·~r :-Q:e

E E <:r(: nkh s.::

'I ::~; a

:= :re' !-!;

wWw.aef.se

. ~

.

...

' ...

,
. .
(

..

t.

" ~

.._iii-.
1If!ll!,

· a.· ..
~W-."
... jf"' •

......

.
'

.

NÄR KOMMER NÄSTA NUMMER?
I

Nr

Manusstopp

I

Utgi vningsdag

3/ 5

13/6

30/8

17/ 10

26 /10

15/12

I

M o tto för
fotot ä vlin g arna

" M i n rol i g as te b il d "
Friv ifl igutb i Id ni n g
Tr ansportflyg

innehåll

• Ansvarig utgivare :
Generalmajor C H NORDENSKiÖLD

Ledare: Starllecken

3

R. A. F. och framtiden

4

Al! försvara sig psykologiskt

6

Inför Dagen H

8

1943 och beredskapen

10

Civil igen

15

Recension av böcker

16

Från vår läse k rets

17

En som verkligen kunde flyga

18

Hänt vid floltiljerr.a

29

Sport

23

• Redaktion:
Överstelöjtnant EINAR TIBELL
Stabsredaktör LENNART OLANDER
Stabsredaktör JAHN CHARLEVILLE

KONTAKT MED FLYGSÄKERHETEN

• Redigering och lay-out:
JAHN CHARLEVILLE

*

Bidr a g
från FV :s afla

personalkategori er välkomn as.

Ledare

25

Om konsten all målspana

26

"Bra gjort"

34

Flygföraren och m innet

32

Fototävlingen

35

At e r g iv a nde
av t e xtinneh åll e t
- k ä ll a n önskas
Adr e s se n :
Flygva p e n - Nytt
FS / Press
STOCKHOLM 80

i

Fly g vapen-Nytt
så f a ll a ngiven .

medges

Telefonnumret :
08 /67 95 00
ankny tning 177
(el 481 = Fh')

AB Ope -try ck, Os te rsu n d 1967

Nr2

1967

Oms l ag sb il d e n - Fo to: RUN E H EDG RE N
~----~----------------

J

Starttecken
K

ungl Maj :ts proposition nr 110 är 1967 lades på riksdagens bord den 20 mars.
Propositionens väsentliga innehåll behandlar System 37 och den mynnar ut
i en första beställning av 87 attackflyg plan AJ 37 och 13 skolflygplan Sk 37.

D Propositionen erbjuder en intressant läsning. Flygmaterielberedningens ytt
rande har redovisats mycket utförligt. Den slår fast att den kostnadsökning som
bl a orsakats av att typarbetstiden på beredningens eget förslag förlängts med
ett år är fullt godtagbar för ett projekt med sådan omfattning. Till detta kan sägas
att fördyringen för System 37 jämfört med motsvarande utländska projekt är myc
ket liten.
D Beredningen slår också fast att vad gäller System 37 "såväl den tekniska som
den ekonomiska utvecklingen numera kan sägas vara tillfredsställande", samt
att "någon anledning att ifrågasätta möjligheten att genomföra projektet finns in
te längre". I dessa uttalanden instämmer försvarsministern. Det är vår förhopp
ning att detta entydiga klarläggande av de politiskt ansvariga myndigheterna i
fortsättningen skall lyfta projektet över de angrepp som tidigare förekommit i mer
eller mindre grumlig avsikt.
D Avslutningsvis talar försvarsministern om att "med anledning av försvarsutred
ningens direktiv för överbefälhavarens utredningar om försvarets framtida om
fattning och struktur kan viss omfördelning mellan försvarsgrenarna bli aktuell in
om den ekonomiska ramen för försvaret. Detta har så långt som varit möjligt
beaktats i flygmaterielberedningens undersökning. Enligt min mening bör sådan
omfördelning mellan försvarsgrenarnas delramar göras med hänsynstagande till
likviditetsförhållandena för resp försvarsgren, så att en smidig anpassning till de
nya förutsättningarna blir möjlig".

D Den nu lagda propositionen är ett lovande första steg mot förverkligandet av
System 37. Men om systemet skall bli vad det är avsett att bli och har kapacitet
att bli , nämligen en högeffektiv komponent i landets försvar, då fär det inte stan
na vid att man enbart fullföljer en del av det flygande systemet. Det är väsentligt
att antalet enheter ligger på en stridsekonomisk nivå. Även stridslednings- och
basorganisationerna måste hållas på en nivå som möjliggör att man kan tillgodo
göra sig det flygande systemets hela effekt. Försvarsministerns tidigare citerade
yttrande tyder på att de politiskt ansvariga myndigheterna är medvetna om detta.

D System 37 var hel inplanerat i den delram som enligt tidigare försvarsbeslut
avsågs för flygvapnet. Det kunde även tveklöst rymmas inom lägre utredda ramar.
Den nu föreslagna och enligt vissa förslag även i framtiden starkt reducerade
försvarsbudgeten kommer inte att medge en kvantitativt tillräcklig och i förhållan
de till andra flygvapen komponenter välavvägd anskaffning .av System 37. Det krä
ver starka ingrepp i de icke flygande komponenterna i systemet av vilka en del
redan gjorts. (Ett slående exempel på betydelsen av marginalpengarna.) Hade de
nu plötsligt förändrade förutsättningarna varit kända då systemet började plane
ras, är det minst sagt tvivelaktigt om chefen för flygvapnet hade föreslagit Sys
tem 37 i dess nuvarande utförande till anskaffning .
D Mot bakgrund av detta har man rätt att tolka försvarsministerns utldlande po
sitivt. Resurserna för att fullfölja System 37 måste bli tillräckliga så ah dess möj
liga försvarseffekt till fullo kan utnyttjas.
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Det brittiska f1yg v.lpncts framtid ha r
diskuterats livligt p å istO ne. Fö ljand e
sammandrag u r en arr ikel i "Royal Air
For ce's Qu"rrerly" antyder en de l av
problematike n.

Royal

Air

Force

••

kämpar

an

sitt

liv

för

•••

• • När man diskuterar frågan
rörande ett flygvapens framtid,
måste man göra klart för sig vad
slags flygvapen det gäller. Det
finns "flygvapen" t ex i Afrika som
endast består av några transport
och sambandsflygplan. Detta är
dock inget flygvapen. En annan
ytterlighet är USAF med ca 15.000
flygplan, allt från propellerdrivna
skolflygplan till strategiska bomb
plan och fjärrobotar. •
Ett så
dant flygvapen är ekonomiskt
otänkbart i Storbritannien och inte
heller nödvändigt med hänsyn till
landets åtaganden . • • •

et gä lle r arr nå det prak tiskt möj
jiga det flygvapen som sk ulle
behöv as oc h det som parlamentet anser
sig ha råd med. Men det senare har föga
strategis kt värde , blott ett begränsa t tak 
tiskt vä rde och innebä r därför ett viss t
slöseri med pengarna . E tt sådant flyg
vape n kan dock rentav vara fa rl igt 
om t ex en nation anser sig vara sta rk
men i själva ve rket är svag och blandar
sig frivilligt i en situa tion, som den inte
kan klara av. Man be höver bara dra sig
ti ll minnes Frankrike av h 1939, som
ansåg sig skyd dat bakom M agi notlinj en .

D

BÄTTRE UTAN R.A.F... ?

Hawker Siddeley Kestrel, P 1127.

Det talas om all endast utnyllja P 1127 som ell konventionellt jakt
plan, utan all hell utnyllja d ess V/STOL-e genskaper. Della skulle
Innebära Yllerllgare slöseri med p engar och en genialisk konstruk·
tlon.

4

Det vore bättre för Storbritannien att
vara utan sitt flygv apen än arr ha ett
som visserligen är star k t nog a tt från
början sä tt as in i en kamp, me n som inte
kan slutföra den. Det bri tt iska flygvapen
som nu pla neras är av ungefär samma
styrka som det svenska . Men der kan inte
ta upp kampen med annat än svaga mot
stånda re och som k:impar utan med hjäl
p a re.
Ar det därför rimligt att även i fort
sättningen ge ut ca 2.000 milj. pund om
å ret för ett helt och hållet o tillräckligt
system?
Det lil la Sve r ige , som hårt hå ll er fa st
vid sin neutralitet ocb so m är redo att
göra uppoffr ingar för den skull, utar
betar det mest ekonomiska försvarssyste
met som garanterar överlevnad mot alla
krigsnivåer utom den nuk leära (mot vi l
ken det inte torde fi nnas något försva r).
När man kommit fram till det bä st a sys
temet, t dl en kostnad som trots allt är
avskrä ckande, ja då börjar man ska pa
detta system - så långt möj ligt med egna
resu rser.

POLITIK IN I BILDEN
Hur skrämmande o ch sorgl ig är då in te

P 1, Electrlc Llghtning .
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Man har sag t all " Llghtning " är det bästa Jaktplanet ersälIas med " Phantom" ?

Englands fö rsvarsplanering - eller ska ll
vi säga brist p~ pla nering. En d eprime
rande kontrast! Aldrig har en nation
satsat s~ mycket med s~ litet utbyte och
tydligen utan att lära sig ett enda dyft.
För tio år sedan utgjorde R.A .F. en
"sköI-d" för Väst mot varje slag av ag
gression. Men olyckligt\'is blev 1957 ett
år fyllt av al lvarliga problem. Det var
det år då det gick partipolitik i för
svarsfrågan. Mannen på gatan kunde inte
förstå försvarsproblematiken elle r stra
tegin inför atOmåldern. Det var lätt att
sätta igång p ropagandakampanjer mOt
atOmbomben, varje männi ska förstOd dess
förstöre lsekraft. Varför skulle man krä
va att de skulle förstå problematiken
kring Vä sts ringa personella resurser stä ll 
da mot Osts stOra styrkor utan sk yddet
från avskräckning ge nom kärnvapen?

borde utveck la bemannade bombplan i
fortsättningen.
• När nu dessa tio år har gått, ä r det
intressant att studera vad vi har istället
för dessa bombplan. Var är alla robotar
och raketer?

pA SOPHöGEN
"Thor"-roboten skickades t illbaka ti ll
USA 1963. "Blue Streak" blev omodern
innan den kom i produktion - alltför
så r bar för anfall. Den lade s ned 1960 ef
ter att ha ko sta t 84 milj. p und. "Sky
bolt" kastades p å den sophög där tidiga
re "Blue Streak" låg, t ill ett pris av 27
milj pund .
Sä ll an har sämre bes lut fattat s. De
extravag anta ubåtar som nu byggs för

ses med " Polari srobotar" - som kanske
snart inte har någon cha ns att nå sin a
mål.
• Om man samma nfattar: efter tio års
enorma utgifter har StOrbritannien inga
operativa fjärrobotar att kompletter a
si na ci r ka 100 V-bombare med . Man har
inte fått n ågon ersätt are för "Ca nberra"
eftersom TSR-2 lades ned.

VÄRRE ÄN HITLER
Inte ens Hi tl er var så fr amgångsr ik då
det gällde att utradera det brittiska flyg
vapnet som engelsmännen själva varit
under de Senaste å ren.
Det är 'lästan så att man tror, att ord
som "air" och "aviation" har blivit nå 
gOt av ett a natema i regeringskretsa r. •

ORR
TSR -2 lir ftlrsvunnen - men Inte bortglömd I Det skulle spara pengar och ge
R.A.F. en ny taktisk styrka om delta flygplan saltes I produktion .

SANDY'S FAMöSA BOK
Den beman nade vapenbäraren kom
fa rozon en. "Robotar och raketer bedöms
i omfattan de utsträckn ing överta de t be 
mannade flygplanets roll ..." stOd det i
Plowden-kommittcns rapport. Duncan
Sandys famösa "White Paper o n Defen
cc" från april 1957 sa: "Med anled ning
a v de stOra fram steg som redan gjorts
med ma rk - Iuftrobotar har regeringen
kommi·t till den slutsa·tsen, att R .A.F.
knappa st tOrde behöva n1igon ersättning
för mera a vance rade jaktflygplan än P 1
"Lightning", varför arbetet med dylika
projekt kommer att läggas ned."

'.'

And1i har vi i dag fyra nya jakt
plant ype r under arbete för R.A.F.!
Result a tet av t io års villande hit och
dit betriffande de offensiva flygstrid s
krafterna ä r än värre. Robotutveckling
en sas ä ven här tala för, att man inte

va rför skall det då

TSR-2. Det fö rsta -

och enda -

e xemplaret.

ll krigföring syftar t ill att n~ vis;a
politiska m~1. Oavsett om medle n är
i kla ssis k menin g mi litär a ~ t gä rder , eko
no miska p~tr yckningar, propaganda, r yk
tesspridning eller kom binationer a v des
sa och likartade medel skall de ytters t
skapa psykologiska effek ter, som bry
ter ned motpartens motståndsvilja och
tvin gar till eft erg ifter eller underkastelse.

