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• NY FLYGVAPEN-NYTT
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MED DETTA nummer uppenbarar sig Flygvapen-Nytt
i ny typografisk dräkt. Vi har bedömt det riktigast att
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övergå till boktryck - inte minst med hänsyn till läsar
nas krav på en modern publikation. Detta tryckförfa
rande ger nya möjligheter till ett klatschigt och intresse
väckande utförande samt fullgod bildåtergivning på be
struket papper.
Det är emellertid innehållet och dess karaktär, som
avgör en tidskrifts kvalitet. Vi hoppas, att läsarna nu
mer än förut skall stimuleras att skriva och - tycka.
VI AR intresserade av varje meningsyttring, ej minst
kritisk, om innehåll och utförande. Med hänsyn till det
nya utförandet av tidskriften, kommer lay-outen kanske
iltt variera j de närmast kommande numren .
EINAR TIBELL
Chef för flygstabens pressavdelning
OMSLAGET: Draken i rote över fjällvärlden .
Foto: SAAB.

• INSÄNDARSPALTEN
Med jämna mellanrum har Flygvapen-Nytts redak
tion fått förfrågningar om möjligheten att i våra
spalter öppna en insändaravdelning, där en diskus
sion skulle kunna föras och olika synpunkter
vädras.
Frågan har diskuterats ingående, men förslaget
har hittills inte kunnat realiseras av olika skäl.
Med detta nummer har vi övergått till nytt tryck
ningssätt och har därigenom fått bättre resurser,
bl a vad avser utrymme i spalterna . Därför är våra
läsare nu välkomna med diskussionsinlägg i olika
frågor. Redaktionen förbehåller sig emellertid rä t
ten att ställa följande krav i fråga om insänt
material
• det skall behandla väsentliga och om möjligt för
FY allmängiltiga frågor
• det skall vara sakligt
• det skall vara kortfatta t
• red. avgör när materialet kan införas
• red. har rätt att "tvätta" manus och stryka ned
det.
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DEN OMEDVETNA FARAN

v flygvapnets haveristatistik för 1964 framgår bl a att siffrorna sjunkit
till nio omkomna , sju haverier med omkomna och nitton totalhavererade
flygplan . Den under en följd av år minskande tendensen i fråga om det to
tala antalet haverier fortsätter. Från haverisynpunkt har det gångna året
varit flygvapnets hittills bästa . Alla bidragande orsaker till detta gynnsamma
resultat kan inte redovisas nu. Det måste emellertid anses sannolikt att de
stora ansträngningar, som gjorts av staber och förband för att förbättra
flygsäkerheten, nu avsatt spår i flygsäkerhetsläget.

A

Erfarenhetsmässigt vet vi , att det tidigare har gått att kämpa sig till enstaka
goda flygsäkerhetsår. Det har däremot hittills varit omöjl igt att hålla kvar
olycksfrekvensen vid uppnådda minimivärden . Det har framkastats den hy
potesen, att man efter ett år med stark flygsäkerhetsinriktning skulle slapp
na i uppmärksamheten åt detta håll. Om någon sådan omedveten fara verk
ligen skulle föreligga, måste alla krafter sättas in för att undanvärja den.
Flygsäkerheten får icke tillåtas pendla, den måste alltid hållas på högsta nivå.
För att vi på bästa sätt skall kunna nyttiggöra oss det arbete, som nedlägges
på flygsäkerheten , krävs en i möjligaste mån intresseväckande och kvali
ficerad flygsäkerhetsinformation till förbanden. Avsikten är nu att genom
ett ökat antal artiklar i Flygvapen-Nytt behandla aktuella flygsäkerhetspro
blem . Dessa artiklar förutsättes läggas till grund för diskussioner vid för
banden, varigenom de förväntas bidraga till att flygsäkerhetstänkandet
ständigt hålls levande och under utveckling.

DAGENS ENGELSKA DILEMMA·
KRIS SKAKAR FLYGINDUSTRIN
Den brittiska flygindustrin är grovt räknat tio gånger större än den svenska. Kvalitetsmässigt kan
den i de flesta avseenden tävla med vilket land som helst. Ändå har den inte varit i stånd att förse
England med de flygplan, som landet behöver. H ur kan det komma sig?
I PARLAMENTSDEBATTEN har
det konservativa partiet särskilt talat
om de stora talens lag och sagt att
amerikanerna kan bygga billigare
flygplan bara därför att de byggs i
större serier. Detta har på många
håll skapa t intrycket, att England s
flygkris främst skulle bero på att
landet har för små resu rser i för
hållande till supermakterna. Vore
detta hela sanningen, ter det sig när
mast löjligt av Sverige a tt söka
konstruera och tillverka flygplan på
egen hand.
Lyckligtvis ligger det emellertid
in te till på det sättet. Sanningen sy
nes vara, att den engelska flygindu
strins res urser inte blivit effektivt
utnyttjade, och detta i sin tur beror
främst på att England sakna t en klar
och genomtänkt militärpolitisk mål

Den brittiska flygindustrin
har råkat i stora svårigheter
bl a genom Wilson-regering
ens beslu t att lägga ned två
militära flygplanprojekt.
Flygvap en -Nytt har bett en
av landets främsta flygjour
naZister
redak tör K A
Larsson,
Sto ckho lms-Tid
ningen - alt ge sin syn på
bakgrunden till dagens läge
för den brittiska flygindu
strin.
~.

som gick u t på att robotarna sku lle
fälla det militära avgörandet i fort
sättningen,
• Så kom en mindre plötslig men
klart markerad omsvängning tillbaka
mot konventionella vapen.
e Än mer genomgripande är den ny
orien tering, som skett under det se
naste året. Den beror nämligen inte
främst på en ändrad uppfattning om
olika vapens lämplighet utan sna
rare på en ny syn på den världs
politiska maktbalansen.

_______________________ J

sättning, I den mån jag kunnat följa
med i svängarna verkar det som
denna ändrats tre gånger under de
senaste tio åre n :
• 1956 kom Duncan Sandys vitbok,

PREMIÄRMINISTER Wilson har
tydli gen den uppfattningen, att Sov
jetunionen är på väg att kliva över
frå n den hungriga till den mätta si
dan och måste lägga sig på defensi
ven både mot öst och väst. Det be-

Brittiska trumfkortet T5R-2, som !lOtas av nedläggning och sam even tuellt ersätts m ed nmerikanernas F-IlI.
dock ännu inte fattats.
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Beslut har

Vertikalstartande och -landande Hawker Siddeley-produkten P 1127 hade planerats i en vidareutveckling P 1154. Det pro
jektet har nedlagts på order av Wilson-regeringen. Ersättare blir McDonnell Phantom II; typen utrustas med brittiska
motorer.

tyder naturligtvis inte, att alla kon
fliktanledningar i Europa är elimine
rade. Kvar står frågan om Tysklands
å terförening, som förr eller senare
måste leda
Mr Wilson
ha kommit
att England

till farliga spänningar.
torde dock under hand
överens med ryssarna,
inte nödvändigtvis behö

ver intressera sig aktivt i denna frå
ga, som lämpligen kan överlåtas till
de mera engagerade regeringarna i
Västtyskiand, Sovjet, Osttyskland,
Polen, Tjeckoslovakien, Frankrike
och USA.
A andra sidan har labourrege
ringen tydligen klart för sig, att
trängseln kring Asiens många men
otillräckliga köttgrytor blir allt far
ligare, och att man inte bör överlåta
åt Kina och USA att ensamma ordna
köbildningen. Den ojämna kedjan av
samväldesländer (Indien-Malajsien
Australien) måste få ett diskret men
stadigt ryggstöd, som blott England
kan ge. Det är därför premiärminis
ter Wilson konstaterat, att det brit
tiska försvaret i fortsättningen får
mest att göra öster om Suez.

DENNA NYA inriktning måste
givetvis påverka valet av flygplan
typer. TSR-2 kommer ganska nära
en stormaktsflygares önskedröm.
Den kan ta sig fram på alla höjder,
slåss på alla höjder, bära bomber
och skjuta. Men den torde väga nå
got i trakten av 40 ton, den kostar
lika mycket som ett slagskepp före
kriget och slukar lika mycket bräns
le. Att sätta in den i infiltrations
strider på Borneo är ungefär lika
praktiskt som att engagera en ele
fant som hemhjälp i en stadsvåning.
För en lekman, som söker tränga
in i dessa sammanhang, framstår två
saker allt klarare:
1. Englands försvarsproblem och
det engelska flygvapnets uppgifter
är ojämförligt mycket mer komplice
rade än våra egna. Om man söker
täcka huvudparten av dessa uppgif
ter med en flygplantyp,
man i det omöjliga.

hamnar

2. Det är blott naturligt, att de
komplicerade och från tid till tid
växlande försvarsproblemen leder till

delade meningar om hur de bör
lösas.
HÄR HAR VI säkerligen roten till
det onda. Politikerna har slagits om
målsättningen på s k högsta nivå,
och detta har omöjliggjort en ratio
nell och långsiktig planering. Det
1960 tillsatta flygministeriet borde,
tycker man, ha kunnat samordna
planerna och organisera ett effektivt
samarbete med industrin. I stället
valde man att tvinga industrin till
hopslagningar
större koncerner.
Man sökte med andra ord nå fram
till något liknande det amerikanska
systemet, där storbolagen inviteras
att ta fram var sin konstruktion eller
prototyp, varefter de olika förslagen
matchas mot varandra.
Detta system är emellertid mycket
dyrbart och får inte rum inom den
engelska budgetens ram. Trots att
reformen var i princip riktig, har den
därför inte gett England några större
fördelar men i stället medfört stora
omställningsoch
organisations
problem, personlig rivalitet mellan
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Automat
karbin 4:
o

tva
vapen
ettl
Försvarets l1ya eldhandvapen, automat
karbin 4, torde internationellt sett ha
få överlägsna konkurrenter. Våra sol
dater får dä"igenom i ett och samma
vapen b å d e kpistens eldhastighe t och
automatgevärets avståndsprecision och
al1s1agsel1ergi.

Både automatgeväret och kulsprutepistolen kommer att pensioneras från det svenska försvaret. A vveck
!ingen igångsättes successivt i si LItet a v detta år. Då börja r leveranserna a v den nya automatkarbinen Ak
4 -- det eldhandvapen som j framtiden skall ersättaag:n och kpisten i de tre försvarsgrenarna. Man har
lyckats konstruera ett eldhandvapen som har dessa vapens samtliga fördelar. Enda nackdelen blir en nå
got ökad vikt.
AUTOMATKARBINEN är ur
sprungligen konstruerad av den tys
ka vapenfirman Heckler & Koch j
Oberndorf. Fem års intensiva, tek

,--------------,
Skytteinfanteriet måste I

4

~

Ett exempel på de prov som karbi
nen fått genomgå visar omfattningen
av dem. Under dessa fem år har
vapnet två veckor varje år provats
hos Fältjägarskolan i Kiruna under
svåraste vinterförhållanden.
Man
har skjutit med det i snöstorm och
i sandstorm, doppat det i lervä lling
för att genast vid upptagandet
kontrollera om det gick att avfyra,
liksom efter nedisning i köldrum.
För att utröna slitstyrkan har man
genomfört kontinuerlig skju tning
med 20000 skott per karbin. Slut
ligen har Ak 4 prövats vid truppför

'

niska prov vid armeförvaltningens
vapenavdelning (under ledning av
kaptenen och byrådirektören Evert
Asberg) har emellertid medfört så
många f ö r b ä t t r i n g a r att den
nuvarande versionen med rätta kan
betecknas som tysk-s ven s k!

i dag och i morgon kunna
skjuta självt på ett helt an
nat sät-t än som krävdes för
tjugo år sedan. Därför måste
vi ge dem det bästa vapen,
som står att få för ett rim
ligt pris. Och det är Ak 4.
Sade chefen för armen,
generallöjtnant Curt Görans
son, om försvarets nya eld
handvapen -- automatkarbin
4 -- när detta visades för TV
och den svenska pressen den
18 februari. Flygvapen-Nytt
presenterar här det nya
vapnet.
____________________________ J I

• bä ttre riktmedel: stolpkorn + di
optersikte, inställbart på 200, 400,
500 och 600 meter;

• handskydd av plast;
• pistolkolv av ebonit;
• magasinet starkare och lättare
omladdat;
• pipan slits tarkare (se nedan) ;
• bättre skydd mot t ex eldavbrott
på grund a v snö i vapnet.
AUTOMATKARBINEN har där
med blivit fullt konkurrensmässig (i
vissa fall överlägsen) j ämfört med
eldvapnen i främmande krigsmakter I
Resultatet är ett automatvapen
med dessa egenskaper:
D god precision på 600 meters av
stånd (kpisten: 200 meter);

D
band för att man skulle få en direkt
praktisk värdering av karbinens an
vändbarhet.
De hårda proven medförde för
bättringar
på
ursprungsmodellen
(med fabriksbeteckningen G 3) på
dessa viktiga punkter:

D
D

kaliber 7,62 mm (internationell
standardkaliber - därmed effek
tivare och billigare tillverkning/
underhåll) ;
anslagsenergin fem gånger större
än kpistens;
praktisk eldhastighet: 60 skott!

Forts. sid. 23

KLART SVEA KONTROLL'
l den nya flygsäkerhets byggnaden vid Arlanda flygplats, där tornkontrolltjänstel1 varit i funktion i
ett år, har nu även färdigställts en trafiklednin gscentra l. l denna central, som i början av mars
månad igångsatte sin operativa verksamhet, är inrymd det militära samordningsorganet för Stock
holms terminalområde Svea Kontroll, den civila kontrollcentralen för Stockholms flyginformations
område (Stockholm ACC) samt inflygningskontrollen för Arlanda flygplats (Arlanda APP).
LOKALMÄSSIGT måste såväl det
operativa rummet som tillhörande
tekniska och administrativa utrym
men anses vara bland de mest mo
derna och ändamålsenliga i Europa
och har rönt smickrande uppmärk
samhet från många länders expertis.
Ännu mer glädjande är emellertid,
att den radarpresentationsutrustning,
som sättes i händerna på trafikle
darna i den nya centralen, är av mo
dernaste slag. Uppbyggnaden möjlig
gör en fortlöpande utbyggnad allt
eftersom de operativa kraven på ut
rustningen måste skärpas.
Det är genom ett samgående mel

lan flygvapnet och Luftfartsstyrelsen ,
som det blivit möjligt att skaffa
denna utrustning, vilken i fråga om
radarpresentationsutrustningen inte
torde stå efter någon i bruk varande
trafikledningscentral.
SAMMANLAGT FINNS i centra
len sju arbetsplatser, där övervak
ningsradarn presenteras, av vilka fy
ra bemannas av Svea Kontroll. Till
systemet är knutet övervakningsra
darn vid Arlanda (Decca 10 cm;
räckvidd 80 NM = 148 km) och 
genom länkning - den nya övervak
ningsradarn på Mariehäll vid Brom
ma fl yg plats (Selenia 23 cm; räck

vid 120 NM =- 222 km). Systemet
möjliggör, att båda dessa radarsta
tioner kan presen teras samtidigt på
samma PPI (= Plan Polär Indi
kator; dvs "radarskärm") Såväl hel
automatisk målföljning som peksym
boler skall införas. Under 1966 kom
mer presentationen att ökas med in
formationerna från en sekundärra
dar (SSR), som i framtiden väntas
bli den civila trafikledningens främs
ta hjälpmedel för identifiering och
uppföljning av flygtrafiken.
UTÖVER radarpresentationssyste
met förtjänar nämnas det omfattan

Forts. sid. 23
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FV I STATSVERKSPROPOSITIONEN:

