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FoIO: Rickard Nilsson 

Anna unik flicka i flygvapnet: 

Det har tidigare skett i andra delar av 
flygvärlden; men i Sverige först 1991. 
för första gången i flygvapnets 65-åriga 
historia har en kvinna genomgått militär 
pilotutbildning. Hon heter ANNA MAL
TINGER, är 22 år och bördig från Varg
ön i Västergötland. 

Anna och hennes tio manliga i Ljungbyhed. Examensförrät
kolleger samt tio meteorolo tare var chefen för fl ygvap
ger av lade den 5 september net, genera llöjtnant Lars-E 
flygförarexamen, fick sina Englund . Under C FU 
vingar vid Krigsflygskolan/ F5 grundläggande flygutbildning 

- har Anna och hennes tio 
kolleger flugit 125 h på jet
flygplanet SK 60. 

Kursetta blev Niclas 
Persson från Kristianstad. 

Anledningen till att Anna 
sökte till utbildningen som 
stridspilot var en förfrågan 
från psykologerna vid uttag
ningskommissionen (FS/UTK) 
vid flygstaben i Stockholm. 
Anna sökte egentligen till 
flera andra skolor, bl a till 
trafikflygarhögskolan (T FHS) 
- så lunda till civil pilotut
bildning. Hon blev emeller
tid informerad om möjlighe
ten att i stäl let försöka bl i 
militärpilot. 

Efter en del funderande 
och I ite tvekan om hur arbe
tet som militär sku lle bli, 
bestämde sig Anna för att 
tacka ja. Att Anna stod sig 
bra i konkurrensen med övri
ga sökanden ser vi bevis på 
nu när hon bland elva pur
färska piloter fått sina guld
vinga r. 

Flygi ntresset var tidiga re 
aldrig specie llt stort hos 
Anna . Men med en far som 
arbetar som ingenjör vid 
Volvo Flygmotor och ett brin

nande intresse för fall
skärmshoppnin g, blev det så 
småningom pi lotbanan för 
Anna. 

Om sina framtidsutsikter 
vil l Anna inte spekulera. Hon 
och hennes kolleger vet lika 
lite om vad framt iden har att 
ge. Ännu dröjer det fyra år 
innan de är helt klara som 
stridspiloter. Mycken utbild
ning krävs än. 

Först och främst är de 
glada att ha kommit så här 
långt. Nästa steg blir att klara 
av CTU 1 - den grundläg
gande takti ska utbildningen. 
Och därefter skymtar TIS, 
typi nflygni ngsskedet. 

Anna hoppas att hon på 
sin nya flottilj F13 möter 
många trevliga arbetskamra
ter och att hon då som nu får 
uppleva en häri ig gruppanda . 

Vi på F5 önskar Anna och 
hennes kolleger lycka till in
för GTU l! • 

Diana Sendtak 
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I juni ..1991 lämnade ÖB till regeringen sitt under
lag DB 92 för försvarsmaktens utveckl ing i 
framtiden . 

ÖB:s underlag grundas på anvisningar från 
regeringen. I dessa ingick bl a en säkerhetspolitisk 
bedömning, ett antal operativa prioriteringar 
samt inte minst en ekonomisk grundnivå. 

På den ekonomiska grundnivån (alternativ C) 
blir konsekvenserna omfattande fö r hela för
svarsmakten. För flygvapnet kan konstateras, aU 
det ekonomiska utrymmet i alternativ C innebär 
reducering med fyra flygdiv isoner, bl a J 3S-syste
met, ingen tvåsitsig JAS 39, inget flygburet radar
system, ingen .omsättning av optisk luftbevakning, 
ingen bombkapsel mot markmål. I fredsorganisa
tionen måste tre flottiljer läggas ner. 

ÖB liksom CFV konstaterar, att en sådan nivå 
leder till så allvarliga konsekvenser att regering
ens anvisningar och ställda uppgifter inte kan 
uppfyllas. 

•• I regeringens anvisningar för planeringen har 
flygstridskrafterna och luftförsvaret givits hög prio
~!tet. CFV har därför i sitt särskilda yttrande till 
DB 92 anmält att det inte är rimligt att minska 
krigs.organisationen redan 1992 så som sker i 
alternativ C. 

Det s k Gulfkriget har påvisat betydelsen av 
flygstridskrafter. Inte minst avslöjades en försva
rares oförmåga till försvar om inte en angripares 
luftöverlägsenhet kan bestridas. Ett starkt luftför
svar blir därför en nödvändighet. Effekten av rc>r
liga flygförband för att ge markförbanden god 
anfallsförmåga bevisades också på den allierade 
sidan. Den sedan lång tid tillämpade prioritering
en av kvalitet som karakteriserar det. svenska flyg
vapnet har också verifierats av erfarenheter från 
Gulfkriget. 

•• Sedan ÖB 92 lämnades i juni i år har händel
seutvecklingen främst i Östeuropa exemplifierat 
den mycket stora osäkerhet som präglar förhål
landen mellan och inom stater. Fortsatta väp
nade angrepp för att uppnå politiska syften kan 

inte uteslutas. Osäkerhet är ett nyckelord som 
präglar utvecklingen. 

En slutsats av den senare utvecklingen är, att 
försvarsmakten och därmed flygvapnet måste 
bibehålla en sådan storlek och kvalitet att även 
dramatiska säkerhetspolitiska förändringar kan 
mötas. Flexibilitet blir viktigare än tidigare. 

CFV har därför till regeringen anmält behov av 
att bibehålla handlingsfrihet inför nästa långsikti
ga försvarsbeslut genom att bl a fortsätta fö rhand
lingar om bombkapsel och fortsätta utveckling av 
fl ygburen radar. Regeringen har beviljat detta 
men utan extra medelstillskott. Detta innebär att 
den redan hå rt ansträngda ekonomin innevarande 
budgetår kan bli än mera utsatt. 

• • Denna höst inlämnas också anslagsframställ
ning för året 1992-93, d v s första året i en förvän
tad försvarsbesl utsperiod. CFV skall enligt direktiv 
I~mna förslag i två alternativ - A resp C enligt 
DB 92. 

CFV anser dock - mot bakgrund av utveckling
en enligt ovan och regeringens anvisningar fö r 
planeringen i stort - alt det finns starka skäl aU 
flygvapnet för 92/93 utvecklas med bibehållen 
krigs- och fredsorganisation. Därmed följs den 
generalplan som redan under 80-talet lades fast 
för att lösa stä llda uppgifter i kris, neutralitet och 
krig. CFV begär därför i sin anslagsframställan en 
ekonomisk nivå som bl a innebär bibehållet antal 
krigsdivisioner, anskaffning av bombkapsel, 
utveckling av tvåsitsig JAS 39B, flygburen radar 
FSR-890, en stri lut:veckling med begränsad 
.omsättning av optisk luftbevakning, något reduce
rad basutveckling och i huvudsak bibehållen 
grl;l.nd.organisation. 

Aven .om denna anslagsframställan innebär 
reducerade ambitioner på flera områden kan 
flygstridskrafternas huvuduppgifter lösas på god
tagbar nivå. Om CFV framställan godtas, innebär 
det en ek.onomisk nivå mellan alternativen A och 
C enligt ÖB 92. 

Den närmaste tiden måste statsmakterna fatta 
viktiga beslut som styr flygvapnets framtid. Starka 
flygstridskrafter behövs även i framtiden. • 
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Foto: Johnny Lindahl 

et försvarsbeslut som skulle fat
tats 1991 sköts som bekant fram ett år 
i tiden av olika skäl. Som tidigare 
redovisats i FlygvapenNytt har överbe
fälhavaren (ÖB) i juni lämnat sitt 
underlag till regeringen och den sär
skilda försvarsberedningen som skall 
ta fram underlag inför försvarsbeslutet 
våren 1992. Chefen för flygvapnet 
(CFV) hade i sin tur tidigare lämnat 
underlag till ÖB 92. Till grund för det 
arbetet låg regeringens och ÖB:s 
anvisningar. 

Regeringen har på den lägsta eko
nomiska nivån (av ÖB kallad alterna
tiv C) angivit, att försvarsmakten i stör
re utsträckning skall inriktas mot att 
möta ett angrepp med kort förvar
ning, ett s k "strategiskt överfall". För
mågan att möta en bred invasion på 
djupet måste därmed minska markant. 
Motståndet skall i stället fortsätta i alla 
de former som folkrätten medger, bl a 

som guerillakrig. En "kärna" av kvali
ficerade förband skall finnas samtidigt 
som övriga förband efterhand utgår. 
Såvida inte hotutvecki i ngen förändras 
ti II det sämre, vi I ket sku Ile medföra en 
förändrad försvarsi nriktn ing. 

•• Både ÖB och regeringen under
stryker dock vikten av att luftförsvars
förmågan även fortsättningsvis priori
teras. 

I ÖB 92 konstaterar ÖB, att risken 
för krig mellan stormakterna har mins 

kat. Utvecklingen i vårt närområde 
präglas emellertid av oförutsägbarhet. 
(Händelserna nyligen i Baltikum, 
Jugoslavien och framför allt Sovjetuni
onen bekräftar detta.) 

Militärtekniskt sett betonas ökad 
snabbhet i framtida stridsförlopp och 
att bristande luftförsvarsförmåga ger 
begränsade möjligheter till framgångs
rika försvarsoperationer. Sveriges bety
delse som ett basområde för främman
de flygstridskrafter eller som överflyg
n i ngsom råde understryks. 

Verkligheten visar vägen 

Den militärtekniska utvecklingen i 
omvärlden pekar också mot ett ökat 
utnyttjande av flygstridskrafter. Erfa
renheterna från kriget vid Persiska 
viken visar vilken betydelse flygstrids
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Bombkapseln kan, enl ÖB 92, bara tillföras om alternativ A väljs. 

krafterna har för en anfallande part 
och omvänt, vad ett icke fungerande 
luftförsvar leder till för försvararen. En 
angripare kan kanske i framtiden 
genom föra ett angrepp mot Sverige 
med endast flygstridskrafter och ändå 
nå sina mål. 

CFV strävan att balansera kvalitet 
och kvantitet har gjort att antalet flyg
plan och förband i dag är nere på en 
miniminivå med hänsyn till en möjlig 
hotbild . 

Huvuddelen av våra flygstridskrafter 
kan dock j dag lösa sina uppgifter på 
ett bra sätt. Begränsningar i flygbasut
byggnaden (Bas 90l, som är försenad 
av ekonomiska skäl, och antalet kvali
ficerade jaktrobotar utgör tillsammans 
med bristen på vapen mot markmål 
de största svagheterna. 

•• CFV inriktning i planeringsarbe
tet med ÖB 92 har varit att åstadkom
ma balans mellan verkans- och stöd
system samt bibehålla en hög kvalitet 
såväl materiellt som personellt. 

ÖB 92 omfatta r fyra olika plane
ringsnivåer: 

Alt A: Planering mot bibehållen operativ 
effekt  Ö8:s förslag. 

Alt B: Övergångsvis mål enligt 7981 års 
försvarsbeslut. 

Alt C: Av regeringen anvisad ekonomi. 
Alt D: Ö8:s "omstöpta" förslag i av rege

ringen anvisad ekonomisk ram en
ligt alternativ C. 

De ekonomiska nivåernas inbördes 
förhållande och storlek framgår av 
bild 2. 

38,5 
Miljarder 

per år 

36,2 

Alternativ Alternativ Allernativ Alternativ 

A B C D 
Prisläge som motsvarar feb -91 

Alternativ A 

I detta alternativ tilldelas försvaret en 
årligen ökande ekonomisk ram med 3 
proc. Endast på denna nivå kan för
svaret lösa uppgifter med nuvarande 
operativa målsättning. 

För flygstridskrafterna innebär detta, 
att den befintliga grund- och krigsor
ganisationen utökas. Ytterligare en 
division J 35 Draken och fyra radar
flyggrupper med totalt tolv flygburna 

spaningsradarstationer (FSR-890) or
ganiseras. 21 JAS 39-divisioner ersät
ter på sikt 35- och 37-systemen. JAS 

~I!!!!I""" ningssystemet bibehålls 

39 Gripen får kvalificerade radarjakt
robotar och markmålsvapen. Vidare 
kan JAS 39 Gripens framtida utveck
lingspotential tillvaratas . 

Våra flyg-, bas-, stril- och lednings
förband ges en kontinuerlig anpass
ning till hotbilden. Den optiska luftbe
vakningen behålls och moderniseras. 

Markbaserade motmedels- och sig
nalspaningssystem anskaffas liksom 
radiosystem 90 (RAS 90) för kommu
nikation mellan flygp lan och stridsled
ningsorgan. 

Alternativ B 

I detta alternativ tvingas CFV - med 
start 30 juni 1992 föreslå avveckling 
av flygflottiljen F1 3 i Norrköping och 
en j 35 Draken-division vid FlO i 
Ängelholm. Från F1 3 överförs spa
ningsflygd ivisionen till F17 i Ronneby 
och jaktflygdivisionen till F16 i Upp
sala_ Strilenheten vid F7 avvecklas. 

Anskaffningen av JAS 39 Gripen 
fullföljs till 19 divisioner. Bara ett 
mindre antal kvalificerade radarjaktro
botar anskaffas. Möjligheterna att i 
framtiden modifiera JAS 39 med hän
syn till hot- och teknikutvecklingen 
försvinner troligen. 

Ett tungt styrt attackvapen (TSA) mot 
markmål kan troligen inte anskaffas. 
Inte heller bombkapseln (BK) kan 
anskaffas. Attackkapaciteten blir 
sålunda uddlösare och jämförelsevis 
omodern. 

Våra bas-, stril- och ledningsför
band ges i huvudsak hotanpassad ut

formning. Det optiska luftbevak

_ ....,._....._ __..... och moderniseras, 
men endast kust

och gränsnära. Antalet 
basbataljoner minskar på sikt från 30 
till 24. Den fortsatta Bas 90-utbyggna
den senareläggs. 

Endast två radarflyggrupper med 
totalt sex FSR-890-flygplan kan anskaf
fas. Radiosystem 90 med störskydd 
kan anskaffas. 

Alternativ C 

Inom denna ekonomiska ram tvingas 
CFV att föreslå än mer omfattande 
avvecklingar. Sålunda avvecklas flyg
flottiljerna F6 i Karlsborg, FlO i Ängel
holm och F1 3 i Norrköping med start 
30 juni 1992. Drakendivisionerna vid 
FlO avvecklas helt. Från F6 överförs 
en attackd ivision ti II vardera F7 i 
Såtenäs och F15 i Söderhamn. En 
attackflygdivision AJS 37 avvecklas. 
Divisionerna vid F13 fl y ttas i likhet 
med alternativ B. Strilenheten vid F7 
avvecklas. 

Grundorgan isationsförä nd ri nga rna 
kommer att innebära att delar av 
framför allt den civila personalen inte 
längre kan erbjudas arbete. FV måste 
således reducera antalet anställda, 
något som efter de senaste årens stora 
nyrekryteringar känns märkligt. 

Anskaffningen av JAS 39 Gripen 
fullföljs till 16 divisioner. Endast ett 
begränsat antal kvalificerade radar
jaktrobotar kan anskaffas. Den tvåsit
siga skolversionen av JAS 39 (39 B) 
kan inte anskaffas. I stä llet köps ett 
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I väntan på enhetsflygplanet Gripen "vässas" Spaningsviggen till AlS 37. 

nytt utländskt skolflygplan. 
Några markmålsvapen av typ TSA 

och BK ryms än mindre i denna bud
get. Attackförmågen är stympad. 

Våra flyg-, bas-, stril- och lednings
förband kan endast ges en begränsad 
hotanpassning i detta alternativ. T ex 
ges rad iosystem 90 inget störskydd, 
vilket är ödesdigert. 

Den optiska luftbevakningen 
avvecklas helt. Antalet basbataljoner 
minskar från 30 till endast 20. Hela 
vårt unika flygbas 90-koncept måste 
omprövas. En studie i detta syfte för
bereds vid flygstaben. Inriktningen är 
att inom en begränsad ekonomi söka 
en lösning, där arvet från det gamla 
bassystemet utnyttjas på bästa sätt 
med en ny organisation. 

Det flygburna radarspaningssyste
met, FSR-890, kan inte anskaffas. 

Tre 

flottiljer


omaste 

dras in 


Chansen till bättre förvarning uteblir. 
Vi tvingas också ta en risk avseende 
tillgänglighet för 37-systemet, då en
dast begränsad anskaffning av reserv
delar och underhållsutrustning kan 
göras. Vår försvarsgrad sänks ytterliga
re. 

Alternativ D 

Alternativ D har ÖB skapat, eftersom 
ÖB funnit att alternativ C visat sig 

Bara sex flyg· 
flottiljer och 
två··skolrör
band 
'!'gör f V 
I ilter
nativ C/ O. 

F4/Se NN 
~ 

vara mindre lämplig för att lösa ställda 
uppgifter på denna nivå . Planeringsdi
rektiven anger nämligen att allmän 
värnplikt skall bibehållas. Då kan inte 
samtidigt en svensk försvarsindustri 
som ger handlingsfrihet inför framti
den upprätthållas. 

ÖB föreslår därför i ett eget alterna
tiv "02", att ca 14 000 värnpliktiga 
undantas från militär utbildning och 
att frigjorda medel används för materi
elförnyelse . 

För flygvapnets del innebär detta att 
fler radarjaktrobotar och den tvåsitsiga 
skolversionen av JAS 39 Gripen kan 
köpas. Även en bättre hotanpassn i ng 
av flyg- och stödsystemen kan genom
föras . 

FSR-890, BK och TSA inryms dock 
inte heller i alternativ D. 

Grund- och krigsorganisationen ut
formas som i alternativ C med åtföl
jande minskningar av personalen. 

Gemensamt för 
samtliga alternativ 

Nya stridsledningscentraler (STRIC) 
anskaffas. Eskaderstab och sektorsta
ber omorganiseras till flygkomman
dostaber. Modifiering av Attack- och 
Spaningsviggen ti II AJS 37 -standard 
genomförs. Ny strilsimulator anskaffas 
senast 1995. 

I alla alternativ har ÖB avdelat stora 
penningreserver för att möta kost
nadsökningar främst på materiel. Flyg
vapnet har dock redan särskilda reser
ver för atl möta kostnadsfördyringar 
inom större materielprojekt. 

Ju längre fram i tiden som plane
ringen sträcker sig, desto mindre blir 
det ekonomiska utrymmet p g a kravet 
på reserver. 

CFV uppfattning är därför, att all
männa reserver inte bör avdelas i pla
neringen för perioden efter 1997. 

I alternativ C och D utgJr det flygburna radarspaningssystemet, HR·B90. 
7 



Konsekvenser 
för personalen 

Vilket personalbehov har flygvapnet 
för framtiden? 

Behovet kommer givetvis att styras 
av krigsorganisationens storlek. 

I alternativ A ökar behovet av yr
kesofficerare med ca 600 och behovet 
av reservofficerare ökar med ca 200 
1992-97. Behovet av civil personal 
minskar under samma period med ca 
200. 