A

PROPAGANDAN
Vdl man definitionsmäss igt avgrä nsa
psykologisk kr.igföring fr~n militär, eko
nomisk eller annan krigföring brukar
man ange skilln aden i medel. Och med
len i den psyko logisk a kr igföringen är
huvud sakligen press, radi o, TV, flygblad
m m, genom vi,lka man kan sprid a ny
he ter, långsik ti g info rma ti on eller propa
ganda i syfte a tt positivt på verka mOt
Ståndsandan hos det egna fol'ket ell er ne
gativ t hos motp artens befolkning.
Medl en är naturli gt vis användbar a i
såv äl krig som fred vid strävan att nå
utrik espolitiska m~l. Huvudinriktningen
kan i båda lägena vara antingen offe n
siv eller defensiv. I stormakternas poli
tiska d ragkamp und er efterkrigs tiden har
vi kunn at bev ittn a, hur en offensiv psy
kologi5k krigförin g ter sig. Det betyder
ändock inte att de negligerat det psy
kol ogiska försvaret av hemmafronten.
• När Sverige i b örja n på 50-tal et sk ul
le ta stä llni ng tiU "erforderli ga anord
ningar för tryggande aven god psyko
logisk beredsk ap", rådde in gen tvekan
om att vå r beredskap skulle ha defen·siv
karaktär. Vi sk ulle ha et t psykologiskt
försvar. Sverige har in ga angreppsp laner,
st rävar efter att icke bli indraget i krig
och har som utrikespo liti,sk doktr in "all i
ansfrihet i fred syftande till neutralitet
i krig ". Försvarsinriktningen var och är
sjä,lvklar. Det hindrar givetvis inre, att 
om la ndet skulle dras in i en vä pnad kon
nikt - det kan bli nöd vä ndigt a tt a n
vända d e psykologiska stridsm ed len an 
grep psvi s.

FÖRSVARSVILJAN
Ansva ret för eventuellt nöd vänd iga åt
gärder bär ytterst sta'tsmakterna. I de
relativt H fall under efterk rigstid en, d~
vi haft k änn ing av uti,[rån komman de

6

• "Det kalla kriget" som
vi upplevt under två de
cennier och dagligen fått
beröring med i press, ra
dio, TV och på film kan
utan reservationer be
tecknas som psykologisk
krigföring. • • Även om
Sverige bara undantags
vis dragits in i det pågå
ende maktpolitiska spe
let är det rimligt att sven
ska folket frågar sig, hur
vi i fred garderar oss mot
den propaganda som
strömmar över oss och
hur vi förbereder oss för
att motstå propaganda
attacker i händelse Sve
rige skulle påtvingas en
väpnad konflikt. • • •

försök
till psyk ologisk påverkan av
svenska folket, har statsm akterna också
till gripit motverkande med el i fo rm a v
dekl ara tioner och uttal anden. Någon ef
fekt på svenska folkets motstånd sa nd a
och försvarsvilja kan dessa påverkans
försök inte sägas ha haft. I var je fa ll vi
sar de kontinuerliga opin;oil'Smätningar
na, a tt s~v äl mOt st~n dsand a so m för
svarsvilja ha ft tämligen konstant höga
värden hela efterkrigsperioden. Grund
lä gga nd e betyd else har självk lart utfor m
ningen av såvä l inrikes - som utrikes- och
försvarspolitiken haft för denna stabi li
tet.

Statsmakternas psy kologiska .försva rs
åt gärder i fred komplet·te ras av främst
press, radio, TV och folk rörelserna . De
se nares bidrag spec ie llt genom organis a
tionen Folk och Försvar är betyda nde .
Dess a m~d ias infor ma ti on er och f ria de
batt om säk erhets- och utri,kespolitiska
probl em utgör ett starkt värn mot uti
utifr ån komm ande påverkansförsök, bi
drar till att skärpa det kritiska sinn et
hos sve n ~ka folket ocb att bevara dess
motstdndsanda och försvarsvilja.

Hu vudup pgift erna för den 1954 inr ät 
tad e "Be red skaps nämnd en för psykolo
gisk t försvar" är i fred att planera det
psykologiska försvare t i krigs- och kris
si tua tio ne r. Den pl ane ringen kan i sina
gr unddr ag säga s vara i allt väsen tligt
klar. Efter korr varse l vid bered
skapslarm eller efter beslut av regeringen
- kan näm nd en övergå till krigsorgani
sation oc b direkt under regeringen~ led 
ning fungera som Statens upplysnings
central (UC).
• Yttersta syftet med uppl ysningsce ntra
lens verksamhet i krig sk all sjä lv klart
vara att bevara och stärka folkets mot
ståndsan da och försvarsvi·lja.

SKAPA LUGN OCH TILLIT
Främst sker det genom att säkra en så
sann och fullständig nyhet sförmedling
so m möjligt. Det k rävs i en sit uation

(p)~
\ '- ') J
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PSYKOLOGISKA
FöRSVARET

präglad av höggradig psyk isk press och
oro för att skapa lugn , säkerhet och till
lit till sta tsledningens och totalförsvars
myndigheterna's uttalanden och strävan
den. En sann nyhetsförmedling är där
nll effektivaste metoden att motverka
ryktess pridning och fientlig propaganda,
Men motståndsandans och försvarsvil
jans styrka måste också hävdas genom
att gemenskapskänslan vidmahhålles i
ett skede då familjebanden bryts, mi'ljö
byten påtvingas och alla fredsnormala
kontakter störs . Psykologiska försva rsan
strängningarna måste fö lj ak tli gen i krig
genom UC-organi sa tionens med verkan
inri,kras på att få de mänskliga kontak
terna, det sociala livet och kulturutbytet
att löpa så normalt som möjligt. Därför
är krigsplanläggningen så utfo rmad att
fo lk rörelserna, bild n ingso rgan isa tionerna
osv skall fungera, och så att människor
na skall ha tillgång till teater, konst, mu
sik, bibliotek och nöjen oavsett var de
hamnar.
• En uppgi'ft av helt annan art är ock 
så ålagd det psykologiska försvaret i
krig, nämligen att direkt motverka fient
lig propa ganda so m riktas mot vårt folk
och att till utlandet sprida kännedom om
våra politiska må l och försvarsansträng 
ningar.

BEREDSKAPSPLANER
Planläggningen har självklart tagit hän-

Vårt
psykologiska
försvar
i krig
fordrar
vederhäftig
upplysning
i fred
det är nu
försvars
viljan
byggs upp

syn till a llt detta och mer därtill. Be
redskapsplaner i detalj finn~ och över 
ses kontinuerligt för press, radio, TV,
folkrörel serna , kultursektorn, opin ions
forskn,in gen osv .

MILlTÄR
OMRADES 
STAll

FÖRSVARSOM
RADESSTAll

I I

UPPLYSNINGS
CENTRALEN
(UCI

Fredsorgane t - beredskapsnämn den 
som svarar för krigsp lanläggningen är
sannerligen inte någon StOr organisation.
Nämnden består a v 15 ledamöter, som
representerar massmedia, folkrörelserna,
Folk och Försvar, ut rik esdepartementet,
Civilförsvarsst yrelsen och försvarsstaben.
Under sig har n ämnden en rad delegatio-

I krig sväller organisatione n avsevärt.
Statens upplysningscentra l får disponera
några hundratal handplockade personer,
som bemannar organisationen.
Ledningsorgani,s ationen består av f ram
ståen'ue represent a nter för ma'ss media,
vllket garanterar bästa samverkan mellan
UC: samt press, radio och TV under de
svår igheter
nyhetsförmedlingen
får
krig.

SVERIGES
RADIO

II I

TT

• I

PROGRAM
CHEF

II

T T-FILIAL

LÄNSSTYRELSE
OMIIUD

Samverkan och r;idgivning i publice
ringsfrågor är oundgängligen nödvändig
speciellt med tanke på att tryckfrihets
förordningen och dess förbud mot cen 
sur 9kall gälla även i krig. Ett /örtroen
de/ärhållande måste skapas mellan ma~s
media och statsledningen för att all pub
licitet skall ta nödig hänsyn till landets
totalförsva r och befolkningens säkerhet
och ti ll vad kr igsa nsträngningarna krä
ve r.

KRIG

II

• • • • • • • • ORDER, DIREKTIV, ANVISNINGAR

•
Utöver k ri gsplan läggningen syss lar
nämden i fred med opln lonsmåtningar,
viss massmedia- och närliggande forsk
ning samt utbildning av de krigsplacera
de i det psykologiska försvaret.

STUDIEBEHOV

PSYKOLOGISKA FORSVARET
HöGKVAR
TERET .ekt 3

ner med specialuppgifte r och dessutom
har den till sitt förfogande ett litet kans
li med tre funktionäre r och kontorsper
sonaL

"

I I I

PRES
1 II

"

SEN

II

I •••• I •• I I • I SAMVERKAN

Beredskapsnämnden har verkat i drygt
ett decennium . Nämnden fa7111 somma ren
1966 tiden inne att hos regeringen be
gära en ö\'ersyn av verksamheten på
grundval av vunna erfarenheter. Främst
känner nämnden behov av att H ekono
miska och personella resurse r för att 
enligt stJ.tsmakternas utsprun gliga inten
tioner
ta itu med mera djupg:l.ende
studier a v den intermationella psyko lo
giska krigföringen och att få vidga ma ss
media- och opinion's forskningen , Ett yt
terligare motiv för omprövningen utgör
riksdagens bes lut vå ren 1967, att ha nd
läggningen av ps ykologi>!ka försvaret i
fred ska ll ske i försvarsdepanementet
och icke so m tidi gare i inrikesdeparre
mentet.

•
7

va krlok aler behöver ändras och parke
ringsfickor vändas och märkas om för
att ge nå gra exem pel på planlagda !l.tgär
der. Aven för dessa åtgärder, som bör
vara :lvslutade 3 september 1967, har
särskilda medel sä nts ut till de verk
ställande rr.yndigheterna.

Av översteLöjlnant Börje Wallberg

3.9 1967

Polisens trafikövervakning måste för
stärkas under övergå ngssk edet. Krigs
maktens mi-litärpolis- och trafikförband
har JUSt en såda n utbildning so m erford
ras för den uppgi ft en. Därför kommer
en stO r del a v a rm e n~ krig sförband a v
denna t yp, samma nla gt omkring 1.600
man, att kallas in i anslutning till om
läggningen. Under tiden 1/9-12/9 av
ses de ställas helt till polismyn-dighetens
förfogande för att lösa rrafi-kövervak
ningsupp gifter.
Huvudd elen kommer arr få tjänstgöra
inom eget militärområde och i tätorter
där trafik en är livligast. Omkring 250
man kommer att omgruppera~ främst till
Stockholmsområdet och tiJl öv re Norr
land .

Inom krigsmakten pågår pre
cis som inom alla andra delar
av samhället intensiva förbe
redelser för övergången till
högertrafik. Det gäller för den
militära sektorn med alla si
na fordon och fordonsförare,
alla övnings- och kasernom
råden att i alla avseenden
vara lika väl förberedd som
samhället i övrigt .
•
•
Krigsmakten har också sada
na resurser i form av utbildad
personal, helikoptrar, flyg
plan och radiomateriel som
aktivt måste sättas in i arbe
tet för att underlätta själva
övergången.

Vad
betyder
dagen

H
för Dig?
sa r. Sedan lång tid tillbaka ha r dessa
åtgi rder kostnadsberäknats och plan
lagts. Särskilda medel har ställt s till för
fo ga n-d e här för och arbetet är i fu ll gå ng
och ,ka ll vara avslutat före J september

poli~ m y nd ighe t e rna .

För varje såda nt område är en särskild
plan utarbetad som upptar alla de änd
ringar SOn1 skall genomföras. Mång a
skyltar oc h väg m:lrken måste flytta s el
ler helt bytas ut, in- och utfarter skall
planeras om och i vissa fall byggas om,

Många a v sumfordone n måste bv D_~'\'
om på olika sätt inför trafikomläggning
en. -Främ st gä ller detta i fdlga om for
donsbelysningen och ingångarna på bus-
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Det är önskvärt att tjän-s tgöringen så
mycket som möjligt kan ske i den fast
ställda organisationen. Strå van är att bi
beh!l.lla inceln'ingen i kompani, plutOn
oc h grupp under tjänstgöringe n rillsam
mans med poli se n. Härigenom kan sam
t idigt det normal a behovet av förbands
utbildning under repetitionsutbildningen
delvis t illgodoses.

