

Kurschefskurs: 

2 veckor 

Kursch Kurschef i eget fack 

(kurschefsskede) 


För att få genomföra kurs överfurirs-/instruktörs-/kurs
chefskursen krävs att man är in chefsutbildningen kräver dessa 
struktörsutbildad (fanjunkare el betyg (från KFÖ eller GB, PB 
ler fänrik). resp KB). Det är bara befatt

Efter kurschefskursen beford ningsskedena och KFÖ, som har 
ras fänrik till löjtnant, medan fan olika nivåer på betygen. Efter öv
junkare behåller sin grad. Tidiga riga skeden (AMU, LED och till 
re krigsplacering behålls. KFÖ motsvarande tjänstgöring) 

ges endast godkänd (G). Om ele
•• Det finns naturligtvis inga ven inte kan tillgodogöra sig ut
regler utan undantag och här bildningen ges inget betyg alls. 
presenteras dessa: Då utfärdas ett intyg om att kur

sen genomgåtts. (Naturligtvis 
~ Bevaknings-, transport- och kan eleven avbryta utbildningen 

sjukvårdsfacken börjar med på eget jnitiativ.) 
furirsutbildningen (skall ha De vpl som redan påbörjat ut
gjort GU i något av de fac bildningen i det gamla systemet 
ken). inplaceras 1990-07-01 enligt föl

~ Bevakningsfacket kan gå jande: 
högst till furir (överfurir). 

Senaste Plbörjar
~ PB-skedet för sjukvårdsfac

genomförd nästaket omfattar 2+2 veckor. 
kurs: kurs: 
OK AMU2 
Afurir Led 1 

~ Stabstjänst- och närskydds
facken börjar med fänriks B furir KFÖ/motsv
(fanjunkare-) utbildningen. De Tfurir AMBU(Led1) 
skall alltså ha gjort GU som 	 A ÖVerfurir AMBU(Led 1)

I Överfurir AMBU(GB)plutonbefäl och muckat som B ÖVerfurir AMBU 
sergeanter. A Sergeant Led 2 

I Sergeant KFÖ/motsv 
~ KB-skedet för närskydds B Sergeant KFÖ/motsv 

facket omfattar 2+2+2 vec T Sergeant Led 3 (I Kl) 
kor. A Fanjunkare Led 3 (I Kl) 

I Fanjunkare Led 3 (IKP)För att få påbörja frivilligutbild B Fanjunkare Led 3 
ning i FV krävs betyget/vitsord A Fänrik KB1 
lägst X77 från GU eller senaste 	 B Fänrik KFÖ/motsv 

TFänrik KurschKFÖ. Till Is- och Igc-facken kan 
A Löjtnant Kursch

alla antas, oberoende av i vilket I Löjtnant Kursch 
fack de gjort GU, eftersom de B Löjtnant Kursch 
börjar med en omskolning (GK). 

Efter varje befattningsskede Genom dessa modemiseringar 
(utom GK) erhålls en skattefri i de värnpliktigas utbildning tror 
premie (= efter GB, PB, KB, IKP vi, att vi får ännu bättre personal 
och kursch/U) som varierar i i våra krigsförband och därmed 
storlek beroende på vilken nivå ett starkare flygvapen och mili
utbildningen syftar till. tärt försvar. För den enskilde vpl 

Efter KFÖ (motsv tjg). GB (Öfu trorvi att den målinriktade utbild
kurser). IKP, kursch och U-ske ningen skall skapa större moti
de sker förordnande (befordran vation och därmed ett utökat 
till ny grad). deltagande i våra övningar, lik

som att han stannar kvar längre i 
•• För att få tillträde till en ny sin krigsbefattning. Positiva och 
utbildningsnivå krävs betyget välutbildade vpl ger också en 
X77 eller högre från KFÖ. Har bättre grund för både nyrekryte
ingen KFÖ genomförts gäller väl ring och befälsutbildning. • 
godkänd (VG) från befattnings Björn Moberg 
skedet (GK, GB, PB, KB). Även CFSIFriv 
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• 


Informativ 

och 

trevlig 
KFO 

Under senvintern genomfördes 
kfö i Norrland. En övning där 
man övade "Bas 90". Det var 
mycket snö. Den första dagen 
fick inryckande personal en lek
tion i förebyggande av köldska
dor. Något som man inte fick nå
gon större nytta av, eftersom ter
mometern höll sig runt ±Oo. 