I alternativ B är behovet av yrkesof
ficerare något större än i dag (plus ca 
300 1992-97). Antalet reservofficerare 
och civilanställda behöver minskas 
med 130 respektive 400. F rivi II igper
sona len behöver minskas med ca 
2000, eftersom den optiska luftbevak
ningen reduceras. 

I alternativ C och D motsvarar be
hovet av yrkesofficerare dagens till 
gång. Antalet reservofficerare och fri
villig personal behöver minskas med 
ca 250 respektive 5000 (!) , eftersom 
den optiska luftbevakningen utgår. 
Antalet civilanställda måste minskas 
med 720 under perioden 1992-97. 

Antalet värnpliktiga i flygvapnet 
minskar under femårsperioden med 
2000, enligt tabell 1. 

Tabell 1 
Inkallade Inkallade

Vpl 1992/93 1996/97 
Alternativ A 5500 5100 
Alternativ B 5500 4400 
Alternativ C 5500 3500 
Alternativ D 5500 3500 

I alternativ C har det, trots omfat
tande grund- och krigsorganisa
tionsförändringar, inte gått att skapa 
ett balanserat flygvapen med förmåga 
att lösa främst den prioriterade luftför
svarsuppgiften . Antalet flygplan blir 
för litet med hänsyn till hotbilden. En 
skrotning av våra ca 70 Drakenflyg
plan, som helt nyligen modifierats till 
en kostnad av 400 miljoner, ger en 
avsevärd försvagn i ng av luftförsvaret. 
Reducerad vapenanskaff
ning kommer att leda till 
oti II räckl ig förmåga att 
bekämpa mål i luften och 
på marken. Uthålligheten i 
ett eventuellt krig blir alltför 
kort. 

Utan ett väl utbyggt bas
system och ti II räckl ig hotan
passning av flyg- och stöd
systemen riskerar vi att få 
flygstridskrafterna utslagna 
på marken. En angripare 
kan också relativt enkelt 
störa ut ledningssystemen, 
så att vi får svårare att 
komma till verkan med våra 
flygplan och vapen. 

En avveckling av den 
optiska luftbevakningen 
innebär att uthålligheten i 
STRIL-systemet minskar och 
störkänsl igheten ökar. 
Förmåga att inhämta under

visar, att utan ett starkt skydd mot flyg
angrepp kan inte ett framgångsrikt för
svar genomföras. Erfarenheterna visar 
också vilken betydelse flygstridskraf
terna har för en angripare. Overfört på 
svenska förhållanden betyder det, att 
vår jakt-, attack- och spaningsflyg
funktion är en nödvändig komponent 
i ett allsidigt sammansatt försvar mot 
invasion och strategiskt överfall. Inte 
minst mot det nämnda anfallsscena-

Bombkapseln "Mjölner" under provfällning. 

rättelser över hela Sveriges 
stora yta minskas drastiskt. 

•• Allt sammantaget kan detta bl a 
innebära, att flygstridskrafterna inte 
tillfredsställande kan skydda mobili 
sering och understödja våra mark
och sjöstridskrafters strid. 

Erfarenheterna från kriget i Irak 

riot har våra flygstridskrafter i dag en 
förmåga att tidigt och med hög initial 
effekt möta en angripare. 

Hela försvaret får i alternativ C en 
låg krigsduglighet. Flygstridskrafternas 
vapen och stödsystem får oroväckan
de låg kvantitet och kvalitet. 

Värdering och konsekvenser 

Endast alternativ A ger flygstridskraf
terna möjlighet att lösa samtliga de 
attack-, spanings. och luftförsvarsupp
gifter som kan förutses vid ett framtida 
angrepp mot vårt land. 

Alternativ B ger på kort sikt en till 
fredsställande förmåga att lösa främst 
luftförsvarsuppgiften. Den mest bety
dande kvarstående svagheten är den 
minskade möjligheten till bekämpning 
av markmål (t ex broar och mark
stridsförband), om varken TSA eller 
BK kan anskaffas. 

Möjligheterna att i framtiden anpas
sa JAS 39 Gripen till hotutvecklingen 
kan inte heller bevaras i detta alterna
tiv. Det innebär att svensk flygindustri 
(med SAAB i spetsen) avvecklas på 
sikt. 

.. 
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EXf',!,pel på alternativ C:s kapitalförstörning - skrotning av alla nymodifierade Drakenflygplan, } 35}. Cirka 400 
milJoner kastas bort. BI a. 8 



•• I alternativ ( sker också en om
fattande kapitalförstöring. T ex har 
400 miljoner kronor lagts ned för att 
modifiera ett stort antal J 35 Draken
plan, för att de skall kunna medverka 
effektivt i I uftförsvaret fram ti II sekel
skiftet. Dessa måste i denna ekono
miska nivå skrotas. 

Stora summor har även investerats i 
det flygburna spaningssystemet och 
framtagning aven bombkapsel , inves
teringar som blir bortkastade i alterna
tiv C. (BK ej heller i alt B). (FV har bl 
a invänt mot detta i sitt särskilda ytt
rande över ÖB 92. (Yttrandet återfinns 
i sin helhet som ledare i FV-Nytt nr 
3/91.) 

Bombkapseln (DWS 39/"Mjö lner") 
är nu färdigutvecklad i samarbete 
med firman MBB i Tyskland . Denna 
kan börja levereras inom några år och 

Suerilla

krigföring

inget för 


oss svenskar 


sku Ile snabbt (den kan även bäras av 
Attackviggen) ge en höjning av 
flygstridskrafternas förmåga att med 
större säkerhetsmarginal och strids
ekonomi bekämpa markmål. 

Konsekvensen av att den tvåsitsiga 
skolversionen JAS 39B Gripen inte 
kan anskaffas i alternativ ( bl ir - ut
över försämrad utbildnings- och ope
rativ effekt - att export av JAS 39 troli
gen inte kan ske. En export (t ex till 
Finland) innebär en längre produk
tionsserie, vilket medför ett lägre 
styckepris för svenska flygvapnet. 

• • I den av regeringen anvisade 
ekonomiska ramen förordar ÖB alter
nativ D . I detta kommer flygstridskraf
terna i ett bättre läge än i alternativ C. 
Trots detta kvarstår flera tunga svaghe
ter, t ex dålig hotanpassning av stöd
systemen, avbruten utbyggnad av Bas 
90-systemet och ingen anskaffning av 
bombkapsel. Dessutom måste Dra
ken-divisionerna skrotas, vilket bl a 
också innebär reducering av tusentals 
anställda. 

Flygstridskrafterna kan därför inte 
heller i alternativ D lösa sina uppgifter 
på ett ti Ilfredsställande sätt. 

•• De stora bristerna i försvaret och 
fl ygstridskrafterna i alternativ ( och D 
gör, att syftet med och inriktningen av 

Ulve klingsprojekt . unr inle 
kunnat inplanera- i alternativ C 

Industri
område 

Materieiobjekt 

Robot Attackrobot för 
JAS 39 (TSA) 

Sensor Flygburen spanings" (FSR
890) 
Mod bef radar PS 860/870 
Utveckling JA 37 
Ny markbaserad radar 

Tele Störskydd RAS 90 
Mod FTN 

Telekrig Motmedel JAS 39 och JA 37 
Taktisk signalspaning 
Markbaserad störsändare 
Kapselb störsändare JAS 39 

Flyg JAS 39 
JAS 39 vidareutveckling 

försvaret måste omprövas. Vad skall 
vårt försvar användas till? Skall vi 
bara ha ett "polisförsvar" som kan 
ingripa i enklare angreppssituationer 
eller skall vi kunna slåss i krig? Att 
framgångsrikt kunna försvara Sverige 

Krigsorganisation 1997 

Alternativ A B C 

Summa flygdivisioner 21 19 16 

JAS 39 divisioner 2 2 2 

JA, AJ, S 37; J 35 divisioner 19 17 14 

Basbataljoner 30 28 120 

Radarflyggrupper - - Ii 

Krigsorganisation 2002 

Alternativ A B C 

Summa flygdivisioner 21 19 16 

JAS 39 divisioner 6 6 6 

JA, Aj, S 37; j 35 divisioner 15 13 10 

Basbataljoner 30 24 20 

Radarflyggrupper 4 2 -

på djupet med något slags "guerilla
försvar" utöver flygstridskrafterna mås
te bedömas som orealistiskt. Svensken 
är inte tränad härför; vi lever ett jäm
förelsevis bekvämt Iiv. Förtroendet 
utomlands för Sveriges beslutsamhet 
och förmåga att försvara sig minskar. 
Försvarets krigsavhållande effekt 
minskar därmed drastiskt. Vårt land 
inbjuder ti II äventyrl igheter. 

Verksamhetsåret 1991/92 

Vi har nu en situation där vi 1991 /9 2 
skall upprätthålla handlingsfrihet inför 
försvarsbeslutet våren 1992 med en 
ekonomisk ram som är lägre än för 
1990/91! På regeringens bord ligger 
nu begäran om extra medel för att 
kunna lägga de nödvändiga beställ
ningarna till försvarsindustrin. Bomb
kapseln, spaningskapseln till JAS 39 
Gripen och en attackrobot mot mark
mål är exempel på sådana nödvändi
ga materielobjekt. Dessutom skall det 
nya stridsledningsprojektet STRI( in
rymmas utan att särskilda medel avde
lats. Denna handlingsfrihet kostar 
stora belopp, vilket bl a går ut över 
vår förbandsproduktion. 

För att denna lägre ekonomiska ram 
skall kunna hållas, måste all verksam
het i FV innevarande budgetår genom
syras av möj I igheten ti II besparingar. 
Detta har inneburit begränsningar i en 
stor del av verksamheten. Även den 
annars prioriterade flygtidsproduktio
nen har påverkats, vilket är olyckligt. 
Situationen är emellertid extraordinär 
i år. 

Det är sålunda nu viktigt, att rege
ringen beslutar om vilka angelägna 
materielprojekt som skall drivas vida
re, till dess försvarsbeslutet är fattat. 

Utvecklingen 
i omvärlden 

Den senaste tidens händelser i bl a 
Sovjetunionen visar, att Sveriges mili
tära och politiska läge snabbt kan för
ändras. Detta har uppmärksammats av 
såväl ett antal politiker som ledande 
skribenter i dagspressen. I detta sam
manhang förtjänar det att påpekas, att 
vid en skärpning av det internationella 
läget är det för sent att återta en större 
militär försvarsförmåga . 

De leveranser försvaret beställer el
ler beställt aven utländsk tillverkare 
kan komma att inställas på grund av 
att tillverkarens resurser måste ställas 
till det egna landets förfogande . Att i 
en sådan situation återskapa en till
fredsställande försvarsförmåga med 
egna resurser måste bedömas som 
näst intill omöjligt eller en process på 
flera tiotals år. Hamnar Sverige i ett 
kris-, neutralitets- eller krigsläge får vi 
"slåss med det vi har". 

Följande slutsatser är oundvikliga: 

Utvecklingen i omvärlden går inte 
att förutsäga. 

L.-__________ __---' ~ 
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Vid värdering av hotbilden mot 
Sverige måste vi räkna med de 
faktiska militära resurserna i 
vårt närområde, inte den för till
fället rådande politiska inrikt
ningen. 

CFV och Ö B kom mer under hösten 
att lämna ytterligare underlag till för 
sva rsbe redn ingen . 

Verkl igheten pekar på att vi även 
fra m ledes behöver ett högkva I itativt 
f lygva pen med ett för hela landets fö r
sva rsförmåga högt antal flygpl an och 
förband! • 

För att våra flygstridskrafter 
skall kunna ge hela det svenska 
folket ett gott skydd måste ÖB:s 
ALTERNATIV A väljas i FB 
92 - I ALTERNATIV S för
sämras skyddsmöjligheterna. I 
ALTERNATIV C minskar flyg
stridskrafternas skyddsförmåga 
drastiskt till en oacceptabel nivå. 
Stora delar av Sveriges luftrum 
blir oförsvarbart 

10 



Vad psykologer och fackfo lk 
vid fl ygvapnets uttagn ingskom
mission är bra på, är att så lla 
bort sökande med otillräck liga 
eller mindre goda fö rutsätt
ninga r för yrket. Vad fl ygsko
lans folk är bra på är att utbil
da dem som tagits ut. Detta är 
kompetensområdena och "om 
var och en sin syssla sköt er, så 
går det vä l evad som möter" 
(Mart in Luther). 

Varken urvalsfolket eller 
utbildningsfolket är mer än 
människo r. Misstag kan begås. 
Det kan med föra , att en förare 
skjuter ned fienden enbart på 

Insändare: 

utb ildning ge en bätt re grund 
för framtida duglighet än dålig 
utbi ldn ing. Med god utbild
ni ng menar jag, att eleven får 
lära sig det han behöver 
kunna. 

Inlärn ing av komplexa fär
di gheter är en ömtål ig, lätt
störd process - även hos den 
så småningom mest robuste . 
" Känn dig själv" och glöm inte 
dina egna elevsituationer! 
Flygskolan ha r genom att 
modernisera utbildningen näs
tan gjort sig av med de förr 
mest frekventa ga llringsan led 
ningarna: Eleverna klarar helt 

ningshjäl pmedel med avsi kt att 
provocera till kunskaps- och 
omdömesutveckla nde reflexio
ner och disku ssioner. Inspel
n i ngen gjordes u nder hösten 
1986 med bl a skådespe lare 
och autenti ska jubilarer, som 
haft sin examen på Ljungby
hed 25 år tidi ga re, alltså på 
Vampire-tiden. 

Av handlingen framgår, att 
exam inanderna 1986 tilläts 
göra instrumenti nflygning fö r 
landning i enkelkommando 
till chockerande förvåning för 
ett par "j ubila rer". Dessa hade 
filmen igenom ansett att nutida 

S ettan och förarna 

Stellan Olssons kritiska frågor i FY-Nytt 1/91 om 	 enkelt av 

urval och utbildning av flygförare fick i samma 	 vad de skall 
kunna ochnummer auktoritativt svar av chefen för flygsta
det oftastbens utbildningssektion. Överstelöjtnanten i FY 
med god reserv Folke P Sandahi (med insikter i ämnet bl a 
marginal . 

genom konsultskap i ledarskap och utbildning) tar 
här upp frågorna på sitt sätt. 

grund av god utbi ldning. Det 
får vi stå ut med. Värre är om 
en rättbedömd, alltså " lämp
lig", förare misslyckas p g a 
då lig utbildning. Det är inte 
acceptabel t. 

•• Sambanden mellan testre
sultat och utbildningsresultat 
är svaga. När få tas ut är näm
ligen de uttagna kva litetsmäs
sigt sett mycket lika varandra, 
om urvalsinstrumentet va rit 
effekti vt och rekryteringsunder
laget gott. Andra och mera 
slumpmässiga inflytel ser än de 
begåvningsmässiga förutsä tt 
ningarna får då relativt stor 
betydelse för ski llnaderna i 
utbi Idn i ngsresu Itat . 

Sambanden mellan presta
ti oner under utbildningen och 
framtida duglighet är emeller
tid ännu sämre och det är inte 
heller svårt att förstå. Här är ju 
båda jämförelseob jekt en klart 
instabila : Å ena sidan presta
tioner, påverkade bl a av indi
viduella inl ärningskurvors oli 
ka utseende, och å den an dra 
yrkesdugl ighet, påverkad av 
individernas olika livsutveck
ling och mycket annat. 

Ett icke oväse ntligt samband 
däremot torde råda mellan god 
utbildning och framtida duglig
het. I varje fall tycks god 

•• Kritik . 
- Om FV 

vill ha krigsdugliga föra re och 
krigsduglighet förut sä tter t ex 
vakenhet. självständig tanke
förmåga, ini tiativkraft , ansvars
medvetenhet. måste sådilna 
egenskaper få komma ti II 
uttryck och, när de gör det , 
välkomnas, utveck las, förädlas. 
En gång va r den allmännil fo lk
bildningen låg, lika låg som 
soldat yrket var enkelt. Då va r 
det bäst ,Ht en styra nde el i t 
hade hand om förståndet. Den 
tiden är förb i . 

Led ning behövs i al la orga
nisa tioner. En organi sa tion, 
vars ledare på olika ni våer inte 
tål kritik, är in te livskrilftig. FV 
är li vskraft igt. Sannolikt finns i 
dess högsta ledning numera 
inte någon , som anser Jtt tyst 
följsamhet bör vara ett urvJls
kriterium för svenskil mi l itära 
flygförJre eller officera re över 
huvud taget. Om orga nisa tio
nen är ineffek tiv och detta 
inspirerar till fruktbara förs lJg 
från en vJken enski ld , bör det 
finnas merJ Jngelägna saker 
att tJ itu med än att grun na 
över om inte förslagsställ aren 
skJl1 anses feluttagen . 

• • Det nya arvet. Video
grammet " Det nya arvet 
press utan stress" är liksom de 
nio övrigJ i ser ien ett utbild

elever va r skräp och deras ut
bildning usel. Sa kförhållandet 
är att elevern as kompetens för 
instrumentinflygning blev till
räck lig sedan pedagogiken 
modern iserJts. Detta SJmman
föl l inte i tiden med byte av 
flygp lanstyp och IJndnings
hjälpmedel. 

•• Arbetsklimat. - De fl yga
re som i dag utgör våra divisio
ner har säkerligen tillräck lig 
självinsikt för att inte bli störda 
JV att någon anser dem felut 
tJgna och felutbi ldade. M en 
nog kJn miln tänka sig mera 
stimul erJnde omdömen om 
dessa män, som med den ärJn 
sköter sinJ för la ndet så v iktiga 
uppgifter. Alise Weibull s utom
orden tligt välgjorda stud ie 
speglJ r in te i något ilvseende 
bri stande personell kvalite t i 
förarkadern . Orga n isat ionen 
s kil I I rätta sig efter uppgiften 
och människorn a, inte tvärt
om. 

VJrken de äldre eller de 
yngre av dJgens fl ygförare är 
feluttagna eller felutbi Idade 
efter var och en sin tids sätt att 
se. Ski l lnaden i nuets lJUS är 
endJst JIt de äldre hilft en i 
pr incip och i vissa avseenden 
knaggl iga re väg Jtt gå än de 
yngre. Att återgå ti ll föråldrade 
urva ls- och utbi Idn i ngsmetoder 
skulle däremot ge FV i egent lig 
men ing felutt agnJ och felutbil
dJde flygJre. Det tror jag inte 
att Stellan Olsson vill plädera 
för. HJns artikel är värdefull 
den tvingJ r till " koll av 
besticket". • 

Folke P Sal1dahl 
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Den eviga drömmen - att 
kunna flyga. För 100 år sedan 
gjordes detta luftsprång - 1891 
av tysken Otto Lilienthal; han 
var både motor och pilot . .. 

Text: Kenneth Hansson 
Mats Svensson 

Foto: Rickard Nilsson 

Flygskolan (FlygS) har till uppgift att 
grundutbiIda blivande flygtörare till 
flygvapnet. 

Vidare sker här utbildning av mar;
nens helikopterförare samt flygutbild
nin9. och miljökännedom för flygleda
re at Luftfartsverket. 
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Av den stora bilden framgår med önskad 
tydlighet varför man bedriver flygutbild
ning vid Ljungbyhed! 