BEHOVET AV HJÄLP

et sa mlade ansvaret för hela trafik
omläggn ingen har lagts på Staten s
högertrajikkommi5sion (HTK). Den tra
fiktekni ska delen a v arbetet har HTK
uppdr ag it åt ri.bpolisstyrelsen att leda.
Krigsmaktens aktiva medver ka n i om
stä llnin gen kommer dirför i hu v ud s ~,k att
få fo~men av biträde i olika avseende till

D

• Alla militärpoli se r och trafiksoldater
som inte inka-Ilas har tillfråga-ts om de
vill komma in och göra frivillig tjänst
göring 1/9-l 2/9. Re sultatet är att yt
terligare omkring 250 man härigenom kan
ställas till polisen s fö rfoga nde. De frivil
liga kommer att tjän stgöra endas t i vissa
tätOrter.

1967.

MÄNGA ÄNDRINGAR

Militärpoliser och trafi-ksoldater som är
und er grundutbildning kommer att för·
stä rka polisen enligt samma grunder som
de särs kilt inkallade förbanden. För dem
gäller eme.llertid att de skall va ra be
redda att vid beho v förstärk a po lise n
ä ve n se nare under hösten efter 12/ 9
1967.
För att hjälpa allmänheten - främst
barn, åldringar och handikappade rill
rätta i den nya rraOkmiljön - behövs ett
StOrt antal biträden för s k väglednings
tjänst. För hela landet avses rekryter as
och utbildas minst 100.000 vägledare. En
stor del av dessa utgörs av skolelever,
men rekrytering kommer att ske även ge
nom föreninga r, korporationer och fri
villigrörelser. På v issa platser kan det
dock komma att uppstå beho v av väg 
led are som icke kunnat förut ses. D ärfö r
komm er hu vuddelen a v åldersklassen

1967-68 att ges omkring fyra timmars
utbildn·ing i vägled ningstjän,st.

Under våren 1967 kommer två befäl
från nrje förband inom krigsmakten att
sändas till instruktörskurser i vä gled
ningstjänst som ordnas regionalt av läns
polischeferna. På detra sä tt utbild ar be
fil skall sedan leda åldersklassens utbild
ning. Särskilda instruktioner och min
nesregler iör vägledningspersonal ha r ut
arbetats av HTK. Polismyndigheten skal l
sedan kunna vända sig direkt till lokala
militära myndigh eter och erhålla hjälp
med vägledn ingspersonal. Äldersklassen
kommer s~ledes atr utgöra en reserv och
tank en är att den vid beho v skal l kunna
sättas in frä mst efter 12/9 1967 sedan
övriga organisationers personal löst sina
vägleda ruppgi f ter.
• Under tiden 2-4/9 kan det uppstå
stOra lok a:a behov av personal för änd
rings arbe ten på gatOr och väga r. Ä ven
för denna uppgift skall delar av ålde rs
klassen kunna sättas in efter lokala över
enskom melser. Några särs kilda förbere
delser för dess a uppgifter bedömer man
icke skall erfordras.
Sammanlagr får ålderskl assen tas an
språk högst sex dagar. Befäls- och yr kes
sko lor på förbanden bör helt undant as
fr ån dessa uppgifter.

MILITÄR ASSISTANS
Länspolischeferna har ett stOrt behov a v
att kunna överb licka tr afiks itu ationen in
om sitt län under omställningstiden. Det
bästa hjälpmedlet är helikoptrar och
flygplan, av vilka polisen ännu har allt
för få. Krig smakterl kommer därför att
under tiden 2-4/9 ställa 26 helik optr:tr
och flygplan till pol isens förfogande.
Varj e lä nspolisc hef komm er därmed att
kunna disponera min st en luftfar kost.
Till denna insats kommer bidrag från
al la tre försvarsg renarna . Möjli ghetern a
att utöva lednin g är även beroend e av
signalförbind elserna. För att upprätta
samband samt idigt mellan polisens av
delningar, de militära förbanden och
flygplanen i luften har vissa av krigs
maktens radioapparater visat sig särskilt
lä mpliga. Ett stOrt antal av de stationer
na kommer därför att användas för det
ta ändamål och därmed lånas ut till po
lisen un der omställningsdagarna.

tärpolis- och trafikförband som i ome
delbar anslutning till trafikomläggningen
skall ställ as till polisen s förfogande. Be
stämmelser för omfattningen och inne
börden a" den utbildningen kommer att
fastStällas i samråd med HTK och riks
po lissty rel sen.
Efter 3(9 skall hö ge rrränin g ske med
de motOrförare som är under utbildning.
H ögerträninge n måste då läggas ut på
bredden och genomföras både under ut
bildningen och som fri'ridsundervisning i
sama rbete med bl a civila motOrorgani
sationer.
• De militära besikrningsmännen och -
där så är lämpligt under deras ledning
- instruktörerna i körkortsutbildningen
vid förbanden komm er arr under våren
och sommare n ges tillfälle atr gå igenom
den kurs sOm ut arbetars av Väg- och vat
tenbyggnadsstyrelsen för bilin.spek törer
och trafikskolepersonal.

PLANLAGDA ÖVNINGAR
Under hösten efter trafi·kreformm kom
mer som van ligt övn'ingar med repeti
tionsurbildnin gs förband att genomföras.
Ovningarna blir ju pga begränsnin garna i
inkallelserna inte 53. stora som normalt.
Dessa övningar måste planläggas med
sto r hänsyn tagen till tra fiksäkerheten
och i nin samråd med poli,smy ndighe 
terna. Hir blir det aktue llt bl a att s3.
mycket som möjligt utnyttja militära öv
ningsfält, att göra begränsningar a v has 
tigheter, förflyttningar med "breda for
don" och cykeltolkning. Trafikvolymen

kan också behöva minska s genom att t
ex underhållsövningar begränsas eller vis
sa fordon lämn'as på utbildningsplatserna.
Det är vår strävan att till trafikom
lägg ningen ha moderniserat alla regle
menten som berör trafikfrågor. Nya upp
I:tgor av "Sam Trafik" och "Sold! Mo
tor " med ändringstryck angående höger
trafik och ert nytt reglemente "Tr fI K",
som ersårrer bl a "TrfI A", avses vara
framme i så god tid arr ge nomgån g av
de nya reglem entena kan ske för e 3/9
1967.

KUNSKAPSBEHOVET
Den bästa förberedelsen för övergången
till högertrafik är ett allmänt gorr tra
fikkunnande. Genom olika åtgärder för
söke,. man nu också höj a allmänh erens
trafikkunskaper. Krigsmak ten har anslu
tir bl a till trafiksäkerhetskampanjen "Du
i trafike n". Vid förbanden genomförs un
der 1967 ge nomgångar och filmförevis
ningar, foldrar delas ut och orien1eringar
lämn as om lokal a trafikförhållanden.
Den ve rksamh eten kommer att utökas
al lt mer ju närm are "dagen H" vi kom
mer.

Kontakten med polisen, civila trafiksä
kerh ets- oc h garumyndigheter samt mo
tororganisationer är av sto r betydelse dels
för att krigsma.ktens personal skall stå
väl rust3d inför högertrafiken dels för
att kr igsmakren på effektivaste sätt skall
kunna hjälpa de civila myndigherer som
bär huvudansvaret för trafikreformens
genom förande.
•

Var ordentligt och rätt
programmerad
inför
högertralikomläggning'
en den 3 sept i hös!.
Studera noga all In·
formation
som
når
Dig - lyssna på radl·
on!

FÖRBJUDEN TRÄNING ...
princip får ingen träning för hö
ger körning ske före 3/9. Att släppa ut
högerrränade förare i vänstertrafik med 
för alltför stOra risker.
Det enda undan ta get kan komma att
göras för motOrfordonsförare i de mili
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• FLYGVAPEN-NYTT fortsätter här skildringen av de allvarsmätta
de händelserna på flygvapnets" beredskapsfronter" under det kritis
ka året 1943. Vi inleder med "Sommarkrisen 1943" , beredskapsför
stärkningarna inför uppsägandet till augusti 1943 av 1940 års tran
sitoavtal med Tyskland, "ensidigt" genomfört av vår statsledning.
Därefter följer en parallellredogörelse för vår stora" F I Y g v a p e n 
ö v n i n g 1 943" (beredskapstidens största) och de med dennas
upptakt och förlopp samtidiga, stora beredskapsförstärkningarna till
så gott som hel mobilisering. • • Efter ett sammandrag av öv
ningsskedenas ändamål och väsentligaste förlopp behandlas den i
slutet på augusti 1943 påbörjade återgången till lägre beredskap
samt det för alJ personal ute på förbanden ganska överraskande,
tvära avbrott däri, som vållas av "Septemberkrisen 1943". En kris ,
som orsakas av plötsligt skärpta, hårda tyska åtgärder den 28-29
augusti i vårt ockuperade grannland i syd - Danmark . • • •
Av överstelöjtnant NILS KINDBERG

..c:
o
o

Sverige

söker

ju n i 1943 - för~ midso mm a r - an
ses Iiger inre mera oroande än arr en
ridigare på å rer, a v cm ril l slute t på
senso mmar en p!anerad större samöv nin g
mel lan Krigsmaktens sa mtli ga för sv ar s
gren~r - kalla d Försva/smaktsövning 
allr ;dmt skal l förber edas. Kr igsorganise
rad e ledn in gso rgan och fö rband sbl! del 
taga . AnJra enheter kan bli nä ra be rör
da.
Den 22 juni utger chefen för flygvap
net i an sl Ut ning till OB :s avs ikter och
dire kt iven preliminär orie merin g- till un
derl ydan de chefer m fl, om tala nde att:
• en förut varslad, scor försvar sm akts 
övn ing und er OB:s egen lednin g är
planerad till om k ring mån adsskifte t
se ptemb er- oktOber 1943 , sam t att,
• en "FJygvape növnin g 1943" le dd av
fl ygvape nchefen skall hå llas i senare
delen av septembe r, före OB:s öv
ning.

I

R. A. F.·

tet av juli an befalld beredsbpsskärpning
och d å imagen krigsba se rin g med det d å
i det när m as re helt -krigsorganiserade
fl ygvapnet och övriga för svarskra fter.
Beredskapsö kning arna och därmed nä
ra sa mhörand e, krigsmässiga övni nga r
und er sensommaren och början på hösten
1943 blir också så nära förenade med
var and ra - både un der själva verkstäl
land er oc h senare i d elt agarnas m inne 
att de i försvarsberedskapsridens histOr ik
brukar omnämn'as såsom ett enda StOrt
gemensa mt be grepp, sa mmanfatt at i nam
net " Fl ygvapenöv ning 1943".
För enkelh ete ns skull ska ll dennas hän
delseförlopp
före den efterföljande
"Septemberkrisen" ne dan ski<ldra s
a vseende på:
• förberedelserna till ca 15 juli,
• beredskapens stärka nde och de för s ra
övningarna till ca 5 a ugu sti,
• bered skap och övning ar f rån 6 augus
ti,

FRAM FL YTTNING
Sommarens Stora händelser p å kri gets
fromer uranför Sve rige och den här hem
ma överskuggande händelsen der
sve nska upp':lgandet a v 19 40 års transi
toavtal med T yskland rubbar d oc k
cirk larna. Den pl anerade försvarsmakts
övnin gen m åste insrällas, fl ygvapenö v
nin gen t idiga reläggs och komb ine ras med
en del samövningar mellan fl yges kadrar
na och vissa arme- och marinst yrko r.
Den påbörjas samtidi gt med en till slu 
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för lo pp intill planerad " å tergång" i
lägre beredskap m m ine mot slut et a v
a ugust i.

FÖRBEREDELSER
Atgärderna för kommande flygvapenöv
ning och beredska psförstärkn ing blir:
• den 25 juni utsä nd er flygv apench efe n
en då hemlig, orientera nde skrivel se,
som fr ämst meddelar,
att i n yss nämn da fl ygvap enövn ing
deltagande fö rba nd från inn ehavd bered

.,
Al

.

••

>,

~

.