I stället började vägarna tina 
fram och framkomligheten bör
jade äventyras. Vissa dagar blev 
det också ganska halt och alla 
höll sig inte på vägen. 

Den nya filosofin är att perso
nalen bor där man jobbar. Man 
kunde här konstatera att maken 
till gott kamratskap får man leta 
efter. Det fanns värnpliktiga rep
gubbar som undrade när nästa 
övning skulle bli av, eftersom 
man haft så trevligt och spänn
nade. Då undrar man förstås hur 
detta kan påverka tjänsten. Det 
råder väl inga tvivel om att en bra 
sammansvetsad grupp blir både 
effektivare och mer motiverad 
för sin uppgift. 

- För mig har den här övningen 
inneburit oerhört mycket. Jag 
har lärt mig mer än vad jag sam
mantaget har lärt mig under alla 
kurser tidigare, sa Jerry Lund
mark (överfurir från Piteå) som 
här gjorde ett befordringsskede 
och tjänstgjorde som stf plut
chef. 

Inom plutonen fanns tre FVRF
befäl. Kan dessa ha bidragit till 
den goda stämningen? Och hur 
ofta hör man repgubbar beröm
ma ett rep möte som både intres
sant och spännnade? • 

Ulf Järnstad 

,
• 


Efterattha genomgått min centrala kurs (stf 
Isplutonch) på Köpingsviks kursgård kan 
jag konstatera: Nu gäller det för oss FVRF:s 
vpl att se över vår utbildning. Är din utbild
ning rätt i förhållande till din krigsplacering? 

dera kommande kurser att ta ef
ter. 

En morgon avhölls korum efter 
uppställning och avlämning. An
daktsstunden förrättades av 
F 17:s flottiljpastor Mats Cram
be, kyrkoherde i Kristianopel. 
Många tänkbara ord sades av 
honom. Kursgårdsdeltagarna 
lyssnade med intresse. En fin 
tradition på kursgården. 

Så var det avslutningsdags för 
oss som bara gått en vecka. 
Samtliga enveckaskurser samla
des i matsalen för gemensam 
trevnad och som sig bör diverse 
avtackningar. Tyvärr måste nå
got olycksfall ha inträffat i läger
nämnden, då anhöriga inte fick 
vara med!! Första gången på 27 
år för mig som detta inträffat. 
Förmodligen blir det snabb änd
ring till att även anhörig får vara 
med. För oss FVRF:are är detta 
mycket viktigt, då vi för övrigt tar 
mycket tid från familjen både vid 
centrala kurser och vid hemorts
utbildning och föreningsverk
samhet. 

En mycket bra och givande ut
bildning. Tack alla kurskamrater 
för fin samvaro. • 

Stig-Olof Carlsson 

Detta säger jag efter att en vecka 
gått ovanstående kurs tillsam
mans med 14 lottor, flertalet av 
dessa med Fk tjänstegrad. Vi var 
däremot endast tre FVRF:are 
en Lt och två Fk. 

Kunskapsnivån låg mycket 
högt hos dessa lottor! Därför 
denna tankeställare till alla 
FVRF:are. Se över din utbildning! 
Nytt utbildningssystem fr o m 1/7 
1990, så läs nya kurskatalogen 
och planera in din centrala ut
bildning redan NU. 

Detta var min första kurs till
sammans med lottor. Och jag 
har bara positiva erfarenheter 
därav. Många av lottorna hade 
relativ färsk utbildning bakom sig 
i denna befattning. 

De ansåg att utbildningsnivån 
borde varit högre. Det kan inte 
jag hålla med om. För min egen 
del är det fyra år sedan jag blev 
Fk och krigsplacerad som stf 

Isplutonch och jag anser att 
kursuppläggningen var perfekt. 
Även målinriktningen! Detta med 
tanke på så mycket nytt som 
kommit under dessa år. 