I) IN 


Ett antal orienteringskurser för flyg
läkare/ flygingenjörer genomförs ock
så vid FlygS. 

Blivande meteorolosaspiranter ge
nomför sin fackutbildning samt flygut
bildning i samverkan mellan FlygS och 
Väderskolan. 

F5 
o -vara 

militär
piloters 
vagga 
I snitt passerar storleksordningen 160 
elever FlygS varje år. 

Den grundläggande flygutbildning
en (GFU) genomförs sedan 1987 
enbart och direkt på jetskolflygplanet 
SK 60. Utbildningen har gått under 
arbetsnamnet "GFU 86" . Ideerna till 
denna utbildning föddes inom flyglä
rarkåren för ett antal år sedan . Genom 
ett öppet och bra utbildningsklimat 
kunde iden saluföras och så småning
om genomföras. 

En viss kritik har naturligtvis fram
förts, men den har efterhand tystnat. 
Nya tankar och ideer brukar möta 
motstånd inledningsvis. Resultatet 
efter utvärderingarna av eleverna 
visar att FlygS är på rätt väg. Flera län
ders flygvapen har visat stort intresse 
för utbildningen . 

GFU 86 innebär att eleverna under 
de första tolv månaderna flyger 125 
tim, fördelade på 85 tim dubbel kom- ~ 
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Bild 4: 	Chefen för flygvapnet, gen It Lars-E. Englund, förrättar examen den 5 september 1991. 
Kursettan Niclas Persson gratuleras. 

mando samt 40 tim enkel kommando. 
Redan efter 25 tim sker första 
ensamflygningen (EK). 

Tabell A 

Faktaruta GFU 86 

Övningar 	 DK EK 

Allmänt handhavande 32 

Avancerad flrgning 10 

Förstabandsf ygning 20 

Instrumentflygning 13 

Navi ering 10 


85 

•• Efter GFU fortsätter flygutbild
ningen vid FlygS med grundläggande 
taktisk utbildning (GTU:1) under ca 
60 flygtimmar. 

Eleverna får under denna del av ut
bildningen " lukta" på mera stridstak
tiskt uppträdande. Man börjar flyga i 
4-grupp på låg och lägsta höjd, ge
nomför spaningsuppdrag samt påbör
jar skjutövningar med övningsraketer. 
Givetvis fortsätter övning i allmänt 
handhavande. 

Efter 18 mån vid FlygS och F 5 fort
sätter eleverna till FI6 i Uppsala och 
GTU:2. 

Genom åren har cirka 5.200 flyg
förare erhållit "vi ngarna", dvs sina 
flygförarmärken m/36. Det innebär att 
numreringen på märken har passerat 
10.000, eftersom varje flygförare 
erhåller två uppsättningar. - Bild 4. 

Flyglärare - Flygelev 

" Docendo Discimus" . Det vill säga: 
Lär genom att lära ut. Detla är skolans 
devis. - Bild 5. 

Bild 5 


Bild 6 


Skickliga och erfarna lärare med 
stort inflytande på utbildningen har 
starkt bidragit till den utbildningsfilo
sofi och pedagogik som tillämpas vid 
FlygS i dag. 

För att få förståelse för varför man 
utbildar eleverna som man gör, 
genomgår blivande flyglärare en flyg
instruktörskurs (FIK). Med denna 
lärarutbildning är FlygS unik inom 
den militära utbildningsapparaten. 
Glädjande börjar försök till liknande 
" FIK" att genomföras vid andra utbild
ningsanstalter i försvaret. 

FIK-kursen genomförs med handle
dare under 14 utbildningsveckor, där
efter genomför den blivande läraren 
ett prak ti kskede under tolv må nader. 
Efter detta är grundutbildningen klar. 
För att avancera från novis till mästare 
krävs emellertid lång erfarenhet. (Lär 
genom att lära ut.) 

FIK:s utbildningsinnehåll omfattar 
många flygövningar. Ändamålet är 
inte att lära de blivande lärarna att 
flyga, utan att lära dem hur man över
för ku nskaper och färd igheter ti II ele
verna. 

• • En annan viktig del i utbildning
en är att överföra de grund läggande 
värderingar och den utbildningskul
tur som råder vid FlygS. Naturligtvis 
är detta föränderligt med den utveck
I i ng som hela tiden sker i det övriga 
samhället och försvaret. 

Den blivande flygläraren och flyg
eleven som skall börja sin utbildning 
vid F 5 i Ljungbyhed har mycket ge
mensamt. - Bild 6. 

Båda har sökt frivilligt. Därefter har 
uttagningskommissionen (U TK) med 
sina erfarna psykologer genom olika 
prov m m tagit fram kandidater som 
bedöms klara den militära flygutbild
ningen. 

Till FlygS kommer således blivande 
lärare och elever med hög motivation 
och högt ställda förväntningar. 

Man har på goda grunder och 
erfarenheter kommit fram till vissa 
gemensamma förväntningar som bli 
vande lärare och elever har, nämli 
gen: 

~ FV (Flygskolan) är en bra arbetsgi
va re som alltid sätter människan 
centrum. Det skapar trygghet för 
framtiden. 

~ Arbetet förefaller intressant och ut
vecklande såväl färdighets-, kun
skaps- som personlighetsmässigt. 

~ De människor man skall arbeta ihop 
med verkar intressanta och inspire
rande. 

~ Goda insatser uppskattas. 
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Tabell B 

Förståelse-anpassning-kreativitet
självständighet 

Dessa egenskaper är klart träningsbara i färdighets
mening. 

Flygskolan ansvarar för att anordna sådana inlär
ningssituationer att kreativiteten, självständigheten, 
förståelsen och anpassningen verkligen tränas och där
med utvecklas. 

OBS! 
Detta gäller alla ämnen och situationer. 

tf' 
/ / 

If' 
\ ~ 

" 
tf' 
 tf' 
SIÄlV-

FÖRSTÅElSE ANPASSNING KREATIVITET " STÄNDIGHET " " 
Dvs:För: Förmäga att: Förmäga att: 

• Helheten • Förmäga latta• Anpassa sig till • Betrakta lörhäl
• Stridenslverk egna beslutovänlade lande

samhetens syfte • Hävda egensituationer ur olika
• Andra meningperspektiv• Gilla och utnyttjamänniskors • Vilja ta ansvarläget • Se alternativasituation 

lösningar • Ta initiativ• Anpassa sig till• Rellektlonens 
övriga • Generera nya 


lör effektiv

betydelse 

dIvisIons ideer 

inlärning 
 medlemmar 

• Handskas med 

stress 


~" 
 \" ~ 
 \" .) \" .) 

För att utbildningen skall ge opti 
Utbildningsfilosofi mal effekt måste skolan motsvara högt 

ställda förväntningar och krigets krav 
Att exakt definiera krigets krav på en med en stimulerande och utveck lande 
flygförare låter sig svårl igen göras. utbildningsmiljö. 
Erfaren heter från senare tiders luftkrig En miljö som erbjuder möjligheter 
pekar emellertid entydigt på vissa att skapa goda relationer präglade av 
önskvärda egenskaper för att motsvara ömsesidigt förtroende såväl uppåt, 
krigets krav hos en stridsflygare, näm nedåt som åt sidorna hela organisa-
I igen tabell B. tionen. - Bild 7. ~ 

Bild 7 

Krigsflygskolan i skånska Ljungby
hed startade verksamheten 1 jul i 
1926. Ljungbyhed har emellertid ett 
militärt förflutet ända från senare 
delen av 1600-talet. f rån den tiden 
och fram till 1927 bedrevs på heden 
övningar med husarer, dragoner, 
i nfanterister m fl. 

Flyghistorien började redan 
1910, då pionjärerna Ask och 
Nyrop för första gången flög med 
sin "Gräshoppa". Nyrop startade 
landets första flygskola på 
Ljungbyhed. Verksamheten var 
blygsam med endast två elever ... 
som dessutom inte blev färdigutbil
dade. 

En annan entusiast och legend 
var Enoch Thulin . Han började sin 
flygskoleverksamhet 1915. Enligt 
reglerna fick inledningsvis endast 
flygförare till försvaret utbildas vid 
skolan. Detta p g a att det rådde 
flygförbud för civilister samt att det 
dessutom rådde bensinrestriktioner. 
Senare kom emellertid även civila 
flygförare att utbildas. Flygskolan 
upphörde 1920. Då hade 101 ele
ver utbildats. 

Under åren 1920-26 förekom 
sporadisk flygverksamhet på 
Ljungbyhed - framför allt med flyg
spanarkurser från Malmslätt. 

•• Ljungbyhed har nästan under 
hela 1900-talet förknippats med 
utbildning av flygförare för vårt mili 
tära försvar. Den har skett och sker 
vid Flygskolan (Flyg S). Efterhand har 
ytterligare skolor placerats vid F 5. 

Sedan 1973 utbildas vid 
Flygvapnets Flygtrafiktjänstskola 
(FFL) reservofficerare, flygledare ur 
Luftfartsverket och värnpliktiga i 
flygvapnets krigsorganisation . 

Sedan 1983 utbildas anställd och 
värnpliktig personal för försvars
makten vid Väderskolan (VÄDS). 

Vid Trafikflygarhögskolan (TFHS) 
grundutbildas sedan 1984 trafikfly
gare för den tunga civila luftfarten. 
Det är stora fördelar med att ha sko
lorna vid samma flottilj. Flygplatsen 
är unik med två bansystem med 
parallella banor - en förutsättning 
för att en effektiv skoIflygverksam
het skall kunna bedrivas. 
Luftrummet medger goda övningsut
rymmen med både propel:ler- och 
jetflygplan. Utnyttjande av gemen
samma lärare och lokaler samt sam
arbete i pedagogikutvecki i ngar ger 
stora vinster. 

En hög kompetens hos persona
len och ett bra utbildningsklimat ger 
en utbildning av högsta klass . • 
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Bild 8: "Det flygpedagogiska Z:at" = eli flygpass utbyggnad. 

En utbildningsfilosofi som hela 
tiden erbjuder utvecklande utmaning
ar - dvs utmaningar på rätt nivå , vid 
rätt tillfälle för just den individen. 

En miljö där skadlig stress (som 
minskar perceptionen och därmed 
inlärningen) undviks i största möjliga 
mån. 

En filosofi som kräver successivt 
ökat ansvar för den egna utbildningen 
och utvecklingen. 

En miljö där alla ideer uppskattas 
och där ökat inflytande och självbe
stämmande hos den enskilde skall 
uppmuntras. 

Grunden för att utbildningen skall 
lyckas är att flyg- och övriga lärare har 
en positiv inställning till elever och ut
bildning . 

Lärarens inställning till sin roll som 
utbildare/ tränare och inte kontrollan t! 
domare har en avgörande betydelse 
för utbildningsresultatet. Att eleverna 
är utbildningsbara och välmotiverade 
är en självklarhet för skolans lärare. 

För att skapa ökad förståelse och 
inga missförstånd i kommunikationen 
lärare-elev, elev-elev, skall uppstå, 

startar utbildningen alltid med lag
bildning. Utbildningen är sedan upp
lagd för att eleverna skall utveckla sin 
förståelse, anpassning, kreativitet och 
självständighet. 

Ett flygpass 

Bild 8 illustrerar ett flygpass och har 
blivit döpt till det "flygpedagogiska 
Z:at". Med detta Z illustreras hur ett 
flygpass är uppbyggt för att skapa 
maximala inlärningsmöjligheter för 
eleverna. 

1) 	En flyglärare leder en lektion FIN 
(flyginstruktion ). Här förklarar lära
ren varför man skall lära sig flygöv
ningen samt vad som är viktigt och 
vilka säkerhetsbestämmelser som 
gäller. Här deltager så många lärare 
som möjligt och lektionen förs 
mera som en diskussion. 

2) 	Eleven läser i sin elevhandbok hur 
övningen skall genomföras, och 
"torrflyger" hela flygpasset. 

3) 	Genomgång före flygning sker i an
slutning till flygpasset. Här är det 
eleven som är aktör och läraren 
stöttar endast med råd och tips och 
förtydligande till eleven. 

4) 	Flygpasset genomförs och läraren är 
tränare under hela passet (50 min). 

5) Ca 10 min efter landning är det ge
nomgång efter flygning. (Effektiv 
feedback.) Här är det åter eleven 
som är aktiv och berättar om sina 
upplevelser. Lära ren stöttar, ger tips, 
råd och ser framåt. 

6) 	Eleven skriver i sin flygdagbok om 
de upplevelser han haft under da
gens pass (reflektion). - (Har ersatt 
betygsättn ingen.) 

7) 	En gång per vecka läser lärare och 
elev tillsammans igenom flygdag
boken. Detta stimulerar eleven till 
reflektion, ökar kommunikationen 
mellan lärare och elev samt ger 
möjlighet att rätta till eventuella 
missförstånd . 
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•• Förståelse för helheten, bl a 
övningens syfte med tanke på krigets 
krav, är syftet med FIN-lektionen. 
Vidare skapar modellen goda möjlig
heter för eleven att efterhand utveckla 
si n förmåga att förutse situationer i 
luften (genomgång efter flygning). 
Abstraktionsförmågan ökar. Reflektio
nens avgörande betydelse för effektiv 
inlärning är vetenskapligt bekräftad 
och detta är anledningen till flygdag
boken. 

Att eleven verkl igen uppfattat och 
reflekterar på sitt pass på ett riktigt 
sätt, klarar lärare och elev ut vid 
gemensam genomläsning av flygdag
boken. Det flygpedagogiska Z:at ger 
också eleven en god självinsikt, vilket 
innebär större flygsäkerhet. 

Den förändring av uttagnings- och 
utbildningsmetoder som skett från 
början av 70-talet till dags dato har bl a 
resulterat i minskad gallring (från ca 
75 till ca 5 proc), öppnare elever med 
god självinsikt och ny syn på flyglärar
rollen med ett ökat ansvar för elevens 
totala utbildning. - Bild 9. 

Flyguppvisning m m 

Flyguppvisning i avancerad flygning, 
enskilt och i förband, har alltid om
huldats vid F 5 och FlygS. "Team 60" 
har, sedan många år, varit flygvapnets 
PR-grupp nummer ett i lufthavet. 

Även enskild uppvisning i såväl SK 
60, SK 61 Bulldog som SK 50 har i 
hög grad bidragit till denna PR. Man 
kan säga, att uppvisningsflygning är 
ett adelsmärke för F 5. - Bild 10. 

De senaste åren har dock uppvis
n i ngsverksamheten 
genomförts i en be
gränsad omfattning. 
SK 50 och i viss 
mån enskild SK 60 
har kunnat bedriva 
sin verksamhet. Per
sonalen i "Team 60" 
har av olika skäl 
varit tvungna att 
sluta p g a flyttning
ar, kommenderingar 
till skolor m m. 

Stora ansträng
ningar gjorde emel
lertid att man kunde 
komma igång under 

Bild 10: "Team 60" har 
i många år utgjort FV:s 
reklampelare på hög 
nivå. 1991 dock bara 
som fyrgrupp. 

80 Bild 9 

innevarande säsong (1991), om än i 
begränsad omfattning. SK 50 och 
enski Id S K 60 kommer att fortsätta 
uppvisningsverksamheten på samma 
positiva sätt som tidigare. 

Rekrytering av flyglärare av yngre 
årgångar pågår. På sikt kommer det 
troligen innebära att uppvisningsverk
samheten får ett positivt lyft och att 
"Team 60" åter kommer att synas på 
himlen runt om i Sverige. 

•• En sak som oftast glöms bort då 
man talar om FlygS är krigsuppgiften. 
Under ett antal år har den grundläg
gande utbildningen prioriterats på 
bekostnad av krigsförbandens uppgif
ter. På senare tid har dock krigsför

banden lyfts fram. Flygskolan har stör
re ansvar och avsätter mera tid för 
dessa uppgifter. Med "krigsförbanden 
i centrum" hoppas och tror vi att 
freds- och krigsuppgift skall kunna gå 
hand i hand fortsättningsvis. Flygsko
lans krigsförband kommer att deltaga 
mer och mer i övningsverksamheten, 
vilket gynnar utbildningsklimatet 
avsevärt. Eleverna får redan vid F 5 en 
större insyn i och insikt om att skolan 
utbildar för krigets behov. 

80-talet innebar en vändpunkt för F 5. 
Framtidstron och den positiva grund
synen som präglade de anställda vid F 5 
gör att man kan se framtiden an med 
ti IIförsi kt. • 
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C Fl " överste Magndahl, informe
ras om innehållet i Saabs gå vo/a vIa. 

Akrobatik med Boeing Stearman. 

Motmedelsflygplanet I 3lf visar flaggen . 

, 

Skogsbrandssläckning med HKP 3 & 10. 



MiG-31 
Foxhound 
Årets flygmässa på le Bourget i 
Paris blev flyg.mässigt avslagen 
och "torr". Okenkrigsinslagen 
på marken dominerade. luftens 
clou denna gång blev sovjetiska 
MiG-31, som dock bara flög 
sista mässdagen ... när de flesta 
förståsigpåarna redan åkt hem 
till sig. 

För första gången visades sov
jetiska MiG-31 Foxhound upp 
för västvärldens flygexpertis. 
Trots att MiG-31 bygger på sin 
föregångare MiG-25 Foxbat, är 
Foxhound ett nytt flygplan. Det 
bekräftar chefen pa MiG:s 
utvecklingsbyrå, Belyakov. Han 
berättade för FY-Nytt: "Det väl
diga land vi skall bevaka, kräver 
ett flygplan med långa aktions
radier, ett vapensystem med en 
radar som ser långt och robotar 
som kan avfyras från långa av
stånd." 

Radarn är den enda elektriskt 
styrda jakt radar som finns på ett 
operativt jaktflygplan i hela 
världen. Den kallas SBI-16 eller 
"ZASLON" och har en diameter 
på 1,1 meter. 

Enligt Belyakov har radarn en 
sådan hög uteffekt att inte ens F
14 Tomcats radar kan mäta sig 
därmed. Radarsystemet medger 
följning av tio företag samtidigt 
och en vapenpriontering till 
fyra robotar samtidigt. Radarn 
har också provats mot s k 
Stealth-mål. Spaningsmoden har 
en 120 graders sÖKsektor och 

ser 70 grader upp och 60 grader 
ner. 

fR-spanaren, som sitter under 
nosen och är infällbar, är nog 
den kraftfullaste vi sett på ett 
jaktflygplan . Den slavas till de 
mål som utpekas på radarbilden. 
Detta gör det möjligt att vid IR
låsning på ett mål, sätta radarn i 
"stand-by" och därmed också 
undvika att sprida ut signaler till 
varningsutrustningar på främ
mande flygplan. Principen för 
detta finns också på $u-27:s och 
MiG-29:s vapensystem. 

MiG-31:S aktionstider kan 
egentligen göras hur långa som 
helst, men gränssättande värden 
har uppgiVits till cirka sex tim
mar. K-36-katapultstolen har 
dock inte sittkomfort för längre 
tider. 