~"

,

~l

Före och under beredskaps
åren rådde skärpt flygverksam
vid F5, Ljungbyhed bl a med
skolflygplantypen Sk 12, Kri
gets närhet ökade övnings
passen och bl a övades låg
flygning, - Sk 12 (Focke Wull
Fw 44 J Stieglltz, med en mo
tor på 145 hk typ Slemens Sh
14 A, toppfart ca 180 km/lim)
var ett bra och omtyckt flyg
plan med goda instruktiva
egenskaper, Ett tiotal Inköptes
från Tyskland 1936 och andra
lIcensbyggdes på 40-talet vid
CVV,

ljälp

då

ring,
att möjligheterna an hålla anbefall
da beredskapstider skall prövas,
alt övningen s,kall a v'se dels tillämp
ningsövningar i bas- och underh~llstjänst,
dels tillämpningsövningar för flygför
band,
alt bas förbanden skall bemanna dels
vissa 0- (ordinarie) flygbaser, dels T
(tillfälliga) ba ser, samt
alt
befäls förh!illanden, samman sätt
ning och basering skall bli i huvudsak
desamma som i krig ,

• den 5 juli ger aB ut verkstä llighets
order om tre förberedd a fjärrspanings
gruppers ur Södermanlandsflottiljen (v a r
dera gruppen om fyra fl ygplan typ S 16
Caproni) färdighållande " sn a rast",
för kommande spaning p!i respektiye
väst-, syd- och ostkusten, efter med 24
tim förvarning verkställd ombasering,
• den 7 juli fa smäller aB en ny, del
vis ändrad indelning av Sverige kring
lig gande hav i bl a flygs paningsområden,
• samma dag anbefa ll s ä ven vissa för
beredelser för 'kommande in,kallelser, bl a
utsändning av för v arnande order till be
rörda värnpliktig a ,
• de n 8 juli - sedan planerna för hel a
krigsmaktens kraftigt för stärkta bered
skap under d en kritiska uppsägningstiden
samt för de kommande Större övningar
na ytterligare klarn a t - kan flygvapen-



,#'
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avtal

skap skall organ isera s under i sron sett
samma betingelser som vid en mobilise

.-

med

Hitler

chefen sä nda ut vissa p3. aB-d irektiv
gruudade, men fortfarande prelim inära
före skrifter för sommarens bli vande be
red skapsökningar och srorövning, Han
meddelar d!i :

.

,

..

.

ji~

"

bryts

[en sk a ll iordningställas för o medelbar
anvindnin g,
Andra order reg lerar spärrning, mine
rin g och vissa minförsök p~ flygfält 
de senare inom ett nord ligt militärområ

de,
• en st ö rre övning med en sror del av
krigsm a kten skall " sannolikt" äga rum
fr!in slutet av juli ,
• flygvapnet a vses att "krigsorganise
rat" deltaga, med flygledning, krigsfly g
och krigsbasförband, nyuppsatta "fly bo
staber" i södra , västra och norra flygbas
områdena,
flotriljdepåer, skol or och
verkstäder m m, allt eoligt gälJ.ande mo
biliseringsplan,
• en del enheter i Ovre N o rrland och
vis sa arbetsförband skall t v inte organ isera s,
• de färdigorganiserade förbanden m m
skall baseras för "Krigsfall I" (försvars
krig mOt Ty skland ),
• inkallelser av flerta let fly gv a pnets re
server tillhörande och a v vå ra värnpli k
tiga till en flygvapenövning från den 26
iuli skall varslas genom utsändnin g a v
ov a n omnämnda "förvarna nde" order,
• ledi ghet - med undantag av s&dan i
"trängande fall" kan endast undan
tagsvis påräknas,
• vi ssa bestämmelser i Stort för utbild 
nin g i flygtjänst, teknisk och stridsmäs
sig marktjän st m m ska ll gä ll a under den
kommande fly g vapenövningen, varjämte
- och det v isar all varet - krigsfly gfäl

R.A.F TILL HJÄLP .. ?
Den 13 juli st~r det klart för Sveriges
regering att den - inför de möjligheter
till r/ skt angrepp p å oss, som kan upp
sr;' i samband med uppsäga ndet av 1940
års transitoavta'l - måste åtminstone sö
ka förbereda militär västmaktshjälp åt
vårt land, Vårt jaktflyg är svagt, dess
förband inte uppsatta till i 1942 hs fem
årsplan planerad totalsty rka och dess
flygmateriel heterogen och underlägsen
ddtida tyskt krigsflyg, Man tänker sig
därför som en förstahand sKtgärd att fö'r
söka få stöd av till Sverige överförda
jaktflyg förband ur det br itti ska flygvap
net - Ro y al Air Force,
Vid ett sammanträde nyssnämnda dag
mell a n försvarsminister Sköld, statsr~det
Ewerlöf och aB, genera,1 Th örnell, erhål
ler aB regeringeos uppdrag att i anslut
nin g till viss a tidigare sonderingar för
bereda ett eventuellt insättande på sven
ska fly gbaser av brittiskt jaktflyg, Det
följande klarläggs hä refter:
• Sveriges f1yg.ba ssy~ tem är 1943 fullt
kapabelt att ta emot så my cket jaktflyg,
som Storbritannien över hu vud taget ka n
vilja basera här,
~
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1943 och beredskapen
• p~ grund av i hemlandet då aktuella,
mycket krävande stri dsupp gifter, bl a i
samband med stödet åt den västallier ade
bombflygoffensiven mot Tyskland s hem
ort m m, kan RAF blott avvar a något
f~tal jaktförband hit,

• om några sådana a ll s kan avde las, a n
ser man i Sverige ett öka t jaktsky dd å t
Sk~ne var:t ett förstabandsintresse.
N~gon skriftlig pl an lä ggning eller or 
dergivning i frågan bl ir det inte. Det
hela har formen a v diskussioner och över 
väganden av bl a svenska möjligh eter att
biträda R. A. F . med serVIce, under
h~l1stjänst, luftbevakning och stridsled 
ning m m. Den ifrågasatta brittisk:! flyg 
hjälpen blir dock inte av. De tt a b l a där
för att Tysk land - inför Sveriges då upp 
nådda totala mi·litära st yrka och und er
intrycken från de ökande mo tgå ng:trna
och svagheterna på de egna fronterna 
efter en kort förhandlingsperiod den 5
augusti 1943 motvillig t går med p å det
av Sverige begär da uppsägande t av 1940
års för oss oc h hela Norden så plå gsam 
ma uansiteringsavta J.

VART EGET FLYG
Inn a n vi gå r 1n på den i slut et av juli
und er samtid ig hög beredskap på kri gs
baserna till för svarsk rig mOt Tysk land
inl edda stora fl ygva penövnin ge n, dess
anbefallande, förlopp och erfarenheter
m m, kan en översi·kt av flygvapne ts då 
varande resurser, indelning etc vara be 
fogad. Man konstaterar då:
• totalt kan om så erfordras ca 4]0
krigsflygplan omedelbart insättas i ope 
rationer,
• härav ä r 115 jaktplan (J 9, j 11 och
j 20); ett 40-ta l "tunga" bomb- (at
tack-) p lan B3; ca 140 lättare plan (B5
och B 17); 10 torped plan (T 2); ca 45
tv åmoto ri ga fjärrspaningsplan (S 16 Cap 
ron:i); och ett 70-tal enm otoriga spa 
ningsplan (S 12, S 14 och S 17). T ill sam 
mans med på ve rkstäder varand e ca 130
plan närmar sig siffn n för hela vårt då
tida krigsflygplanbestå nd 560 plan i al lt,
• den svenska flyg- och vapenindustri 
ens all tjämt rådande o ti llr äck liga kapa
cit et och leveranssvår igheter vå ll ar bris
ter i må nga detaljhä nseenden, vilka kan
bli ödesdigra fö r svenskt flygs uthållig 
het - om de pågående förhandlingarna
med Tyskland i händelse av misslyckan 
de övergå tiJl krig.
FIY'gv~pnets indelni'ng (i Stort li k:! i
krig) och dess basering vid månad sskif
tet juli- augusti 1943 blir:
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flygledningen underställd chefen
för flygvapnet, dåvarande generallöjt
nanten Bengt G:son Nordenskiöld 
flygstab I och II samt flygförvaltningen;
i Stockholm,
• E 1 (första flygeskad ern) - chef då
varande översten Paul af Uh,. tre
bomb- (attack-) flottiljer (Fl, F4 och
F6); en enmoto ri g och en tv åmotorig spa
ni·ngsdiv isio n ( 1/ F3 och 1/ F11 ) ; summa
ca 130 plan baserade på krigsfJygfä lt i
Upp land , Dalarna, Värm la nd och Närke,

• E 2 (andra flygeskadern) - chef då
varan de översten Age Lundström - en
lätt bomb- (attack-) fl ott il j (F7) oc h en
lätt bomb- (attack -) division (1/F12); en
jaktflouilj (F9); en enmororig och en
tv,"mororig spaningsdivision (2/F3 och
2/F1 1); summa ca JOO pl an ba serade på
kri gs fl yg fä lt m m i Västergötland oc h vid
Göteborg,
• jaktflyg - direkt un derstä llt fl ygva 
penchefen t vå ja·k tflottiljer (F8 och
FlO) samt en enmororig och en tvåmo
rorig sp aningsdi vision (3/F3 och 3/F11),
ca JOO plan bas erade p å krigsf ly gfält
m m nära Stockholm oc h i Skåne,
• armen tilldelat - under två arme kår
:hefer och tre militärområdesbefälhavare
- en reducerad span ingsdivisio n, en . pa
ningsgrupp och fyra sam bandsIl ygph n,
a llt ur (Jstgöta fl yg flottilj ; summa ca 12
plan på baser i Norrland, Värmland,
Vä stergö tland och Skåne,
• marin2 n tilldelat - under chefe n för
kustflottan och fyra o li ka chefer för ma
rindisrrikt i väst, syd och vid Norrlands
kusten - en rorpedflygdi vision och fem
enmo roriga marinspan in gsd iv isioner, allt
ur Roslagens flygflottilj; summa ca 40
plan,

• basförband - del s tre sjöbasplutoner
för ovan nämnt fl yg til l marinen - dels
nå go t öve r du ss inet ba sbataljone r, de
sistnämn da Vja fyra olika fJygbasom 
rådeschder underställd:l chefen för flyg
vapnet och betjän ande i flygvapn ets hu
vudde lar ingåend e krigs - (beredskaps- )
flygförband.

NEGATIVT OCH POSITIVT
Samman fattn ingsvis
kan
konstatera s,
att ca ]5 krigsflygdi v isioner m ed nära
]90
krigs fl ygplan står operationsk lara.
Kva liteten hos lätt bomb- (attack-) fl )'g
och spanin gs flyg är höjd - bl a pga ti ll 
komna, från vårt växande Storföretag
SAAB levererade, nya B 17- och S 17
p la n. jaktflygets och fj är rspaningsfly
gets läge är dock a lltjämt bekymme r
sam t. Prestanda och driftsäkernet hos den
till flera flotr:1jer ti llde lade - i 1940 års

Lätta bomb- (attack-)
planet B 5 (vid SAAB
licensbyggda Northrop
8 A 1 med 980 hk Troll
hätte-tlllverkad Mercu
ry
XXIV-motor, topp
fart ca 330 km /tim), var
1943 i tjänst vid Jämt
lands
och
Västgöta
flygflottiljer. Pä bilden
ses ett B S-plan över
mellansvensk slättbygd
under
förberedande
övning för dykbomb
fällning.
~

SAAB 17 eller B 17 - lIygvapnets 1943 i ökan 
de antal nytillkommande lätta bomb- (attack-)
plan , helt konstruerat och byggt I Sverige,
fanns i divisions styrka från juni vid F4 och
fran oktober vid F6 . Redan i april 1942 hade
F7, och från april 1943 F12, börjat fä typen.
Motorn i versionen B 17 A var 1065 hk STW
C 3 (svensk Twin Wasp) och i B 17 B 980 hk
Mercury XXIV , också byggd i Trollhänan.
B 17 A toppfart ca 430, B 17 B ca 390 km / tim.
Här en B 17 ur F6 p å " lågsniff " över skogs
terräng .
....

nödläge fråa Italien anskaffade - flyg
materielen är mer än svag. En posi,tiv
faktor bör dock noteras
det sedan
1938 planlagda och utbyggda krigsbasnä
tet har 1943 nått en mot behoven rätt
lå väl svarande, god kapacitet .

.