Dryg miljard till flygmateriel
Livslängd på flygplan undersöks
Försvarsministern konstaterar i sin allmänna översikt, att de fleråriga försvarsbeslut, som gällt sedan 1958,
har givit ökad stadga åt planeringen av verksamheten inom det militära försvaret. Med utgångspunkt från
den kostnadsram och de riktlinjer för krigsmaktens utveckling, som anges i försvarsbesluten, har en ef
fektiv långsiktsplanering kunnat upprättas. För att bibehålla åsyftad försvarseffekt vid nuvarande an
slagsutveckling behövs emellertid ett målmedvetet arbete för att sänka kostnaderna. Departementschefen
anger att ett intensivt utredningsarbete är en grundförutsättning härför. Han anger också att det är nöd
vändigt att noga pröva hur aktuella materielinvesteringar påverkar medelsbehov och organisation på längre
sikt. överbefälhavarens hemställan att utredningsarbetet borde minskas och koncentreras, har således inte
vunni t departementschefens gehör.
BUDGETARET 1965/66 är det
tredje budgetåret i den fyraårsperiod
som 1963 års försvarsbeslut omfat
tar. Försvarsutgifterna föreslås för
detta budgetår utgöra 4489,2 milj.
kronor, varav 4457,1 milj. kronor
för militära ändamål och 32,1 milj.
kronor för svensk beredskapsstyrka
för FN-tjänst, flygtekniska försöks
anstalten och försvarets fabriksverk.
Utgifterna fördelar sig med 4 152,2
milj. kronor på driftsbudgeten och
337 milj. kronor på kapitalbudgeten.
Det är ett komplicerat arbete att
räkna fram den totala kostnadsra
men för det militära försvaret. Bl a
skall teknisk utveckling samt pris
och lönehöjningar beaktas.
EXEMPEL på objekt utanför ra
men är beredskapsstyrka för FN
tjänst samt flyttningen från Järva
fältet av Il och Ing 1. Skillnader
uppstår inte sällan mellan de belopp
för totalramen som fram räknas av
överbefälhavaren och försvarsminis-

lem. Denne anger därför i årets
"tatsverksproposition för budgetåret
1966/67 följande ramar för försvars
grenarna: armen 1 417 milj. kronor,
marinen 617 milj. kronor, flygvapnet
1629 milj. kronor samt för gemen
samma ändamål ca 710 milj. kronor.
Förändringar av dessa ramar blir
dock nödvändiga till följd av de för
ändringar i fråga om krigsmaktens
regionala ledning som 1964 års höst
riksdag beslutat.
I förhållande till riksstaten för in
nevarande budgetår innebär det
framlagda förslaget för 1965/66 en
ökning med 314,8 milj. kronor el
ler 7,5 %. 98,1 milj. kronor utgör
förutsatt kompensation för teknisk
utveckling. Pris- och lönestegringar
medför en ökning med 136,9 milj.
kronor. Objekt m m utanför den för
det militära försvaret bestämda ra
men föranleder en ökning med 79,8
milj. kronor.
DET MILITÄRA försvarets andel

av bruttonationalprodukten uppskat
tas till 4,6 OJa. Detta är en lika stor
andel som under budgetåret 1958/59
men 0,1 % mer än vad som preli
minärt beräknats för 1963/64 och
1964/65.

FLYGVAPNETS driftbudget ökar
med ca 137 milj. kronor. Den ökade
andelen för gemensamma ändamål
beror huvudsakligen på överföring
från försvarsgrenarnas delramar till
staten för fastighetsfonden för att
möjliggöra en snabbare upprustning
av kaserner.

•

Driftbudgeten

Beträffande anslagen till anskaffning
av materiel erinrar försvarsministern
om att försvarseffekten hänger sam
man med omfattningen av materiel
anskaffningen. Man strävar efter att
låta denna få en hög andel av de
totala militära utgifterna. Enligt de
partementschefens förslag kommer

Belopp (mkr)
Ändamål

Anslagsmedlens fördelning på för
svarsgrenarna m fl ändamål samt
förändringar i förhållande till gäl
lande riksstat framgår av följande
tabell.
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1965/66

Armen
Marinen
Flygvapnet
Gemensamt
Prisregleringsanslag m m
Summa
l

I

I

Förändring

I

+ 89,2
+ 42,8

1.380,0
606,0
1.595,1
694,9
213,2

+ 97,2
+ 7 0,6

4.489,2

I + 314,8

Prisregleringsanslag ej inräkna t

I

1

Andel

1965/66

I

%

För
ändring
-0,2
-0,1
-0,3
-0,6

32,3
14.1
37,3
16,3

. , 15,0

I

100,0

I

-

materielanslagens andel att öka med
0,2 % till 40 Ofo under 1965/ 66.
KOSTNADSUTVECKLINGEN vi
sar också enligt departemen tschefen
att det är nödvändigt att man reser
verar medel för oväntade prisfördy

flygförvaltningens förslag. Denna
minskning bedöms av departements
chefen inte medföra någon reduce
ring av verksamheten.
Den fortlöpande stegringen av
kostnaderna för drift och underhåll

ringar, när man gör upp långsikts
planerna.

inger enligt departementschefen be
tänkligheter. De ökade kostnaderna
beror inte bara på övergång till me
ra tekniskt komplicerade flygplan
utan också på att äldre flygplan bli
vit så förslitna att kostnaderna av
detta skäl stigit snabbt. Departe
mentschefen avser låta undersöka
vilka livslängder för flygplan som
bör tillämpas med hänsyn till att det
efter viss tidpunkt blir oekonomiskt
a tt längre bibehålla flygplan i opera
tivt bruk på grund av för stora un
derhållskos tnader.
DEr ARTEMENTSCHHEN anför,

För an s kaffning av flygmateriel
upptas

-

i avvaktan på särskild

proposition -

preliminärt ca 1 043

milj. kronor, en

ökning

med

ca

97,5 milj. kronor. Bemyndigandena

föreslås prelimin ärt till 1100 milj.
kronor

jämfört

med

1 140

milj.

kronor innevarande budgetår. Be
träffande flygplansystem 37 anger
departementschefen att forskning,
fö rsök och utveckling pågår.

ANSLAG till drift och underhåll
av flygmateriel upptar 215 milj . kro
nor vilket innebär en ökning med 15
milj. kronor men en minskning med
ca 20 milj. kronor i förhållande till

beträffande personalläget i stort, att
det i takt med det alltmer begrän
sade allmänna utbudet av arbets
kraft blir av allt större betydelse iltt

personalu tvecklingen kan klarläggas
så att resurserna rätt kan avvägas
mellan skilda behov. Genomförandet
av 1963 års försvarsbeslut ställer
krav på ökade personella resurser.
Härvid erfordras dels att det totala
antalet anställda ökas, dels att anta
let anställda med kvalificerad utbild
ning ökas relativt sett.
Enligt myndigheternas av överbe
fälhavaren tillstyrkta förslag har ett
tillskott av drygt 600 tjänster be
dömts erforderligt under nästa bud
getår. Detta antal har vid departe
mentets granskning nedbringats till
ungefär en tredjedel. Antalsmässigt
mer betydande förstärkningar före
slås i fråga om civilmilitär teknisk
personal vid armen och personal i
stridslednings-, luftbevaknings-, ro
bot- och trafiklednings tjänst vid flyg
vapnet.
SKÄRPT RESTRIKTIVITET har
iakttagits med hänsyn till den utred
ning som påbörjats rörande tyg för-

Flygplansystem 37 skall ägnas forskn in g, försök och utv e ckli ng anger ch e fen fö,' försvarsdepartem e ntet.

7

valtningarnas organisation. För dessa

flygvapnet gjort. Sålunda bör vid

att en beställning för överf urir in

tillkommer således endast

robotdivision finnas endast två offi
cerare, nämligen som divisionschef

rättas vid F 2 för specialk ompaniet,

en kapten och som gruppchef en

mer vid FRAS och två kontorsbiträ
destjänster vid F 2 kårstab.
ORGANISATlONEN med flygsä 

tjänster.

22

nya

Flygförvaltningen minskar

med en tjänst.
till

löjtnant. Ovriga gruppchefer och ro

fast anställd personal växer alltjämt

Kostnaderna

för

avlöningar

botledare bör vara fanjunkare. Före

relati vt snabbt. Detta sammanhänger

ståndare för robotdivisionens expe
dition bör vara underbefäl. Beställ

bl a med at t antalet vakanser tende
rar att minska sa mt att personalsta
terna success ivt byggs ut. Tillgången

ningar föreslås tillkomma för fyra
fanjunkare (en gruppchef vid robot

att en kanslibiträdestjänst tillkom

kerhetsregemen tsofficerare v id eska
derstab föreslås fullföljas genom till
komst av två beställningar för öv ers
telöj tnan t/ maj or.
Fyra arvodesbefattningar i A 24

på kvalificerad personal är emellertid
knapp. Departementsc hefen anger

division , två lärare vid skoldivision
och en robotstridsledare), för fem

föreslås tillkomma avsedda för fri

därför att det noga måste beaktas

överfurirer (två expeditionsförestån

möjligh e terna att med äldre personal

dare och tre chefer för vakt- och
transp ort troppa r), för fyra förste

viJligu tbildning.
VID DEN MILITÄRA väderleks

tillgodose önskemål om personalför

tjänsten föreslås att en beställning

stärkning. I flera fall har han också
upptagit arvodesbefattningar, där

verkmästare i Ao 17 ( tre stations

för meteorolog i Ao 2l och en tjänst

a vdelningschefer

chef för

för tekniskt biträde tillkommer av

myndigheterna

elektrotropp), för en förste mästare

sedda för strilorganisationen.
Departementschefen tillstyrker en

föreslagit

befatt

ningar för personal på aktiv stat.
A V FORESLAGNA förändringar
beträffande

Inom stridslednings- och luftbe
vakningsorganisationen föreslås nya
beställningar inrättas för en major

en

(chef robottropp) . Härvid kan 22 be
ställningar för flygtekniker indras.

fortsa tt förs tärkning a v tra fikJedar

I ENLIG HET med chefens för flyg

orga nisationen med hänsyn till kra

vapnet förslag bör den försöksverk

ven på förbätt ra d trafiksäkerhet. Be

samhet

luftvärnsrobotsystem

ställningar bör således tillkomma för

som hittills bedrivits vid F 2 över
flyttas till F 8. Departementschefen

tre stabstrafikledare (Radar Väst, F 3
och F 5), för två förste trafikledare

personalorganisationen

kan följande nämnas.

och

med

(chefrobotledare), två kaptener (che
fer för rgc in om sektor typ 2), tre

räknar dock med a tt försöksverk

(Radar Syd och Ost), för tre trafik

samheten skall få en avsevärt mind

ledare i Ao 19 (Radar Väst och Syd

förvaltare i Ao 17 (chefradarjaktle

re omfattning än den av chefen för

samt landnings rad ar)

dare), sju fanjunkare och tre ser

fl ygva pnet föreslagna. Vid F 8 bör
för denna verksamhet tillkomma en

gång (Radar Ost, F 6 sam t sju för

hänsyn till materielläget få besluta

beställning för

landningsradar).

från vilken tidpunkt de föreslagna
beställnin garna skall få utn y tt jas.

graden i Ae 23 under det att befint

EN BESTA LLNING för flygingen

liga civila tjänster indras. En beställ
ning för kapten , som utnyttjas för

jör av 1. graden i Ao 23 föresl ås

DEN CIVILMILITÄRA lednings
organisationen för driften och un

försöksverksamheten, bör överfö ras

gean te r. Kungl Maj:t föres lår att med

flygingenjör

av

l.

och

för

nio

trafikledare i reglerad befordrings

tillkomma avsedd för F 8 robot verk

derh ålle t av telematerielen inom stril

till F 8 och utnyttjas som chef för

stad.
För befa ttningar som skydd schef

fullföljS. Tre beställningar för flyg

skoldivisionen.

för

i berghangar bör beställningar in

ingenjör av l. g raden i Ao 23 före

fanjunkare utbytes mot en beställ

rättas för fem förste verk mästare i

slås sålunda

ning för förste mästare avsedd som
chef för materieltrop pe n vid skol

Ao 19.

tillkomma . I enlighet

En

beställning

med chefens för flygvapnet förslag
indras därvid sex beställningar för

divisionen. Vidare föreslås att för

DEPARTEMENTSCHEFEN anser
nu att som vaktmän vid strilanlägg

flygtekniker.

närvarande vakantsatta beställningar

ningar bör äldre underbefäl utnytt

Inom lvrobotorganisationen beräk
nar departementschefen i några fall

för två mästare och 26 flygtekniker
får utn yt tjas vid robotförbanden.

jas. Med hänsyn till vakansläget be

lägre lönest ä ilning

än

chefen

för

I
Off
Uoff
Ubef
M eniga
CivilmiJ person;}J
Civil personal
Ar vodesbef

avlöningsanslag
föreslås höjt med 19 milj. kronor till
1 83 milj. kron or. Föreslagna perso
nalförändringar jämförda med perso
nalförteckningarna för innevarande
FLYGVAPNETS

budgetår framgår av följande tabell.

8

räknar denne i stället tills vidare me-

Vid utbildningsanstalterna föresl ås

1

drav

79

fänrik ar
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Antal en! personaI
förteckning 1964/65
816 1
600
1.207
154
3.923
1.778
112

I

Förändring
+ 5
+ 15
+ 6
-

+ 7

+S
-' 4
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Flygvapnets nye lärare är en topp-pedagog. Han har outtömliga resur
ser, är billig i drift - kräver t ex inte löneförhöjning! Han är oumbär
lig, säger våra instruktörer, som till fullo uppskattar hans hundrapro
centiga förmåga till lagarbete. Han är en typisk robotålderns produkt.
[ pedagogkretsar går han under den familjära benämningen AV.
-

Av regissör HELGE SAHLlN 

AUDIOVISUELLA HJÄLPMEDEL

(= A V) kan indelas i två grupper,
nämligen:
1. Aktiva:

bilder,

film,

ljudband,

skivor;
2. Passiva: projektorer, bandspelare,

grammofoner, flanellografer och
t o m svarta tavlan.
Kort och gott: AV står för de pe
dagogiska inlärningsmoment, vilka
tillgodogöres både med hör- och
synsinne.
FLYGVAPNETS instruktörer och
lärare måste stå väl rustade att ta
emot den ungdom i värnpliktsåldern,
som från grundskolan vant sig vid
modern und ervisning. Denna bygger
till stor del på audiovisuella hjälp
medel. Vad har då FV för materiel

tion. Under de senaste åren har
emellertid, som nämnts, behovet av
alla övriga audiovisuella hjälpmedel
växt och medfört en utvidgning av
film detaljens verksamhet, som nu
omfattar produktion även av bilder
för diaskop och skriftprOjektor sam t
planering av anskaffning i fråga om
AV-hjälpmedel.
ALL DENNA materiel kan inte
användas om det inte finns filmer,
bilder, ritfilm etc at t stoppa i dem.

.. Aktualiteten käpp i hjulet

Självklart är att all bildmateriel mås
te an vändas med en viss urskillning.
Det är ett starkt önskemål att ge
lärarna så goda hjälpmedel som möj
inom detta område? Jo, filmprojek
ligt. Men det är svårt att hålla hjälp
torer, diaskop, skriftprojektorer, fla
medlen aktuella, framför allt inom
nellografer, bandspelare, modeller 
flygvapnet, där utvecklingen går
så småningom kommer förmodligen
oerhört fort. Detta gäll er i första
ä ven TV-appar a ten med video- band
hand filmerna där det är stora svå
spelaren.
righeter att komplettera vissa delar.
Därför försöker man producera film
~ Inte b a r a filmer
i sådana ämnen, där man bedömer
Flygvapnets filmdetalj har tidigare
att ändringar inte kommer a tt ske
praktiskt taget enbart framställt fil
alltför sna rt. Bildbandet har just för
me r för undervisning och informa
den sakens skull allt mer kommit i

bakgrunden och ersatts med gla s
bilder, s k diabilder. Dessa har myc
ket längre ]j vslängd och går lättare
att anpa ssa till lektioner, där läraren
kanske vill ha en annan ordnings
följd på bilderna. Om instruktioner
na ändras går de separa ta bilderna
även lättare att ta om.
UNDER SENARE år h:lf instruk
tionsfilmerna
kompletterats
med
lju sbilder. Filmerna kan då vara upp
delade i avdelningar eller akter. Man
stannar projektorn och går igenom
detaljer med ljusbilder. En sådan
film är Radiak IV. Vid en annan typ
av film undervisning repeterar man
filmen med stillbilder efter visningen.
Så görs t ex i fråga om filme n Fall
skärmsutsprång.