Äldre sovjetiska jaktflygplan 
har alltid behövt all hjälp från 
en radarjaktledare på marken. 
Det behövs emellertid i mindre 
grad för MiG-31-piloten. Han 
har större möjlighet att uppträ
da autonomt genom att ha till
gång till ett tillförlitligt digitalt 
/aktlänksystem styrt till mark

kontrollen (AK-RlDN). Ett annat 
digitalt jaktlänksystem (APD
518) innehåller alla måIinforma
tioner som kan förmedlas mel
lan operativa förbandsmedlem
mar (/mf med vår svenska jakt
länk). - Fyra operativa MiG -31 i 
bredd kan med maxutnyttjande 
få ett radarövervakat område 
som motsvarar ända upp till en 
900 km bred zon. 

Motorerna på MiG-31 är av 
typen SOlOYfEY D-30F6 (1.387 
grader celsius) och närmast 
snarlik den teknik som användes 
på våra gamla RM8-motorer. 
Motorerna är av 2-stegs medi
um-by-pass (3:1) på 152 KW. 

Huvudstället har ett unikt 
utseende. Hjulparet är både tan
demplacerat och assymetriskt 
placerat, vilket ger olika spår

vidd för främre och bakre 
huvud hjulen. Detta arrange
mang medger operationer på 
hårda, opreparerade gräsfält 
eller snöbemängda banor. 

Enligt uppgift har man ett 
lägre mått på underhåll än för t 
ex amerikanska F-15 Eagle. 
Mean-Time-Between-Failures 
(MTBF) uppgavs till 9-10 timmar 
emedan F-15 har 4-5 timmar. 

Unikt nog visade ryssarna upp 
Sovjetunionens allra modernaste 
jaktrobot, AA-9 AMOS. AMOS 
kan närmast beskrivas som en 
kopia av F-14 Tomcats jaktrobot 

PHOENfX. Den har emellertid 
en semiaktiv målsökare. 

En annan jaktrobot som visa
des var AA-6 ACRID, som tidi
gare inte förnippats med MiG
31. ACRfD har alltid varit MiG
25 Foxbats jaktvapen. - Även 
AA-8 APHfD visades. 

Mot tidigare antaganden 
kunde man nu konstatera att 
MiG-31 har en Gsh-6-23 mm 
automat kanon inrymmande 260 
skott. 

Med Mach 2,35 kan MiG-31 
få en aktionsradie (låg höjd) på 
720 km enbart på inre bräns
letankar. Med två extratankar 
och underljudsfart kan 1.400 km 
uppnås. Med en lufttankning 
2.200 km. Med distans
ekonomiskt höjdval kan san
nolikt dessa värden höjas. • 

{('. ,·I + ji, I(): NIJI/!()"ss()" 

AA-8 Aphid. AA-9Amos. 
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Projekt "SF Ny" 


.... TP 85 Caravelle 

Försvaret och flygvapnet är i 
behov av att ersätta gamla TP 85 
Caravelle med ett nytt jetdrivet 
signa lspaningsfl ygplan . 85 :an till
hör en gå ngen generation och 
har bl a blivit för dyr att hålla i 
drift. 

Arbetsnamnet på det nya sig
nalspa ningsprojektet är "SF Ny" 
(S F = SignalspaningsFlygplan). 
Offerttiden har gått ut. FMV 
utvärderar nu inkomna offerter. 
Denna granskning beräknas vara 
avs lutad före jul. Därefter ger 
FMV (i samråd med FV och FRA) 
förslag till ÖB om bästa lösning. 
Slu tli gt typval coh kontraktskri
vande beräknas vara klart före 
juli 1992. 

Antalet aktuella flygplan beror 
på typvalet och hur långt ekono
min räcker. Ett mindre fl ygp lan 
skulle alltså kunna inhandlas i 
nägot fler exemplar. - Intressanta 
fl ygplanstyper är Fokker 100, 
MO 87, Gulfst ream IV och 
Canadair Challenger. 

F 100 och MO 87 är större 
och tyngre flygplan än G IV och 
C Ch. F 100 och G IV har bägge 
två jetmotorer typ Rolls-Royce 

Regeringen har förordnat 
chefen fö r fl ygsäkerhets
ledningen översten av l. 
graden Michael von Ro· 
sen (FS/FhL) alt fr o m 91
10-01 vara fl ygat1ache vid 
Sveriges beskickning i 
Washington. • 

Regeringen har utnämnt 
översten Karl·Göte Wi· 
den alt fr o m den l okto
ber 1991 vara överste av 1. 
graden i fö rsvar makten. 

Samtidigt förordnades 
Widen att frå n sa lllma tid
punkt vara chef för flygsta 

.,. Gullslream IV - bara 1'1/ exempel. 

Tay, vilken är bl and marknadens 
bräns lesnålas te och tystaste. 

All a förvän ta s erbjuda ett totaI
kon cept - nödvändiga grund
modili eringar, utbildning av pilo
ter och tekniker, årlig simulator
ilygning för besättningar samt 
service och " tyngre" underhåll. 

Vilket flygplan som väljs är f(,,·),r:~-f=;;;;;;____•• 
visso intressant. 5,1 Jven narT 
net/benämningen på det nYd 
Ilygplanet. Kanske ratar man TP
benämningen och inför elt S~ 
prefix i stället. Mer log i ~k t så; 
även om en sådan nymodighet 
kanske är i djärvaste laget. • 

Ned 

bens fl ygsäkerhetsledn ing 
(FS/FhL) • 

Regeringen har ut nämnt 
överstelöjtnanten med sä r
skild tjänsteställning Ove 
Sund"vist att fr o m den 
l juli 1991 vara överste i 
försvarsmakten. 

Samtidigt förordnades 
Sundkvist aU från samma 
tidpunkt vara för var alta
che i Helsingfor . • 

Regeringen ha r utnämnt 
överstelöjtnanten Bo 

Reinholdsson all fr O m 
den l juli 1991 vara överste 
i försvarsmakten. Rein
holdsson tjänstgör edan 1 
juni som militärsakkunnig i 
försvarsdepartementet. • 

Regeringen har utnämnt 
över ten Mats Björling 
att fr O m den 1 juli 1991 
vara chef för flyglinjen vid 
MHS. • 

Regeringen har utnämnt 
överstelöjtn anten m ed sär
skild tjänsteställning Hans 

Bjernby att fr o m den l 
juli 1991 vara över te i för
var makten. • 

Regeringen har utnämnt 
överstelöjtnanten med är
skild tjän tesläll ning Leit 
Bergendahl alt fr o m 
den 1 juli 1991 vara övers
te i försvarsmakten. • 

Regeringen har utnämnt 
överstelöjtnanten Bertil 
Moberger all fr O m den 
1 juli 1991 vara överste i 
försvarsmakten. • 

Chefen FLYGMATERIEL har 
utöver utvecklingen av led
ningsfunktionen i JAS 39
projektet även föreslagit 
efterträdare till de avdel
ningschefer inom huvudav
delningen för flygmateriel 
som avgår med pension 
under 1991 och 1992. Re
geringen har den 18 april 
utsett tre nya avdelnings
chefer vid underhållsavdel

ningen/FUH, flygplanav
delningen/FLYGPLAN samt 
systemavdelningen /FSYST. 

Krister Kalin efterträder 
Anders Kågström som 
C FUH, då denne går i 
pension 1 nov 1991. Kalin 
är för närvarande vice pre
sident och teknisk chef i 
SAS och har tidigare varit 
anställd i såväl flygvapnet 

som FMV. • 
Stattan Näsström ef
terträder Lars-Torsten Ols
son (som går i pension) 
som C FLYGPLAN från den 
1 oktober 1992. Näsström 
är för närvarande C FlygFL 
men ingår för närvarande 
på heltid i C FLYGMATERI
EL:s nya JAS 39-ledning. 
Näsström har tidigare varit 

C FuhF och teknisk chef 
vid flottilj i flygvapnet. • 

Lennart Källqvist ef
terträder Bertil Mademyr 
(som går i pension) som 
C FSYST från den 1 okto
ber 1992. Källqvist är för 
närvarande C FLYGMATE
RIEL assistent och har tidi
gare varit ställföreträdande 
C FLYGPLAN. • 
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Efler 29 härliga år lämnar FV Bunge 

Fredagen den 2 augusti 1991 för

rättades avslutning vid flygvap

nets Lottaskola i Bunge. 

Därmed kom också en 

epok i lotta utbildning

en på Gotland att 

avslutas. Efter 29 

framgångsrika år! 


Frän och med nä sta år kommer 
utbildningen av FV-Io ttor att 
förläggas till fast landet. Under 
veckorna 11 -1 2 kommer Fl 3 i 
Norrköping att VJra vctrd och 
under veckorna 27-28 får ele
verna tillgång till F20:s vackra 
uppsalJomgivni ngJ r, 

Sedan 1962 hilr ncts tan exa kt 
10,500 elever (vilrav 29 vpll 
genomgått utbildning i luftför
svarstjänsl, förp lagnilds tjctn st, 
sjukvårdstjänsl eller personil l
vårdstjctnst. 

Chefen (ör fl ygs taben, gene
ralmajor Bernt Östh, oc h rik s
lottachefen Mariilnne ilf M alm
borg inspekterade den sistJ 
utbildningen, Vesper höll s i 
Bunge kyrka med präst ur per
sonai vå rdskursen och elever i 
kören , En Viggenrote ur F 17 
gjorde en uppskattild överflyg
ning och slutligen avnjöts av
slutningsmidd agen i hangaren, 
Tidigilre skolchefer och bitrii 
dilnde skolcheier hade inbju
dits av Lottorna, Vid uppställ 
ningen lämnade RO/mj Bjö rn 
Hermond av ett Jntal "gilm ia" 
instruktörer som frivilli gt hade 
tagit sig till Bunge för att hedra 
avslutningen, 

MJnga tal hölls, instruktörer
na hacklades av eleverna och 
det helil avslutades med att 
skolchefen ledde allsången 
"Här är gudagott il tt vara", • 

Ooes , I I/el/ 

Sommarkurs med ungdomar 

Ä ven i år har flyg
floHiljen Fl3 i Norr
köping genomfört 
tre veckors som
markurs med ung
domar från hela 
Sverige. Totalt 40 
flickor och pojkar 
anlände till Fl3 
kring midsommar
helgen. 

Reservofiicerc'n lö jtnilnt MikJei 
Linn ander (f-7/StriI1, löjtnant 
Kilrin H all ström (F1 3/Slril) oc h 
yrkesoificeren Patrik Lemström 
(F1 3/Stril) styrde kursen till 
alIils bel åtenhet. 

Kursen bedrevs i huvuds,lk 
vid flottilj en, M en under någril 
dilgar avlades besök vid F1 3:s 
östra del, Gotland, Dar gjordes 
studiebesök v id o lika militäril 
och c ivil il objekt sil mt gavs tid 
för rekrea tion, 

En bra bop lats pJ Got land 
hilr v isa t sig va rJ de trånga 

logementen vid Tillgst~id e, Där 
kommer den djupill"e bmrJt
skapell fram, 

Ett trevligt inslJg under kur
sen blev besöke t av anhör iga 
till kur,deltagilrll,l. I år kom 72 
föräldrar, <, yskon silmt några 
mor- och iJrföräkfrJr - il ll a iö r 
JU få bli iniormer,lde om FI3 :s 
och FV:s ungdomsverksamhet. 

Efter genomförd kurs och 
med kursvct rderingen i handen 
konstaterades att FV:s ung
domsverksilmhet ar uppsbt

tad, Jil, delt agarna diskuterJde 
rediln under kursilvs lutningen 
om en återtri;ifi. 

Under de tre år p g vJr it 
kontilkt med vå ra FV-ungdo
mar både v id sommilrkurserna 
och höst- och vå rkursernJ kan 
pg konstJterJ , att de har en 
mycket positi v attit yd De v ill 
ha normer, ar krea ti vil och har 
vilja J tt lösil uppgifter, En ilV
gjord st imul ans i kursgenom
förandel, • 

'/iii'!?/')/'I/ Ku/'/h(lll! 
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i ningsperioderna. Det v isa r för 	 är bra! YO/ RO skall bara tasFrivilliga slår 
de frivilliga att deras insa tse r är 	 anspråk i de kurser/ämnen, där 
förankrade även på nivåer de inte kan ersättas av frivilli 
ova nför krigsförbandschefer  ga. •UTBllD INGSREKORD nas. 	 !J/dm Muherg 

Somma ren 199 1 genomför
de CFV två inspektioner (Fl O 

Med FV samverkandeSedan den nya utbild Det är mycket motiverade och oc h Fl 4), CFS sex dito (Bunge 
kunniga elever som efter ut 1+2, F4 , F6, F1 3 och frivi II igorga n i sationer: 

ningsgången (NBO Friv) bildningen överlämnas till krigs Köpingsvik 1) och C FS/ProdL 
~ Befälsföreningenbörjade tillämpas i FV, 	 förbandscheferna. Det gä ller (Köpingsv ik 2) 

Militärtolkarna IBFMT) 
har intresset för som nu för dessa att ta hand om A ll denna utbildning skulle ~ Fly{!liiI/singenjörsföreningarna 

sina frivilliga, så att intresse inte va ra möjlig utan de dukti  IFIF)marutbildningen sta
och kunnande bibehålls. ga och engagerade instruktö rer ~ Frivilli{!J MocorcykelkårernJs 

digt ökat. 1989 deltog Det är mycket uppskatt at att som frivi lligt ställer upp mitt i Riksförbund IFMCK) 
~ Fly{!vapenförenin{!a rnJs798 elever, 1990 815 	 våra högsta chefer utför sommilren och på så sä tt för Riksförbund IFVRF) 

inspektioner under utbild- skjuter si n semester ti ll sva lare ~ Svenska Brukshundklubbenoch i år 892! 
(SBK) 

~ Sveriges Kvinnliga Bilkårers 
tid på året. 

Antill et in struktörer ur frivil 
Riksförbund (SK BR)

ligorgi.l ni sat ionerna ("egnil pro ~ Riksförbundets Sveriges 
dukter") har ökat. Det tycker vi LottJkJrer (SLK) 

CFY, gli L-E Englund, och rikslollachefen Marianne af Malmborg inspek
leraae med såväl kritiska som uppskattande ögon. 

Foto: Johnny Edqvist. 

Frivilligverksamhet sommaren 1991 
.._

Kursplats Tjänstegren Antal elever 

F4 

F6 
FlO 

Fl3 
F14 

Bunge 

Köpingsvik 

Sjv 

Hundtj, Tp, AMU 

Ungdom 

Und 

Led, Sb, PV, AMU, 

Instr/Kurschef 

PV, Lbev, Asp 

Led, Närskydd, Stab 

Lbev, AMBU, Instr 

98 
125 

84 

27 

146 

225 

187 

Summa: 892 

FVRF genomför sedan många år cen
tral utbildning för FV-ungdom i Skåne. 
Tidigare var F5 kursplats, men sedan 
några år genomförs centrala ledarkur
ser för FV-ungdom vid FlO. 

CFY inspekterar 
FY-ungdom 
fördubblats, klarade man dett<l Årets kurser gav en hel del 
på ett utmärkt sätt. erfarenhete r, vi lka ligger till 

Önnarp (F l O:s övningsområ grund rör nästa års planering. 
de) med sina perfekt<l förhjl  För att FV-ungdomsverksam 
landen för olika slag av utb ild heten kommer Jtt fortsätta gav 
ning Jr en stor till gå ng vid CFV själv sitt stöd för, då han 
denila typ av utbildning-. Vid talilde till in struktörer och ele
övernattningarna i tält i Ön ver under in spektionen. "Ung
narp fick många norrl:inningar domsverksJ mheten skall också 
konstatera, all visst finns det spil ril sina delar genom ratio
mygg i Skåne, nästiln värre än i nella 5tgä rder, men den får 
Lappla nd. Och beredskapen inte bli en budgetregulator i 
mot myggen var dålig. Det vår verksamhet." 
behövs skärpn ing till nästa år. Sådan t tJI går hem. 

Vid sidan av utbildn ingen Det kändes bra för oss som 
gjordes utfl ykt till Malmö, en jobbar med entusiasm bland 
resa till Ti vo li i Köpenham n entusiastisk ungdom. 
och en kvä ll stod disco på FV-ungdom är inte bara en 
menyn. Fleril kvä llar ägnades del av våra fram tida officerare. 
åt förberedelser och idro tt . De är framför allt viktiga infor

IllJ tö rer i sJmhället om försvar 
Samtidigt med dessa kurser och fl ygvapen. Till detta behövs 

genomfördes sommarkurs vid det den ungdomliga entusiasm 
FlO med ett 30-til l grilbbar i som finns bland FV-ungdom 
jldern 17-19 år. Ett v isst sam inte min st blilnd de elever som 
arbete förekom och det gå r i somras va r på FlO . • 
säkert att utöka i framtiden. 7i,re 8 rrtil.\ .\OI/ 
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Kurserna genomförs under två 
veckor direkt efter midsommar. 
Nytt för året var, att även cen 
tralledarkurs l (LK1 ) kunde 
genomföras. Ett av resultaten 
efter samordningen av fl ygvap 
nets ungdomsutbildning. 

Årets elevantal uppgick till 
44 elever på LK l och 40 på 
LK 2. Till detta kom fem biträ
dande instruktörer som hjälpte 
ordinarie instruktö rer med för
beredelsearbete och genomfö
r,lIlde av vissa utbildningsmo
ment. 

Årets höjdpunkt infann sig 
redan första veckan när CFV, 
generallöjtnant Lars-E rik Eng
lund, inspekterade kursernil 
under två dagar. El evern a 
kunde tyvärr inte redan dennil 
vecka visa upp sin a egna lek
tioner, men de fi ck visil upp sitt 
kunnande vapen- oc h 
skyddstjänst sa mt flygp lans
igenkänning. Att det är se ri öst 
satsande ungdomar framkom 

genom de frågor som ställdes 
till CFV och till öv rig,l inspek
terande, överste Hans Hagberg 
(FVRF-sty rel seordförande) och 
till C FlO/SeS övers te 1. Rolf 
Clementson. 

Även frivilligkommitten, som 
på uppdrag av regeringen utre
der de frivilliga försvarsorgani
sa tionernas verksamhet inom 
totalfö rsva ret, besökte kurserna 
under någril timmar för att 
bilda sig en uppfattning om 
FV:s ungdomsverksamhet. 

U tbildningen genomfördes 
helt enligt de nya utbildnings
planerna och enligt de bestäm
me lse r som skall gälla iör ut
bildning med FV-ungdom. 

Förändringilr möts ofta med 
både ri s och ros. Det blev 
inget undantag vid dessa kur
ser. 