,

FLYGVAPENÖVNINGEN 1943
Den 15 juli utger aB startordern för
"Sommarkrisens" stora pådrag, bered
skapsförstärkning och flygvapenövning.
Med den 26 juli som första organisations
dag skall flygvapnet genomföra alla sina
i det föregående antydda åtgärder för
övergång till krigsorganisation och intaga
den likaså ovan i stort angivna basering
en på krigsbaser, med beredskap för ett
eventuellt förestående krig mot Tyskland.
Vidare anger aB att tiden tilI den 16
augusti får disponeras för övningar en
ligt flygvapenchefens bestämmande. Sist
nämnde chef utger samma dag som aB
- den 15 juli - för verkställandet be
hövliga order till sina underlydande. Yt
terligare order vid flygvapnet följer den
20-27 juli för flygvapenövningens led
ning, transporter till baser, rapportering,
uppläggning a v basförråd mm.
Den 26 juli utger aB order om skärpt
flygvapenberedskap. Den]O juli följer
mom flygvapnet behövliga, komplette
rande föreskrifter. Kontentan blir:
• att största delen a v de jämlikt tidiga
re order krigsorganiserade
förbanden
skall inneha beredskap C (= full strids
beredskap klar inom 24 tim),
• att en jaktflyggrupp vid vardera Gö
teborg, Stockholm och i Skåne samt ett
spaningsplan på vardera västkusten,
Skåne och i Värmland dagligen skall stå
i 5 min startberedskap för neutralitets
vakt respektive spaning, från gryningens
början till en halv timme före skymning
ens slut, samt
• att förband ur flygvapnet, som inte ti
digare beordrats övergå till krigsorgani
sation (främst vissa i Norrland), inom 43
tim skall stå klara att krigsorganiserade
a vgå till aktuella krigsbaser.

GOD ANDA

Ordergivning
berg
hangar
Inför bered
skapsstart
vid F9. I
bakgrunden några J 11
- jaktplanet som 1940
nöd köptes från Italien
och som I 62 exemp
lar anskaffades till den
nyupprättade Göta flyg
flottilj.
Ursprungsbe
teckningen
var
Flat
CR-42 och toppfarten
var ca 440 km/lim.

Redan den 26 juli - första organise
ringsdagen - börjar inkallad reservper
sonal och värnpliktiga anlända till ut
rustningsorterna. Fortsatt inryckning, ut
rustning och komplettering i olika hän
seenden av därvarande beredskapsför
band, försvarsanordningar m m följer.
Andan hos in ryckande personal är god
Dch tillförsikten - trots vetskap om den

all varliga bakgrunden till inkallelserna
- genomgående hög. Organ,iserandet och
övriga förberedelser för avtransport till
krigsbaser går snabbt. För bas för bandens
del och vissa andra sker inmönstring, ut
rustning osv genomgående på "fältdepå
er
(förråd invid baserna av personlig
utrustning och av för basverksamheten
behövlig flygstationsutrustning o d).
Den 26-]0 juli verkställs för krigsba
sering m m behövliga järnvägstranspor
ter. Den 27-29 juli sker övriga trans
porter i huvudsak flygande. Ute på ba
serna ställs flygplanen upp i flygplan
värn eller annat skydd, fordon etc döljs
under maskering eller i lador, under träd
osv. Ute i landet pågår av bl a flygför
valtningen tidigare igångsatta åtgärder
för att skapa bombskyddade, i berg in
sprängda centralförrJd för drivmedel,
ammunition m ffi. Och vid svensk flyg
industri - den enskilda såväl som den
statliga - pågår arbete under högtryck
för att få under översyn varande flyg
plan klara och ny flygmateriel leverans
färdig.
Den 4 augusti
dagen före det
svensk-tyska avtalet om transitotranspor
ternas inställande - föreligger rapporter
om en del hotande, tyska sjömilitära åt
gärder syd Skåne.
Vissa övergående
skärpningar inträder - bl a i avseende
på flygbasförsvar.
Under den 5-6
augusti återgår beredskapen efterhand till
vad förut varit anbefallt.

D

"Flygvapenövning 1943" förlöper
huvudsak enligt nedan:

• till den 16 augusti övn'ingar enligt
flygvapenchefens
bestämmande. Dessa
Dmfattar stridsutbildning, fortsatt inre
dande
av
krigsbaserna,
förbandens
(eskadrars, flottiljers, divisioners m m)
samtrimning och samövning med vissa
förband ur armen. Bl a märks därvid
samverkan med armens militärbefälhava
re på flygbasförsvarets områden, samt 
efter den 5 augusti, dagen för avtalet
med Tyskland i transitofrågan vJSSa
mindre beredskapslättnader,
• tiden 16-25 augusti fortsatt flyg
slagsutbildning, ombaseringar, krigsmäs
sig 'bas- och underhållstjänst, samövnin
gar eskader- och militärområdesvis samt
mellan flygvapnet och marinen. Bl a märks
en större luftförsvarsövning i östra Sve
rige, med bl a Stockholm såsom anfalls
mål och krävande övningar i jaktförsvar
för jaktflyget, samt dubbelsidiga övning
ar, ledda a v eskaderchefer allt un- ~

1943 och beredskapen
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1943 och beredskapen
der efterlund något lättad beredskap för
omedelbar neutralitetsvakt,
• den 26-30 augusti tillämpningsövning
ar i större förband, öbt ama,l omba
seringa r till T-baser, stridsskjutningar
oc h bombfällningsövningar samt fortsatt
övning i krigsmässig bas- och und erh ålls 
tjänst. Bl a märks därvid att strid slkj ut
ningarna och stridsbombfällningarn a sker
mot mål, uppbyggda på ett lO-tal o lika
platser, över nGra nog heb lan de t i
syd östra SUn e, Vätterntr akten , Mä larda 
len, Jämtland och Väster botten,
• i följd a v ovan omnämnd l:igc sskirp
ning i Danmark den 29-30 attgusti och
dära v orsaka d "Septemberkris" i Sverige

penchcfens h i ra v föranledda order till
förband m m ut sä nds den 25-27 au
gusti,

De förhoppningar, som inkallad värn
plikti g personal m fl då hyser om snart
fö reståe n de utryckning och hemfärd gru 
S .l S dock sn art och eftertryckligt. Den 30
au gu st i p ~ d tcrmi ddagcn - när på T
bal er Fö r l.1gd a bas förbandschcfcr med
sta ber meddelar sin a order för åter
gå n gsrranspor ter på järnväg o d samt av 
tac ka r resp ek tive förband för under den
13 nga som ma rkri sens beredskap visad god
arbets vilja och goda prest:lti oner - an
komm er e tt teleprin termedd elande från
ledn i;lgCJl , S0m i ett drag annullerar åter 
gå ng ordern, Likartat bli r förhållandet

Spaningsplan S 12
(tyskbyggda
Hein
kel He 114) på flot
törer
beställdes
1940 till en i feb
ruari samma år av
riksdagen beslutad
spaningsdivision
om 12 plan vid
Roslagens flygflot
tilj (F2). De levere
rades först 1941 
då i starkt trans
portskadat och ned
rostat skick. Tysk,
luftkyld stjärnmotor
BMW 132 K på 750
hk. Planets toppfart
ca 290 kmltim .

fortsätter "Fiygvapcnövnim; 1943"
pr ak tiken är:da till ca den JO september.
Efter a vslutandet får den stora öv
ningen följande klart positiva eftermäle:
"Flyg vapenövning 1943 blev av utom
ordentli gt värde, inte bara för den delta 
gande persona;en och förband en, utan
även för flygvapnet i dess helhet , ge
no m de impulser den ga v till förbitt
ringar på takti ska, te'kniska, organi sato
riska och andra omr~den, till gagn för
flygvapnets fortsatta utveck lin g, krig s
beredskap och utbildning för krig ",

INSTÄLLD ÅTERGÅNG
Den 23 augusti orientera r OB mun t ligl
försvarsgrenchefer m fl om ett d !i dl
dande lugn på urla nd sfronterna och om
sin avsikt att anbefa lla återg!1ng t ill lä b
re beredskap fr o m den 31 augusti , Flyg
vapenchefen vida reför orienter in ge n och
utger därav bet ingade ord er om förbere 
delser för planerade återg ~ l1gstranspo rtcr
till freds- (flottil j-) baser m m, On utge r
den 24 augusti order om den skarpta
sommarberedskapens upphörande, med
undantag för viss kvarstående neutra
litetsvakt o d. Ny, lägre beredskap skall
gälla fr o m den 1 september , Flygva
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vid " Ih flyg va pnets "utevarande" sta
ber, fl yg - o ch basförband oc h vid depå
förband,

SEPTEMBERKRISEN 1943
Kont r ,lOrdernas orsa k är inledningsvis
nämnda hårda tyska åtgärder i det
a v H itl er-t)' skLwd sedan den 9 april
1940 ockuperade Danm ark. Den 28-29
al/ glll ti 1943 utplånas reste rna av dansk
ci vil och militär administration av tyska
uk aser, som dekreterar totalt tys.lec makt
ö~ ertagande inom alla grenar av chnskt
slatlig t Ii m m. Sveriges stats- oeh för
s\' r,led n in g tvingas då räk n a med,
• al l fl) k ting ströl11mar Danmark-Sve
r if!e skall upp sr å,
• a lt åt gärde rn a mot Danmarks stats
edn ing och arerstående krigsmakr skall
fö ljas J. v mot S verige riktade tyska mili
t:i ra &t gä rder och kra v,
Hände lserna i dire kt samband med den
n ya kri sen blir samm anfattningsvis :
• de n 30 augusti på eftermiddagen fattar
OB i s:lmförstånd med regerin gen beslut
om:
att inhibera den ny li[;c l1 anbefa ll da
beredskap sminskni nge n, och anbefa ll a
fort satt, å nyo skirpt beredskap,
• den 30 augtisci-1 september är kri

sen akut, ett a ll varligt läge består till ca
9 september, först ca 10 oktober bedöms
far an helt överstånden,
• den 30 augusti ca kl 1200 utsänder
0.13 genom försvarsstabens kommunika
tionsa vdelning order om inhiberande a v
tidigare anbefallda återgångsrransporte r,
• i anslutning härtill utgår order till 0.13
underl y dande chefer m fl om de organi
serad e förbandens kvars die nd e på krigs
baser unJer forts ~tt hö g beredskap, or
derna går signalledes med "bl ixt-" och
" il -" meddelanden,
• den 30-31 au gusti beordrar OB
svenskt jaktflyg att trygga flyend e dan s
ka örlogsfartygs färd från Köpenhamn
undan ty ska rna. Härvid märks,

all Skånska flygflotti ljen med hela sin
tillgängliga st y r'ka en J 8- och två
J 20-divisioner - den 30 augusti eskor
terar danska örlogsfartyg under färd till
Karlskrona
på
sträckan Falsterbo
Hanö, o ch
at t en jaktdivision ur Svea flygflottilj
(jaktplan J 9) efter ombasering från
Stockholm (Barkarby) till Rinkaby i
nor döstra Skåne såsom sin första upp
gift eskort erar andra delar av danska
flottan från uakten av Landskrona till
KarlskronJ,
• den 3 l augusti mottar för banden en
del ko mpletterande order, bl a om 24
tim stridsberedskap,
• den 2 september - sedan förhållande
na i Danmark utve cklats i lugn - anser
OB vårt läge möjliggöra en del begyn
nande svenska beredskapslättnader, bl a
återg~ng till fredsbaser (flott iljdepåer)
för flygstyrkor och vissa motortranspor
terade enheter JU m. Flygvapenchefens
order följer ca kl 1800. Fortsatt be
redskapsorganisation i flygeskadrar ffi m,
liksom bestämmelserna om dold och
sp ridd uppställning a v flygplan osv skall
dock alltjämt gälla.
• Den 4 september anser OB läget så
stabilisera t a tt ord er om fonsa tt å ter
gång och anna n lättnad kan ursändas och
den 7-8 september förbereds och verk
ställs de sålund a medgivna återgångs
transporterna på järn väg m m,

ETT HALVT ÅRS "LUGN"
Den 6 september beordrar OB intagan
de aven tidigare - redan den 27 au
gusti, före septemberkrisens utbrott 
beordrad lägre st rid sberedskap och en
minskad organisation a v neutralitetsv a kt
och annan flygvapenberedskap mm.
Sålunda minskad beredskapsorganisa
tio n osv blir i huvudsak bestående intill
början av nästa krisperiod - i medio av
mars 1944. Denna period av höjd bered
skap är känd so m "Vårkrisen 1944". Den
blir bl a orsa'kad a v krigsl äget österut,
kring Finland.