Som kurschef hade vi övlt 
Björn Moberg, FS. Han var 
mycket kunnig inom luftbevak
ningen och har varit med att ta 
fram nya instruktioner m m. 
Dessutom var han en mycket 
skicklig lärare och bra kamrat. 

En vecka på Öland går fort. Vi 
hade mycket trevligt i vår kurs 
med bl a flundraafton vid stran
den, räddningssövning och efter 
detta demonstration av HKP 4 
på Borglanda flygplats. Vår kurs 
cyklade ut på kronans gröna bå
gar med allt av spänning detta 
kan innebära. Men fram kom vi 
alla fall. Medhavd matsäck be
stod av traditionsenlig maträtt 
för torsdagar. Ett mycket trevligt 
inslag som jag kan rekommen
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Det var planerat att årets utbildningskon
troll skulle genomföras på Köpingsvik med 
F 17 som ansvarig. Så blev det också, men 
bara för södra halvan av Sverige. På grund 
av de stora avstånden och utebliven hjälp 
med flygtransporten fick flygvapenföre
ningarna från norra halvan av Sverige ge
nomföra utbildningskontrollen på F 15, Sö
derhamn. 

Veckoslutet 19 - 21 maj genom
fördes utbildningskontrollen på 
Köpingsvik i ett perfekt ölands
väder med sol hela tiden. Kon
trollen genomfördes under per
fekta arrangemang och med 
duktiga funktionärer, många ur 
FVRF:s egna led. 

Nissan FVfvann lagtävlingen, 
lite överraskande enligt deras 
eget uttalande efter tävlingen. 

Individuellt vann Axel Atter
felt, Göta FVf. 
• • Med kort varsel fick F 15 i 
uppdrag att genomföra utbild
ningskontrollen för FVf från norra 

Genmäle angående 
reserrllefälskunglJrelsen 

I FV-Nytt nr 2/89 gör Jan Kvernby 
en del klarlägganden till C FS/ 
Friv:s artikel i FV-Nytt 4/88 ang 
möjligheterna att söka anställning 
i FV:s reserv för frivilliga vpl. 

För att klarlägga de missför
stånd som föreligger meddelas: 
~ CFV har tolkat reservbefäls

kungörelsen som att vpl ser
geant och fanjunkare med fån
rikt tjänstegrad är detsamma 
som utnämnd/förordnad fän
rik (FFS 1983 :50). 

~ Vad gäller befordran till löjt
nant har CFV reglerat detta i en 
särskild skrivelse (1988-02-24 
Nr 121 :60443). 

~ Några befattningar för RO/Kn, 
som inte direktrekryterats som 
reservofficer (dvs kommer ur 
"frivilligleden"), finns inte i FV. 

~ Vad gäller reservofficersan
ställning för vpl korpral vid 47 
års ålder så stämmer Jan 
Kvernbys påstående. Men det
ta har i praktiken aldrig varit 
aktuellt. • 

Björn Moberg 
C FS/Friv 

halvan av landet. 
Veckoslutet 16 - 18 juni var 

det dags att samlas på F 15, och 
vädret i Söderhamn var lika per
fekt som tidigare på Öland. 

Arrangemangen genomfördes 
också på samma förnämliga 
sätt med en väl inövad perso
nalstab. (F 15 genomförde även 
kontrollen 1986.) 

Om det var en överraskande 
segrare på Öland, så blev det en 
väntad segrare vid F 15. Väst
manlands FVf segrade överläg
set. Tre grabbar och en tjej ingick 
i laget, som visade prov på 
mycket fina kunskaper. 

Individuellt segrade Daniel 
Hortland, Västmanlands FVf. 
•• Lite kulturhistoria blev det 
också vid årets utbildningskon
troll. F 17 bjöd på studiebesök till 
Borgholms slottsruin och F 15 på 
ett studiebesök vid utgrävning
arna av Faxeholmen, en f d för
svarsborg i Söderhamn. 

De båda flottiljcheferna F 17:s 
öv Gunnar Ståhl och F 15:s öv 

Sven Borgvald följde med intres
se utbildningskontrollerna på 
Köpingsvik resp F 15. 