Kursil nordnande myndighet 
FlO/SeS har erfarenhet av ge
nomförandet av dessa kurser. 
Även om årets elevantal hade 



yftet med ut
bytet är ett 

övergripande 
"peace keeping 
mission".IACE 
vill främja 
internatio
nell förståel
se, samför
stånd och 
kamratskap 
mellan värl
dens flyg
intresserade 
ungdomar. 
Många är 
de stridspiloter och flygkaptener som i 
dag kryssar runt i världens luftrum som 
en gång fått uppleva den unika kam
ratskapen som IACE skapar och står 

För 40:e gången har 
svenska flygvapen
ungdomar rest ut i 
världen för att repre
sentera flygvapnet och 
Sverige under vingarna av 
IACE. Denna organisationsförkortning står för 
International Air Cadet Exchange och är ett inter
nationellt utbyte av flygintresserad ungdom. I dag 
är 18 länder medlemmar i moderorganisationen 
International Air Cadet Exchange Association, 
IACEA. Villkoret för medlemskap är att den natio
nella organisationen har en naturlig anknytning till 
flyg. Många länder representeras av civila flygklub
bar (motsvarande KSAK). I Canada, England, 
Tyskland och USA är det emellertid som i Sverige 
- flygvapenanknutna organisationer. 

år F16 i en samordnad Hercules-trans Stearman (dubbeldäckare från 20
port tillsammans med den norska talet). 
IACE-gruppen. Flygtransporten gick I flera länder har kadetterna fått till
till den amerikanska flygbasen Rhein fälle att träffa borgmästare och andra 
Main i Frankfurt, Tyskland. På basen prominenta personer. Här har ungdo
samlades ca 500 ungdomar (de marna verkligen fått visa sig som unga 
benämns kadetter) och cirka 50 eskor ambassadörer och PR-individer för 
ter (= officerare/ledare) under ett Sverige. Kadetterna har till största 
knappt dygn för att genomföra själva delen bott hos värdfamiljer som har 
utbytet. Dygnet blev intensivt och anknytning till den nationella organi
präglades av kontaktknytande, livliga sationen. Detta ger ypperl iga ti Ilfällen 
diskussioner om flyg och leverne i att komma i nära kontakt med nya, 
hemlandet. Givetvis pågick stor likasinnade människor och på så sätt 
byteshandel av flyg-souvenierer. Föl få insikt och förståelse för deras kultur 
jande dag gjordes uppdelningen. Alla och traditioner. 
kadetter med eskorter flög till sina 
respektive värdländer. • • Det i stort sett helt flygburna (TP 

84 u r F7) sverigeprogrammet är ett av 
de mest välrenommerade program

PR utomlands men i utbytet. Flygvapnet visar upp 
för. 

Utbytet brukar för Sveriges del inle
das med en förberedelsevecka vid 
F16 i Uppsala. På schemat står bl a 
repetition av flygvapenkunskaper, stil 
och uppträdande samt träning i att 
hålla tacktal. Ungdomarna håller där
för bl a korta anföranden för varandra 
på engelska om de länder de skall 
komma att besöka. 

Väl förberedda lämnade gruppen i 

Programuppläggningarna varierar från 
land till land beroende på vilka resur
ser de nationella väldsorganisationer
na har. De flesta kadetterna brukar få 
tillfälle att prova på flygning i någon 
form. Besök på flygbaser, museer, 
industrier och lokala sevärdheter bru
kar också ingå i programmen. I år har 
de svenska kadetterna bjudits på bl a 
ridning, forsränning, ballongflygning i 

sig från sin bästa sida. Flottiljer och 
regementen som besöks lägger ner ett 
mycket ambitiöst arbete på att genom
föra sina programpunkter på ett hög
klassigt sätt. 

I år besöktes i ordning F17/Kallinge, 
F7/Såtenäs, 122/Kiruna, Stockholm, 
P18Nisby och slutligen F5/Ljungby
hed. Programmet inleddes på ett 
imponerande sätt. På väg från Frank
furt över internationellt vatten, mötte 
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förevisning aven av USAf:s räddningshelikaprar på en 
flygbas i Oregano 

F17 med två JA 37 Viggen för att 
eskortera in våra utländska kadetter 
och ledare mot Ronneby. 

Den svenska resan bjöd på flyg, 
kultur och natur i lagom stora mäng
der under de 14 dagar som utbytet 
varade . Höjdpunkterna på resan var 
många. Imponerande flyguppvisning
ar, segelflyg, midnattssol , fjällvandring 
och forsränning . Simulatorflygning på 
SAS flight academy och stadshusmid
dag i Stockholm. Eskort av AJ 37 ur 
F7, gotländska lekar och sist den 
största höjdpunkten - flygturer med SK 
60 över ett sommarfagert Skåne. 

Årets ledare i Sverige var kn Åke 
Willberg (F20/Strils) och It Tommy 
Packalen (F7). Från F5 gick färden 
sedan mot den amerikanska flygbasen 
i Frankfurt för att växla tillbaka kadet
terna. Ledsna avsked för nyvunna vän
ner. IACE ger vänner för livet. 

Vilka får deltaga? 

Ungdomar som tillhör flygvapenung
domen, Flygvapenföreningarnas Riks
förbund , Sveriges lottakårer föreslås 
av förband, föreningar och kårer att 
deltaga i ett centralt uttagningsprov 
vid flygstaben. För att bli föreslagen 
krävs ett flerårigt väl vitsordat delta 
gande i hemmaaktiviteterna. Proven 
består av skriftliga prov och intervjuer 
på svenska och engelska. För att 
komma ifråga som s k eskort krävs ett 
flerårigt engagemang som ledare i 

Även i år har flyg
flottiljen Fl3 i Norr
köping genomfört 
tre veckors som
markurs med ung
domar från hela 
Sverige. Totalt 40 
flickor och pojkar 

någon av flygvapnets ungdomsverk
samheter. 

Fakta 

• 	 IACE startade i större omfattning 
1950. 

• 	 Sverige representeras av flygvapnet, 
FVRF och SLK. 

• 	 Sverige växlade 1991 36 ungdomar 
och 4 eskorter. 

• 	 Sveri ge hade under 1991 utbyte 
med följande länder: 
Belgien, Canada, Finland, Frank
rike, Holland, Hong-Kong, Storbri
tannien, Schweiz, Tyskland, Öster
rike, USA. 

• 	 Övriga länder som är med i utbytet: 
Austral ien, Fi I i ppinerna, Israe l, Ja
pan, Norge, Turkiet. 

• 	 Australien är i år värd för IACEA-
konferensen. 

Svenska ledare 1991 var: 
Kn Åke Willberg (F20/S) i Sverige 
Lt Tommy Packalen (F7) i Sverige 
Sg Maria Glans (SLK) i Sverige 
Kn Kent Löving (F17) i Storbritann i 
Kn Arne Ullberg (F16) i USA 
Lt Christer Lindell (F13) i Holland 
Fk Monika Andersson (SLK) i Frar 

Rekryteringseffektel 

Det är många som i dag arbeta 
vapnet som har en bakgrun. 
IACE. För att närmare klargör 

anlände till Fl3med 
kring midsommar
helgen. 

Reservofficeren löjtnant Mikael 
Linnander (F7/Stril), löjtnant 
Karin Hallström (F13/Stril) och 
yrkesofficeren Patrik Lemström 
(F13/Stril) styrde kursen till 
allas belåtenhet. 

Kursen bedrevs i huvudsak 
vid flottiljen. Men under några 
dagar gjordes besök vid F 13:s 
östra del, Gotland. Där gjordes 
studiebesök på olika militära 

och civila objekt samt gavs tid 
för rekreation. 

En bra boplats på Gotland 
har visat sig vara de trånga 
logementen vid Tingstäde. Där 
kommer den djupare kamrat
skapen fram. 

Ett trevligt inslag under kur
sen blev besöket av anhöriga 
till kursdeltagarna . I år kom 72 
föräldrar, syskon samt några 
mor- och farföräldrar - alla för 
att få bli informerade om F13:s 
och FV:s ungdomsverksamhet. 

Efter genomförd kurs och 
med kursvärderingen i handen 

teri ngseffekten pågår sedan en tid en 
utredning inom flygstaben. En första 
studie som omfattar åren 1968-83 
visar, att av totalt 330 deltagare har 
107 personer tagit försvarsanställning 
i någon form. Fördelningen är 76 
yrkesofficerare och 31 reservofficera
re. Detta avser alla tre försvarsgrenar
na . Detta innebär i procentsatser att 
32, 5 procent av alla deltagare under 
15-års perioden har skaffat sig ett yrke 
inom försvarsmakten . 

Utredningen fortsätter för att även 
omfatta åren 1984-1990. U ppdel n i ng 
mellan försvarsgrenarna samt fördel
ningen mellan yrkesfack inom flyg
vapnet kommer där att belysas närma
re. Resultatet av utredningen kommer 
att redovisas i ett senare nummer av 
FlygvapenNytt. • 

Text & foto: 
Arne UI/berg & Åke Wi/lberg 

konstaterades att FV:s ung
domsverksamhet är uppskat
tad. Ja, deltagarna diskuterade 
redan under kursavslutningen 
om en återträff. 

Under de tre år jag varit 
kontakt med våra FV-ungdo 
mar både vid sommarkurserna 
och höst- och vårkurserna kan 
jag konstatera, att de har en 
mycket positiv attityd. De vill 
ha normer, är kreativa och har 
vilja att lösa uppgifter. En av
gjord stimulans i kursgenomfö
randet. • 

Torbjörn Kar/bom 

i 
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Hög 

Nyhet: 

"Omvärldens satsningar på telekrigföring 
visar dess betydelse. Att kunna tillämpa 
telekrigföring är nödvändigt för att våra 
stridskrafter skall kunna verka och överleva 
i dagens och morgondagens stridsmiljö. 
Erfarenheterna allt ifrån andra världskriget 
till i dag tyder på att telekrigföring ofta har 
ett proportionellt sett större värde som 
stridsmedel för den underlägsne." .. 

Ovanstående citat är hämtat från 08:s 
inriktning vad avser telekrigföring, där också 
kraven på framtida .~ögre utbildning fast
läggs. MHS har nu 08:s uppdrag att plan
lägga och genomföra högre militär utbild
ning i telekrigföring. Kursen är en försvars
gemensam tvåårig, högre, teknisk kurs och 
kommer att kallas "Högre telekrigkurs" 
(HTEK). 

Kursen syftar till att ge sådan 
fö rståe lse för telekrigföringens 
operati va, takti ska och tekni s
ka mö jligheter att : 

~ Beslutsfattare på 01 ika led
ningsnivåer vid överväganden 
och beslut i varierande kon
fliktnivåer kan ta hänsyn till av 
telek ri gfö rin gen betingade hot, 
begränsningar och möjligheter. 

~ Bes lutsfattare och speciali s
ter i centrala och regional a sta 
ber och myndigheter fJr för
måga att vä rdera effekten av 
telekrigföflng i studier, materi 
elanskaffning, operativ och 
ekonomisk planering. 

Telekrigför ing är en angelä
genhet för hela försvarsmak
ten. Behovet av telekrigutbil
dad personal är i dag mycket 
sto rt i hela försva ret. 

Första kursen genomförs 
med början i april 1992 och 
sträcker sig fram till september 
1994 . Det första halvå ret kom
mer att utgöra ett propedeu
ti skt skede där bl a fä rdi gheter 
i matematik, fys ik och datatek
nik grundl äggs. Huvuddelen 
av kursen kommer att förläggas 
till MHS i Stockholm . Vi ssa 
tekniska avsnitt kommer att ge
nomföras vid bl a FOA i Linkö
ping, där dess telekrigskompe
tens kommer att utnyttas. De 
specifika tel ekri gsavsnitten pla
neras ge akademiska betyg. 

•• Kursen är öppen för ele
ver ur sa mtliga fö rsva rsgrenar 
och genomförs integrerat. Per
sona l ur FMV, FOA, FRA och 
industrin kommer att beredas 
möjlighet att genomföra hela 

eller delar av kursen . Första 
ku rsen planeras för 10-1 5 ele
ver. 

Krav för antagning är vad 
som allmänt gä ller för antag
ning till högre kurs vid MHS 
med till ägget: 

~ Lägst betyg 3 i matematik 
samt lägst betyg 2 i fysik mot
sva rande avs lutad lärokurs v id 
gymnas ieskol ans treJriga na
tu rvetenskapliga eller tre- eller 
fyraJ ri g tekni sk linje. Alterna
ti vt etapp 4 i matematik re
spekti ve fysik vid Komvu x. 

Ansökan till kursen sker 
enligt ordin arie rutiner för 
högre ku rser. Observera dock 
den tidiga kurss tarten som skil
jer sig från vad marinen och 
flygvapnet är vanil v id. 

Planerin gen av kurse n pågår. 
Mer information kommer allt 
eftersom iltt bli tillgänglig. Kur
sen kommer att ge nomföras i 
flyglinjens reg i. Frågor kan 
stä llas till den blivande kurs
chefen kk Bo Wallander, pla
cerad på fl ygl i n jen. 

Avs lutningsv is skil ll nämnas 
att kursen silnnolikt, med sin 
mycket tekni ska inriktning, blir 
den mest krävilnde v id MHS. 
Tekniken kommer dock att sät
tas in i ett takti skt och opera tivt 
sammanhang, vilket är nöd 
vändigt för att uppn J målsä tt
ningen ovan men som också 
gör kursen unik i sitt slilg. 

Kursstart redan i april 1992 
innebär att det är knappt om 
tid . Om du är intresserad av att 
söka kursen tag snarast kontakt 
med din personalp lanerande 
myndighet. • 

lJu WC/iial/der 

FV:s första 
kvinnliga 
majorer 

De 35 eleverna påbörjade stu
dierna v id MHS i mitten av 
september 1990 I ett drygt 
hal vå r har de seda n penetrerat 
storpoliti ska händelser oc h vå r 
egen försva rsplanering inom 
ämnet strateg i, som är ett av 
kursens stora ämnen. Det 
stö rsta är fl yg taktik , inom v ilket 
man bl a återfinner flygs lilgens 
taktik. Tekn ikämnet har ocksJ 
en betydande del av timpla 
nen 

Vid årets kurs filnns (re 
kvinnliga elever. De är nu flyg
vapnets första kvinnliga maJo
rer. Ja t o m försvarets första 
vil ka genomgått " riktig" offi
cersutbildning. Två ilV dessa är 
meteorologer och en tillhör 
~trilfacket. 

Kursen har genomfört s i två 
~keden . Det allm ännil utbild 

ningsskedet v id MHS i Stock
ho lm och det befattningsinrik
tade skedet v id respek ti ve 
facksko la. Denna utbildnings
gå ng Infördes i och med att 
nuvarilnde befälsordning inför
des. Det är nu fjärde året som 
elevern a vid MH S AK genom
går detta. Erfarenheterna med 
denna ordnin g är goda. 

Förra årets kurs genomförde 
en gemensam kursavs lutning 
med exa men oc h utnä mning 
till major i Stockho lm efter det 
att fack skedenil slutat. Samma 
ordning planerades även för 
denna kurs. Men i ett sent 
skede tvangs CFV fatta det 
nödvändiga, men tråk iga, be
slutet att någon gemensam 
samling inte skulle genom
föras. Det var ett bes lut grun
dat på de ekonomi ska realite
terna för FV:s del. 

Vid respektive elevs myndi g
het genomfördes utnämning till 
major. Där tilldel ades ocksJ 
välförtjänta elever CFV bok
premium för framstående stu
d ieresultat. Kursens främste 
elev blev Lennart Malmberg, 
i I 6/SeM. Övriga premium till
delades Johan Lindeva II, Fl 7, 
och Ingela Mathiasson, F 2 '1/ 
SeÖN. • 

SI 'ell Scheiclerhw.ll!r 
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Under tre veckor i maj växte fram ett mönster så väl ur 
genomfördes den all Förkovrad reservare historisk som nutida aspekt 

sin examen. Han avs lutilde 
med <ltt törbanclen nu vi:i ntade 
iJJ sinJ fänri kar och att de alla 
behö vs och Jr efterlängtilde 
som förstärkning i produktio
nen . 

Efter lunch tillsammilns med 
anhöriga som slutit upp (3001) 
skingrildes alla fänrikarnil över 
riket till sina förband med 
orden: "Verkl ig kunskap är 
"narare ett sä tt att varil än att 
kunna återge och reproducera 
något. " (A Malten i "Vad är 
kunskap " .) - Tag vä l hand om 
dessa fänri ka r! • 

männa delen aven 
reservofficerskurs, MHS 
ROK, vid Militärhögsko
lan i Stockholm. 31 
kursdeltagare infann sig 
till kursen. Bland dessa 
fanns flygfältsingenjö
rer, flygläkare, flyg
ingenjörer, flygledare, 
strila re, flygsamverkare, 
intendent och FOA:it. 

För de deltagare som var (ast 
anstä llda i försvaret var kursen 
ett led i flygvapnets internut
bildning. För reservofficerarna 
var kursen högre allmänutb ild
ning i (örsvars frågor och för 
FOA:iten va r det en utbildning 
som syftade till bra förståelse 
för försvarsforskn i ngem bety
delse. 

kursen. Det gä llde såväl sko l
funktionen, genomförandet 
som stödet från omgi va nde 
verksam heter. 

Under kursen gavs mycken 
i ntressant information på rJtt 
nivå. Möjligheter till frågor och 
diskussion fanns vid varje före 
läsningstillfälle. Det innebar att 
det allt id fanns möjlighet att 
fördjujJa vissa avsnitt och g<.'\ 
lägre i andra. 

FörelJsarna och lärarna var 
alltid noga med att ge det som 
svarade mot behovet hos kur,,
deltagarna utan att mi ssa ut 
bildningslllålet. Litteratu rge
nomgångar genom förd es inte i 
traditionell mening, utan när 
uppgifter löstes, Jpplex ge
nomfördes, etc. När diskussion 
ägde rum konsulter ades litt c' ra-

Utbildningens in nehå ll var 
också ganska omfattande. Det 
var luftförsvar med al la dess 
ingredienser - stril , samband , 
spaning, attack, stab, ba s, und, 
folkrätt, taktik, st rategi, opera
tioner. 

Ingen kommer att glömma 
A lnö stadga , fribreven oc h re
gementsi ndelningen från 1643 
ell er utskrivningen av var 
femte man enligt beslut i VJS 
terås 1544 och sä tta bl a dessa 
händelser I belys ning dV 
dagens försvarspoliti ska debatt. 
Pansarbrigadernas uppbygg
nad och Centurions fortsatta 
öoen likJv[il som behovet av 
artill eri för att stiidja sldgfältens 
drottning. Haubitsens eleva 
tion och kanont'ns nJgot il ,lC 
kJre dito a".,ocierades med 

Måndagen den 17 
juni utnämndes 135 
kadetter till fänrikar 
vid flygvapnets offi
cershögskola (FOHS
/FI4) i Halmstad. Vid 
F14 ryckte 131 kadet
ter in hösten -89. Vid 
F5 ryckte 21 flygfö
rarekadetter in. 

Efter kursens genomförande 
bn konstateras, att av kursens 
sammanl agda 152 elever har 
2 1 slutat inom markfacken . 

135 nya fänrikar 

Detta har bl a berott på brister 
i studiekapac itet eller chefs
skap eller att vederbörande har 
sökt civilt arbete. Fyra av de 
nyexaminerade har gjort uppe
håll av olika anledningar och 
ti II hörde tidigare ku rser från 
inryckningen. 