•
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"Civil igen " heter en informationsbroschyr som utdelas till de
42 .000 värnpliktiga som rycker ut i vår. Broschyren har utgivits av
Lönsparkommitten i samarbete med Försvarsstabens personal
vårdsbyrå och den ger i lättsmält form de värnpliktiga råd hur man
skall planera framtiden och gardera sig ekonomiskt. - Här följer ett
sammandrag ur broschyren.

o

a,,~a

aII' man

CIVIL
IGEN
D

e t är inte så iätt att plan era för
framtiden, när man inte har den
avlägs na ste ani ng o m hur d en ser ut, sä 
ge r många se m nu ska rycka ut från
vä rn pi i r. rstjä nstgöri ngen.

pa på avbetaln ing. Det ar som bekant
dy rt at t köpa p å kre dit . Man kan f:l be
tal a ända ti ll 30-40 proc mer, när man
handl a r p å avbe talnin g i stället för kon
tant.

TÄNK ÖVER EN STUND
D et är juSt därför man bör slå sig ner
en st und och tänka över i lu gn och ro.
Man ha r så mycke t att vinna på att pla
nera. Bara en så dan detalj som at t a n
mäla sig ti'll ortens bostadsförmed li ng . . .
Den som inte redan gjort det komm er
a tt finn a att det står en änn u län gre kö
fr am för hono m när han p löt sli gt träffar
H enne och v ill ha en lä gen het. Det är
en form av planering ...

FRITIDEN
Så har vi någo nti ng som heter frit id ...
D en kräve r sitt speciella pl a nerand e och
sparande. V i får ju allrmer fr itid fram
över. Arbetstiden b lir ko rt a re och se
mestrarna lä ngre. Så det ga ller att pl a
nera. Somma rstu ga n, se mesterresa n, bå
ten är mål som man so m regel bara kan
nå genom att sp a ra .

antagligen komm er jag aldrig att kunn a
det i fo rtsä ttningen heller, hete r det ofta.

Men det gå r faktis kt att bli e kono
miskt ga rd e rad. Och att bli det utan att
ege ntli ge n märka det. D et en da rikti ga
ä r att lägga undan sp arslanten för st. Be
stämmer ma n sig för att sätta aven sum
ma vi d va r je avlöning - precis so m man
gör med källskattepenga rn a då gå r
det alltid a tt klara sig på det so m ä r
kvar. Metoden kallas för lön sp a ra nd e.

SPARADE 815 MILJONER
Man ka n själv hjälpa t il l att lösa bo
stadsf råga n genom att spa ra tiJl ett egna
hem eller en lägenhet. Ju t idigare man
börj ar, destO snabbare når ma n må let.
D et har ju blivit allt vanligare att man
måste spara för a tt få en läge nh et. Den
som har en sparad slan·t har stö rsta chan
se n.

D e n som spa rat i förväg till bosätt
n ingen t jänar åtski ll igt på att sl ippa kö

Det hand la r nasta n alltid om a H h3 pen
gar till gäng l ig~. Med pe nga r ba kom sig
k an man klara av o förUbedda si tuatio
ner. Med pen ga r har m a n öve r hu v ud
taget helt andra v:ll möjlighete r an ut an.
Pengar ger större frihet. Man beh öve r
in te krusa någon om det gälle r. Man
bestämm er sjä lv.

JAG KAN INTE SPARA . ..
J ag har a ldr ig kULll1a t spara n gOt. O ch

För att uppmuntra d et regelbundna spa
randet anslår r i·ksda gc n årligen medel rill
utlottninga r bland lönspara rna . Var och
en som a nm ält sig t ill lö nsp arandet ge
nom bank elle r arbetsgivare de ltar l
v in stutlottninge n om han gjOrt av ta ls
enli ga in sä ttnin ga r. Under åren 1950
1965 sparade 490.000 ungdomar av sin a
lö ne r öve r 815 m ilj kr. Under å ren 1962
-1 966 ha r 98.400 un gdomar vunnit 8,5
milj kr i ungdomsspar a ndets v in studott
ning. Högsta vins ten är 25 .000 kr.
•
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Aeroklubben har - tillsam mans med
Medborgar sk olan - som första num
mer i en serie av handbö cke r om och
för segelflyget gett ut "Flyglära och
aerodyn amik f ör segelflygare". Som
fö rfattar e står Be ngt
Söde r
h o/m. Boken är både avsedd som
unde rlag för den teoretiska undervis
ningen fram till sege/flygcertifika t och
som grund f ör fortsatta swdier.

oken ge r genom si tt snygga utfö
rand e ett myc ket gOtt int ryck . Ur in
nehål1ssy npunkt glädjande är kap itlet om
stabilitet och styrni ng - ä ve n om för
klaringarna med hjälp av uyckcenrrum
vandring SO m balanseras med hjä lp av
stabil isa ror knappast gör det möjligt för
läsa ren at t för stå, hur en rak fl ygan de
vin ge kan brin gas arr fl yga stabilr.
V-formens ver knin gssä tt har så ofta
för klarats felakri gt arr der finns anled
ning att notera Söderholms nu rikt iga
förklaring, d vs an den fu nger ar ge nom
en sidoglidning och därav orsa kad effek
ti V anfa llsv inkel ski linad mellan den
främre och bakre vin gen .

B

BRA OCH VÄLKOMMET
Teori för stall, vi·k nin g och spi nn har i
de fl esta fl yglä ro r behandLas all tför
summari,kt. Bokens re lativ t utförliga be
handling blir därför destO välk om na re.
Kapitlet om frikt ionsmotstånd oc h grä ns
ski·k t ä r visser ligen av speci ell t StOr be
tydeJ.se för segelflygare, men kan och
borde med förd el läsas äve n av motOr
fl ygare. Betydels en av an hålla vingno 

Ny handbok
för segelflygare

sen slät för arr förhind", för tidi gt om
slag mellan lamin ärr och turbul ent
gränss kikrsrill stånd kan svårlige n över
be ron as. I av sninet om vin gprof iler ges
även det kvan ti-rati va måttet 0,01-0,1
mm på d e accepta1bla ojämnheterna för
sege l fl yg pl a n.
Vi ssa o fullk o01 li ghc ter finn s tyv ä rr
ävcn i dcnna bok. Speciellt avses då be
skriv nin gen av lyftkr aften och indu cera t
motstånd samt av be greppen st ,ni skt och
dynamis kt tryck.
Om en flygelev vill eller skall lära sig
något om lyftkr a ften, bör d et väsent li
gaste va ra arr "en fl ygp lan får si n ly ft 
kraft genom art dess vin ga r ger en viss
lu ft massa en impuls nedåt". Luf ten ut
övar därvid en rcaktion's kra ft på vin gen
vars kOil1posant vinke lrätt rörelserikt
ningc n kallas lyftkraft och vars kompo
sant bakå t ut gö r de t Lndu cc rade motstån
der.
Ju stÖ:"fC den luftmassa per sekund är
som vin ge n påverka r, desto mindre has
t ighet nedåt behöver den ges, -för att den
aktu e lla
lyft kraft en
(= flygplanets
tyngd) ska ll erhållas. StOr spänn vid d,

stOr hasti ghet oc h stor luftt ät het ger stO r
massa och liten er ford erlig ned åtha stig
her. Reaktion skraften kommer att lut a
mindre bak h och det induce rade mot
stå ndet för den aktuella fl ygv ikten kom
mer att m inska .

SLENTRIANMÄSSIGT
Att Bengt Söd erho lm i sin bok skulle vå 
ga avvik a fr ån kon vent ionell a tales ätt
betriffa nd e lyf tkr a ft och inducerat mo t
stå nd hade kanske varit att begära för
mycket. Aven den nyligen ut givna vol y
men " Flyg" i Sva·lan-Life-serien inn ehå l
ler sam ma eller i viss a fa ll än mer sy m
boliska förklaringar. Kritiken riktar sig
där för end as t i rin ga mån mot Söcler
holms bok men dc sto mer mot d en all
mä nna slen-rrian en ifr åga om vad som
kan a nses lämpli gt arr lära ut om tcor i
kun ska per.
Man får hoppa s att boken kan komma
ut i flera uppl agor och att ett förtydli
gande av tryckdefinitionerna och om
möjligt även eliminering av Bcrnouillis
•
förklaringen då kan ske.
I-S

Introdul{tion till AD B -världen
D e n alltmer rika bok floran om au
tomatisk databehandling har i Pris
ma getts ett nytt tillskott ("Data
maskinen och den mänskliga hj ä r
nan " av Donald G Fink). I detta fall
som så många andra rör det sig om
en amerikansk produkt, ingående i
serien "Science Study Series". Pri
set (24 : 50) måste i förhållande till
den meddelade informationen och
I jämförelse med andra verk be
tecknas som överkomligt för att inte
säga fördelaktigt.

Boken behandlar på ett populärt
och lättfattligt sätt datamaskinernas
arbetssätt både logiskt och tekniskt
och ger därmed god förståelse för
datamaskinens möjligheter och en
god grund för mera inträngande
studier. De valda exemplen är trev
liga och instruktiva liksom jämfö
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relserna med den mänskliga hjär
nan. En viss begränsning ligger dock
i att endast maskinen och i viss män
dess progra mmering behandlas me
dan det som kallas system arbete 
hur m a n bygger upp en databehand
lingsrutin - som i så många andra
liknande böcker lämnas helt utan
för.

Vissa smärre inv ändningar av me
ra formell natur bör dock göras.
Boken ökar ytterligare den r e dan
anmärkningsvärda förvirringen då
det gäller uttryck och symboler, som
man ju nu strävar att standardisera .
Exempelvis används uttrycken flö
desplan och block sche ma rör sy
stemflödesplan liksom rittekniken
röljer sina egna linjer (ingen vits)
och läter start/ stoppsymbolik enligt
ISO stå {ör beslutssymbol.

Förtjänstfullt är att den så vanli
ga " datasvengelskan" ej har tillåtits
göra sig så bred som vanligt (även
om bilagan kallas "Appendix").
Litteraturförteckningen är intres
sa nt men något torftig för svenska
förhållanden.
Exempe lvis
saknas
Doppings redan normgivande "Data
maskiner oc h databehandling".

D Sammanfattningsvis ger boken en
lättillgänglig och trevlig introduk
tion till ADB-världens centrala del,
datamaskinen. Den bedöms vara av
värde för dem av flygvapnets per
sonal , som till billigt pris vill vidga
sitt kunnande inom området innan
den tid kommer då datautbildning
inom vap net blir mer allmän egell
dom.

•

N A BERGQVIST

• Detta debattinlägg är skrivet för att visa
att det finns önskemål om ökad fortbild
nmg med enhetliga kursplaner från de
reservofficerares sida, vilka arbetar med
marktjänst (striltjänst) . • •

S

ynpunkter i den rikmingen framför
des vid SOmmarens kurs SJ 15 i Gö
tebor g av de deltagande reservoffic erar
na, och det fann s ä ve n önske mål om att
denna kurs eller en li knande sku lle göras
obligator is k och rege lbu nd e t återkomma.

• D å motsvaran de intresse inte tycks
finnas frän flygv apne ts s'ida - då man i
år beslutat instäJla denna kurs - ä r till
fället lämpligt att vidarebefordra en del
av de kriti ;ka synpunkter, som framför
des vid avslut nin ge n av förra årets kurs,
till ett större forum. Undertecknad elev,
som står för detta personliga referat av
kursen, a nser att Flygvapen-Nytt är rätt
medium för det ta.