•

Lärarleda AV-"sjukdom"

Nästan alla audiovisuella hjälpmedel
drabbas dock av vad man skulle
ku nna kalla lärarleda. Det kommer
ofta anm ärknin gar om att en film
eller en bildserie är hopplöst omo
dern. Vid en gra nsknin g visar det
sig kan ske att små detaljer har änd
rats, men att materialet i stort sett
Forts. sid. 22
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Analys av

LUFrFdRSVA~ET INOM EN SEKTOR

I
I

Verkonsfos

luftförsvars
system med
hjälp av
datamaskin:2

Fö r varje fas finns en under flygförvaltningen huvudansvarig instans, som bestämmer vilka utdata
(i form av tabeller och /eller kurvor) som önskas från fasen i frtlga och som granskar och godkänner
dessa utdata efter varje körning. Dessa huvudansvariga, som kommer från den civila industrin, bi/dar
tillsammans med flygförvaltningens representanter en arbetsgrupp som godkänner och kommenterar
varje kört fall och bes tämm er para metervärden fö r kommande analyser. Aven representanter från
andra till försvaret hörande institutioner deltar i arbetet.
MOTSVARANDE analyser kan
utföras
på
luft värnsro botsystem.
Modellen blir då uppdelad i strilfas,
målfångningsfas, eldledningsfas , ro
botfas och verkan sfas. Metodik, mål
sättning och modelluppbyggnad blir
likartad med vad som använts för
det ovan beskrivna jaktplansystemet.
Genom att lägga upp analy serna av
systemen på lämpligt sätt kan man
jämföra olika systems effektivitet
och därmed erh ålla hjälp att bedö
ma när man bör använda lvrobotar
i stället för jaktplan för anfall.

• Ovriga faktorer
En modell som den i exemplet ovan
kan bara ge en förenklad bild av
verkligheten. för att bli mera an
vändbar m ås te modellen förfin as och
förbättras sam tidigt som man vid
bedömningen
av
analysresultatet
måste ta hän syn till fakt orer som är
svåra eller omöjliga att få in i en
modell av rimlig s torlek.
NEDAN fOLlER en kort diskus
sion om några av de faktorer, som
gö r verkligheten så komplicerad.
10

Byrådirektör Gregor Jons 
son på flygf örvaltningen s
systemplanering
fortsätter
här sin i förra numret av
Flygvapen-Nytt
påbörjade
analys av luftförsvarssystem.
~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - J

I det händelseförlopp som har som
avsikt att nedkämpa ett fientligt mål
utnyttjas elektromagnetisk strål ning
för spaning, informationsöverföring ,
etc. Det får betraktas som rimligt att
motstå ndaren på olika sätt försöker
hindra ett sådant utnyttjande . Mot
ståndaren kan vidtaga akti va och /
eller passiva motåtgärder.
ETT EXEMPEL på passiva åtgär
der är det skikt av radarstrålnings
absorberande material som målet
kan vara beklätt med. Skiktets upp
gift är att försämra möj ligheterna
till radarupptäckt av målet. De ak
tiva åtgärderna består i utsändandet
av elektromagnetisk strålning med
lämpligt spektralt utseende så att

försvars sidans utru st ningar störs och
om möjligt sätts ur spel. Genom att
på detta sätt störa luftförsvarssys te
met hoppas motståndaren kunna öka
målets möjlighet att genomföra sin
attack .
Men användning av motmedel är
inte enbart fördelaktigt för motstån
daren. V id störsändning riskerar mot
ståndaren a tt få sina flygplan upp
täckta och målföljda på grund av
denna sändning om störpejlutrust
ningar ingår i försvarssystemet. Mot
ståndarens möjlighe ter att lasta sina
fl ygplan är av vikts_ och volymskäl
begränsad och n är mängden motme
del i ett flygplan ökar minskas alltså
sam tidigt dess möjlighet att bära
"nyttolast" i form av bomber, rak e
ter, etc. Motstånda ren ka n råka ut
för konfliktrisker ; visserligen kan
han störa utrustningar som är vik
tiga för förs va rssidan , men han ris
kerar också att störa egna utrust
ningar, nödvändiga för at t åstad
komm a ett lyckat anfall.
OM MOTSTANDAREN är en

stormakt är ännu ett problem ak
tuellt: en stormakt måste vara be
redd att med kort varsel sätta in
sina flygplan på ett antal möjliga
krigsskådeplatser runt om i världen.
För varje plats är en viss kombina
tion av motmedelsutrustningar opti
mal.
Motståndaren har då bl a följande
alternativa lösningar:

D

att ha en "universalkombination"

som hyggligt klarar alla försvarssy
stem som över huvud taget kan vara
aktuella

O

att göra alla utrustningar mycket
flexibla (pulslängder, pulsrepetitions
frekvenser, etc., lätt omställbara)
och ha en störutrustning för varje

DE SYSTEM som projekteras
dag når förbands tj änst först om s

kan sätta in under tidsperioden mås

Ia år. Hur skall man göra för att få
fram ett system som åtminstone vid
denna tidpunkt - och så länge som
möjligt - kan hävda sig mot troliga
fientliga system? Den mest begrän

nöja sig med en hotnivå eller en
störhotnivå kan man definiera ett
antal sådana nivåer. Svårigheterna
att extrapolera en motståndares ut
rustningar och taktik är ju uppen

sande faktorn vid system fram tag
ning är ekonomin. Vid framtagning

bara.
Man kan sedan definiera ett antal

av ett system är man alltid tvungen
att hålla sig inom en given kostnads
ram. Ett av resultaten är att man

egna alternativa systemlösningar.
Sedan modeller framtagits av dessa
systemlösningar och hotbilder under
söker man hur systemeffektiviteten

inte kan bygga systemet fullt så bra
- och dyrt - som den tekniska pro
jektledningen önskat, eftersom det
antal enheter som bedömts erforder
liga inte kan nås inom kostnads
ramen.

frekvensband av intresse
D att ha en utrustningskombination
för varje möjlig krigsskådeplats.
DET SISTNÄMNDA alternativet

rustningar motståndarens framtida
flygplan kommer att vara utrustade
med. En väg ut ur denna svårighet
är att konstruera luftförsvarssyste
met så att det kan möta så många
som möjligt av alla tänkbara stör
former. Hur långt man skall gå i en
sådan strävan blir en teknisk-taktisk
ekonomisk avvägningsfråga.
Emedan varje modernt luftför
svarssystem kan neutraliseras genom
en tillräckligt stor insats av störut
rustningar och eftersom åtminstone
äldre elektronisk utrustning ofta är
känslig för störning gäller det för
försvarssidan att dimensionera sitt
störskydd så, att motståndarens
kostnader för att nedkämpa luftför
svarssystemet med hjälp av stör
ningar blir lika stora som kostna
derna att nedkämpa det på traditio
nellt sätt med bomber, etc.

man

inte

kan

varierar med systemutformningen.
Kvoten effektivitet/kostnad utgör ett
"godhetstal" för systemet. Man får
genom dessa analyser en uppfatt
ning om hur olika systemutform
ningars effektivitet varierar med de
olika hotnivåerna.
MED KOSTNADER för ett system
avses summan av inköps-, drift_ och

är givetvis det bästa men också det
dyrbaraste.
Troligen önskar motståndaren även
att störmetoderna skall vara taktiskt
enkla att använda samt att sannolik
heten för verkan skall vara hög.
EFTERSOM användning av elekt
romagnetiska störningar är en spel
aktivitet har vi knappast möjlighet
att med någon rimlig grad av san
nolikhet förutse vilka motmedelsut