Chefen sektion 4 vid Flygsta
ben, öv Gillis Weingarth, inspek
terade båda utbildningskontrol
lema och delade ut väl förtjänta 
priser till de främsta i lagtävlan 
och i den individuella tävlingen. 

Trots vissa problem kunde 
även utbildningskontroll genom
föras. Duktiga ungdomar fick till
fälle att träffas och ha trevligt 
samt tävla under bra och rättvisa 
förhålllanden. 

Men aldrig får det vara riktigt 
bra. Till vardera utb-kontrollen 
uteblev ett lag ulan att anmäla 
detta. Detta skapade både oro 
och merarbete för arrangörerna. 
• Nästa år skall återigen utbild
ningskontroilen genomföras i F 
17:s regi. Då skall alla flygvapen
föreningarna sammanstråla på 
Öland . D v s om transporten fun
gerar ... • 

Tore Bertilsson \,.. 
In[o/rekrche[ ~ 

~ 

Vinterkurs i plusgrader 

I början av mars for 
medlemmar i Västman
lands Flygvapenföre
ning till Kopparberg på 
vinterkurs. Kursen inne
höll bl a ledarskap, Is
teori och -praktik, liv
räddning och en hel del 
annat. 

Med varierande förväntningar 
samlades "gänget", i Västerås 
för avfärd till kursplatsen. En ter
rängbil medföljde lastad med all 
packning. Tyvärr var vädret lite 
väl milt i Kopparberg. Det var 
tänkt att vi skulle få tolka på ski
dor efter terrängbilen. Men efter
som regnet öste ner och snön 
bara var slask tvingades vi ställa 
in tolkningen. Kan det bli vat
tenskidor nästa år tro? 

Mer bad blev det däremot i 
simhallen . Där hade vi bl a liv
räddningsövningar. Mycket nyt
tigt och uppskattat. 

Två dygn låg vi också ute i fält. 
Vi besatte två Is-torn och rappor

terade allt vi såg och hörde. 
Riksförbundssekreteraren Kjell 
Helmersson och friv. off. kapten 
Stig "Åmål" Andersson kom på 
besök för att se hur vi hade det. 
Vi fick också tillfälle att flyga, vil
ket var mycket uppskattat! 

I slutet av veckan anordnades 
en fälttävlan. Grenarna var sim
ning, målkastning, avståndsbe
dömning och skidåkning. 

Eftersom skidbacken var 
stängd pga snöbrist, for vi på ett 
studiebesök. Vi tillbringade en 
del av studietiden 195 m under 
jord i Stråssagruva. 

Kursen var välplanerad med 
många roliga och lärorika aktivi
teter. En aktivitet väl värd för 
andra föreningar att ta efter! • 

Laura Boren & Fredrik Borg 
C K i V äsmwnlands FY[ 

29 



Årets f VM i kpistskytte avgjordes i Karlsborg/ 
med f6 som arrangör. Tävlingen kom från bör
jan till slut att bli en uppvisning av fl3:s skyttar. 
Med tre man bland de fyra bästa tog de en över
lägsen lagseger - 166 träff. Tvåa kom fl4 med 
155 p och trea f4 med 150 p. Individuellt vann 
driftvärnsman frisberg från f13. Men det var 
först efter tuff särskjutning med lagkamraten 
löjtnant Andersson/ som han kunde ta hem spe
let. Båda sköt 56. Efter tre omskjutningar kunde 
mästaren koras. Trea blev driftvärnsman Björk
man från f16. I fl3:s segrande lag ingick för
utom de redan nämnda även löjtnant Eriksson. 

Trots perfekta arrangemang, en 
utslagsgivande bana och en spän
nande tävling, var det inte dessa 
positiva intryck som dominerade 
debatten efter tävlingen. I stället så 
var det det faktum, att FVM för för
sta gången i tävlingens h istoria ha
de färre deltagare än 40, som var 
det stora samtalsämnet. 