F21/SeÖN lyckJdes utomor
dentl igt VJI denna omgång 
med nio elever med pJ i nryck
ningen till FOHS (e lva till F5). 
Vid examen vid F14 gick all il 
20 elevern il ut. Tre va r bäst i 

sitt respektive fac k ' 
Själva exa menscermoni n ge

nomfördes på ett mycket bra 
sätt under överinseende av 
"cermonim ästaren" major Per 
Olin, chef för stabsil vdelning
en vid FOHS. Till och med 
vädret hade hJn lyckats få 
tumme med , SJ ,ltt ett kort 
uppehåll under dagen kunde 
ges mitt i "regnperioden". 

Chefen för flygs taben , gene
ralmajor Bernt Östh, lyckön
skade i sitt tal al la eleverna till 

Förutom denna mångsidiga 
sa mmansättning frJn militär 
synpunkt var naturligtvis också 
den c ivila bakgrunden mycket 
varierande. Detta ställde höga 
krav på att kurschefen (mj 
Sven Scheiderbauer) lyckades 
lägga ett schema med rätt 
innehåll och även moti vera 
rätt lärare att stä lla upp. 

Av den ku rsvärderin g som 
genomförd es sista dagen visa
de det sig, att alla hade enbart 
berömmande ord att säga om 

\ f II,JI ,'" 
l\ lit,',. llf lit ·llln. I" 
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tur, kompendier och annan 
dokumentation. Pedagogiken 
var J lltså va rierad och utbild
ningshJälpmeoel av o lika slag 
kom ti II användning, 

j.:"' .. ,." l, I tH',JU 1"1 '. il, nI, "I.ll/( 
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golfutslag meo pitch ell er 
drive. 

Marin taktik frcln såväl flotta 
som KA belystes på mot
sva rande sä tt , SJ att det rikti gt 

med avseende på vad som har 
hänt och vad som hJnder i vår 
omvärld. 

Gulf-kri sen analyserades av 
representanter frJn såvä l sta
ber, cepartement som MHA. 
Den m i I itärhistoriska avdel
n i ngen vid MHS visade prov 
pJ att kunna ge en mycket 
levande redovisning av hi:in
delseförl oppet i Gulfen med ett 
perspektiv utifrån militärhisto
ri sk forskning. 

Strategi undervisningen inne
höll operati v p laner ing och 
redovi sning av o lika doktriner 
och kom att ,ena re inriktil s 
mot 01 ika konfl i ktsperspektiv. 
Den genomfördes av C MHS 
och chefen för opera tiva lin
Jen. 

•• Naturligtvi s handlade det 
mest a om flygvapenanknutna 
(rågor. Genom den breddning 
som gavs växte det emellertid 
fr.lm ett mönster, puzzelbit 
lades till puzzelbit och ViSSil 
de lar (ramträder efter denna 
kurs Sil tydli gt att man kan ana 
resten av mönstret. 

I Inledningen av kursen tala
de C MHS om att grund synen 
vid MHS kan samma nfattas i 
at! : 

~ Kunna 
~ VilJil 
~ Våga 

M an lever upp till den 
grundsynen efter att ha fått 
vara med pJ denna utbildning . 
Flygvapnet har fått 3 1 majorer 
som kan mera och därför vi II 
mera och då ock sJ vågar 
merJ . 

Vid examensceremonin (som 
genomfi>rdes fredagen den 3 1 
mJj ) talade C MHS, konterami
ral Claes Tornberg, som ock så 
överlämnade intyg. Från CFV 
deltog ÖV '1. Kent Harrskog 
som eX dmenstalade sa mt övlt 
Frit% C uclmundsson. FrJn MHS 
deltog många lärare, linj eche
fer och linjeadmini stratörer. • 

(,.'I.\{C'1l NU/lIl/t!sS()1I 
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Upp till kamp för "optiken" 

På en av FVRF:s sidor (s 33) i 
FV-Nytt 3/91 berätta s Jtt CFV i 
en artikel sett med förvåning 
att frivilligorganisJtionerlla inte 
reagera t över förslaget att i 
lägre ekonomiska nivåer elV
vecklJ den optiska luftbevak
ningen. 

Jag har under 30 års tid hJft 
förfärligt roligt på övningJr och 
kurser och träffat massor med 
trevliga kamrater i verksamhet 
som kretsat runt flygvapnet 
och luftbevakning. Vis st f,11' 
man en liten chock när flottil 
jen medde lar att man med 
hänsyn till situationen t v inte 
kan rese rvanställa befäl som 
lämnar vä rnpliktsåldern. Vad 
ska man nu göra? 

Organisationer som FVRF 
och SLK ska givetvis föra sina 
medlemmars talan. Men ingen 
militär organisation finns ju till 
för att bereda trevnad för per
sonalen. Om CFV kan finna 
bättre användning för 300 milj 
än att vidmakthållJ möjlighe
ten till JIt utnyttJJ optiken i 
luftförsvaret, så måste vi 
accepterJ faktum. Vi arbetar 

gärna och ideell t, men VI 
måste ocbå va ra vakna för att 
tiderna förandras. Om våra 
organisationer hamnar i något 
slags utpressningssituation, som 
dessutom hJndlJr om eltt be
hålla äldre system, kommer 
detta på sikt att undergräva vår 
trovärd ighet. Vi får inte bli någrJ 
stolliga Sven DufvJ-korpraler. 

Ska v i fortleva så ska det 
vara för att vi behövs och kan 
känna stolthet över vad vi gör. 
Och för att vå r insats är 
meningsfull. Optisk luftbevak 
ning skall inte behållas bara 
(ör att luften Jnnars skulle gå 
ur FVRF. Organisationer är till 
(ör medlemmar och inte tvärt
om l 

Vi kallas luftbevakare, men 
vi har ju faktiskt fler uppgifter. 

• 	 'Det hade vi ingen aning 
om' är en kommentar som 
fällts av flera företrädare för 
Fo-staber, när de besökt oss 
under övningar och funnit 
att vi hJft ögon och öron 
över hela ytan . 

• 	 Vi ser fallskärmshopp över 
lilnd både i nöd och som för
sök till landsättning i liten 
ska la . 0111 våra förilre är en 
knapp resurs kanske vi kan 
medverka till att de kommer 
tillbakJ fortare. Och fien
dens nedskjutna kan vi kan 
ske hjälpJ till dit fängd in 
om de hilmnar i glesbygd . 

• 	 Vi helr grejor för ,ltt mätd 
RADIAK. Med utbildning 
och utrustning skulle vi 
också kunna spåra och 
varna lör 13 - och C-stridsme
del. 

• 	 Vi följer upp långsa llltg,len
de fl yg. Är vi en tillgång lör 
att ge trygghet tör förarna / 

• 	 Vi kompletterar det ordina 
rie rdpportnätet för väder
rapporter. 

• 	 Kan inte fi flyga långsamt ? 
Även om han då kanske 
inte är värd eller möjlig dtt 
bekämpa med Gripen . Vi 
kan skilja på vän och Ii. Ge 
oss en tung och gammal 
kulsprutel , så kiln vi skjuta 
på honom också . 

• 	 Någon Illil ut till havs se r vi. 
Främmande saker h~inder i 
havet rediln i fred. Man 
tillilr om flyktingar öster
ifrån. Kan polisen eller flot
tiln hålla koll på ,111t till 
helvS och hjälpa människor i 
nöd? 

• 	 Runt storstäderna borde vilr,l 
iaktlagelser vara till gagn för 

• 


både civilförsvaret och 
armens lokalförsvarförband. 
Hemvärnet finns också på 
landsbygden. 

Om man inte kan motivera 
ny utrustning för att vidmakt
hålla möjligheterna att med
verka i luftförsvJret kanske orga
nisati onen ändå med nuvaran
de materiel , fingerskiva och 
telefonabonnem,lng, keln Jnses 
värdefu II för elndra delar av 
totalförsvaret och fortlevJ , kan
ske i annorlunda regi. 

Och modern il telefoner för 
hemmJbruk kLIn ringil upp ett 
samtal kvickt och med bilra en 
knelpptryckn i ng. l3ehöver ens 
luftbev,lkningen fdst uppkopp
lade förbindelser l ModernJ 
telenät kan koppld nyJ salll tdl 
förbi skadade avsnitt. Vi I ken 
belastning utgör egentligen en 
tyst men ständ igt uppkopplad 
uppringd förbindelse ett 
Illodernt nät/ 

Kan FVRF ta kontakt med 
berörda myndigheter och 
marknadsföra oss? 

Vår verksillllhet är mycket 
delensiv, kräver ringa och rela
tivt billig utbildning. Vi borde 
kunna ta hand om personal 
som dV en eller ann an orsak 
inte gjort militär grundutbild
ning . Vapenvagrilre som tänkt 
0111 eller invandrelre ~Olll vill 
göra en insats. Det kan ske 
kunde göra oss till en folkrörel
$P igen / 

Vårdkasar byggdes l;lngt in
ndll människan började flyga .• 

AJlc!t'n I-".dl/ll/(/ 

Förbundsordf har ordet: 

Nu gäller det den optiska luftbevakningen 
Stabsplutonchef Anders Edlunds 
debattinlägg är verkli gen värt 
att Iiisils med eftertJnke. 

Anders ger själv ett stort 
antal goda ilrgument för ett 
bibehållilnde av den optiskil 
luftbevakningen även i fortsätt
ningen. Som många rediln vet, 
har "optikens" fortlevnad ifrå
gasatts av såväl ÖB som CFV i 
disku ssionen inför ett nytt för 
svarsbeslut, om försvaret/FV 

anslagsmassigt skulle hamna i 
alternativ B eller lägre. 

lilg tycker att Anders argu
mentering ,ir helt riktig . MÖJli
gen är en liten komplettering 
nödvä ndig. Att som Anders 
tänker sig behålla organisatio
nen "med nuva rande Illilteriel , 
fingerskiva och telefonilbonne
mang" kan bl i r svårt , eftersom 
den diskussion han nu init ierat 
hilr sin grund i en för försvaret 

helt ovidkOlllmande ors,1k 
nämligen den red,ln 11U i treds
tid fortgående moderni ser ingen 
av vårt telenat med inlör,lIlde 
av bl a "AXE-växlar". Detta 
ställer krav på m,lterielbyte. Att 
fortsätta med nuva rilnde mdte 
riel är siiledes ingen utväg. 
Däremot har JU Anders alldeles 
riktigt påpekat, att flygvapnet, 
med hänsyn till " optiken~" 

betydel se lör hela totalförsva

ret, inte rimligen inom den eg
na rarnen ensamt borde behö
va ta hela kostnaden för nöd
vändigt materiel byte. Jag tycker 
också, att han har rblt i att 
beslut som egentligen berör 
helil totaliörsvilret, inte enbilrt 
bör ligga på myndigheten CFV. 
Det bör I igga på högre nivå, 
dbr både det militära och det 
c ivila totalförsvilrets synpunk
ter kJn vägdS in . 

• • • 
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Ungdomstinget 

I slutet av maj samlades utsedda ungdomar 
och ungdomsledare vid kursgården Läger
hyddan i Köpingsvik på Oland för att 
genomföra FVRF:s riksungdomsting 1991. 
42 ungdomar och 19 ungdomsledare skulle 
tillsammans med representanter för FVRF:s 
centrala ledning och flygstaben ägna sig åt 
övergripande frågor inom FVRF:s och flyg
vapnets ungdomsverksamhet. 

Vid den inledande samlingen 
gavs deltagarna en o rientering 
om programmet och målsätt
ningen för tinget. Ungdoms
tinget har tillkommit för att 
aktivera flygvapen förbund och 
-föreningar samt deras ungdo

mar i utveckl i ngen av ung
domsverksamheten. Avsikten 
är också att förankra ändringar 
i utbildningsplaner, att vidga 
kontaktern a mellan FVRF :s 
centrala ledning och verksam
heten på fältet , att sprida infor

mat ion om bestämmelser och 
föro rdningar och att stimulera 
ungdomar som "gjort väl ifrån 
sig" 

Ungdomstinget utnyttjades 
denna gång också till att info r
mera ungdom sledarna om gäl
lande bestämmelser och för
ordningar för att säkerställa lik
formad utbildning i utbildning 
i enlighet med ÖB:s direktiv 
och anvisningar för verksam
heten. 

Efter inledande genomgå ng
ar av alla aktue lla regelverk 
och bestämmelser fick ungdo
marna ägna sig åt grupparbe
ten. Därvid fick de tillfälle att 
uttrycka sina tankar och syn
pun kter på det nya utbild
ningssystemet och tillämpning
en av detta . Ungdomsledarna 
ägnade förmiddagen åt interna 
genomgångar och diskussioner 

Nye generalsekreteraren har ordet 

Det är med stor glädje som jag 
tillträtt befat tningen som gene
ralsekreterare i FVRF. De för
ändringar i förut sä ttningarna 
för frivi II igverksamhet som nu 
äger rum gör arbetet särsk ilt 
spännande. Jag tänker då 
främst på den förändrade hot
bilden i Europa samt det kom 
mande försvarsbes lutet med 
dess ekonomiska våndor. Fri 
villigutredningens resultat är 
självkl art något som vi också 
avvaktar med största intresse. 

FVRF med sin hårt målstyrda 
utbildning har en given plats 
bland frivilli gorgan isationerna. 
Intresset för utbildningen är 
mycket stort , vilket bland 

Anders argument kan kom 
pletteras med flera andra, som 
ger stöd för hans resonemang. 
Dessa kommer också att ti IIfö
ras i den fortsatta diskussion 
som nu sker inför ett nytt för
svarsbeslut. Det blir säkert 
anledning att återkomma bl a i 
dessa spalter utan att vårt age
rande för den skull skall behö
va bl i ansett som något som 
liknar Sven Duvas. 

På den av Anders ställda frå
gan om FVRF kan ta kontakt 
med berö rda myndigheter och 
marknadsfö ra sig, kan jag 

annat innebär att vi behöver 
Källviken nä sta sommar. 

På kort sikt inriktar vi nu 
arbetet på jubileumsstämman i 
Linköping. Eftersom vi av spar
samhetsskäl beslutat om stäm
ma endast vartannat år, blir 
detta en viktig händelse även i 
övrigt. 

Vårt nuvarande namn har 
blivit oegentligt i och med för
bundsbildningarna . Vi sa knar 
ett bra förs/ag lill nytt namn, 
där både begreppen fri vi llig 
och flygvapnet enligt mångas 
mening bör ingå. 

För min egen del vill jdg 
inledningsvis ägna mycket tid 
till att lära känn a förbund och 

svara att så redan skett . FVRF 
och SLK - som vi i den här frå
gan har en nära kontakt med 
och som också är starkt berör
da av vad som kan hända med 
den optiska luftbevakningen 
har redan både agerat och rea
gerat hos ÖB och CFV. Vid 
årets utbildningskonferens med 
representanter för samtliga för
bund och föreningar inom 
FVRF fick vi också ett enhälligt 
stöd för att föra frågan framåt. 
Vi är nu igång med att försöka 
få gehör för våra synpunkter på 
det politiska planet. Det är 

föreningar samt deras medlem
mar. jag är tacksa m för all a 
lämpliga tillfäll en att träffa er 
ute i landet eller i Stockholm. 

Det åvila r mig att bl a se till 
att v i fyra gJ nger om året ka n 
presentera vår verksamhet i 
FlygvapenN ytt under rubriken 
FVRF-nytt. jag hoppas ni alla 
ute i landet vill hjälpa mig 
med detta på samma fina sätt 
som ni hjälpt min fö reträdare 
Kjell. Tillsammans ska ll vi nå 
bra resu Itat. Att synas i spa lter
na är en viktig uppgift. Bort 
emot 100.000 läsare nagelfar 
vår verksamhet på detta sä tt. 
Det känns sporra nde. • 

(jilli .\ wC-II/g,,"''' 

bara s5, <l it ett sådant törJnk
ringsarbete inte alltid ger bras
kande rubriker. Därtör är det 
bra att frågan sttilldes, ~J att vi 
på detta sätt kan få tillfälle att 
tala om att vi inle;ir pJssiva. 

FVRF arbetar mJlmedvetet 
för den optiskJ luftbevJkning
ens fortlevnad. jag hoppas att 
fler luftbevJkare än Anders 
skall hjälpJ oss med opini 
onsbildningen' • 

(,"IIIII/UJ' 1.r4,\"II'(JIIJ 
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kring formerna för ungdoms
verksamhetens bedrivande och 
framtida inriktning. 

Lördagens efterm iddag äg
nades åt kulturella in slag 
form av studiebesök vid Otten
by fågelstation, fyren Långe Jan 
och Eketorp fornby. Ett program
inslag som uppskattades trots 
det gråkalla vädret. 

Vid kvällens sam ling fick 
arbetsgrupperna tillfälle att 
redovi sa sina resultat från 
grupparbetena tidigare under 
dagen. Fina redovisningar pre
sterades av alla grupper. En 
sa mmanf<lttande o rientering 
om resultatet av ungdomsle
darnas diskussioner gavs också 
under kvä115passet. Redovis
ninga rn a kom mer att utgöra ett 
bra underl ag för kansliets oc h 
flygstabens fort sa tta utveckling 
av ungdomsverksamheten. 

Nästa dag inleddes med fält
mäss iga utomhusövningar i 
form av pJrvis tävling i ett 
antal moment bestående av 
punktorientering, avståndsbe
dömning, luftgevä rsskjutnin g, 
praktiskt sjukvå rdsmoment och 
teoretiska kunskapsprov. Ung
domarna visade därvid såväl 
fi na kämpatakter som goda 
kunskaper och duglighet i de 
olika momenten. 

På eftermiddagen avslutades 
tinget med en samma nfattande 
redovisning och utvärdering av 
tingets olika moment. Därutö
ver diskuterades ungdomsting
ets former och periodic itet i 
frJmtiden . Med hänsyn till det 
allmänna ekonomiska läget 
framförd es som förslag att 
tinget bör h<S IIas vartannat år. 
Därutöver bör en särskild sam
mankomst för ungdomsledare 
och ungdomsansvariga ge
nomföras - om möjligt varje Jr 
- för att ensa formerna för ung
clomwerksamheten och stärka 
inriktningen mot en ungdoms
vJrdande verks<lmhet. 

Sammanfattningsvis erinrade 
generalsekreteraren om de 
stora krav på omdöme och 
ansvarskänsla som stä lls på 
ungdomsledare och instruktö
rer, om kravet pJ disciplin och 
ordning, om vikten <lV att följa 
gä llande bestämmelser och om 
de grundläggande kraven på 
leda rska p i dess mest positiva 
bemärkelse i samband med 
ungdomsverksamhet. • 

Kiell ile/lIIC'r""" 1/ 
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Nyheter för vinterns kurser 

personal inom narskyddsplu toFör femte året genomförs den centrala 
nernil.vinterutbildningen på S tagården, den 2) Beiordringsskede lör bli

förnämliga vinterkursplatsen i de djupa va nde sJuktrJmporttroPfJch e

hälsingeskogarna. Vintern 1992 utökas fer, som seda n kol n fortsiittil si n 
utbildning till sjukv5rdsheiäl. utbildningstiden från två till tre veckor 

3) AMU 2 finns i vint er med 
och med flera nya kurser. I(ir första gången fl:! Sta giirden. 