te specifieras. Om

/

A\
\

\
I

~~~... :

....

... "...... '

Minneselementenas utveckling i en da
tamaskin: från klumpiga elektronrör
(överst) till små, små ferritkärnor (un
derst).

En av metoderna att få en upp
fattning om hur utrustningar och ut
rustningars prestanda inverkar på
systemets förmåga att fullgöra sin
uppgift är att uppställa ett antal al
ternativa systemlösningar och med
simuleringar och andra metoder un
dersöka hur varje lösning klarar den
uppgift systemet tilldelats.
ARBETSMETODlKEN kan i kort
het vara följande: motståndarens hot
under den tidsperiod systemet be
räknas vara i tjänst måste specifice
ras så att man definierar ett antal
typiska flygplantyper med specifice
rade data (prestanda, beväpnings
alternativ, övriga egenskaper, taktik,
etc.). Även det störhot motståndaren

underhållskostnader under det antal
år systemet används. Denna kostnad
är ofta svår att bestämma med öns
kad grad av noggrannhet, eftersom
såväl underhållskostnader som sy
stemlivslängd är svårbestämda fak
torer. Konstateras kan dock att ris
ken för suboptimering är stor om in
köpspriset på en utrustning pressas
på bekostnad av utrustningens till
förlitlighet eller genom att man av
står från testmöjligheter i utrust
ningen och därigenom komplicerar
underhållet.
VID ANALYS av det egna luft
försvarssystemet är det nödvändigt
att ha en detaljerad bild av det fient
liga hotet och den taktik motstån
daren använder vid sina attacker.
En biprodukt av detta blir att man
erhåller visst underlag för utveck
ling och användning av våra egna
attacksystem.

• Sammanfattning
De fördelar som nås genom att
simulera system och deras verknings
sätt blir, sammanfattningsvis,
1. man kan med hjälp av simule

ringar med större noggrannhet
förutse olika handlingsalternativs
konsekvenser,
Forts. sid. 23
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En MHS-Iärares reflektione~
efter tre år som pedagog )
När jag för tre år sedan tillträdde min befattning som lärare vid MH5,
gjorde jag det med ganska blandade käm:lor och relativt stor tveksam 
het. Visserligen utgör flygofficerens arbete i g emen en utbildargärning,
men. vid MH5 får denna sida av yrket helt naturligt en extra stor tyngd,
och det är ju inte allom givet alt vara den borne instruktören.

Overste S. BRUSE
När jag nu su mme rar intrycken ef
ter avskedet från MH5, Militärhög
skolan , kan jag konstatera att de
gångna åren vari t mycket lärorika,
stimulerande och även mycket triv
samma. Anlednin garna härtill är
främst den genomgående positiva in
ställning, so m eleverna vid högsko
lan alltid visat inför studierna , men
jämväl de utvecklande kontakter som
knutits mellan lärarn a och framför
allt då över linjeg rän sern a inom hög
skolan.
Till de elever, som går vid och
som kommer till flyglinjen, vill jag
ta mig friheten att på detta sätt rikta
några reflektioner, grundade på er
farenhet.

D

Till eleven vid alllmän kurs

Alla skall ni gå igenom den a ll
männa kursen. Det kan synas som
en obehagli g period, detta förvisso
arbetsa mma vi nterh a lvår på vägen
mot kaptensutnämningen. För olika
individer te r sig kursen olika av
skräckande, men gemensamt för alla
är obehagskänslan a v at t sä ttas på
prov. Ett prov är oneklige n Flyglin
jens Allmänna Kurs, FAK.
Ett modernt flygvapen ställer stora
krav på de människor som skall be
manna kaptensstaterna. (Att sta t s ·
mökterna har svårt att uppskatta
tjänsterna i lönea vsee nde är en an 
nän sak, som inte hö r t ill ämne t I)

12

Det svenska flygvapne t är modernt

fortsatt utbildning och a tt göra väl

och har synba rligen förutsättningar
att h ålla sig modern t. Detta ställer
höga fackmässiga och ledarmä s
siga krav på de befattn ingshavare,

ifrån sig i s tabsbefattningar. Det är
här provet sä tter in. Det är här den
största lärarbelastningen ligger. Den
elev, som påbörjar sin FAK med ut

som i praktiken leder tjänsten vid
förb<!nden. FAK avser a tt träna upp
förmågan a tt fullgöra dessa uppgif
ter. På grund av de mycket mång
skiftande fackgrenarna inom vår FV
tjänst är det inte möjligt att under
FAK kurs tid rymma undervisning i

präglad olust inför denna prövning,
bäddar illa för sig sjä lv .
Det är helt naturligt att olika indi
vider passar olika bra för stabstjänst
eller annat liknande arbete där pen
nar. har stor betydelse. Lika litet som
alle. passar bra till flygförare, kan
inte alla besitta de egenskaper, som
är särskilt värdefu lla för stabsarbete.
Det är ingen diskriminering av indi

alla fa ckens detaljer. D et måste gö
ras generaliseringar och begränsning
ar. Man kan kons ta tera att kursom
fånget ger en allmänorientering och
ett tvä rsnitt ge nom FV-tjänsten, som
innebär en omsorgsfullt vald påbygg
nad av elevernas kunskaper.
Ett utbildningsmå l ägnas stor upp
märksamhet. Det är a tt tr äna elever
nas omdöme, debatt konst och förmå
ga all ta ställning; att fatta beslut.
Kanske eleven inte själv märker så
m yck et a v den förändring han ge
nomgår under kursens gång, men
andra gö r det! Med FAK bakom sig
uppträder officeren betydligt säkrare.
H ei n har fått ökad förmåga att be
döma och ta stä lln ing till olika pro
blem på ett betydligt fastare sä tt än
tidigare. Han har fått tillfälle at t un
der ledning öva sig i att fatta beslut,
att argumentera för sin uppfattning
och att stå för den. Det är denna sä
kel hel på sig själv, som utgör det
stör~. l i\ individuella värdet av FAK.
Det var den första sida n av sa
ken. Den andra utgö res av den chans
till jämförande bed öm nin g in om kur
sen, so m FAK erbjuder, i avsikt att
ut välja dem, som har de största för
utsättningarna att tillgodogöra sig

viden att hamna bland dem, som inte
uttages till högre kurs. D et är en
stor förmån a tt få sådan utbildning,
mer" därom nedan , men det är inte
på ringaste sätt nedsättande att inte
besitta de egenskaper, som värderas
vid urvalet. Det kan från individens
synpunkt och även för FV vara be
tydligt fördelaktigare a tt en e le v
hz.mnar stra x under strecke t än ome
delbart ova nför.
När Du som elev går till FAK, tänk
då inte så mycket på D in placering
i kursen, det bara distraherar Dig.
Du bn inte göra mer än Ditt bästa,
men det bör Du göra. T änk mer på
att för Din egen skull utnyttja det
goda tillfället att utveckla D ig själv
som människa, flygvapenofficer och
ledare. O verIå t med förtroende gransk
ningen av Dig sjä lv och Din a egen
skaper till ett omso rgsf ullt arbe tand e
JärJrteam.

D

Till eleven vid högre kurs

Du, som har fått förmånen att un
der tre halvår få ägna Dig å t Din
egen utbildning och fostran , bör för

visso se fram mot en arbetsam men

ocksJ en i hög grad sporrande pe
riod. Personalläget inom FV och till·
gången på arbetskraft med högre ut
bildning innebär jämväl stora förut
sättningar för Dig att efter genom
gången utbildning hamna på en sli t
sam stabsbefattning. Det är alltsa
inga latmansdagar Du ser fram mot,
men

i stället mycket stimulerande.

Du kommer att finna att högrekurs
studierna vid MHS har en helt an
nan karaktär än FAK-d :0.

Du far

betydligt mindre fackundervisning a v
lärare. Du får i gengäld studera så
mycket mera på egen hand och i
g rupp samt fackforska. En stimule
rande studieform.
CMHS har präglat utbildningens
mål med orden Chef, Krig och Ge
mensam grundsyn. Du får rika till
fällen att träna Dina chefsanlag un
der grupparbeten och fält öv ningar.
Visserli ge n är väl

förutsättningarna

för a tt Du skall få längre tjänstetid
linder fred än under krig stora, men
krigets

krav

och

förhållanden

är

grundläggande för tjänsten och stäl
ler de största kraven. HögrestLldierna
ger Dig ändå rika möjligheter att ut
veckl~

Din förmåga ifredsstabstjänst.

Den gemensamma grundsynen är vä
sentlig för det alltmer integrerade
stabsarbete vi går till mötes. Denna
vidgade

syn

på

bygges upp, inte

försvarsproblemen
genom

• HUR LANG ÄR EN MINUT?
Det frågas i flygvapnets nya PR

krigsläget, där färgerna förvandlas

film Horis ont, so m härom dagen pre

för att återge det mardröm slika i ett

miärvisades för särskilt inbjudna på

krig.
Filmen har regisserats av Helge

biografen Draken i Stockholm.
Filmen vill försök a ge svar på frå

Sahlin,

flygstaben ;

huvudfotograf

gan med exempel ur vår varda g och

har varit Gunnar Westfeldt och

visa hur v i, tack vare elektroniken,

luften har kameran skötts av S G

har fått möjligheter att möta ett
fientligt anfall under denna minut.

Camitz.

Kanske kan den också ge den hårt

ende bild aven strilcentral är tagen
- har i dagarna distribuerats till

prövade skattebetalaren en ide om

hur en del av hans pengar användes.

I FILMEN möter vi tva händelse
förlopp. Det verkliga - återgivet i
naturliga färger - och det tänkta

HORISONT -

i

ur vilken ovanstå

samtliga flottiljer inom FV samt till
Arme-, Marin- och Flygfilm. Filmen
kommer även upp som kortfilm på
ordinarie biografer.

förutsätt

ningslös indoktrinering, utan genom

så mindre dominans på högre kurs

skall visa sig och som bedömning a v

logi,kt och sunt tänkande.
Vid en högre kurs inom MHS har,

än vad de har på FAK. På den högre

individens framtida möjligheter kom

kursen har Du chansen att satsa p3.

i viHjC fall för FV del, ciE'n inbördes

Din egen utbildning i alla avseende:1

me! "tt göras med utgångspunkt fran
kursresultatet.
Erfarenheterna från de genomförda

ställningen mellan eleverna v id kur

till förmån för Dig själv och Ditt

sens sI ut ringa betydelse. Visserligen

vaper. . Erfarenheterna säger att nå

mynnar elevbedömningen ut i aspi

got konkurrensförhållande eleverna

högre kurserna visar att studiefor
merna är vä l ägnade att, rätt utnytt

ranlförord för en del, vilket kan in

emclian

jade, möjliggöra en högst väsentlig

nebära för den förordade, a tt han

för Jtl stimulera studielu sten hos klo 

utveckling till ansvarsmedvetna och

får E'tt intress".ntare stabsarbete än
der. icke förordade. Det är dock det

ka och fullvu xna karlar.

sk ickliga st<lbsofficers- och chefsäm

ViiI värt att påminna om i detta
sammanhang är äve n att det inte är

nen med väl utvecklad personlig pon
dus. Till Dig, som är, eller blir, beord

enbart prestationerna under s tudieti

rad till högre kurs : det är väl dit Du

den som fortsättningsvis kommer att
bedömas. Under kursen skall elever

vill n å?

omdöme om Dina egenskaper och
Din person, som Du får med Dig
från MHS, som har stÖrsta betydel
sen. Med hänsyn därtill blir Du efter
kursens slut placerad i tjänst så att
Dina speciella u tförsgå vor bäst nyt
tiggöres.
Konkurrenssynpunkterna har allt

sannerligen

inte

erfordras

na absorbera så mycket kunskap som
möjligt utan att vara rädd a för av
slöjande frågor och synpunkter. Det
är efter avslutad kurs som resultaten

Därmed önskar jag eleverna lyck a
till med MHS - och MHS lyck a till
med eleverna.

S BRUSE

13



.......
2

w

a.
<t

~

t/)

C

w

a:

w
Dl

:J:
(.)

O
Svenskt b eredskapsflyg 1939 : i luften en division B 3 (Junkers JU 86) . På marken
brittiskbyggda jaktp lan J 8 (Gloster Gladintors) .

EHER "MDNCHEN-KRISEN" i
september 1938 fortsätter det då
blott skenbart lugnare yttre politiska
orosläget kring Centraleuropa med
en rad nya lägesskärpningar under
1939. På hösten det året stegras
oron genom en rad tyska territo
riella krav så att ett krig - mellan
Tyskland och Polen - blir o undvik
ligt . Kort förut, den 23 augusti 1939 ,
ingicks ett "icke-angreppsavtal" mel
lan Sovjetunionen och Tysk land,
som gav Tyskland fria händer att
börja sitt länge planerade anfalls
krig.
Det "andra världskriget" är där
med ett faktum. En kort repetition
av de händelser, som leder till 1939
års krigsutbrott, är kanske på sin
plats. I samband därmed behandlas
dessa händelsers inverkan på den
svenska flygvapenberedskapen.
DEN 15 MARS 1939 besätter tys
ka stridskrafter genom "ockupation
i fredstid" återstoden av Tjeckoslo
vakien. Dess nordvästra delar info
gas nu helt i det nytyska riket. Av
de sydöstra göres Slovakien till en
tills vidare "s jälvständig" stat - kort
efteråt ställd " under tysk t beskydd ".
Det Karpatiska Ukraina längst i syd
ost införlivas med Ungern. Teschen 
området, del av det förutvarande

14

Av överstelöjtn ant

NILS KINDBERG
tys ka Ober-Schlesien får märkligt
nog bli polskt.
NAGRA DAGAR senare - den
22 mars 1939 svänger pendeln
norrut. Memel besättes av tyska
trupper och införlivas med "Stor
tyskland ". Allt under det nya tyska
krav på Danzig med den dit ledande
"polska korridoren" mellan Väst
och Ostpreussen framförs allt kraf
tigare, ingås den 22 maj 1939 i Ber
lin den s k Stålpakten, en militär
'I

Vår serie om det svenska
flygvapnets försvarsbered
skap under andra världskri
get behandlar här största de
len av åtgärderna under 1939
års första åtta månader, d v s
tiden intill krigsutbrottet
den 1 september. En rad åt
gärder i beredskapsförstär
kande syfte anbefalldes un
der andra halvåret 1938 och
tiden januari-augusti 1939.
Det då rådande svenska lä
get begränsas här nu när
mast till den ovannämnda
tiden f ö r e själva krisen.
Slutet på artikeln följer i
nästa nummer.
~-----

allians mellan T yskla nd och Italien.
Den syftar till en "to tal revision av
1919 års Versailles-fred" med dess
tyska och italienska landavträdelser.
I JULI 1939 föranleder japanska
krav i Ostasien vissa brittiska efter
gifter. Tysklands växande makt och
all tmer högljudda krav på Danzig
området samt den härigenom skärp
ta polsk-tyska motsättningen föran
leder sommaren 1939 de brittiska
och franska po litiska ledarna till för
hand lingar med ryssarna i Moskva
om ett politiskt och militärt sam
arbete, riktat mot Stortysk land och
dess "Fi.ihrer" Adolf Hitler.
MEDAN DESSA förhandlingar
som bäst pågår inleds på annan plats
i Kreml i all hemlighet andra liknan
de förhandlingar om en " icke
angreppspakt" mellan Sovjetunionen
och Tyskland. Den nazistiska led
ningen önskar en sådan för att ha
sin östfront tryggad och lugn, därest
det tänkta tyska anfallet på Polen
skulle leda till aktion från västmak
ternas sida, riktad mot Tysklands
sedan några år till försvaret vid
Rhen byggda "Västvall" m m.

~

DEN 23 AUGUSTI 1939 kreverar
laddningen. Det just undertecknade
rysk-tyska
non-aggressionsa vtalet
kungöres för världen . Det strategis
ka dstersjö-Iäge, varpå Sveriges för

svarsbeslut av 1936 grundats och
som på sitt sätt inverkat vid bestäm
mandet av vårt flygvapens numerär,
sammansättning m m, har i ett slag
blivit i grund förändrat.
DEN TIDIGARE sannolikaste fron
ten österut har nu de facto komplet
terats med en ny - söderut. T o m
Tysklands "kominternpartner" Ja
pan protesterar mot Moskva-avtalet.
Natten till den 1 september 1939
kommer likafullt nästa utspel. Sam
tidigt som Danzig förklarar sig själv

tredje uppsättningsår av de 1936
bestämda sju. Den numerär i fråga
om flygplan, personal, baser och ut
rustning m m, som ett fullt uppsatt,
krigsberett och toppeffektivt flygva
pen behövt i 1939 års läge, är på
grund avanslagsnjugghet, den långa
uppsättningstiden och många utom
ståendes ovillighet att inse flygvap
nets betydelse inte på långt när nådd.

ständigt flyger starkt tyskt flyg - ca
2 000 plan - utan krigsförklaring in
över Polen, snabbt nedkämpande det
blott till ca 300 plan uppgående
polska flygvapnet, fredsmässigt par
kerat på freds baser. De två tyska
luftflottorna banar väg för två pan
sararmeer, vilka på flera ställen bry
ter in i Polen.

det gäller positiva beslut.
Den på generalorder fastställda