Eftersom u ndertecknad har ett 
mångårigt engagemang i Friv illiga 
skytterörelsen bakom mig, kan jag 
inte undgå att ställa mig frågan vad 
detta kan bero på. Likaså frågar 
jag mig, vad det kan bero på att 
det finns så få yngre skyttar i start

fälten . Medelåldern på skytteeli
ten inom FV (åtminstone när det 
gäller kpist) ligger i dag en bra bit 
över 40 år. Den utvecklingen syns 
mig allvarsam ur flera synvinklar. 

En fråga som jag då ställer mig 
är, att när skyttekunnandet (enligt 
min åsikt) är så dåligt hos de yngre 
officerarna , att de inte på långa vä
gar är kapabla att ge oss äldre en 
rejäl match, hur skall de då kunna 
lära ut skytte till våra värnpliktiga? 
Får vi ett sämre utbildningsresultat 
i skytte av de värnpliktiga p g a då
ligt utbildat befäl? 

Dessa påståenden kan tyckas 

F 13:s segrande lag i FVM i kpislskytte. Fr v: Lt G Andersson, Dvm C 
Frisberg och II Eriksson. 

provocerande. Om de uppfattas 
som så, är det riktigt. Jag förvånas 
när jag ser nyutexa minerade offi
cerare komma ut på skjutbanor 
och fältskyttestigar utan att ha fått 
lära sig de elementäraste grunder
na. Hur man ska ll begagna sig av 
magasin- och remstöd, vilket är 
grunderna om man skall lära sig 
att träffa någorlunda rätt med 
kpist. Det gamla ordspråket att 
man måste lära sig krypa innan 
man kan gå gäller också inom 
skyttet. 

Det är hög tid att ansvariga vid 
skolor och utbildningsanstalter tar 
tag i skjututbildningen . Stimulera 
och inspirera eleverna till skytte på 
ett påtagligare sätt! Lär ut hur man 
bäst skall använda remmar och 
magasin för att få maximal utdel
ning i poäng och träff. Gör man 
det, kommer säkerligen även sky t
teintresset att öka. Vi 40-talister får 
då nöjet att kämpa mot yngre kol
leger på våra FV-mästerskap. • 

Lennart Braman 

En god ide. Och några 
plåtbitar. Det kan vara 
värt 50 000 kr. Det vet 
KENNETH PÅLSSON .• 
för en tid sedan tilldela
des Kenneth ffV Aero
techs stipendium för en 
lika enkel som genial 
konstruktion vilken 
sparat miljontals kronor 
åt flygvapnet . • Kenneth 
arbetar på f5:s flygverk
stad i Ljungbyhed med 
til/syner på skolflygpla
net SK 60. 

Det är en flygplantyp som ligger 
Kenneth varmt om hjärtat. Han 

Utnämning 
Regeringen har utnämnt 
tekniske direktören vid För
svarets materielverk, övers
ten i nygingenjörkåren, 
Gunnar Lindström att 
fr o m den 1 oktober 1989 
vara överste av 1. graden. 

gjorde sin militärtjänst vid F5 i slu
tet av 60-taler. när de sista SK 60 
levererades. Och där har han bli
vit kvar. Såväl han som SK 60 
kommer att pensioneras några år 
in på tjugohundratalet. Så det är 
lätt att förstå att SK 60 och Ken
neth är en speciell kombination. 

I början av BO-talet upptäcktes 
korrosion på den aluminium båge 
som håller fast och tätar kring 
frontrutan . Kenneth konstaterade 
att det inte gick att få loss rutan. 
Några nya frontbågar fanns inte att 
få tag i och tillverka nya var inte 
möjligt. Såga sönder frontrutan fö
reslog tillverkaren Fördyrt, tänkte 
Kenneth. Det måste vara möjligt 
att få loss bågen utan att såga sön
der frontrutan. 

Kenneth skissade på några 
verktyg innan han kom på en en
kel men genial lösning. Han fråga
de sin chef om han fick prova sitt 
verktyg. Ett jakande sva r har lett till 
att i dag har närmare 50 bågar lyfts 
ur med Kenneths verktyg . Nu kan 
de gamla frontrutorna användas 
igen i stället för att sågas sönder 
och kasseras. Varje frontruta kos
tar i dag drygt 130 000 kr. Det är 
bara att multiplicera för att få fram 
vilken besparing FV gjort med 
Kenneths verktyg. 