• De flesta av kursdclugarna förra het
hade offrat delar av sin semester för
att kunna vara med. Efter två intensiva
kursveckor i Göteborg ryckte de ut med
nyväckt entusiasm för si n uppgift inom
för sv aret. En virdefull påspädning, då
intresset för den militira uppgiften med
år ens lopp i de fles ta fall kommit i bak
grunden för den civila karri ären, för
hem och för familj. En regelbunden på

• I det läge som uppstod
hösten 1966, då regeringen
aviserade försvarsanslaget
för kommande budgetår
och som för flygvapnets
del innebar en sänkning av
dåvarande planeringsnivå,
såg sig chefen för flygvap
net nödsakad att genom
föra en översyn av anslags
fördelningen mom flyg
vapnet. • •

Kritiska elever
vill ökad
fortbildning

fyllning av så dan entusiasm bör vara en
förh ållandevi s billig men god in ve stering.
• Därför var det bekla g ligt att de del
taga nd e reservofficerarna hade en känsla
av att man på högsta ort tar för lätt på
deras vid a reutbildning, som tyc ks mer
eller mindre bortglömd. Delt aga rna fann
det beklagligt att kur sen inte är obliga
torisk . En sådan fortbildning - exem
pelvis va rt tredje år med resterande
tjänstgöringstid fördelad på pr a ktisk
tjänst d e andra t vå hen - var ett all
mänt önskemål.
o Deltagarna klagade också på bristfäl
lig information Om kursen. I flera fall
va r deltagandet en följd av tips från
ka mrater, som genomgått kursen, och
eget injti atlv genom påstötningar till ve
derbörande flol'tilj . Trots dessa bristfäl
lighe ter hade från reservarnas sida så
stort intresse för kur sen visats, a tt kurs
arrangörerna tvingats lämna ?tterbud till
många, då man inte fått tillst?tnd att
dubblera kursen.
• För de 28 eleverna, som fick delta,
bl ev det två intressanta veckor med in-

tensi v undervisnin g och en stimulerande
miljö i Sommar-Göteborg. Vid F9 har
man tillg~ng till goda lärarkrafter med
erfa re nhet fr~n tidigare års liknande
kurse r. Elev erna delades upp
två
grupper, en för luftbevaknin gs ledare i
luftcentr,1 1 och en för kompanichefer och
instruktionsofficerare på luftbevaknings
kompani. Gemensamt fick grupperna
orienterin g om nyheter inom luftförsva
ret, varvid högt kvalificerad e föreläsar e
had e anlitats. Större delen av undervis
ningen var skild för genom gå ng och till
lämpning ay respekt ive spec ial tjänster.
• Som ovan angetts fick d eltagarna vid
avslutningen ge synpunkter på kur sens
uppläggning till kurschefen, kapten O.
Finnman. Det var i detta sammanhang
man kom in på en allmän kritik av re
servofficerarnas fortbildning.
• Att intress e från reserv a rnas sida för
vidareutbildning och uppfriskning av
kunskapern3 finns bevisas väl av att så
väl kursdeltagare som ledning var över
ens om att kurstiden borde utökas från
två till tre veckor, så att möjlighe t gavs
till fl er tillämpningsövningar.
•

KARL-ERIK JOHANSSON

... och FS/U svarar

H

ä rvid drabbades utbildningssektorn
av nedskärningar.

• Utbildn ingsvolymen måste alltså mins
kas. I den hårda prioritetssättningen
mellan olik a kurser tvingad es chefen för
flygvapne t bl a inst ä lla två centralt a n
ordnade kurser för rese rvofficerare i
stridsledningstjänst. Detta beslut gäller
nuyarande utb il dning s~r. Nu nämnda
kur se r tas i vanlig ordnin g upp till be
handling inför nästa utbildningsår (1968
-69), då det ekonomiska läget bä ttre
kan överblickas.
• Beträffar,de vidareutbildning av re
servofficerare i str idsJedningstjänst är bil

den numera något komplicerad, dels be
roende på övergången till Stril 60 - som
ställer speciella krav på kontinuitet i
persona lens utbildning och övnin g - del s
på att reservofficerarnas utbildnin g och
tjänstgöring skall anpas sas till ett nytt
repetitionsövningssystem (VU-60).
• Hela frågan om vidareutbildning ä r
f n under utr edning, vars resu ltat skall
framl äggas våren 1968. Det är därför för
tidigt för chefen för flygvapnet att nu
yttra sig om den framtida vidareutbild
n·ingen för reservo ff icerare i stridsled
ningsrjän sr.

FSIU

•
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åren 1919 inbjöd Dagens
Nyheter och KSAS (då
varande Kungliga Svenska
Aeronautiska Sällskapet) två
österrikiska
mästerflygare,
Edmund
SPARMANN
och
Max PERINI, all komma till
Sverige med var sill flygplan
för all visa upp dessa och 
en dåtida nyhet för Sverige
- avancerad flygning.

V

cerade flygning kom att göra ett
mycket starkt intryck. Man lick d å
klart för si g vad modernt jaktllyg
o ch modern utbildn i ng kunde du
ga till. Uppvisnin ge n i Stockholm
en sommarsöndag 1'> r 1919 fick se
dan långt gående kon se kve nser
lör den österriki ska besättning en
och deras flygplan. De båd a Phö
nixplanen inköptes in om kort av
vå rt dåvarande armeflyg oc h både
Sparmann och Waller stannade i
Sveri ge . Perini va lde dock att
återvända till sitt hemland.
• Chefen för flygkompan iet , då
varande kaptenen Ernst Fogman
lyckades frå n Osterrike inköpa ett
antal
Ph önix
C I
(typ
121 )
Ivås itsiga armespaningsplan. Med
hjälp av S parmann , vo n Parat ,

Ii gen fö r sp aning, skjututbildning
och "attack " . Moto rn var en 220
hk Benz, 6-cyl vattenky ld radmo
lor. Beväpningen utgjordes aven
last främ re B mm ml 22 samt en
rörlig bakre av samma kaliber.
• Kort efter det självständiga
flyg vapne ts bildande den 1 juti
t926 överfördes 14 Dront E 1 ti II
Lj ung byhed , där de användes så
som övningsplan . Flygva pnet s typ
bet eckn ing blev då " 04 ".

NYTlLLVERKNING
Under sl utet av år 1925 och bör
jan av 1926 anskaffad es ett an tal
starkare , Iranska motorer m m til l
en nyp rod uktion av ett la-tal Dron
lar vi d Flygkompan iets verkstäder.

ni

• Det var dåva rand e sekreteraren
vid KSAS , Torsten Gullberg, sam t
flygj o urnal isten
David
Jonason,
som för sin a arbetsgivare kon tak
tade den d åtida österrikisk-ungers
ka aeroklubben och försäkra de sig
om piloterna och deras flygplan.
• Sparmann var förstepil o t och
konstruktör vid Phöni x Flugzeug
werke AlG i Wien-Stadlau. H an
had e tidi ga re under kriget va rit
jaktll yg are vid fronten. Kapten Pe
rinl var också frontll yg are med
stor krigserfarenhet. De flygplan,
so m piloterna i början av somma
ren 1919 anlände till Stock holm
med, va r dels ett ensits igt jakt
pl an av typen Phö ni x D III - so m
under uppvi sni ngen flögs av Spar
mann , del s ett tvåsitsigt spa
ning splan av typen Phön ix 121
(C I) - fluget av Per in i med Spar
mann s förs te mekaniker " Rudi"
Walter i baksitsen . Under den
sista delen av färden till Stock
holm hade Perini DN-redak tö ren
Jon ason som passagera re.

IMPONERANDE
Bland publiken v id fl ygu ppVI s
ningen 1919 på Ladug å rdsgärd et
fann s åtskilliga högre militärer
och and ra d åt ida dignitärer, på
vilka Sparmanns oc h Perini s ava n
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Koch oc h Kjellson kopierades och
etterby ggdes typen vi d Flygkom
paniels ve rk städ er på Malmen. Pa
ral lellt med anskaffningen från
Osterri ke oc h till ve rknin gen vid
Mal men av typ 121 anskaffades
dessutom ett flertal ex emplar av
jet ensitsiga, något motorstarka
re jaktplanet Phöni x D II I. Totalt
tillverkades vid
Malmen minst
15 Ph ön ix C I (Dront).

PORAT OCH DRONTEN
Äv von Parat döptes typen till
' ·Dronten ". Detta namns ursprung
härstammar från en icke fl yga nd e
duvfå gel sedan länge utrotad
av sjömän. Fåg eln sades ha levt
på nå gra öar i Indiska Oceanen.
Såväl "U r-Dro nten" från Osterrike
som den i Sverige till verka de ko 
pian kunde i motsa ts till leg en
dens duva flyga - och det myc
ke t bra. Detta bevisas bl a av att
det fan ns Dr on tar kvar i aktiv
Ijänst än da fram till år 1935, d å
det sis ta exe mplaret gick ur tjän st.
• Dronlen har fo rekommit i flera
o lika versi o ner. De österri kis ka
orginalplanen sam t de Malmen
tillverkade erhöll under s in tid
på
armeflyget
typbeteckningen
"E 1", där E st od för " eskort
plan". Som sådant användes det
dock mera sällan, utan huvudsak-

De var av typ en Hi spa no -Suiza
med 300 hk effekl. Trots alt flyg
plantypen E 2 vid denna tid
punkt kanske var någ ot fö råld
rad beslöts alt tillverk ningen av
de nya planen s kull e slutföras. Le
veranserna bö rjad e vid armeflyget
under 1926 och slutlördes efter
halvårsskiftet vid flygvapnet.
• Popul ärb enämningen var "His
pan o- Dront" oc h typbeteckningen
"E 2". E 2:a n kom alt bli fl yg 
vap net s första attackplantyp, då
med beteckningen "A 1"_ Den an 
vändes i början vid F4 i Oster
sund oc h se nare som övnin g sp lan
vid Ljun gbyhed oc h slutligen som
rese rvpl an vid Fl , Västerås

INGA BEVARADE
Så sent som 1928 färdigställde.
vid Flyg verkstäderna vid Maln,on
två Dron tar med Isotta- Fras ch ini
motorer på 250 hk. De ssa "I solta
Drontar" användes som övnings
plan vid Ljungbyhed , med beteck
ningen "O 5" .
• Trots att det under perioden
1919- 1935 funnits ca 30 Dronta r
i svens k Ij änst har tyvärr inget
exemplar bevarats - va rken inom
elle r utom vår t land.
•

Bo Widfeldt

:Pböni~ ~tont (®4)
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HÄNT VI'D FLOTTILJERNA. HÄNT VI
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I VILLANDE SKOGEN
I början av mars "drabbad es" den fly
gande person.1~cn pl FI5 av de Rrlig en
lterkomm:lnd e säkc rhetsö vnin prna. I år
förlades den tillämpade delen a v säker 
he tsutbildningen,
dvs
uteliggningen,
inom f!oniljens hank och stör. Snötill 
gången VM riklig i den skogs terrän g, som
föreställde ned s!agsplatsen efter nödur
språng. Det var

F15

sm3. möjligheter

_,. "ii

an skära några

hå Ilbara
snö 
block,
var för
dc Flesta valJe
an ordna sin v ilo J:ilicr i en säke rhe ts
matericlk oja. Vädret var inte a lltför be
svärande. Växlande molnighet och tem
peratur under 0°. De Flesta " nöd ställda"
sov gO ([ under narr en, och m3. nga grym
tade otåligt över an då och då bli vä ck

LAGEN OM ALLTINGS ...

1ft
lo

...O
, C

.c

,2,

ta a v de vakter, som hade ansvaret För
att ingen skulJe somna in alltför hån
p g a syrgasbrist, kolosFörgiFtning e d. En

trevlig och g ivande övning som bekräf
tade tidi gare vunna erFarenh e ter om hur
man bör ordna nödbivack.
•

Torsda gen den 23 Februar i k l 14 .00 inled
des nedansd.ende dramati ska händelse
Förlopp p~ F15.

Boxcar ur belgiska flygva pnet hade Fån
hydr:lU ll äckage och dirigera'ts mot F15,
pga att Sund svall hade dimm a . Medan
sarnralet pågick, började den bel giska be
sänningen att anropa på kanal C. Efter
diverse rådbråkande på det engel ska
spr å ket och en mängd repeti(ioner, lyc
ka des belgarn(l och traFikledarna göra sig
Fömåd da av varandra. Belgisk-engelska
är svå rt att tyda, . ,

D3. ringde SundsvalIs traFiklednin g till
r15 och meddelade , an en C 119 Flying
foto: john forsell

Av traFikledaren Fick besä ttningen ve
ta, att de skul:le bli nerledda med hjälp
av PAR, En minut senare gick PAR:en
sönder ocn samtidigt kom en hastig och
oväntad väderförsämring. En olycka
kommer sällan ensam, Men med pejl och
lä ngv~ gs F yr leddes flygplanet in mot ba
sen, och strax norr om denna Fick be
sättningen marksikt genom en glugg i
stratustäcket, som då låg på ca 120 m,
Plane genom glug gen och 14.23 satte en
maskin - med För F15 ovanlig storlek
- hjulen p:t banan,
Räddnin gshe likoptern, som låg i bered
skap i luFten, Fick ungefär samtidigt mo
torstopp på en motor och nödlandade på
en tjärn 5 km söder basen, De om
bord va rande Fick en trev lig promenad i
e n meters snö til! närma ste väg 1 km
Från landningspla-rsen. - (Det är tydli
gen tn te bara snön som kan hopa sig.
p:t F15,)
•
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r ~ r va r det F21:s tur art a r range ra FV: s
mä stersb p stävlingar i vinte ridrott. Re
dan p~
n y~r et börj ad e planeringen.
Overste löjtnant Erdtman Smitt ut S~gs
t;.]l täv lin gs!eua re .