grundläggande planen för vår krigs
organisation 1939, som uppställts

OFFENSIVEN GAR snabbt fram
österut, t o m så snabbt att Hitlers
ryska paktbroder ser sig nödsakad
att raskt sätta in ett anfall öster
ifrån i polackernas rygg - för att
å t sig säkra någon del av bytet. Det
redan sviktande polska försvaret står
nu mellan två eldar. En dag senare
kan det betraktas som helt brutet.
Ett av händelserna framkallat "gräns
och vänskapsfördrag" ingås den 28
september mellan Stalin och Hitler.
Polens "fjärde delning" blir därmed
ett fullbordat faktum.

Ja, i vissa fall är det t o m fråga om
direkt fientlighet mot att stärka fly
get, eller åtminstone senfärdighet när

sioner

för

flygspaning,

närmast

taktisk sådan;
• en marinflygflottilj, uppsättande
vissa förband för marinsamverkan.
Vi hade högst 11-12 svaga flyg
divisioner, med i allt ca 120 krigs
flygplan. Därutöver skulle något tio
tal krigsbasförband organiseras. De
kallades då basgrupper och flygfälts
kompanier.
I FLYGVAPEN-NYTT nr 2 1964
har omtalats att fr o m den 25 sep
tember 1938 indelas de oss omgi
vande haven och kustfarvattnen i
flygspaningsområden, fördelade på
flygeskadern och de marinsamver
kande flygspaningsorganen.
Man
har också förberett att bättre nyttja
värnpliktiga med flygcertifikat som
"reserv flygare".
NÄR FLYGVAPENCHEFEN den
15 december 1938 yttrade sig över
"1937

års

civilflygutrednings" be

tänkande och förslag till privatflyg
främjande på utbildningens och and
ra områden, framhåller han som vik
tigast i sammanhanget, att möjlig
heter skapas för att årligen ordna en
flygvapnets reservflygskola för ett
hundratal värnpliktiga flygcertifikat
innehavare. Detta för att öka flyg
vapnets tillgångar på flygande perso

CFV 1934-1942, generalmajor Torsten
Friis, ses på bilden inspektera el? för
bandsenhet av flygal1de aspiranter den
27 juli 1934 på F 5. Foto: F. Hallström.

• Svensk flygberedskap
Efter 1938 års kriser - i mars Oster
rikes ockupation med tysk militär
och dess "Anschluss" till Tyskland
och i september "Munchen-krisen"
kring de sudettyska delarna av Tjec
koslovakien - har svensk försvars
beredskap stärkts i flera hänseenden.
En del personella och materiella för
bättringar samt vissa förberedande
åtgärder på krigsbaseringens område
har påbörj ats, så långt tilldelade me
del räckt. Varje åtgärd kräver dock
sin tid för planering, förslag och ut
verkande av behövliga medel från
statsmakterna.

• en jaktflottilj, den enda enligt 1936
års beslut och tills vidare inte in
fogad i flygeskadern;

På hösten 1939 befinner sig flyg
vapnet också blott i början av sitt

• en armeflygflottilj, likaså tills vi
dare fristående, med några divi

som vägledande vid en beredskaps
skärpning, och som räknat med den
närmaste tillgången på flygplan och
personal m m vid flottiljerna, upptar
för året nedstående :
• Flygeskadern, vår då enda, om
chef och stab samt några få för
band, ännu under uppsättande,
och blott befintliga till c:a två
tredjedelar, nämligen
• två bombflottiljer (fr o m 1948 kaL
lade "attackflottiljer");

nal till krigsflygförband. Vid nästa
budgetäskande - den 30 augusti 1939
- begäres det första ordinarie an
slaget till en sådan skola. Detta är
upprinnelsen till senare tiders"stam
flygförare" respektive "fältflygare".
ATSKILLIGA ANDRA åtgärder
till förbättring av flygvapnets hösten
1938 svaga personalläge skall också
noteras. Den 14 december 1938 ger
försvarsstabschefen direktiv till flyg
vapnets chef, generallöj tnant Torsten
Friis, om åtgärder för att stärka flyg
vapnets personalläge j snabbare takt
än den, som beslutats av 1936 års
riksdag. Efter utredning inom flyg
vapnet skall dess chef, säger direkti
ven, i samråd med försvarsstabsche
fen inge förslag till Kungl Maj:t,
åsyftande
• att snarast utverka upphävande av
den från 1925 kvarstående "kate
goriklyvningen" av värnpliktskon
15

tingenterna, vilken är orättvis och

FLYGLEDNINGENS åtgärder för

s jöområdet; bl a de som gäller Me

att förmå statsmakterna till kraftåt

fektivitet;

melområdet och Danzigs återförande

gärder för att

under tyskt välde, medför en förnim

bristerna framgår bl a av tre stora ut

• att utverka vissa omedelbart be
hövliga kaderökningar o dyl ;
• allt inom en ram av högst en mil
jon kronor.
I FEBRUARI 1939 föreligger det
begärda förslaget. Den 24 mars s, å,
är regeringen klar med sin proposi
tion om dessa

beredskapsförstärk

ningar. Men först ca tva månader se
nare -

den 26 maj -

har 1939 års

riksdag sagt sitt ja,
I ATGÄRDERNA FOR stärkande
av " den personella beredskapen" in
räknar historiken också utfärdandet
aven del för beredskapstjänst väg
ledande bestämmelser, Den 7 decem
ber 1938 fastställes sålunda " A N I",
"Allmän instruktion för krigsmakten
under krig mellan främmande mak
ter, varunder riket är neutralt" , En
vecka senare - den 14 december 1938
-

KRISERNA I VAR närhet, i Oster

starkt nedsätter va rt försvars ef

utger försvarsstabschefen nya an

visningar om åtgärder inom flygvap
net vid förstärkt försvarsberedskap,
De bekräftas sedan den 10 februari
1939 genom ett av Kungl Maj:t fast
ställt nytt försvarsberedskapscirkulär ,
SVERIGES

SEDAN

1800-talet

drivna traditionella neutralitetspolitik
bestämmer åtgärdernas natur -

de

svenska beredskapsförbandens upp
gift skall främst vara "neutralitets
vakt" , Den 7 februari 1939 meddelar
också försvarsstabs chefen, jämlikt er
hållet uppdrag, chefen för flygvapnet
närmare anvisningar för den svenska
neutralitetsvakt som väntas, så snart

fylla

de

materiella

melse av att bl a även Aland lätt nog

redningar och förslag, tillställda för

kan råka i fara, Den 21 april 1939

sva rsminstern, Av

utger därför försvarsstabschefen be

tv å första flygmateriel, intendentur

stämmelser för flygvapnets del i ett

och sjukvårdsmateriel för ca 222 mil

planerat svenskt, eventuellt och
" kombinerat" företag till Alandsöar

joner kronor, den tredje förbätt
ringar i flygbasläget för ca 6 miljo

dessa

gäller de

na, Syftet är att vid krig eller krigs

ner. Allt som allt således ett behov

fara trygga den neutraliserade zonen

a v i första hand ca 228 miljoner för

där och spärra tillträdet till Bottniska

att

viken, Planerna härför kvarstår un

bristerna,

der

beredskapstiden,

med

tidvisa

ändringar. Någon tillämpning i prak
tiken blir det inte,

• Vår materiella beredskap
Liksom de föregående åren känne
tecknas även 1939 av ett ständigt
pågående och krä vande, efter hand
alltmer forcerat, arbete på att bota
olika materiella brister, som då ännu

119391
föreligger vid flygvapnet till följd av :
• de statliga anslagens knapphet;
• flygmaterielens i stigande tempo
ständigt fortgående tekniska ut
veckling och fördyring överallt i
världen;
• alltmer påtagliga begränsningar av
våra importmöjligheter, samt inte
minst
• vår inhemska flygindustris ännu
högt otillräckliga kapacitet och be

avhjälpa

de

värsta

materiella

GRANSKAR MAN utredningarna
närmare framstår följande behov som
trängande:
• de nämnda 222 miljonerna fordras
bl a för att vid krigsflygförband
m m

täcka

"utrustningsbehovet"

och det "första ersättningsbeho
vet" med hänsyn till ett halvt års
krigsförluster ;
• tillgång till 25 procents materiel
reserv inom flygförbanden, plus
ovan nämnd ersättningsreserv för
krigsförluster ;
• flygflottiljers och flygdivisioners
flygplanantal enligt dittillsvarande
planer måste ökas:
vid bombflottiljerna från 40 till
52,
vid jaktflottilj från 45 till 64 och
vid spaningsflottilj från 40 till 52 ,
DET SÄGS OCKSA tydligt ifrån,
att flygförband inte kan mobiliseras
till full krigsstyrka förrän efter en
viss tids förberedelser.
FRAMST ÄLLNINGEN

föranleder

ännu ingen statsmakternas åtgärd,

den akuta spänningen förbyts i ett

gränsade leveransförmåga,

Den läggs i departementet "på hög"

krig mellan å ena sidan någon eller
alla av " axelstaterna" - Tyskland

SOM OMVITTNAS i Flygvapen

till de övriga försvarsgrenarnas be

och dess kumpaner - samt å den
andra det eller de länder, som främst
hotas av nya tyska aggressioner.

Nytt nr 2 1964 kan det i slutet på
1938 rådande fl y gmateriella nödläget

hovsuppgifter. Den 12 januari 1939
insänder flygförvaltningen en ny

bl a utliisas därav, att Sverige kort

promemoria i frågan till försvarsmi
nistern, Det framhålls där, att an slag

efter den fa rliga "MLinchen-krisen"
i oktober 1938 blott har något över

till reservflygplan och till förbere

gärderna kan även räknas, att för

100 krigsflygplan för eventuella flyg

svarsstabschefen genom en den 15

TILL DE A V läget frammanade åt

operationer. Till nyåret 1939 beräk

dande a v en sven s k krigsfJygindustri
är det främst nödvändiga , Något

mars utfärdad generalorder får upp

nar flygförvaltningen att antalet skall

därefter -

draget att giva flygvapnets chef nya
anvisningar - kompletterande - att

ha öka t till ca 130, Målet, satt å r
1936, om ett fulltaligt flygvapen å r

understry ker försvarsstabschefen det
nödvändiga i, att flygvapnet erhåller

gälla i samband med förstärkt för

1943 på 260 krigsflygplan , är alltså

svarsberedskap och mobilisering ,

långt avlägset,
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den 25 februari 1939 

sina till reserv flygplan begärda an
slag ,

STRAX EFTERAT -

den 28 feb

ruari 1939 - har försvarsstabsche
fens beredning av de genom rege
ringen under 1938 infordrade försla
gen från de tre försvarsgrenarna till
de mest behövliga, brådskande och
omfattande åtgärderna, för vilka
särskilda riksdagsbeslut om anslag
fordras, resulterat i ett sammanfat
tande, i huvudsak tillstyrkande för
slag till försvarsdepartementet. Riks
dagsbeslut i frågan - innefattande
bifall till en regeringsproposition i
saken av den 24 mars 1939 - följer
först flera m åna der därefter, den 9
juni 1939.
Allt medan utrikes läget under ti
den mörknar alltmer och ett krigs
utbrott i Europa med "Stortyskland"
som sannolik tillskyndare synes när
ma sig i ilfart. Genom riksdagsbe
slutet i juni ställs i allt ett andra
extra anslag av omkring 70 miljoner
kronor - det "and ra 70-miljoners
anslaget" - till för fogande för främst
"'extra materielanskaffning vid för
svarsväsendet" och till en del för
stärkningar av den personella bered
skapen m m vid hela försvarsväsen
det.
FÖR FLYGV APNET kan nu no
teras:
• att vår försvarsgren får nära hälf
ten - ca 30 miljoner - av de be
viljade 70;
• att föreslagna ökningar av flottil
jernas ökningar av flottiljernas
flygplanantal blir godtagna;
• a tt nära 9 miljoner anslås till an
skaffning av reservflygplan, något
över 3 miljoner till reservnotorer
och 11 miljoner till förberedande
av krigsindustri för flygv ap nets
behov;
• att ca 5 miljoner anvisas till an
ordnande aven första omgång 
20 - krigsflygfält, samt
• att det 1936 planerade anslaget till
personalavlöningar ökas med 1-2
miljoner.
TILLDELADE 30 miljoner kan sy
nas vara en bra slant. De är dock
blott en bråkdel av det behövliga,
om man betänker att enbart botan

det av de materiella bristerna kort
förut beräknats kräva över 220 mil
joner. Statsfinansiella m fl skäl åbe
ropas emellertid som skäl för njugg
heten. Därtill kommer det då rådan
de utgångsläget på personal- och
flygindustrisidorna samt tidsfaktorn
- ett högeffek tivt, slagkraftigt och
försvarsdug ligt flygvapen stampas
inte fram ur marken på dagar eller
veckor.
OM EN A V DE viktigaste frå
gorna - den om en svensk flyg
industris uppbyggande - skall här
nämnas:
• a tt regeringen den 30 juni 1939
via försvarsdepartementet delger
flygledningen direktiv om fort
satta förberedelser för ökning av
den flygindustriella kapaciteten vid
Saab (Svenska Aeroplan AB) med
femtio procent;
• att Saab den 2 augusti 1939 fram
lägger en plan för a tt på vissa vill
kor - om prioritet vid beställ

119391
ningar och garanti för statsleve
ranser under en tioårsperiod
bygga ut sina fabriker m m;
• att flygförvaltningen den 19 sep
tember 1939, d v s medan krigs
operationerna i Polen pågår och
efter då slutförda förhandlingar och
förberedelser, till Konungen kan
inge sitt förslag till tioårigt indu
striavtal med Saab, medförande en
första kostnad för utbyggnaden
av firmans leveranskapacitet av Il
miljoner, ur det ovan nämnda 70
miljonersanslaget, samt
• att avtalet mellan industrin (Saab)
och
staten
(flygförvaltningen)
fastställes kort efter den akuta
septemberkrisens slut, den 6 okto
ber 1939.
I DEN VIKTIGA frågan om flyg
vapnets materiella beredskap, opera
tiv förmåga och uthållighet, ingår
också den om flygdrivmedel (bräns
len, smöroljor m m) av lämplig art

och i tillräckliga män gder sa mt dem
om säkra förvaringsutrymmen för
drivmedlen.
DEN 31 juli 1939 sluter flygför
valtningen ett betydelsefullt avtal i
frågan, tillkommet på dess initiativ,
med firma A Johnson & Co i Stock
holm. Firman åtager sig att därefter
vid sina anläggningar i Nynäshamn
tillverka högvärdig flygbenSin ur im
porterad råolja och att i bergcister
ner lagra 20000 kbm (20 miljoner
liter) flygbensin, motsvarande fyra
månaders beräknad krigsförbrukning
vid det då tida flygvapnet. Tidigare
bestämd kvantitet har varit blott
5000 kbm (5 miljoner liter), mot
sva rande en (1) krigsmånads behov.

F o r t s. föLjer i nästa nr av FLYC
VAPEN-NYTT.

FLYGVAPNET I
STATSVERKSPROPPEN ...
del för anställning av 28 civila vakt
män. Kassaavdelningarna vid vissa
förband föreslås förstärkas. Ekono
mipersonal tillkommer vid vissa stril
anläggning ar.
Sex beställningar för rustmästare
föreslås tillkomma i utbyte mot sam
ma antal överfurirsbeställningar, 110
beställningar för förste flygtekniker
i utbyte mot samma antal flygtek
nikerbeställningar och 16 beställ
ningar för flottiljpolis i Ao 13 mot
samma antal flottiljpolisbeställningar
i Ao 11.
LEDIGA LÖRDAGAR tillämpas i
mycket stor omfattning även under
vinterhalvåret inom den privata sek
torn av arbetsmarknaden, främst
inom
stockholmsområdet.
Stock
holms stad har övergått till femda
garsvecka l / l 1965. Civilministern
finner det påkallat att ompröva reg
lerna om arbetstidens förläggning för
personal som följer allmänna verks
stadgan eller motsvarande av Kungl
Maj:t utfärdade arbetstidsbestäm
mejser. Det är härvid fråga om ar
betstidens förläggning, inte om en
arbetstidsför kortn ing.
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HÄNT VID FLOTTILJERNA. HÄNT VI
GOTT OMDOME BLIR

NY AUTOMATPEJL

PREMIERAT
EN NY svampliknande silhuett
har vuxit upp invid TL-byggna

VID F 10 inträffade den 2 feb

den på F 3.
Detta är den nya automatpej
len, FMRP VIII. Tre provpejlar

ruari i år ett haveri med fpl 35 D.
Föraren hoppade och klarade sig.
Haverikommissionen var naturligt

har beställts av FV för att provas

vis intresserad av hur säkerhetsma
terielen fungerat och ville ha tag i

på F 1, F 3 och F 5.

stolen för undersökning. Stolen åter

Pejlen är av engelsk konstruk
tion och är avsevärt snabbare än

fanns

tidigare pejlar. Efter utprovningen

flygplanet

inte i omedelbar närhet av

kommer sannolikt flera pejlar att

plats. Ett organiserat

tillföras FV.
I själva "svampen" sitter pejl

"skallgång" planerades därför.

eller

förarens

tjänst på

landevis snabbt och därmed kan
len av konen under "svampen"
sitter drivmekanismen och därun
der sitter mottagare och manöver
organ.
Normalt fjärrmanövreras auto
matpejlen med en fjärrmanövre
rings ap

F3

parat
med in
dikator,
vilka på

F 3 har placerats i Ostgöta Kon

I princip kan man pejla samt
liga tre kanaler på samma tid,