I övrigt genonllbrs kurser 
För först a gången komm er ele- JV den cen trJ I,1 frivilligulhilrl- enligt trDdilioll ell1 program. 
ver från SKB R Jtt deltagJ. ningen. A nmiilan sk,dl vara FVRF 
Därmed har ytterligare ett steg NYA KURSER: tillh,lI1d,l senast 15 november 
framilt tJgits i samordnandet l ) Kompletteringskurs för 1991 och den skall sändJs Viil 

Centrala kurser vid Stagården, vintern 1992 

friv illigavdelningen på resp 
lIottilj. Sänd in anmä lan i rätt 
lid så Jtt fJlan eri ng oc h förbe
redelser kan genomföras på ell 
bra .,ätt. 

Häl singe flygflottiljiFl S är 
kursJnordnJnde myndighet. 
MJn lovar .,om vJnl igt IJerfekta 
förh ållanden för en brJ vinter
utbrIdning. - Vjlkommen till 
Stagå rden och FVRF :s centrala 
vinterutbildning 1992 1 • 

if)U' IJeJl il.\.",:oll 

Allqlä.i militär utbildning 

Tjänstegrenar: Ls, Lgc, Tp 
AMU 2 - utbildningen omfallar allmjn
militärJ iimnen, försv,lrsupplysning sa mt 
ti Iljmpningsövn ing. 

832202 v6 

Tjänstegrenar: Ls, Lgc, Sjuktp, Tp 
A lvI 13 U - utbildningen omiattilr Irjmst 
,lllmänmilitiira amnen. iörwarss trid (J( h 
tillämpningsövn ingar. 

834204 v 4-5 

Ik P Tp-Sg v 4-5 
Prakti sk in struktörsutbild ning Jvseende 835320 
pedagogik och metodik . FörberedelsE'r Tp-LI 
och genom förande av lektioner. 837320 

. :' .-!; .~ ..:-,' ;-', 

KU  Närskydd, vin/er 
Kurs dvsecld för personal krigsplacerad i 

närskydds[J luton . Kursen innehåll er prak
ti sk tj;inst under vinterförhållanden och 
omfJtl ar främst taktik , vapentjilnst sam t 
llppträdande inom basförsvarsomriidel. 

830542 v6 

Närskydds/jäns/ - Fk 
(närskyddsplu/onchef! 
K132 - utbildning omfatta r mob- oc h 
krigspl,lIllilggning sd mt planl;iggJ . utbil
d,l i och lecla milrkiiirsvarstj ;i mt<:,n 101' 

nJrskyddsplutonen under vi nteriörh.1l
landen. 

836340 v 5-6 

··:tr~~Jmm@~H 
Transporlljäns/ - rörarbevis 830526 v4 
Kur,en omiatt " r utbildning till bl ått iörar
bevis. KurscleltagMe skall hil gu lt förJrbe
v is och ak tuell erfarenhet av körning med 
tung lastbi l. Avsedd för persona l krigspld
cerad i transporttjänll. 

..•. t~~~mffl~l 
Transporlljäns/ - Fu (/ranspor/gruppchef! 
GB- U llJildlllllgen omf,1It ,H led,mk.:lp . un
uerh ,d ls tJ,in sl, reglemenh - och m,lteriel -
k.innedom S,lm l lill;i lll pning.,(i vni ng . 

832220 v 5-6 

Transporlljäns/ - Sg (transporttroppchef! 
f'13 · Ulb ildningen ornLlttdr led,lrsk,1p. 
unrl t' rhåll,tj;inst , reglement s- uch IllJte
rr elk ,il111edolll S,llllt till ;i llljJningsövning. 

834220 v 5-6 

Transporlljäns/ - Fk (transpor/plu/onchef! 
KBl - Utbildlllllgen (JIlll,lItdr leddr,k,l IJ , 
ullderh:d"tj,1Ibt 'dnll ledning .Iv trdlb 
portl )1 ul on lInd,.,r 1111;im1Jll ingsövning. 

836220 v 5-6 

Transporlljäns/ - Fk 
(Transpor/plu /oncheO 
KB2 - UllJildnillgl.'n Ull ll'dllJr moh- IJLh 
krig<,pldnl;lggnlllg liir Irdlhportplutonen. 
lecLmk,l!l ',1Il 1l p l,lIwring uC Il ledning ,]V 

t i II;irnpn ing,ijvnlng. 

836320 v 5-6 

Sjiiktrå~~pt)rftjänst 
Sjukvårds/ransporlljäns/ - Sg 834230 v 4-5 
(sjuk vårds/ ranspor// roppchef! 
1'131 - Utb i ldningen 0111 1',1 It,l r te(HI och 
p r.Jk ti.,k kiHu thildnlllg lö r ,jukl r,lIlspor t-
IOrclcJll. Elev till dela, bl,ltt iördrbevis efter 
godk,ind kurs . 

Transpor/, m%rfordonskurs - vin/er 
Kijrövn ing,H oc h fordon w,\rd Ullder V1I1

lerlorhj llanden. Rcpt'tltiun ,lV tr,l iikhe
,t ;immelscr m m. Vi" d(-' I ,Iv utbildnlllgl'll 
gcnollllilr, uncler I;iltm:i s, ig tilljf))jJning. 

Fiir,lrbevis Ig,ill,lIlde "Iler utg.'illgt'll sk,lll 

medlö rd'. 
Avwclcllör p ('rSUIIJI 'Olll h,J( (~II(~r hdr 

h,lI/ lor.Jröt'v;; lur tung 1", IÖil uch ;ir t' lIer 

.1\".' 0" 1>1; kr;,~SpldCC"d(/ i IrdlbjJorllj,iml. 

v6830525 

• • • • • 
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Hälsinge-Dala blev Dala-Hälsinge 

Efter 50 års verksamhet för Hälsinge-Dala 
flygvapenförening och dryga 30 år för 
Folkare flygvapenförening sattes punkt för 
bägge dessa flygvapen föreningar. De har 
under de senaste året intensivt förberett 
samgående i ett flygvapenförbund. Lördagen 
den 12 januari blev detta en realitet. 

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

c: 

~ 
~ 
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FVRF:s jubileums
högvakl1992 

Som ett led i firandet 
av FVRF:s 30-åriga 
existens 1992 kom
mer FVRF att ansvara 
för högvakten den 15 
augusti. Uppgiften att 
genomföra utbildning 
inför tjänstgöringen 
har tilldelats Stock
holms flygvapenför
bund med FI6/SeM 
som kursanordnande 
myndighet. 

Utbildningen kommer att ge
nomföras som en regional 
kurs. Anledningen till detta är 
all spara pengar på resor, mat , 
förläggning O d . Kursen pl cllle
ras att gå under fyra veckosl ut, 
våren och sommaren 1992 Vi 
inbjuder härmed samtli ga 
FVRF :s man I iga medlemmar 
med full gjord GU och kvinnli
ga avtalsbundnJ medlemma r, 
boende i första hand i Mälelr
dalen, alt anmäla sitt deltagar
intresse. 

kvällstid 08-6647004. 
Skicka in din i ntresseanmä

lan senast den l december till: 
FI6/SeM 

Frivavd, K. Mark 

Box 645 

751 27 Uppsala 


Ordf lan-Erik 
Oh/son sätter punkt 
för Hälsige-Dala 
Flygvapenförenings 
50-ånga epok med 
det sista klubbslaget 
medan sekreteraren 
lan Borg sätter 
punkt i protokollet. 

Det är främst ordföra nden i de 
båda fören i nga rna Jan-Erik 
Ohlson, som (vid si dan av sill 
civila arbete som produktions
d i rektör) hunnit med all produ
cera FVRF :s andra ilygvapen
förbund , när det gäller samgå
ende fl ygvapenfö renin ga r. 

FVRF har centralt i flera år 
verkat för mindre antal sa mar
betsenheter med flotti IJerna. 
Della irämst på grund av all 
FV:s orgJnisation halverats me
dJn antJlet il ygva penförening
Jr vJrit konstant. 

För två år sedan överiördes 
Folkare flygvapeniörening till 
F15 . En logisk utveckling i och 
med ,lll F15 utbildar en hel del 
personell iör si n kri gsorgan i SJ 

tion inom FolkJre ilygv<lpen
iörenin gs område. 

LördJgen den 12. januclri i 

Rekordveckor på Köpingsvik 
Första utbildningsperioden i juli, v 28-29, 
blev något av rekordveckor på Köpingsvik, 
kursgården 3 km norr om Borgholm. Totalt 
var det 260 personer på kursgården, vilket 
medförde att extra för/äggningsutrymmen 
måste ordnas både innanför och utanför 
kursgårdsområdet. 

Trots att många JV de 110 ele
verna hJde tagit med familje
medlemmar, var arbetet igJng 
med lektion sförberedelser t i II 
sent på kvällarnJ . 

KvällarnJ var kanske den 
bästa tiden för jobb . Ty på 
dagJrna lyste solen fdn en 
klarbl å himmel båda veckorna. 
DettJ varma faktum gjorde det 
svårt att genomförJ utbildning 
i lektionssalarna under efter
middagJrna. Det fina vädret 
bidrog till Jtt kursern a kunde 
genomföras utan minstJ klago

mill , trot s viss trängsel 
bJrackerna. 

I utbildningen deltog inte 
bJra elever iron FVRI . SLK (lot
torna), SI:lK och FIl-F deltog 
också med många elever. 

tbildningen inspekterades 
under v 2.9 JV cheien för ilyg
staben, generalmajor I:lernt 
Östh, och FVRV:s vice ordförJn 
de Sven Kamsen. 

Om det inte klagades på 
årets kursveckor så Iramförcles 
besk kritik mot den nerbantade 
utbildningen på Köpingsvik 

FV:s siste värnpliktige kapten 


Vid utgå ngen avKurschef komme r It Johan 
1991 lämnar Karl Törnq vist alt vara. Instruktörer
Krook, flygvapna kommer från Il/Kl och 
nets siste' vj rn kursplatser blir Kl/F13 Tullinge 
pliktige kapten Har Du frågor så ring Kenneth 
vä rn pi iktså Idern. Mörk på friva vd F16, 018-18 

Det var under65 28 eller Johan Törnqvist på 
slutet av 60-talet det uppstod 
officersbrist i fl ygvapnet. Man 
erbjöd då vä rnpliktiga under
officerare med lägst betyg X-7
7 samt godkända studentbetyg 
i matematik oc h fysik att få 

genomgJ oificersutbi Idn i ng. 
Den totala grundutbildningen 
blev 540 dagar och därpå fem 
krigsförbJnd sövn i ngar med 
plJcering på basbataljon som 
vb eller 2.bataljonadjutanl. 

Av de fyra årskull ar med vpl 
fänrikar som utexam inerJdes 
VJ r det bara två man som 
valde att via FVRF gå vidare 
med befodringsutbildning till 
löjtnant och kapten. Krook va r 
den yngste av dessa. 

"o.e.' .~an (innas n.1gon som b/jv~.t värnpl;kl;g k.lp~en genom a." tidig."e Vd~;! ~ivj/
mtl,tar eller reservare med bega,' aVSked - men mgen som gjort en r fi' r' m,I,lar 
värnpliklskarriSr, " 

Orsa finnmark blev Hälsinge
Oala och Folkare flygvapeniör
ening DALA-HÄLSINGE FlYG
VAPENFÖRBUND . En kom
prom isslösn i ng ansåg den för
ste iörbu ndsordföranden, som 
inte oväntat blev Jan-Erik Ohl
son. 

Genom två extra förenings
stämmor oc h en förbundsstäm
ma inom loppet av två timmar, 
va r FVRF:s andra " riktiga " för
bund ell faktum. 

Förutom förbundsordf Jan
Erik Ohlson valdes Jan Borg 
(Mora) ti II iörbu ndssekreterare 
och Peter Äkerlind (Söder
hJmn) till fö rbundskassör. 

Samtidigt med stämmorna 
genomfördes en sjukvårds- och 
vintertjä nstku rs . • 

'/or(' l.Je/"lils.HJ/I 

sommaren I 992. Det tyck te 
man inte om - vJrken lärare, 
elever eller fa miljemedlem
mJr. 

KursanordnJnde myndighet 
Vdr F1 7, som hJr mångJ års 
rutin av denna utbildning. 
Trot s alt sko lcheien övlt K-E 
Nilsson varit med i många år, 
konstaterade han alt detta varit 
den lugnaste kursperioden han 
upplevt. Rekordanta let till 
trots. 

Vid Jvs lutningen avtackades 
K-E , eitersom delta var hans 
si sta år som skolchef. Det ar
bete som elever och instruktö
rer IJgt ner under dessJ veckor 
imponerar. Och trots hård ar
betsbelastning är humöret all
tid på topp och stämningen 
positiv. Det är kanske det som 
gör all alla tri vs och det är där
för man är rädd om köpings
vi ksveckorna. 

Väl mött 1992 på Öland.

• 
T()re lJertils,HJ!/ 

Krooks militara bana börJa
de dock långt tidigare. Redan 
1957 började han i den tidens 
föregångare till FVRF-ungdo
mar och vid 16 års ålder skrev 
han krigsirivilligavtal med FV 
Han placerades som optisk 
luftbeva kare. Han var för övrigt 
den allra förstJ som bar FVRF
ungdomarnas egen uniform 
med vårdkase och "v inklar". 
Delta som mannekäng på den 
förbundsstämma där uniforms
förslaget skulle fastställas. • 

Pllfflf' () P Aj(/ /" 
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Unik FV-gärning Fa och S bi dar V·ggenrote 
En i sanning unik an
ställningsepok i flygvap
net är slut. Efter 61 års 
verkligen trogen tjänst 
har förre kaptenen 
Oskar G Wetter
mark tackat för sig 
och dragit sig til/baka. 

Är man 78 kraftfulla vå rar vor
den, J r man i sin fulla rJtt alt 
tveka ,,' så att inget förhastat 
sker. Men fredagen den 3D 
augusti fick bli den sista 
arbetsdagen i FV/vid flygsta 
ben, Det hade då hunnit förfly
ta vid pass 22 320 dagar sedan 

skar "snodde vJrvning" vid 
F 5 Ett oslagbart rekord l En 
trognare och flitigare tjJnste
man lär inte FV få upplevJ, 

Oskar såg dagens ljus den 
14 Jpri l 1913 , 17 år senare, 
den 7 juli 1930, tog han tj;imt 
som vo lontär vid dåtida Fcm te 
il ygkå ren , Självfallet ville O W 
bli ilygare, Men ett mindre lel 
på högerögat salte 1936 ,topp 
för den strävan, 

Oscar sad lJde då om och 
hJngav sig åt det flygtekniska i 
stället. O W kom 1947 till 
nybli vna F18, Efter idog,l kvälls
studier vid Stockholms 
Tekniska Inst itut (STI) Jvlade O 
W examen i Ilygteknik 1950, 
Denna merit (bl a) ledde till 
arbete i Storbritannien inför 
Vampire-leveransernJ till FV 

Under ca fyrJ år, 1960-65, 
tjänstgjorde O W i Tunisien, 
Därefter följde tjänst v id BJsL 
= TekniskJ Inspektionen, som 
1969 i sin tur följdes av pla ce
ring vid flygstaben (FS/C) , 

Den 1 oktober 1973 gick 
Oskar i ålderspension, Men 
FS/System I nyrekryterade snJbbt 
O W som konsult. H an kom 
som sådan att planlJgga och 
genomföra ca 100-talet CFV
inspektioner. 

1983 va r det dags att gå ur 
reserven, Men sluta Jrbeta 
o nej, 1986 erhöll Oskar NoR, 
Det var sannerligen på tiden, 
Och som sagt, anno -91 avslu
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Bildens båda Viggar spakas av ett unikt 
flygförarlag i FV - nämligen far och 
son. I roteettan sitter far, överstelöjt
nant Bengt Martinson, och i rotetvåan 
sonen Lars, nybliven löjtnant vid F6. 

Er 55 och [\52 var två GFU 
kurser, Fin och son med 30 Jrs 
mellanrum och nu samtidigt i 
Viggen-Ilygning, Fadern i JA 37 
och sonen i AJ 37, Ytterl igJre 

~ en son jr p5 v::ig in i flygsyste 
- met och fl ygvJ pnet - ,Ir under 
~ utbildning till reservotficer i 
6 flygtrJfikledningstj,lnst. 
~ Bengt Martinson - j dJg
.!;. 
ö 
~ 

chel för flygstJbellS flygtrafik
sek tion - blev efter CFU natl 
j a ktsfl yg föra re vid F 1 Nä steril;, 
En JV divisions( heterna var 
Sven -Olof Olson, Oj myntJ
des uttrycket ' " N;ir .,olen gJr 
ned gJ r den crl,lrne person,l len 
u f.> P 

f\ktuellt fl ygf.>lcln v,lr J 3l 
Venom nled utru stning - radar 

och va pen - som va r ett Jrv 
från 2:a vä rldskriget. Förare 
och navigatör samverkade t i II 
en enhet. De bådJ måste lita 
helt på varJndra, l'JavigJtören 
"td l-Iedde" in till 120 m bak
om målet i mörker, Föraren 
ögonspanade efter skugga, ut-
10f.lf.lskon eller JnnJn rörelse; 
siktade med dagersikte och 
avfyrade, Vad hdde hänt i ett 
verklig t läge med fullträff från 
4x20 mm JkJn? 