Aerotechs stipendium hade 
Kenneth ingen aning om när han 
konstruerade sitt verktyg. Men 

han fick "under resans gång" syn 
på en affisch och tog gud i hågen 
via en ansökningsblankett. 

- Så ringer det en dag från Aero
tech, ett år efter det att jag sänt 
iväg min ansökan . Och jag gratu
lerades till att ha erhållit stipen
diet, berättar Kenneth . 

Kenneth blev glatt överraskad, 
han hade fått hela stipendiesum

man själv. Motiveringen var: "En 
praktisk och enkel lösning som 
medför stora besparingar för Flyg
vapnet". - Belöningen tilldelades 
Kenneth av CFS vid CFV chefsmö
te . 

FV-Nytt gratulerar och undrar 
om det också blev ett förslags
ärendeav frontbågeprojektet? • 

Lennart Bladh 
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Från och med mitten av september kan 
Flygvapenmuseum visa upp nästan alla de 
flygplanstyper som förekommit i det svens
ka försvaret. * * Detta är möjligt bl a med 
hjälp av naturtrogna modeller byggda i ska
la 1:50. Modellerna är arrangerade i tids
ordning och exponeras i elva montrar. De 
utgör ett livsverk och har som upphovsman 
förre trafikledaren i Flygvapnet OLOF PE
TERSON. 
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Denna stora och unika samling
ett lands militära, flygande mate
riel, praktiskt taget komplett - har 
nu skänkts av Flygvapnet till Flyg
vapenmuseum . 

Gåvan överlämnades av chefen 
för Flygvapnet, generallöjtnant 
Lars-E. Englund genom chefen för 
Flygstabens informationsavdel
ning, överstelöjtnant Gösta Ed
wards. En ceremoni bekräftade att 
modellsamiingen hädanefter till
hör museet, något som alla parter 
anser vara det naturligaste från ex
ponerings- och tillgänglighetssyn
punkt. 

Som det mesta l" flygvapenmu
sei föremålsbestånd har det ut
märkta åskådningsmaterialet först 
gjort "aktiv tjänst". Montrarna har 
i FV-tjänst forslats runt med flyg 
och bil till olika utställningar. Flyg
plansmodellerna visar FV:s flyg
materiel under ca 60 år men också 

den som fanns i Armens och i Ma
rinens flygväsende innan den nya 
försvarsgrenen tillskapades 1926. 

• • Olof Peterson är numera 
pensionerad, tidigare trafikledare 
och major. Redan 1944 tillverka
de han den första modellen. Ge
nom åren har det blivit omkring 
175 olika flygplanstyper. Många 
är ordnade i naturtrogna basmiljö
er. Och de är minsann inte ihop
satta av prefabricerade pIastbygg
satseri Petersson har använt gam
la möbler, cigarrlådor, pennor 
och flera andra småsaker. Till någ
ra av modellerna har han varit 
tvungen att leta ordentligt efter rit
ningar och beskrivningar. 

Efter tillförseln av den petersons
ka samlingen kan museet visa om
kring 175 flygplan/helikoptrar. 
Drygt 200 har totalt förekommit i 
svensk militär flygverksamhet. 

Museichefen Per-Inge Lindqvist & Olof Peterson. 
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Olof Peterson i nya museihallen bredvid en av sina magnifika modell
montrar och här i samspråk med Flygstabens info-chef, övlt Gösta Ed
wards. 

Museets uppgift är bl a att samla 
och bevara föremål som är av be
tydelse för kunskapen om våra 
flygstridskrafters historia . 

Flygplan är alltså en del av ma
terialet. Men som museiföremål är 
de representativa, avgränsade 
och lätta att uppfatta. En modell är 

- trots att den är begränsad - ännu 
lättare att uppfatta. Förhoppnings
vis kan museet göra något ännu 
större av alla skalamodellerna. 
Några av de riktiga flygplanen 
finns ju inte längre! Olle Petersons 
bidrag utgör därmed i varje enskilt 
fall den felande länken. • 

Foto: Ola Holmgren 
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