som det tidigare tog att pej la på

Pejlen har tre fasta frekvenser
Indikatorn styres i princip av

till detta

med den saknade förarstolen.

en kanal pejlas å t gången.
För att mera exakt kunna av
läsa pejlvärdet, kan pejlstrecket
låsas på pejlat värde under 1-5
sek beroende på i förv äg inställ t
antal sek.
Så snart pejlen låst upp är den

heten kommer FMRP VIII sanno
ment till befintliga hjälpmedel för
trafikledningen.

utrustningen automatiskt, och i en
spalt på den mekaniska in dika

På F 3 avses den i första hand
vara till hjälp för radar- TL

torns skiva lyser då pejlstrecket.

Ostgöta Kontroll.

,-----------------~----------~
PR-OFFENSIV
vecklingsarbetet följs med utomordentligt intresse.
UTOVER den

högre

ansvariga

När

vade på Hallandsåsen för att jaga,
hittade han den saknade stolen och
även

huven.

Utan

att

röra

eller

flytta dem, tog han snabbt kontakt
med F 10, som, efter fotografering
på platsen, bärgade stol och huv.
FRÅGAN

klar för ny pejling.

syngonelement. Vid anrop pejlar

VID BRAVALLA

haveri till
fället, kände

han söndagen den 7 februari strö

likt att bli ett utmärkt komple

och tre mottagare.

F10

F 10 vid

enbart en kanal. Dock kan endast

I och med den ökade pejlhastig

troll.

med

Vpl Alf Gunnarsson, som var

antennerna, vilka roterar förhål
ge snabba pejl värden. I övre de

nedslags

letande

OM

"hittelön",

eller

snarare premiering för visat gott om
döme,

togs

upp

av

CF 10. Saab

som också är intresserad i frågan,
skänkte en

modell

av

Draken att

överlämnas till upphittaren, som un
der tiden hunnit rycka ut. Den 20
februari

framförde

CF 10,

överste

Ian Iacobi, sitt tack för visat gott
omdöme

och

överlämnade

Saab:s

tre v liga presen t.
rande av studiebesök. Sålunda har

ATT V ARA utrustad med landets

ledningen finns det emellertid också

under enbart en fyraveckorsperiod

modernaste krigsflygplan typ är för

andra, som önskar information om

flottiljen haft visit av FBTS, Arme

en flottilj och dess personal naturligt

vad

som

händer

inom

flottiljens

linjens

Allmänna Kurs

vid MHS,

förknippat med utomordentligt sti

hank och stör. Med anledning härav

Flyglinjens Allmänna Kurs vid MHS,

mulerande arbetsuppgifter av såväl

bedrives vid F 13

avgångsklasserna vid Norrköpings
läroverk samt flygfältsingenjörer vid

materiell som flygteknisk och tak
tisk art.
Direktiv för

F 13

verksamhet

stort erhålles från flygstaben och
tredje eskadern, och varje fas i ut

20

en

ganska

om

fattande PR-

F13

verksamhet,
vilken
inkluderar
bl a arrange-

E 3. Därutöver har utländska besök,
ett amerikanskt och ett norskt, före
kommit.
Det amerikanska besöket Vilr av

HÄNT VID FLOTTILJERNA· HÄNT VI
OSTERRiKISI{A FLYGARE

FLYGFALTSINGENJORER

NY GIV VID F 17 GER

GASTADE MALMEN

"INVADERADE" F 13

FV GOODWILL I TV

ONSDAGEN DEN 20 januari be
söktes F 3 av nio företrädare för det

INTRESSERADE flygfältsingenjö
rer inom E 3 inkallades av CE 3 till

I SAMARBETE mellan pressen
och flygvapnet har våra flottiljers

österrikiska flygvapnet. Gruppen,
som leddes av Oberstleutnant Jo
h ann Gamringer, chef för flygskolan
i Zeltweg, omfattade i övrigt fly
gande personal, fem man och mark
personal, tre man.

frivillig tjänstgöring vid F 13 tiden
29/1-30/ 1 1965. Styrelsen inom E 3
flygfältsingenjörernas förening hade
dessförinnan undersökt om intresse

pressofficerare och fotografer på se
nare tid allt mer uppmärksammats.
Dessa herra r får t ex gå på kurs för
att lära sig hur de bäst skall till
godose pressen med aktuellt mate
rial. Den förbättrade PR-tjänsten
kommer, får man antaga, i första

Gruppen hade kommit till Saab
i linköping

fanns hos medlemm arna för en
tjänstgöring av detta slag.
Och intresse fanns' Anslutningen
blev nära hundraprocentig.

dagarna
inn an för
att hä mta
ytterligare
fem skolflygplan, Saab Safir.

F3

PROGRAMMET omfattade först
en demonstration av fpl 35 D. Ingen
jörerna fick även se dessa flygplan
i samband med klargöring i "fram
om" och imponerades sedan över

Till det österrikiska flygvapnet
har hittills beställts tjugofyra Safi
rer. Elva har tidigare levererats, var
av tio är placerade på flygskolan i
Zeltweg och en på flygbasen i Graz.

planets otroliga manövrerbarhet
luften.
Med dessa intryck av flygfält och
flygplan på näthinnan sattes man på
skolbänken för att få veta mer om

Genom Osterrikes tidigare köp av
J 29 föll det sig ganska naturligt,
att gruppen önskade besöka F 3, som
är utrustad med detta flygplan.

den organisation som fordras för att
i fred och krig hålla dessa flygande
vidunder i luften. CE 3 informerade
översiktligt och klart om luftför

TJANSTEFORRATTANDE flottilj
chefen, major Fritz Crona, tog emot
gästerna och gav en redogörelse för
en jaktflottiljs organisation, utbild
ningsprogram o s v. Sedan gjorde

svarets
utveckling
inom E 3.
I andra
utmärkta
föredrag informerades om principer

gästerna en rundvandring med besök
på tillsynsverkstaden , Ostgöta Kon
troll o s v. Visningen avslutades med
filmen " 50 års militärflyg".
inofficiell karaktär och ägde rum
den 27 januari, varvid flyggeneralen
G P Disoway, åtföljd av överste
Gibbons, USAF Europe, amerikanske
flygattachen m fl, visades flygplan
35 D och fältmässig klargöring aven
rote efter landning.
VID DET NORSKA besöket den
februari gästades flottiljen av
norska försvarets högskola med ge
neralm ajo r Rolstad i spetsen. Pro
grammet var i stort det samma som
vid det amerikanska besöket.
2

F13

na för flygbasernas utformning och
ändringar i basorganisation. Framför
allt gladde det att höra vilken vikt
flygvapnet numera fäster vid flyg
fältsingenjörens insats för utbyggnad
och underhåll av flygbaserna.
VISSA ERFARENHETER från mob
övningen vid F 16 förmedlades. Bland
värdefulla synpunkter som framkom
kan följande nämnas. Flygfältsingen
jörerna borde varje å r vara med och
granska maskin tilldelningarna. Flyg
fältsingenjörerna b orde även gå ige
nom
personalförtecknin ge n
och
orientera sig om personalens yrkes
farenhet för att genom lämplig pla
cering bättre dra nytta av dess kun
nande. Vidare borde ma terialleve-

hand lokalpressen till godo. Detta
innebär att en del mindre men än
dock pärlor av riksintresse kommer
att gå den stora allmänheten förbi.
En möjlighet att få fram reportage
av allmänt intresse från vår verk
samhet, nyheter medan de fortfaran
de är nyheter, är att förmedla dem
via TV.
En som har insett detta massme
diums förtjänster är flottiljfotogra
fen Rune Hedgren vid F 17. Han har

Forts. sid.
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rantörerna besökas och förrådsplat
serna inspekteras samt tids- och ar
betsplanerna granskas speciellt
med avseende på tidsförloppet vid
leveranser av ma terial och maskiner.
Slutligen framhölls att arbetsplaner
na kontinuerligt måste följas upp
och erforderliga ändringar och ti1l
lägg göras för att handlingarna skall
vara dagsaktuella.
Fyra filmer visades som tillsam
mans med muntlig information gav
en god inblick i såväl aktuella flyg
tekniska frågor som i sättet för ut
förande av flygfälts- och vägarbe
ten.
pA PROGRAMMET stod även
årsmötet för E 3 flygfältsingenjörs
förening. Information beträffande
flygfältsingenjörernas fram tida tjäns
teförh ållanden lämnades. Styrelsen
omvaldes. N äm nas må även den i
alla avseenden - materiellt såväl
som trivselmässigt - givande sam
varon på kvällen den 29:e.
21

AV -

HÄNT VID FLOTTILJERNA
vid ett anta l ti ll fä llen levererat bi
drag ti ll Sveriges Radio-TV, vilka
sänts i bl a Aktuell t. Tema t har
varierat, allt från säkerhetsövningar
i fjällen och värnpliktsutbildning till
inrikesflygets utnyttjande av flyg
vapnets

F 17

flygplatser
och di skus
sionen om
trafikledare
på Prec isio n Approach R adar (PAR).
Sveriges Rad ios oc h flygvap nets in
ställning till denna verksamhet har
varit mycket positiv. Sverige s Radio
TV tar gärna emot bidrag av riks
in tresse och flygvapnet noterar PR 
värdet med tillfredsställelse .
G IVET VIS KAN en sådan verk
samhet som den fotograf Hedgren
bedriver inte ske utan eget ekono
miskt offer. Den utrustning som
krävs för att göra T V-film är foto
graf Hedgrens privata , och är b åde
dyr och komp licerad . BI a har foto
graf H edgren byggt om sin band
spelare och förse tt den med syn kro 
niseringsanordning
för
b ild/ ljud.
Dessu tom har fo tograf Hedgren del
tagit i en av Sveriges Radio-TV an

kilometer - ku n de de med lugn för
tröstan se fram emot en effek tiv are
snöröj n ing i framti den I
EFTER ETT KRAFTIGT snöfall
" rycker" ett antal S 29:or ut från
F 21 för att flygfotografera stadsbe
byggelsen , eller på fackspråk: ut
föra fotogrammetrisk mätning, d v s

F 21

flygfoton
som ger
topografiska
besked. M ed

ledning av
dessa fo ton - i skala 1 :1000 - kan
Luleå stad redan på ett tidig t sta 
dium förbereda en effek ti vare snö
röj ning med utgå ngspunkt frå n den
nya stadsplanen.
De tta måste vara ett initiativ som
in te endast uppskattas på kommu
n al t hå ll utan även av ska t tebeta 
larna; varje år kostar näml igen snö
röjn inge n i Luleå stad ca 800 000
kronor!
OM D ET NU räcker med det i år
- Norrbotten har inte på tio år haft
så mycket snÖ som denna vinter,
sägs det. Snöfall om ca so cm per
dygn hör inte till ovanli gheterna .

familjär benämning . ..

är helt aktuellt. Det är bara så att
instruktören har sett bilderna många
hundra gånger och smånin gom upp
täckt fler och fler fe l; ti ll slut ser
han intet annat. M en för eleven, som
ser filmen för första gå nge n, är det
nytt och högaktuellt.

•

Kom med ideuppslag!

Aven filmer som är helt moder na
kan råka ut för detta . Läraren har
sett fi lmen så många gånger att han
är helt utled på de n.
FlLMDETALJEN arbe tar i treårs
perioder. Man infordrar förs lag och
önskemål om utbildningsfilmer och
bildserier. Svårigheterna att få fram
idegivare har alltid varit stora. Ideer
finna kanske hos många, men man
dara sig för att föra dem vidare.
Arbetsbördan räcker till ändå.
Filmde taljen behöver emellertid
ofta ideer och uppslag för att kun n a
täcka behoven vid all utbildning.
Ingen idegivare behöver skriva film
manuskript ; ideerna tas om hand av
kunnigt folk . En enkel disposition
sänd t ill filmofficeren FS / U är till en
början allt som behövs.
DROJ INTE med förslagen I
(För detaljer se Fo A 8/61 .)

Fo rts på nästa sida

ordnad k lippkurs fö r att lättare kun
na motsvara de krav som samarbetet
med Sveriges Radio-TV ställer. Med
tanke på det goda resultat man er
hållit manar exemplet till efterföljd I

SNOROJNING I LULEA
"KLARAS" AV F 21 -TUNNOR!
VAD DRAR ni för slutsats av
snöröjning och ett jetp lan på 1000
meters höjd? Ingen - törs vi fö r
moda . ..
Associationen har praktisk grund.
Efter förslag från Statens Institut för
Byggnadsforsk ning (Norrlandskonto
ret i Umeå ) har nämligen ett unikt
samarbete mellan institutet och F 21
i Luleå utvecklat sig. När luleborna
under febru ari vid täta tillfä llen
kunde se "Flygande tun nor" susa
över deras stad på en höjd aven
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s"

En ny en het bland AV-h jii lp me dl en är den
7, id l'o- b al1ds pelaren, med vilken
m a n samtidig t ka n ta I' J' P s.ll'äl /iu d s om bild, )(1 ma g r/ eti sk tape Ett exemplar,
se bilde n, h a r kö t· ;e l/o m fly 'fö rvn ltl1 ill ge l/ ; I.Jel Iyp utprov as nu av fi/mdetalfen.

.. . på ny toppedagog
•

Automatkarbin 4: två vapen i ett!

FV

AV dåligt utnyttjat

Hur används

nu

de

audiovisuella

D

hjälpmedlen ? Utnyttjas de till fullo?
Knappast. Många faktorer spelar in.
Ofta glömmer man att komplettera
filmkatalogerna; nyheterna når där
för inte fram. Spridning av personal
gör det svårt att övervaka informa
tionen. Helst skulle man se att all
personal kunde samlas en gång i
månaden på sin flottilj, där nyhe
terna kunde presenteras, både nya
audiovisuella hjälpmedel och nya
publikationer.

•

D
O

försvarets fabriksverks anläggningar
i Eskilstuna, Carl Gustaf Stads Ge
värsfaktori. Genom samarbete och
gemensam ins ats av de sam lade re
surserna har man lyckats få en order
på karbiner för 40 miljoner kronor.
En mindre del av vapnen kommer
emellertid att framställas hos nämn
da Heckler & Koch. Huvudansvaret
för anskaffningarna ligger hos ar
men; samråd har skett med de öv

minut patronvis och 100 skott/
minut automatvis eld;
lätt hanterbart: låg vikt (vikten
endast 5,1 kg laddat, dvs ~ kg
tyngre än laddad kpist) , inga ut
skjutande delar och endast en
meter lång t;
pipan klarar, med väl tilltagen
säkerhetsmarginal,
ca
12000
skott;
lättreparabel
fält: delar av
pressad plåt och hårdplast, lika
lätt utbytbara som på kpisten;

riga försvarsgrenarna.
Leveran ser till armen påbörjas
i slutet av 1965 och man räknar
med a tt sätta igång trupputbildning
med automatkarbinen i början av
1966. övriga försvarsgrenar får sina
vapen något senare.
CHR1STER EKBOM

O
O
O

lågt pris;
magasin om 20 skott;
möjlighet att montera bajonett.
AUTOMATKARBIN 4 kommer
fcireträdesvis att tillverkas på licen s
hos Husqvarna Vapenfabriks AB och

TV-bandspelare senaste nytt

Utvecklingen går snabbt framåt inom
alla områden, men frågan är om den
inte går snabbas t inom utbildnings
verksamheten. Steget mellan den
enkla trådbandspelaren för 12-15 år
sedan och da gens videobandspelare
är enormt. Vad vi har för materiel
att utbilda folk med i framtiden är
väl svårt att fcirutspå i dag. för
flygvapnets del gäller det att fö lja
med i utvecklingen efter bästa för
måga.

•

NAGRA KARAKTARISTISKA DATA
Data

Vapnets vikt med fullt mag kg
Vapnets längd cm
Kaliber mm
Antal skot t i magasin et
Patron.ens vikt gram
Siktets gradering m

I

Kpist m/45
4,6
81
9

36
12
100-300

I

Ag m /42

I

Ak 4

4,9
122
6,5
10
23
100-700

5,1
105
7,62
20
24
200,400,500,600

30
-

60
100

Datamaskin ...

Praktisk eldhastighet:
patronvis eld skott/ min
automa tisk eld skott/min

2. genom sim uleringar tvingas man

Klart Svea . ..

Dilemma .. .

de och flexibla in terfonnät, som upp
rättats för direkta, selektiva talför
bindelser mellan samtliga berörda
arbetsplatser vid trafikledningsorga
nen på Arlanda, Bromma, Tullinge,
Barkarby, Uppsala och Radar O st.
Detta förbindelsenät får av görande
betydelse för den samordning, som
är nödvändig för att en säker trafik
ledning skall kunna kombine ras med
maximal, operativ frihet för militär
flygverksamhet inom Stockholms
terminalområde.
C-A JOHANSSON

toppmännen i hopslagna företag och
en atmosfär av olust och misstro i
relationerna mellan industrin och
flygministeriet.

lära sig mera om såväl systemet
i dess helhet SOm dess delar och
man kan därigenom åstadkomma
en förbättring av systemlösningen,
3. genom simuleringar kan man bli
uppmärk sam mad på problem som
ännu inte existerar men SOm se
n are kommer att bli allvarliga, om
lämpliga motåtgärder inte vidtas,
4 . de risker och fördelar som är för
enade med olika systemlösningar
kan ges kvantitativa värden.
OPTIMERING

j

matematisk me

!

60
150

ning kan sällan komma i fråga vid
praktiska problem, främst på grund

1-.--------------

av att man inte behärskar optime
ringskri terierna och a tt man sällan
kan variera ingående parametrar
kontinuerligt. Vad man gör är sna
rare en värdering och betygss ä ttning
av olika alternativ än en optimering.
Optimeringsmetoden är alltså gans

ka primitiv. Metoden leder dock till
resultat som bedöms vara överlägsna
dem som nås med andra praktiskt
användbara metoder. Man når en