VJ rje litet tonfall va r bet y
debefullt och fast besättning 
Vd r nödvJndigt för att nJ bästJ 
resultdt , 

U tvecklingen under dessJ 
35 ar har Jcce lererJt IrJn skJut-

Medaljregn vid 4S-årsfirande 

STOCKHOLMS FLYGVAPENFÖRBUND fira
de 45-årsjubileum i Stockholm den 5 april. 
Förbundet är ungt, men organisationen har 
haft tre olika namn tidigare och har totalt 
sett levt i 45 år: 

Stockholms Luftbevakningsbefälsförening 
" Luftbevakningsförening 
" Flygvapenförening 
" Flygvapenförbund 

Det VJr en trevlig, god och ge
mytli g kv<:ill och gJvor mot
togs, tal hölls och medJljer de
IJdes uti Förbu ndet hade, da
gen til l j rJ, helt nya medaljer, 
Ijusbl 5 med fyrJ stycken rJn
d('r, guld eller silw r = symboli
se rJnde " Iöreningens" fyrJ oli
ka namn , 

CuldmedJlj nr 1 hilde för
bundsordför,lIlden Owe WJ
germJrk och vice styrelseordf 
BirgittJ Andersson f.lJ eftermid
dJgen f.l J flygst,lbell över läm

tades tidern,ls Ij ngsta FV
tjänstgöring, 

Fl ygstilben hyllar sin reslige 
och nitiske med,lrbetare, Han 
som personligen upplevt ALLA 
FV-cheferna - från Asmundso n 
till Englund, En segelflygare av 
rJng har landat. • 

Ned 

Ilat till UV, lars-Erik Englund , 
Motiveringen löd: " Han jr 
intresserJd av oss Iri v illi ga O( h 
lyhörd för vii r,l Js ikter sa lllt tar 
sig tid all röa runt och f.lrat,l 
med eleverna f.> .) olib skolor 
m m, 

Vid midd,lgen utdelacl!:';, sil
vermedalj nr 2 tillovit Björn 
Moberg (FS/Friv) lör "h,1I1;' In
tresse och elltusi,lSlll för I rivi 1
ligverksalllhel ", Medalj Ilr llill 
mj Björn Cronlund (Fo 44/F riv 
avd) lör "allt hans stöd och 
hjjlp till Iri v illigorg,l nisationer
nJ i stoc kholmsomr,'ldet" 

Av övr iga mcdaljer delades 
nr 5 ut till rikslottJchelen Ma
rianne af Malmborg vid Lotta
överstyrelsens SClmmant rJde den 
20 april av förbundsordförall 
den, styrelseordlöranden Johan 
Törnqvist och vice styrel seord 
förJndell, Motiveringen löd: 
"Hon är positiv till samJrbe te 
organisationer emellJn, hon 
har hJlt ett stort JntJI lottor 
som medlemmar och funktio
närer i vårt förbund under alla 

,i r. Hon tycker att det är en vik
tig bit i total lörsvaret ", 

Nr 4 utde lade;, till vJr ena 
n'vi;,or Christina Hamberg vid 
lo rhu mlet s st yre I seSJ mm el n t rä
ell' elen .l j u n i I'ö r "henne, i n
tr'e;,.,e och arbete med VJrJ bud
).;l'tpaf.>f.>er oc h hen;les mJng
Jriga l'ngageillang inom luitbe
vakningen uch FV" 

Den femte men med nrl 
Illjrkta medJljen , delades ut 
till FVRF :s ribiörbundsordiö
rande Gunnar löfslröm i sa m
band med 6 juni och FVRF:., 
mottagande av sin nya wenska 
l,lIla l " Hall'> engagemang i 
FV~ F jr JU ill<lng5rigt och väl 
kjnl och hans intresse jr alltid 
lika v;inligt och fr,lm trJdande", 

Vi pJf.>ekacle for J IIJ medalj
moltagare, alt det inte bdrd VJr 
ett tack iör den hjjlf.l och det 
;,töd dl' givit os, utan aven bor
de' ses som en investering för 
iramtiden, Det hacle alla iem 
uf.lf.>iattat och sJcle sig lö rstå l 

Det va r en mycket giva nde 
kv~i ll. Vi ser nu fram emot vårt 
50-5r.,jubileum om lem ,'i r' 
Men till de.,s har vi mycket Jr
bele Iramlör oss, Vi har i år, 
med Ilottiljens hjJlp (F161. nått 
ett mycket brJ rekryteringsre
sulta!. Det kOJllmer vi natur
ligtvi., Jtt lortsätta att satsa på 
trots alla åtstramningar och 
indragningar, KJn ske är det pga 
dettJ som vår verksamhet är så 
vi ktig, just nu och framgent. 

Hela Sverige är fantastiskt 
och därför VJ rt att försvara I • 



i 

avstJnd 120 m till 12000 m. 
En hundrafa ldig förbättring ? Ja, 
kanske. I varje rall har flygsä 
kerheten under denna tid för
bättrats högst avsevärt samti
digt med en väsent li gt högre 
effektivitet. 

Lars Martinson är ännu så 
länge attackviggenpilot men 
har JAS 39 Gripen inom syn
håll. Förr var grä nserna mellan 
jakt, attack oc h spaning skarpa 
oc h mJnga vän liga smeknamn 
har skapa ts. Nu har dock grän
serna allt mer suddats ut för att 

Gr ipen-genera tionen va ril 
helt borta. JAS 39 Gripen kom
mer att ställa storil krav Pe) 
fö rarnil, större än tidigare. M an c: 
är inte bara förare utiln också ~ 

c:systemoperatör. c: 
Roteflygning med far och '" "" ~ son i Jakt- och Attackviggen är 

Eunikt. Den kunde genomfö rils « 
tack vare tillmötesgJende divi  i:i 
sionschefer. • L-________~~ ____________________________________________________~ ~ 

Far och två söner flyger tregrupp över Syd
sverige. Unik händelse i det svenska luftha
vet. Far och yngste sonen bedriver sin flyg
tjänst vid F17 i Kallinge. Aven tillfällighet 
var också äldste sonen med en jaktviggen på 
F17-besök, vilket möjliggjorde denna famil
jegruppflygning. 

Olle Svetoft tillhörde G FU vid F5 i Ljungbyhed i ett anta l 

omgång Er 53 . Han utbild ades år. Olle är nu sektionschef i 
flygstabens produktions ledningtill jakt föra re på J 29 Tunnan 

v id Fl o i Uppsa la. Han har (FS/Prod l) 

också tjänstgjort som flyg lärare Äldste sonen, Jan Svetoft , 

tillhörde GFU-omgång E 7'3 
och gjorde dä refter Tj S och 
C FSU P,l J 35 Draken v id Fl h i 
Uppsala . Han har också tjänst
gJort vid Fl O i Änge lholm 
under någril år bl a som TIS
instruktör. Filr något år sedan 
omskolades han på JA 37 
Viggen v id F4 i Östersund . Där 
tjänstgör han nu som ställ före
trädande divi , ion schef. 

Yngste sonen, Johan Svetoft , 
tillhörde GFU-omgång 851 
och utbi Idades därefter på lA 

.3 7 Vi ggen v id F17 i Kallinge. 
Han gör där nu fortsatt fl yg
slJgsutbildning. 

Efter flygnin gen berättilde 
O lle Svetolt att det hade va rit 
en fantastisk uppleve lse att 
fl yga tregrupp med si na söner. 
Hcln ångra r ingillunda att han 
för snart länge sedan dristade 
, ig att (om an mycket va rli gt) 
rek ryterd sina attelägg till vårt 
alertJ flygvapen . En pappas 
sto lthet över sinJ söners yrkes
VJI gJr ej JIt ta miste pJ. • 
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F 20-utlandsresa: 

Besök hos de gam a gre erna 

F20 byggde i april vidare på sin utlandsresetradi
tion genom att med Flygvapnets krigshögskolas 
högrekurs (FKHS/HK) besöka Grekland. Deltagare 
var förutom elever och lärare även skolledning 
inklusive C F20 överste Jan Westberg samt inbjud
na representanter från marinens KHS och armens 
KS. 

Grekland är som bekant ett land med 
lång histori sk bakgrund, något som 
grekerna gärna understryker. Turkiet i 
allmänhet och Cypern i synnerhet var 
ett ämne som grekerna med inleve lse 
lämnade synpunkter på. 

Greklands flygvapen består av 
24 000 man och 21 kri gsd ivi sioner 
plus 8 skoldivisioner. Det bildades 
1931 ur enheter från armen oc h flot
tan. 

Utbildningen v id Flyga kademin tar 
fyra år. Den innehål
ler allmänna ämn en 
so m matematik oc h 
fysi k men också 
aerodynamik och 
hållfa sthetsl ära . Efter 
studieåren har 
kadetterna endast 36 
flygtimmar - erhåll 
na i Cessna T-41 A 
Mescalero. 

Greki ska flygva p
nets m i nst sagt blan
dade flygplansbe
stånd medför stora 
prob lem vad gä ll er serv ice, reparat io
ner och underhåll. Man har inte min
dre än sex o lika jaktflygplanstyper (F
16, Mirage 2000, F-4E Ph antom II , F
5N B Freedom Fighter, F-104G 
Starfighter och Mirage F.1 CG). 

•• Avresedagen den 15 april var alla 
beredda att gå ombord på en TP 84 
Hercules för fem timmars transport till 
Södern. Det visade sig emellertid att 
vår TP 84 sa tts in för hjälpsä ndninga r 
till kurderna i Irak. Resan ägde i ställ et 
rum (med ÖB:s medg iva nde) i en 
chartrad Boe ing 73 7, som anskaffats i 
all hast. 

Landnin g skedde på Hellinicon 
utanför Athen, där den svenske am
bassadören Karl-Anders Wol/ter och 
grekiska följeofficera re hälsade oss 
vä lkomna. 

Efter lunch sa mt hälsningsanförande 
av ambassadören på Hotel Pres ident i 
Athen (vå rt veckov isteJ i n ledd es det 
digra besöksp rogrammet. 

På kvällen var vi hembjudna till det 
svenska ambassadörsparet. Där skapa
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des goda konta kter med representa n
ter för den grek iska försvarsförvalt
ningen, grekiska o ffi cerare och flygka
detter. 

• • Andra dagen besökte vi elen gre
kiska ilyga kademien, där v i hälsades 
vä lkomna av chefen för sko lan , gene
ralmajor Poulakos. Efter en allmän bri
efing inleddes sjä lva rundvandringen 
med besök vid skolans museum , o lika 
laboratori er oc h andra faci liteter. 

Besöket avs lutades med kranonedlägg
ning vid ett flygarmonument. GI·eki sk 
paradtrupp med orkes ter sa mt FKHS 
lärare och elever var uppställda vid 
monumentet över otupade fl ygare . 
Assisterad av chefen för flygakademin 
och ambassadör K-A W o llter lade C 
F20 ned en krans med bl ågula balld . 

Eftermiddagen ägnades åt Akropoli s 
- kulturens vagga . En skickli g guide 
fö rdjupade vå ra insikter i de gamla 
grekernas mångfacetterade kunskaper. 

På kväll en bjöds vi till sjöma nskyr
kan i Pireu s. Ambassadör W o llter höll 
en mycket initierad säkerhetspoliti sk 
genomgå ng, där en hi sto ri sk tillbaka
blick gav förklarin gen till det so m 
hän der i dag . 

•• Följande dag flög v i med en gre
kisk C- 130 Hercules till Andravida 
AFB , en jaktbas nära Olympia (platsen 
för de antika olympiaderna ). Efter ett 
alltför kort besök v id Andrav ida AFB 
fl ög vi vidare till Kalamata, ett utbild
ningsförband med bl a Cessna T-37 
och T-2E Buckeye. Kalamata AFB 

bedöms utbildningsmäss igt motsva ra 
en senare del av G FU (grundläggande 
flygutbildning) sa mt GTU 1 (grundl äg
gande taktisk utbildning) . 

Nästa dag for vi till greki ska flygsta
ben, där chefen för grek iska flygvap
net, genera llÖjtnant · S Stathias, tog 
emot. Därefter höll chefen för fl ygsta
ben en genomgång. Efter genomgå ng
en presiderade flygstabschefen för en 
panel av sektionschefer. H an besvara
de våra stundtals kinki ga frågor myc
ket öppenhjärtigt. 

Efter att ha utbytt gåvor gick färd en 
vidare till borgmäs taren i Athen . Vid 
en högti dlig ceremoni utväxlades bl a 
m i nnesgåvor. Vi gjorde en intressa nt 
rundvandring I Stadshuset. 
Eftermiddagens guidade busstur gick 
till Souni o, som ligger på den sydli
gaste spetsen med Pose idons tempel 
högst uppe på klipporna. 

Fredagen var 
den sista dagen 
med förbestämt 
program . För
middagen för
lades till Ta
nag ra AFB , en 
jaktbas med 
bl a Mirage 
Fl och Mirage 
2000. Vid Tan
gabasen de
monstrerades 
en fingerad 

'~,,"J)r;pJ.1/I r-.!f 

-~ . 

rotestart med 
skarpladdade fl ygp lan under inc ident
beredskap 

H.A.1. Hell enic Aviation Industry, 
Greklands flygindu stri , so m ligger 
granne med Tanagra AFB blev nästa 
besöksmål. Här närstuderade vi un
derh åll av grekiska flygvapnets flyg
p lan, legotill verkning för Airbus, etc. 

•• Flygakaclemin stod för avskeds
middagen denna kväll, som vi till
brin gade på en popul är resta urang i 
Athens ga mla stad Plaka. Klassisk gre
kisk folkmusik - och inte minst 
"Zorbadansen " exekverades I 
Kvällen bl ev en härlig avslutn ing på 
en intensiv vecka. 

Vi återkom till Sveri ge på lördagen 
den 20 april trötta men mycket nöjda. 
Vi hade fått se och uppleva mycket 
sa mt fått en mycket intressant inblick i 
grekiska flygvapnet. Programmet var 
väl avvägt med fina kulturella inslag.
Ett minnesvärt inslag i en lång och 
kraftsugande utbildning. • 

F20 ··ko//ekt i,··· 



Sverige har med re8.ering~beslutet av den 
27 juni i år uppdragit till 08 att under sep

Av Jan-Olov Gezelius tember månad 1991 genomföra ett utländskt 
besök vid en svensk flygbas. C f13 har fått 

Flygvapnet 
först 

uppdraget att ansvara för genomförandet. 
Inbjudan till de 35 ESK-staterna har utsänts 
genom UD:s försort{. - När detta läses har 
besöket framgångsrikt genomförts. Se sid 36. 

att tillämpa Wien-dokumentet 

Eftersom Sverige är först att inbjuda 
till denna nya form av förtroendeska
pande verksamhet, kan vårt arbete bli 
normgivande för övriga länder. 

Många har ställt frågan: Vad innebär 
Wien-dokumentet för oss i flygvapnet? 
För att svara på denna fråga bör man 
först veta något om bakgrunden till nu 
gällande överenskommelse. 

Wien-dokumentet 1990 (WD-90) är 
ett förhandlingsresultat från konferen
ser om samarbete och säkerhet i Euro
pa. Denna form av konferenser har 
med tiden utvecklats till en omfattan
de process. Försök gjordes redan i slu
tet av 1950-talet att reglera säker
hetsfrågorna i Europa. Det var dock 
först när Sovjetunionen gått med på 
västs kravatt USA och Kanada skulle 
deltaga - och att även utvidga arbetet 
till att omfatta mänskliga fri- och rät
ti gheter - som processen kunde starta. 

• • Den första stora konferensen 
ägde rum i Helsingfors 1973-75. Slut
dokumentet, "The Final Act", under
tecknades av de 35 ESK-staterna. 
Dessa bestod vid den tiden av de 
europeiska nationerna utom Albanien 
samt USA och Kanada. Tillämp
ningsområdet var i stort hela Europa 
från Atlanten till Ural. 

Den så kallade ESK-processen 
strukturerades i fyra korgar. Korg 1 
omfattade säkerheten i Europa och 
överenskommelser om förtroende
och säkerhetsskapande åtgärder inom 
det militära området (CSBM-Confi
dence and Security Building Measu
res). Vid denna tidpunkt kunde man 
dock endast enas om rekommendatio
ner att följa föreslagna åtgärder. 

Under uppföljningsmötet i Madrid 
1980-83 vidgades mandaten för den 
fortsatta processen. Man kunde enas 
om att överenskommelserna skall vara 
politiskt bindande, militärt betydelse
fulla och dessutom ange lämpliga for
mer för verifikation. 

Ett expertmöte i nom första korgen, 
som ägde ru m i Stockholm 1984-86, 
resulterade i "Stockholmsdokumen 
tet" . Det innehåller noga reglerade 
och bindande regler vad gäller olika 

militära aktiviteter. 
Här regleras bland annat sky ldighe

ter att inbjuda observatörer vid större 
övningar. För Sveri ges del ti Ilämpades 
Stockholmsdokumentet vad avser när
varo av utländska observatörer nu i 
mars vid försvarsmaktsövningen Nor
danvind. 

•• Det senaste uppföljningsmötet i 
Wien 1986-89 genomfördes i två 
parallella förhandlingar. Den ena för
handlingen avsåg vidareutveckling av 
Stockhol msdokumentets regler rör an
de förtroende- och säkerhetsskapande 
åtgärder. Här deltog alla ESK-staterna. 
Den andra förhandlingen avsåg 
redu ktion av konventionella styrkor i 
Europa. I denna fråga deltog endast 
NATO- och WP-stater. 

Efter uppföljningsmötet i Wien hade 
den politiska situationen mognat för 
ett toppmöte och "Parisstadgan" un
dertecknades av ESK-staternas stats
och regeringschefer i Paris den 19-21 
november 1990. Denna stadga inne
håller bestämmelser för ESK-proces
sens fortsatta arbete. Den reglerar 
även vilka in st itutioner som skall 
säkerställa efterlevnaden av gällande 
överenskommelser. En sådan institu
tion är bland annat "The Conflict Pre
vention Center" i Wien. Nästa uppfölj
ningsmöte skall enligt planerna äga 
rum i Helsingfors med början 1992. 

Wien-dokumentets innehall 

WD-90 omfattar ca 35 A4-sidor text. 
Det är indelat i tio huvudrubriker. 

I) Årligt utbyte JV militär information 
II) Riskreducering 
11/) Kontakter 
IV) Föranmälan av vissa militära verk

samheter 
V) 	 Observa tioner av vissa militära verk

samheter 
VII) 	 Begränsningsregler 
VIII) 	Efterlevnad och verifikation 
IX) 	 Kommunikation 
X) 	 Årligt utbyte (ör bedömning av 

tillämpningen 
Sju bilagor tillkommer. 

Under punkt I) - Årligt utbyte 
innebär detta att Sverige beträffande 
flygstridskrafter har redovisat följande: 

~ Våra flygförband med benämning 
och lydnadsförhållanden. 

~ Normal fredsbasering. 
~ Fredstida personalinnehåll. 
~ Antal och typ av: 

• Stridsflygplan 
• Helikoptrar 

Dessutom redovisas inplanerade 
förändringar av förband och materiel. 

Punkt II) - Riskreducering - regle
rar bland annat skyldigheter att snabbt 
informera övriga medlemsstater via 
konfliktcentret i Wien om någon mili
tär incident inträffat som kan få konse
kvenser för övriga stater 

Punkt III) - Kontakter - är en ny 
överenskommelse där varje ESK-Iand 
med egna flygstri dskrafter ska II 
arra ngera minst ett besök under en 
femårsperiod på en av sina fredsflyg
baser. Besöket skall omfatta minst 24 
timmar, varje land får sända högst två 
besökare. Avsikten med besöket är att 
visa normal fredsverksamhet. De 
besökande skall ges tillfälle att se alla 
olika typer av flygplan som är basera
de på basen och ges möjlighet att få 
samtala och diskutera med olika kate
gorier av militär personal. De besö
kande har rätt att medföra kikare, 
videokamera och bandspelare. Värd
landet medges dock reglera och 
begränsa användningen av den med
förda utrustningen. 

• • Besöket vid F13 den 19-20 sep
tember var alltså en del i denna över
enskommelse. Den svenska inställ
ningen till besöket var självklart posi
tiv. Vi ville helt motsvara den målsätt
ning och de krav som anges i WD-90. 
Dokumentet anger även att en slutdis
kussion skall genomföras, varvid besö
karna ges tillfälle att utfråga ansvarigt 
befäl. Det är vår förhoppning, att vi får 
en positiv slutreaktion från deltagande 
länders delegater. • 
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BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNING 

s Vid definitiv eftersändning• 
återsänds försändelsen med 
nya adressen pa baksidan 
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