kvantitativ optimering i stället för
den kvalitativa optimering som är
möjlig med övriga metoder.

Vill man summ era en slutsats,
måste denna bli, att kritiken mot
bristerna i. den engelska militärflyg
politiken i ringa eller in-gen grad
kan tillämpas vare sig på det i
Sveri ge tilläm pade, helt annorlunda
systemet, eller på våra mycket mer
begränsade försvarsproblem. Sna
rare vore det anledn in g för engels
männen, då de nu beträder refor
mernas

väg,

att

snegla

på

det

svenska systemet i stället för alt
s tirra sig blinda på det amerikans
ka. Ett par engelska tidningar har
också dragit just denna slutsats.

K A LARSSON
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FLYGMETEOROLOGEN

.............

VÄDERSpAMÄNNENS
flottiljerna har

1:a pris
ALLA T ALAR om vädret, men
Så lär Mark Twain en gång ha
yttrat sig - men det var först ås före
tid.

Att

våra

flygmeteorologer verk ligen gör nå
got å t vädret kan vi förvissa oss om
på våra sena ste tävlingsbilder, d är
mottot ju var Flygmeteorologen.

--------------------------.
KURIOSAKABINETTET är även
denna gång väl representerat, och på
ett fyndigt sä tt. Orkanen Diana
har svept fram över F 9. Styrbjörn
Eriksson fångade in henne på en
radarskärm, väl under kontroll av
operatören!
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juryns

på
åsikt

mönster "fånga in" föraren och me
teorologen.

Förarens

samma:tbitna

bäst skildrats av Rune Hedgren på

ansikte ger nerv åt bilden, som i ett

F 17,

nötskal ger en god del av väderleks

som

genom

glasrutan

med

prognosen låtit isobarernas ojämna

ingen gör något å t det.

flygmeteorologernas

enligt

UV

tjänstEn. Vinnande bild.

C-130E Hereules
till flygvapnet
I DECEMBER i fjol beslöt rege
ringen att flygvapnet tillsammans
med armen skulle tilldelas erforder
liga medel för att tills vidare hyra
ett exemplar av flygplantypen C-l30
E Hercules från Lockheed-Georgia
Company i USA.
FLYGPLANET, som i ol ika versio
ner ingår i tio utländska f lygvapen i
mer än 750 exemplar, ha r mer än en
och en halv miljon f lygtimmar bak
om sig. Den version som nu ska ll
prövas av försvaret är E-versionen,
utrustad med fyra Allison-motorer
om
vardera
4.050
hästkrafter.
Marschfarten är nära 500 km / tim;
start- och landningssträckan är ca
500 meter med en flygvikt om 45
50 ton.
MED EN maximilast
ton flyger HerCLdes en
mer än 4.000 km utan
ning. Som exempel kan

av över 20
sträcka på
mellanland
nämnas, att

ett transportföretag sträckan Malmö
-Kiruna-Malmö med full la st på
ena sträckan och 30 minuters uppe
håll i Kiruna kan utföras på mindre
än sex timmar. Ingen tankning krävs

HMM••.
Att en meteClrolog kan ha det be
svärligt med prognosen framgår till
sist av Styrbjörn Erikssons (F 9) fundersamme tärningskastare . .

e Flygteknikern
blir mottot för nästa avsn itt i foto
tävlingen. Mottot omsluter alla kate
gorier av flygtekniker, alltså flyg
plan-, va pen- och el-tekniker.
Beträffande tävlingsreglerna v g se
nr 2 /64 av Flygvapen-Ny tt . Tävlings
tiden utgår denna gång den 31 maj,
då bild bidrag sen ast ska ll vara in-

under färden. Företag i FN-tjänst till
exempe lvis Nicosia kan utföras utan
mellanland n ing på en flygtid under
å tta timmar.
HERCULES, som kostar ca 12 mil
joner kr, kommer under hyrestiden
alt geno mgå noggranna tjänsteprov.
Vid ev framtida köp dras det erlagd a
hyresbeloppet av köpesumman.

sända till FS/Press. Lycka till I

------~~----~-----------------~
TILL VARA LASARE :
• BIDRAG FRÅN flyg vapnets alla
personalkategorier är välkomna.

*
• ÅTERGIVANDE av innehållet i
Flygvapen-Nytt medgives - källan
bör i så fall anges.

Redaktionen
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S

lask, snö och is brukar o rsaka be

svä rligheter v id
Detta

framgår

flygning

på v interba s.

inte minst av driftstör

ningsrapporter av fö ljande typ :
~

"Gled av taxibanan under utkör
ning. Ingen styrverkan och ingen
bromsverkan
ända

29.

i

krölten

Vänster

vid

ban

landställsben

sjönk igenom och vänster ving
spets gick mot en snövall".
~

"Hamnade

i nätet i landningen.

Satte fpl med normalfart ca 300
m

in

på

släppte

banan,

ner

AD-bromsade,

nosen

vid

ca

125

km /t och började försiktigt bromsa
med hjulbromsarna. Ingen märk
bar verkan, broms trycket normalt.
Gick in i nätet med ca 25 kmit".
~

"Kunde ej

hålla

kursen

i land

ningen. Gled av banan åt höger.
Fpl bromsades upp efter ca 100
m rullning i snön . Sidvind från
vänster. Inga skador vad jag kun
de se ".
~

-

"Kanade i svängen in på parke
ringsplatsen och kolliderade med

EN STARTRISK

höger vingspets med en rulltank.
Buckla i vingen " .
~

"Fick motorstopp i starten p g a
att motorn sög in snöslask och
smältvatten. Lyckades stanna på
banan".

~

"Punkterade
bromsning.

landningen
50

%

is

på

vid

banan,

fläckvis" .
~

"Felbedömde höjden i utflytning
en

och satte fpl

från ca

2 m.

Svårt bedöma höjden minus ba
nan p g a obrutet nysnötäcke" .

-~

Snöslungan är ett effektivt hj ölpme del
mot hindrande snö på banorna . Se bara
till aU den tas i bruk redan vid först a
flingans fall och avbryt ej snöröjningen
förrän det slutat snöa eller fö rs t då
mer snö ej finns på banorna. Dett a
låter självklart men slarv me d utfö
randet kan få ödesdigra kon se kvenser .

Varje någ or lunda ru tinera d fö rare kim
ner til l hände lser av det har slaget oc h

varras av att nosh ju le t li kso m grä ve r ner

strec k an ökar med ca 20-25 %, v ilket
kan v ara kri ti skt vid max startvikt. Där

skulle kunna komplettera uppräkningen

sig. v arv id snön p acka r sig oc h torna r
upp fram fö r de t. Detta medför också att

med ytterligare typexempe l. Alla har i
minskade sä
regel ett ge men sam t -

momentet, som skall öve rv in nas av höjd 
rodret i samband med att ff v ill höj a no

till kom mer risken för störn ingar genom
den snö som kastas upp De t har in
träffat att sådan snö förhindrat full in

kerhetsmarginaler vid
sommarförhållanden.

med

sen. blir stort, i extrema fall så stort att
höjdroderverkan inte racker till . I andra

fall ning av startkla ff oc h lands tälls luckor
elle r t o m hamnat i lintrumm o r med trög

Under senare år har man på flera håll

fall kan det inträffa. att noshjulet med

het i manövrerorg an och styrsvårig he:er

uppm arksammat de o lägenheter som våt
snö , kramsnö . kan s tall a till med för

ett kraftigt ryck lossnat ur s nöns g repp.
varefter fpl lätt hamn ar i ett för noshögt

som fö ljd .

jämförelse

start ande f ly gp lan . För äld re fl yg planty

lage med stora risker för överstegring av

Nagra närm are undersökningar röran

per kunde den va ra besv ärande hal I
landningarn a. medan den för moderna

v in gen som fö ljd . Det har också hänt, att
den vå ta snön sprutat upp i landställs

de kramsnöns inverkan vid start med
moderna jakt- oc h att ackf lyg plan lär inte

jetflygplan med nosstä ll Inverkar mest
störande
starterna, Störningarna ar

sc hak t oc h andra hålrum och se nare
frus it till ell er in i luftint agen med mi n

ha utför ts. I ett försök att applicera de
erfa renheter som erhållits vid försök

kan ske mest påtag liga för tung a t rans
portflygplan men har också betydelse
för stridsf lygp lan.

skad motoreffekt so m fö ljd .

med tyngre le tfl ygp lan på fl ygp lan som
C F 101 B och C F 104 anger en sk r ibent
i den kanadensiska fl ygsäke rhetstidskrif

Den vå ta kramsnön kan inverka på
flera o lik a sätt. Bromseffekten gör att
startru ll sträcka n ökar. V id djup snö kan
r ullm o tstå ndet b li så s tort att motorn ej
orkar ge fpllättningsfa rt. Mo tstånde t för-
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Halv tum -

gränsvärdet

ten " Flight Com men t " bl a följande rikt
linjer.

Vissa civila flygbol ag till åter icke s tart
om lagret av kram snö öve rs t iger e n halv
tum. Kramsnöns bromsande effell ! vid en
halv tums tjocklek inneb är att startru ll

Hogklassiga jetflygplan med nosst äll
är kän s lig are för kramsnö än långsam
mare propellerflygplan på grund av det

VINTERCHECKLISTA

ökade " kramsnömotståndet", Detta mot
stånd varierar med snödjupet och kva
draten på hastigheten , Kramsnö på en
tum eller mindre kan göra en start ris
kabel, Vid en start i mer än en tum
kramsnö sku ll e startrullsträckan kunna
bli dubbelt så lång som på ren bana ,

fpioch fryser, Mest utsatta härvidlag är
bl a hjul, hjulhus och klaff ,

Haverlr,lskerna ökar 'under vintern 'p g e vilder
lekens ' större otjänlighet för ',flygtjänst. Or
den
,kanadensiskE!
flygsäkei'hetstldskriften
"Flight Comment" ' har följande föreskrifter
saxats, De är mer, avpassade ~för transport~
flygplan~- men har även Intresse för andra
flygföra~e ,
"

FURE START
•

Kom ihåg

•
•

Slask, snö och is kräver extra omsorg
om materielen,

•

Om det är nödvändigt att starta på en
bana täckt av kramsnö, bör noshjulet
lyftas så tidigt som möjligt.

Halkan fordrar särsk ild försikt ighet

De svåraste störningarna av kramsnö
kan orsakas av snö som sprutar in i

Var noga med snöröjningen, i synner
het när snön är vattenrik och tung, •

•

Kontr211era på nYtt styrorganen
rodren
fria, fulla utslag"
Se till att aktuella IAL,kort är med
Kontrollera inställnlngen av' navigerinl/s
"
hjälpmeCllen
Kontrollera att flyginstrumenteit är Instält~a
för st~rt
Konirollera alt slartdeta är beräknade för
föreliggande förhållanden

VID START
• Ge i'l.te motorer,na för mycket gas
• Kontrollera nosstYrningen efter ' lättning 'för
ev tecken på frysning
• Ma~Övrera vingklaffar och [andställ
• Anvä,nd, radion först när 6~ kan ske utan
risk '

UNDER MARSCHFLYGNING
•
•

Ma,\~vrera styrorga'n
jämna" mellanrum
Glv ,\ägesrapporter

och

trimroder

med
''': ,

VID INFLYGNING
•

Inhä'mta data om väder, landningsbana,
temgeratur och bromsverkan
• Kontrollera lan~~i(lgsdata f~r föreligga'npe
~
'-,
situation
'

• Orie ntera besättningen om ', inflygningen"
'
•
• Gör , ren vindruian
• Be9ä~ orientering från tornet , om ev hintler
• Konitollera alia höjdmätare , "
'.
• Låt andre-Pilote/) 'fortlöpande, ange höjden
under planen

VID LANDNING
•
•

PARK~RlNG

•

"

Ställ" In landnUlgsklaffarna ,så att de , ej
;
skad~s av snösla'sk el dyl
Använd reverseringen med bästa omdöme

OCH JASNING

,

Använd

alltid ,mekanikerbjalp vid ving
spets~ärna vid trf!Oga passage'r,
marken
• Kör långsamt oCh förs i ktigt
• Utför oljeutspädning endast vid behov ',
• Kontrollera att bromsklossarna är på pl;!t!;
• Lossa parkerlng~bromsarna- s6 att de
ej fryser fast

på
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nom synen från instrumentbrädan. MEN ,

När man vill förklara männniskans förmåga att rätt bedöma sitt
läge i rummet tillgriper man ofta jämförelsen med en datamaskin ,
som samlar information från skilda håll och bearbetar dessa en
ligt ett visst program. Hos människan erhålls dessa informationer
genom tre förmedlingskanaler, nämligen ögonen, de rörelseupp 
fattande organen i innerörat samt det s k posturala-kinestetiska
sinnet (som förmedlar tryck-, berörings- spännings och sträckin
tryck). Förm ågan att bevara jämvikten och förmågan att orientera
sig i rummet är beroende av sinnesförnimmelser från dessa kom
ponenter .

för säker instrumentflyf:j ning är det
väsent lig

betydelse

att

lita

på

a 'l

instru

mentinformati one n.

Det förrädiska innerörat

Balanssinnet framkallar mer än något an
nat sinne "lägesförvirring" under instru
mentflygning .

Innerörats

jämviktsorgan

består av tre hal vci rkelformade kanaler,

o

båggångarna, som är anslutna till en säck.
Den
m man

binder för

ögonen

sis tnämnda

är

fy lld

med

vätska

på en

ferenspun kt kan ögonen i viss mån ange

som Cir kulerar genom he la systemet. De

människa, kommer ho n att finna det svå

aven flygningens hastighet och r iktning .

små

rakt. Under instrumentflygning har man

förgreningarna

av

balansnerven ,

som stimuleras av olika tryc k orsakade

rare att stå och nästan omöjligt att gå
Under

instrumentfl yg ning

ersätts

de

av strömningar hos vätskan (till följd av

inte tillgång till de yttre synreferenser

fasta referenspunkterna utanför fpl av den

tröghetsprincipen)

som eljest hj älper ff att bevara jämvikt

information

bankningar,

och orienter ingsförmåga. Under normala

Ogonen förmedlar denna information på

Innerörat är tyvä rr mycke t otillförlitl igt

förhållanden

sväng

ett till förlitligt sätt, men andra s innesin

under instrumentfl yg ning , darför att orga

och gir, stign ing och sjunkning, förutsatt

tryc k kan utöva ett starkt vilse ledande

net inte kan skilja mellan centrifugalkraft

att var iationern a i förh ållan de till plan

inflytande. Detta kan ske i så hög grad

och ty ngdk ra ft , eller kombinationen av

flykt är tillräckligt stora. Genom obser
vation av läget i förhållande till fast re

att stor självövervinnelse krävs för att
lita på den information som erhålls ge

dessa två krafter. Av denna anledning
kan det ofta uppstå "tolknin gssvå righe
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reg is trer ar

ögonen

som

instrumenten

lam nar.

registrerar

kaningar

och

svängar,
glidningar

Det engelska ordet "disorientation "
betecknar bl a den grupp av felaktiga
sinnesintryck och förnimmelser fly
gande personal kan utsättas för un

av 1. flygläk U. Brandt

der flygning. För att förväxling icke
skall uppstå med den vanligaste
svenska

översättningen,

desoriente

ring = förlorad geografisk oriente
ring , benämnes de fysiologiska feno
menen d i s orientering.

tryck på huden och spänning i muskler
na känner individen graden och karak
tären av den fysiska kontakten med om
givningen Jämn belastning på t ex fot
sulan ger intryck av lodrätt stående. Ff
kan få lägesinformationer genom den re
lativa

belastningen

av

sittpartiet

och

kroppsområden belägna under fastbind
ningsanordningarna. Tryck- och spän
ningsimpulserna ger ingalunda alltid en
korrekt information. Centrifugalkraft och
acceleration kan sålunda utlösa felaktiga
intryck av stigning , sjunkning eller lut-

ning (precis motsatt håll gentemot verk
lig lutning).

Villor inget ovanligt
Under instrumentflygning kan varje ff
råka ut för sinnesvillor. Genom insikt
rörande dessa fenomens uppkomstsätt
torde uppstående risker kunna elimine
ras effektivt. Praktiskt taget varje sinnes
villa kan framgångsrikt undertryckas, om
man sätter all sin tillit till instrumenten.

-~

ter";

riktningen

hos

den

resulterande

kraften kan uppfattas som "tyngdkrafts
ri ktningen" .
Jämviktsorganets bristfälligheter yttrar
sig även på andra sätt. Sinnet ifråga
signalerar hastighetsförändringar, men
tiger still då hastigheten är konstant.
Detta gäller både vid positiva och nega
tiva accelerationer i fpl flygriktning och
i rollplanet. Vidare ger det ingen upplys
ning alls om vridning vid lågvinkelhastig
het. Den kan t o m ge en uppfattning av
vridning åt motsatt håll om vridningen
plötsligt upphör.
Balanssinnets

välanpassade

funktion

övergår till fullständig otillförlitlighet vid
instrumentflygning och kan därför vara
en källa t ill obehagliga överraskningar.
Det är därför viktigt att känna jämvikts
organets begränsningar så att dess be
drägliga signaler kan värderas på rätt
sätt.
Att " flyga på känslan" ansågs förut
vara ett åtråvärt mål för varje ff Genom

Fig. 1. Felaktig uppfattning av längdlutnlngen. Efter en utdragen, brant stigning och övergång
till planflykt kan H få en illusion av dykning. A) En brant stigning uppfattas till en början
genom den bakåt riktade kraften och förnimmes genom ökad tonus i buk- och halsmuskler
samt tryck av stolen mot rygg och säte. B) Efter en stunds stigning med relativt konstant has
tighet inga nya impulser från jämviktsorgan, muskel- och hudsinne = "huddövhel". StIgnIngs
känslan avtrubbad (=0). e) Felkorrigering av den skenbara dykningen (=stignlngl. som kan
leda till vikning.
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Fig. 2. Felaktig uppfattning av längdlutnlng.
Efter utdragen, brant dykning och övergång
till planflykt kan fl fä en illusion av stigning.
A) Efter en stunds dykning med relativt kon

~\

stant acceleration inga nya impulser från jäm
viktsorgan, muskel· och hudsinne = "sinnes

dövhet".

Dykningskänslan

avtrubbad

(=0).

B)

Ändring av rörelseriktningen till planflykt =
illusion av stigning. e) Felkorrigering av den
skenbara stigningen

=

åter dykning.

Nu sf(ger

lOJ

bes/dmt.'
A.

Synvillor kan ha
försöker

flyga

orsak i att man

Sin

på yttre

referenser,

då

Mil . (Flg 4.)

Sker den inledande sid

lutningsmanövern

något hastigare

med

flygförhållandena kräver att man flyger

återg ång under gränsvärdet, blir det den

på instrument. En lutande molnvägg kan

se nare manövern, som inte registreras.

skapa en känsla av sidlutning, därför att

Ff b ibehåller känslan av !utnlng, trots att

man har en tendens att tro att den upp

fpl i själva verket åter gått till att ligga

fattade

rätt på vingarna.

molnkonturen

är

parallell

med

Horisontell flygning.

horisonten. På motsvarande sätt kan re
flekterat ljus mot huven ge intryck av

Centrifugalkraftens inverkan

skarp lutning eller rent av flygning på
rygg.

Att

instrumentens

korrekta

8.

hori

sontangivelse lämnar en avvikande upp

Vid upptagning är centrifugalkraften rik

lysning

tad fra n huvud till säte och vid kanande

kan

då verka

förvirrande

och

temporärt nedsätta den för god instru

sväng mot yttervingen. Varje sådan man

mentflygning

över kan ge upphov till säregna förnim

erforderliga

uppmärksam

hetsfördelningen. Lita dock alltid på in

melser;

strumenten l

som "bankning" åt endera sidan (Fig 5)

en

upptagning

kan

Ja.!! hc/n.jEJ
få vans/er
v/~e!

uppfattas

och en kanande sväng åt höger kan tol
De "kombinerade" sinnesvillorna har
många varianter.

Några av dessa har

kas som "glidande svang at vänster". En
hård

bankning

kan

ge

upphov

till

en

emellertid ständig aktualitet, i synnerhet

känsla av upptagning efter dykning etc.

för den mindre erfarne ff och förtjänar

Sådana feltolkningar kan ge upphov till

därför en repetition.

att fpl hamnar i stortspiral.

c
Efter en lång stigning kan övergång

Särskilt

uttalad

blir

om ff under en upptagning eller sväng

melse, som i sin tur kan föranleda ff att

lutar huvudet. Resultatet kan bil en käns

onödigtvis

intagande av plan

la av att fpl kommit i kraftig bankning,

flyktläge. (Fig 1.) På motsvarande sätt

även sa sentationella felintryck som roll
och spinn har föreko mm it. Sådan vilse

fördröja

kan upptagningen efter en lån g dykning
framkalla en förnimmelse av overgang till

ledande sinnesinformation kan

stigning.

i rollplanet

vid felbedömd landning med pådrag och

kan föranleda olika sinnesförnimmelser.

stigning under vilken ff tittar bakåt mot

Om rörelsen sker mycket långsamt och

fältet, efter skjutning och bombfällning

under

(Fig

2.)

Vridning

gränsvärdet

tröskelvärde,

för

bagg ån garnas

registreras den

inte alls.

vinge

.~

..; Jnslrumcnl(c/?

disorienteringen

till planflykt framkalla en dykningsförnim

JaJ kansvöro;xl
alf jO.J lorl/arande
!J;lnJcr td va"nskr

erhållas

då ff vänder sig om för att iaktta vapen
verkan, då ff ser ner i sitsen för att av

Fig. 3. Felaktig uppfattning av sidlutningen. Vid
tippningen (B) överskrides tröskelvärdet (0,5°/
sek 2) sidlutningen åt vänster registreras
(statiska organet). Ätergängen till planflykt (C)
har skett omärkligt enär tröskelvärdet inte nåtts
och förnimms ej. Ff tror sig fortfarande hänga

(Fig 3.) Om ff därefter korrigerar efter

läsa instrument ell er manövrera reglage

instrumenthorisonten

på

etc. Sam ma sensationer kan inträffa utan

på vänster vinge och frestas rätta upp fpl, med
påföljd att det kommer att hänga pä höger

trängande känsla av lutning åt motsatt

att fpl ligger i svang eller upptagning då

vinge.
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får

han

en

KOr/sitj/ lag !rodde
JOJ (/O'g horison
lellt, men en/tji
Ins/:/lmel1!en!,o/y

B.

er /~;:.o vonskr
Fig.

4.

Hastig

rotation

åt höger i avsikt att,

vin!Je .'

enligt instrumenten flyga horisontellt. Rotations
rörelsen uppfattas och ff tror sig hänga på

höger vinge.

Vod skoll mon /ro 

c.
A.
t;====~-

- - - - -

//
//

,;:. /skf?nDar s/doluln/n!]

luften är turbulent. Ett kytt kan åstad

flyg instrumenten och det tillförlitligaste

komma en kraftig disorientering om ff

sinnet -

synen.

Visa

medicinsk

samtidigt råkat ha huvudet lutat. Under
spinn är riskerna stora för att huvudrö
relsen skall kunna framkalla en besvä
rande disorientering.

självdisciplin,

dvs

handla alltid i förhållande till flygtjäns
tens krav. Beakta att infektionssjukdo
mar, även av trivialt slag, nattvak, läke-,
sömn- och sjösjukemedel kan ha en

Motmedel

Fig. 5. Under inverkan av centrifugalkraften får
föraren

en

skensensation

av roll

utåt (Oculo

grav illusion).

_ _ _ _ _ _ _

långvarig, avtrubbande effekt. Försök inte
pina Dig igenom tjänsten, då Du känner
Dig hängig eller på annat sätt ur form.

Lär dig sinnesorganens egenskaper och

En gryende influensa el dyl botas inte
genom
"tuffhet"!
Instrumentflygning,

begränsningar och rätta Ditt handlande
därefter. Håll hög instrumentflygtrimi

kräver

Tag vara på varje övningstillfällei För
kväv felaktiga tolkningar med hjälp av

särskilt

under
en

som svårligen
är ur form.

~~w

marginala

tankeskärpa
kan

förhållanden,
och

presteras

vakenhet,
om

Du

•

_ _ _ _ _ __

Att flyga lågt innebär risker. Att flyga lågt är fascinerande
och lustbetonat. Detta är en farlig konstellation, som bidrar
till att lågflygning ofta återkommer i olycksstatistiken. Med
vetandet härom får icke glömmas vid bedömning även av
andra förhållanden, som har anknytning till lågflygning. Efter
som lågflygning är operativt nödvändig kan vi inte upphöra
med att uppträda på låg och lägsta höjd, men vi kan bedriva
denna verksamhet med ökat krav på säkerhet. Grundvillkoren
för säker lågflygning är noggrann planläggning, ansvars
känsla, koncentration och övning. Det är dessutom viktigt att
känna till alla faror, som kan hota under lågflygning.

L

ågflygning ger en spänning, som
man inte upplever på hög höjd. Oer
farna ff kan lätt frestas att fl y ga bara
en liten bit lägre än vad förbandschefen
avsett eller anbefallt. Lågnavigering med
alltför korta tidsmell an rum kan leda till
ögonkontakt mellan fpl. Härvid kan upp
märksamheten mot terrängen minska ,
speciellt beträffande oerfarna ff. Ris
kerna ökar y tterligare om fpl kommer så
nära varandra att manövrering måste
ske.

bu lent luft. Genom sådan fl y gn ing, ut
förd på oförs iktigt och korts ynt sätt,
kan fl ygp lan ets li vs längd onödigtvis av
kortas. I sämsta fall kan efterföljande
oc h oskyldiga ff råka ut för haverier.
Tänk därför på att minska farten i turbu
lent luft.

Ju lagre vi fl yger, desto mindre blir
våra marginaler för misstag och desto
mer skärpt måste vår uppmärksamhet
utåt vara . Det är för att undvika en av
mattning i uppmärksamheten, som de
nya lågflygbestämmelserna (OSF kap
5 mom 7.2) har tidsbegränsat uppt rä
dandet på lägsta tillåtna höjd . Riskerna
v id lågfly gn ing ökar då den sker som
tillämpad öv ning . De krav på uppmärk
samhetsfördelning (målspan i ng , taktiska

hetsgraden .
Lägg
ner
extra
an
strängningar på att övervaka lågflyg
verksamheten .

och kraftledningar sam t master kan vara
svå ra att upptäcka (även om man har

Fly ghöjd och/ eller -fart måste av pas

Särskild försiktighet krävs när man fly
ger lågt över sjö (och då särskilt vid

ö v erv äganden m m) , som då ställs på
ff, kan i ett visst läge medföra att upp
märksamheten icke tillräckligt intensivt
riktas mot att undgå kollision med ter
rängen. En mindre påtaglig men lika
beaktansvärd fara utgörs av utmatt
ningspåkänningarna på flygplanet vid
flygning med hög fart på låg höjd i tur-

Huvudregel:
Bygg upp förmågan alt flyga l1\gt ge
nom en successiv stegring av svår ig

Huvudregel:
Om vädret försämras vid flygning,
stig till säker höjd! Fpl eller hkp utan
fullgod instrumentflygutrustning, vänd
eller landa snarast!
Farorna

vid

lågnavigering

har

nära

samband med vädret. I god sikt är en
avvikelse från planlagd fl y gväg inte ris
kabel. Motsatsen gäller i marginal v äder.
Terr ängformationer och höga skorstenar
osv är normalt lätta att se, men te!efon

dem inpri ckade på kartan); de tenderar
att smä lt a samman med bakgrunden.

sas efter rådande si k tförhållanden. Plöts
liga sk iftningar i sikten förekommer och
måste beaktas; t ex dimbankar i dalar,
rök under invers ionss ikt eller variationer

bleke) eller snö i nedsatt eller dålig sikt.

i molnundersida vid låga molnhöjdsvär
den. Regn är olika störande i olika fpl
typer. Det är inte alltid lätt att avgöra

Vid minsta antydan till förlorad kon
troll: stig till säker höjd eller vänd!

när övningen skall avbrytas. Ansvarig
chef måste ange entydiga vädermin ima,
som icke får underskridas, samt anbe
falla lämplig åtgard vid sämre vä ntat
väder. När situat ionen uppstår, får det
inte förekomma någon tv ekan , om v ilket

ning p g a fågelsträck . Om lågf ly gningen
förlägg s till andra tider oc h inom andra
områden än där fågelkoncentrationer
kan förvä ntas , är det möjligt att minska

beslut som ska ll fatta s.

ris k erna . Om lå gfl yg ning av taktiska skäl

Huvudregel:

Ibland inträffar tillbud under låg f lyg 

När du flyger Iogt
..
k
a
ar mar. en
din fiende
måste göras inom fågelrika områden
(t ex inflygning över kust) bör förbandet
(fpl) uppehålla sig kortast möjliga tid
inom området ifråga och helst grupperas
så att det inte får stor utsträckning i
djupled (fåglarna skräms av tätfpi för att
sedan lagom kollidera med köfpl) . Fiske
båtar har en viss förmåga att attrahera
lågtflygande
ff. Fiskebåtarna brukar
emellertid uppvaktas av stora mängder
måsar och bör därför undvikas.
Nära

förknippad

med

hinderriskerna

är frågan om vändbarhet. Dålig vänd
barhet är betydligt farligare när man fly
ger lågt. Det tar tid innan ett tungt och
snabbt fpl hinner väja för ett hinder.
Detta framgår av föl j ande exempel. 

II NAV (förslag till ny ANFA);

Att minnas
Manöverfriheten minskar vid förbands
flygning på lägsta höjd genom att ut
rymmet till marken icke medger höjdse
paration nedåt. Om icke ff till fullo
behärskar reglerna för manövrering på
lägsta höjd ökar riskerna för kollision.
Det skadar inte att då och då dra sig
till minnes de grundläggande kunskaper
som meddelas i Ljungbyhed, nämligen
3tt:
a) bibehålla tillräcklig fart

ANSU,

GFSUNAV).
Betänk att det vid vissa tillfällen, då
osäkerhet råder, är bättre att lokalt
lägga på extra säkerhetsmarginaler
det står förbandscheferna fritt 
än att genom inträffade haverier
framtvinga centralt utgivna, restrik
tiva bestämmelser, som endast tillå
ter stel tillämpning med vad detta
innebär av försämrad operativ stan·
dard.
Begrunda nedanstående lågflygnings

b) göra korrekta svängar trots avdriften
(detta är särskilt viktigt före land
ning då farten är låg och avdriften
märks samt vid svängar runt rörlig
mittpunkt, t ex fartyg och fordon)

En ff behöver en sekund för att upp
täcka ett hinder framför sig och hinna
vidta lämplig åtgärd. För fpl tar det två
sekunder att komma in i sin nya flyg
bana, vilket gör tre sekunder totalt. Vid
en fart av 750 km/tim tillryggalägges un
der denna tid 630 m. Detta är distansen
som tillryggalagts innan flygplanet t ex
börjar vinna höjd . För att med rimlig sä
kerhetsmarginal hinna väja för hinder

d) inte låta kartläsningen
flygsäkerheten

under angivna förhållanden krävs att
hindret upptäcks på minst en km av
stånd (jfr OSF kap 5, mom 7.2).

Det skadar inte heller att friska upp
vad som står i utbildningsanvisningarna
om lågflygning (AJU, GFSU :NAV; ANFA

haverier som

inträffat

under perioden

1/5-31/7, 1964.

Lågflygningshaveri 1

c) hålla god uppsikt på terrängen och
andra fpl
inverka på

e) hålla rätt höjd över marken
f)

inte svänga för brant

g) undvika bebyggelse.

Vid återflygning på 20 m höjd efter
landsvägsspaning kolliderade en A 32
från F 11 (under basering i övre Norr
land) med träd i terrängen. Ff (FFSU)
avsåg alt passera en kulle med dvärg
björk på toppen genom att bunta svagt
efter upptagning i god tid. Radarhöjd
mätaren stod på 30 m när toppen pas
serades.

chefen (FFSU) under an- eller återflyg
ning på beordrad höjd, 50 m över ter
rängen, kolliderade med något mark
föremål . Skador i form av bucklor upp
stod på vingframkant och på en av bal
karn a.
Ff tyck te sig känna en knyck vid en
passage aven höjd och samtidigt som
han för sent konstaterade att flyghöj
den vid detta tillfälle var under anbefall
da 50 m.
Ff har missbedömt avståndet till höjd
sträckningen och sannolikt också brus
tit i koncentration .
På baksidan av kullen kolliderade
flygplanet med ett ensamt träd, vilket

•

träffade höger vinge. Ff erhöll nos
sänkande tendens och kom ned på
mycket låg höjd varvid en andra kol
lision inträffade med en trädsamiing.
Därefter lyckades det dock ff att få fpl i
stigning .
Under återgången mot basen uppträd
de motorstörningar, men efter kontroll av
annat fpl kunde bedömningslandning
utföras utan anmärkning.
Flygplanet erhöll slagmärken och in
tryckningar på båda vingarna och hö
ger stabilisatorhalva. Vänster luftintag
blev uppfläkt och extratankens botten
intry ckt. Motorn sändes på översyn.

N

I

Ff har troligen felbedömt sluttningen
bakom kullen och genom för stor dyk
vinkel kommit för nära marken . Vinden,
som v id ha ve riplatsen var växlande
svag, har inte haft någon inverkan på
haveriet.

Lågflygningshaveri 2
Under flygprov på 20 m höjd för FOA
inträffade ett haveri med en A 32 från
F 7. Den beordrade flygvägen korsades
vid ett flertal platser av kraftledningar
på hÖjder mellan 8 oc h 35 m över mar
ken .
Ff (FFSU) höjdbedömning försvårades
av regn med sikt ned t ill tiO km. Någon
gång under passet har vänster vinge
kolliderat med en wire el dyl, varvid
plåten på vingspets och framkant tryck
tes in ca fem cm. Kollisionen uppmärk
sammades inte av besättningen .
Förutsättningen för haveriet skapades
genom att flygningen beordrades bli ut
förd på höjd utan hinderfrihet samt att

ff strävade att hålla beordrad höjd trots
begränsad sikt.

Lågflygningshaveri 3
Ett annat haveri med en A 32 inträf
fade vid F 15 under övning i tillämpat
företag mot järnvägsbro. varvid rote-
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Om hänsyn tages till bebyggelsetäthet, kraftled ·
ningar, kommunikationsnät ) skjutplatser och
fågelsträck kan landet indelas med avseende på
lämplighet för lågflygning. Ett försök till indel
ning har gjorts på kartan.
Smårutigt = Ej lågflygning (undantag:
flygstråk, större övningar).
• Våglinjigt = Lågflygning undvikes.
• Vit! = Ej under 50 m.
• Småprickigt = Ej under 20 m.
•

låg

•

FORSTA
PASSET . . .

Flygpojkar

på F 12.
Foto:

flottilj fotograf
BORlS ERlXSON
- F 1 2.