I FVM

I VINTERIDROTT

I

T idsp la neringen gav si" ga nska självt.
Mars ä r \'år vack ra ste må nad här uppe
i Norrbotten och d ä r fanns bara dagarna
8/ 3-10/ 3, hårt inklä md a mellan MB
ON vintcrfä lttjiinstö v ni'l1 g, som p~giek
t ill 7/3 och flottiljen s egen luftm3.l ss kjut
n ing, som började 14 / 3.
förmiddagsväder
M ånd a gens so liga
förbyttes i dimma och ett väderomslag,
som börj ade tära på snötä cket. Trots a tt
sole n å ter visa de sig på tisdagseftermid
da gen i.ngav det stark t moddiga väg 
lag et betä nk li gheter in för första tä v
lin gsda ge n.

VINTER FÄLTTÄVLAN 8/ 3
Under n atte n fick vi ett p ar kö ldgra
der, som stabilis erade si tu at io nen . Mor
gonso len gick upp i e tt svagt töcken, som
I,öll tiHbaka en d el av dess go da vä r 
me. Det a na de sig till en bra början.
Vid 8-tiden var preludi erna vid Kalla"
så lå ngt komna att för s-ra bussla·st en täv
lande kunde avgå. Oc h sedan följde de
andra efte rh a nd med kurs på Pitetrak
ten. Halvannan mil sydväst om sta dens
centrum li gge r R ism y rlid en, di t skju t
ningen och sta rtp latsen förlagts.
På liden s slänt mo t sydsydväst lå g d e
tre skjutsta ti onern a för lag om tio man
i v arj e. Före dessa fanno en in·skjut
nin gssta tion, där man fick pröva si na
vapen .
Målen vid fö rst a statio nen utgjordes
aven helfigur och en hund i p rofil på
135 m avstånd, vilk a skulle bekämp as
på 15 sek.
Andra stationen hade en förminskad
helfigur oc h en ha lv hund i front på 80
m a vs tånd, tid 20 sek .
Ti ll sis t uppd y kand e och försv inn'a nd e
en helfigur, närstrid och en tredjedels
fi gu r på 115 resp. 130 m avstån d , vilka
vi'sades 8 .le k va rd e ra. Skjutställningarna
va r res p liggand e, knästående samt vld
sista st at lOn en stå end e mOt helfiguren
oc h li gg ande mOt tredj edelen.
• Art döma av resultaten och den a ll
männ a ås ikte n bland skyttarna fh skju t
ningen a n·s es 'ha varit rel ati vt svå r. D e
bästa resu J.taten erhöll flott i,l jpolis UIf
Johansso n F4 med 25 träff, 'k apt en Lars
Junggren F7 24 träff och rustmästare
Elis Xar lsson F13 23 träff - av 30 m öj
J'ga.

•
Så ko m punkrorie nteringen . I finrc r
oc h bukter, upp på bergen o ch ner j
skogen gick sp Sret och t io t illfä ll en att
kolla bestlcket och sticka rä tt bjöds man
på vägen. Eft er hand so m t iden gick
tunnade so len ut sin slöja o ch gav så
IT,yeket den orkade s!i här en marsdag i
Ovre Norrland. I skogen höll väl sp!i ret
men på bergknallar och i gläntor v dle
lI1te sta vfästet svara för st a'k nin g. D et
bl ev så stOra variationer p!i föret, att
den v a lla, som till ä ve nty rs var k \' a r,
bara skä nkte bit v is glädje. Och blötast
var spåret d e sista klIometrarna in mot
m!ilet - StOr fors rcirottsplan någon
kilometer söd er bron dä r E 4- an p asse 
rar Piteälven. Ingen a v de 96 st a rt an
de bröt leppe t men m !inga hade f!itt
kämpa hht. Trots detta v ar lö parna a ll
mänt g lada efter loppet främst beroen
de på d et sköna vädret och det vack ra
sp!iret. Ban lä ggaren , fotOgrafen Thore
Olson, fick många rosor.

Äldre oldboys:
1 :a Rustm Bertil Eri ksson, F13
2:a Kn Lars Junggren, F9
3:a Fanj Sven Hasselb2rg. F13

146,3 o
15l.4 "
153,2 "

Yngre oldboys:
FV-mästa re l.f plm Tore Jonsson, F16 131 ,6 P
2:a Fljpol Ulf Johansson, F4
135,4 ..
3:a l.fte Arne Höög, F13
142,0 "

Seniorer:
1 :a Met Rune Lindström, F21
2 :a öfu Nore Westin, F21
3:a Met Edva rd Karlsson , FS

132,3 P
144,2 ..
147,9 "

Juniorer:
1 :a Fältf Rune Hjortling, F12
2:a Asp Lars Göthe, F5
?~ A s p G öran Hansson, F5

173,1 P
182.5 "
187,5 ..

STAFETT 3 X 10 KM

• De bästa resul taten på punktOri ente
ringen var l:e flygpl a n mästa r e Tore
! onsson F 16, 18 mm, meteorolog Rune
Lindström F21, 19 mm, o ch meteorolog
Edvard Karlsson FS, 20 mm fel.

Morgonen den 9/3 var disl g och grå. Inga
köldgrader. Gårdagens vackra v äder ha
de skämt borr oss. Men så började v in 
den friska i och molntäcket spr ic ka upp.
Redan Vid lO-tid en hade di m mo ln en
skingrats vid Skidfrämjandets anläggning
i a nslu tn ing t ill lul ebornas s lal ombacke
i Måttsundsterrängen. D,t hade start och
må Jplatsen förl a gts. Vid starte n kl. 1030
fanns bara ett diffust d,s kv ar o ch al lt
va r bäddat för ett lo pp i varm snö. Spå
ret rapporte rad es do ck va r a fast o ch med
gOtt St a v fä ste.

De 15 kil.umetrarna avverkades bäst av
öve rfurir Nore West in F21 1.15.01 , flot
tiljpolis Per Hassis F21 , 1.17.45 och flot
tiljpolis l:.'dvin Björling F4, 1.23.06.

På utsatt sta rttid gi ck ett färgglatt
startfält ut i spåret. D et v ar 20 lag so m
startad e p~ ett öppet fält n edanfö r sla
lombacken. Täten togs av flygtek n iker~
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Lennart Jön sso n, FI2 tin följd av l:e
f lyg tekniker Adolf Wiklund, F4 lag 2
och f10ni Ijpol is Per Hass is, F21 lag 1.
Varje sträcka körd es i t v~ 5 kilo me
tersv arv runt Måttsundsberge t i en rela 
tivt krävande bana. Vid hö g'sta punkten
på banan fann s en t id skontroll, som
rapporterade 2,5 kilometertid erna. Den
t elativt stora ås·kåda rskaran fick på sX
vis en mycke t god bild av loppet. Aven
denna dag var svå righetern-:l med vall
nin gen påta gli ga . Första rapporten om
talade att samma l.öpare fortfarande hölJ
täten och dett a förhå Ilande bestod d ven
vid varvningen efter 5 km . Där tog
Has sis, F21 lednin gen men sna rt kom
Wik lund, F4 och ga v sitt lag en ledning
med 20 ~e k vid första vä xling en före F21
och F12, som kom tän anslutna. Denna
tä tgrupp hade dra git i·från det övriga
fältet med dry gt 2 min till fl ygtekniker
J an N ordin, F4 lag 1 och y tterl igar e
bal vannan m in till F5: s la g 1 och 2,
as piranten Göran H a nsson re sp fälrfl y
gare lev en Olle Eri ksson.

och det såg ut att kunna bli ett snabb t
lopp. 08.1:) gick för sta start och seda n
gick de nära 100 delta ga rn a ut med
30 sek mellanrum .
Banan gick i hu vudsak i samma sph
som stafetten da ge n in-nan men med en
utö kn ing a v 2,5 km. D en bj öd på så väl
konditionskrä vande sti gni·ng i början som
på snabba utförslöpor för de te kn'ikstar
ka i slu tet.
Fäl tet bl ev i högs ta gr ad bland at. In 
nan alla hade startat hann flera löp are
va r va efter sin·a för s·ta 7,5 km. Ett fler 
tal av favoriterna hade fått höga start
n ummer, vilk et medförde många ommöb
le rin gar i resu lta tste garna in i de t sista .

re ma No re Wes tin F21 och I va n Jordal
F4 oc h efterhand so m rapporterna ga v
en ökande lednin g för F2l-laget min s
kad e den spänning, som loppets t vå för
sta sträckor bjudit på.
Som tredje la); kom F4 lag 1 och först
dä refter kom tv å lag, dä r en k am p ut
spelades vid måJskynkct, F5:5 lag 1 och
F15: s lag 1.

SKIDLÖPNING 15 KM
Morgonen den 10/ 3 hade vi ett par tre
minusgrader. Meteorol oge n spådde a tt vi
sk ulle slippa da gs meja på förmidda gen.
Vid starten prövade löpa rna vall nin gen
D e tre b;is ta lag ens tide r blev:

I

I

10 km

I

20 km

30 km

f21 la g 1

37.40

1.15.45

1.52.07

F4

lag 2

37,20

1.16.56

1.59 ,27

F4

la g 1

39 .51

1.22 ,58

2.05 .07

Den köldknäpp, so m natten giVit, ha
de gjo rt spåret hårt och speciellt i ut
för sbacken i slutet av va rv et blev farte n
för svår för må nga och orsakad e sk id
brott för n ågra. Men blott ett fåtal av
dc sta rtande tvin ga des bryta lopp et .
Äldre oldboys:
52 .50
55,56
1.00 .09

I :a J.fte Adolf Wiklund. F4
2:a l.fte Georg Molin, F4
3:a Fljpol Per Sj ödin , F21

Yngre oldboys:
l:a Fl jpol P er Hass is, F21
2: a Fl jpo l Ulf J ohansson, F4
3:a l.f plm Tore Jonsson, FI6

51.44
53 ,56
55 ,1 2

Seniorer:
FV -mästare öfu Nore We stin , F21
2:a Öfu Ivar Jordal. F4
3:a Fte Lennart Jönsson, F12

48.34
54.28
54.49

Juniorer :
l :a Vpl Söre n Bu rman, F2I
2 :a Asp Gö r an Han sson, F5
3 :a Vpl Lars H ed lund , F3

Ack . . , skida ho ' slinter i bukter a finter.

• Titstriden Överto gs för F4 lag 2 av
f1ottiJjpoli se n U If Johansson och för F21
la g 1 a v vpl Sö ren Burm an och der as
kamp kom att få nga en StO r del av in 
tr esset und er de t vå föl ja nd e V.Hven före
sis ta växlingen. Den go da pr estation, som
F12 startman fly gteknik ern Lennart
Jönsson gjorde, kunde ick e fullfölja s utan
tätstriden blev en du ell me llan F4 och
F21 och denn a duet·t drog y tter liga re
ifr ån det övrig a fält et.
Efter fö rs ta varVe t hade Burman tagit
in F 4:5 för ; prån g och It ra x därefter pas
serade han J o han sso n och ga v på det
andra varve t F21 en lednin g på en dryg
minut, Tätlagens slut män var överfur i
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50.20
54.02
57.14

Förbanden i la gtä vlingen är indelade i
tre gruppe r, där de två bästa i grupp 2
och 3 flyttas upp till grupp 1 resp 2,
varvid de två förband i dessa g rupper,
sO ln erh ålli t lägsta poäng fl ytta s ner till
nä rma st lägre grupp,

foto : thore olsson

Dc tr e bäs ta i dessa grupper blev:
Plac

I

Förband

Po äng

I

8/3

I

9/ 3

I

10/3

I

Totalt

Grupp J

1 :a
2 :a
3:a
Grupp 2

1 :a
2:a
3:a

I

F21
F4
F15

94
11 7
132

3
12

38
41
140

132
161
284

F5
F9
f l2

155
148
252

9
39
21

129
254
184

293
441
457

F16
Fl1
F18

294
331
312

27
42
51

212
333
360

533
706
723

O

Grupp .3

1 :a
2:a
3 :a

foto: nils andersson

AROS PÄ INVIT

Buss på I'16! Så löd fältropet bland
Uppsal a-s tudenterna för a n nu inte
tala o:n alla 'söta studentskor tisda
gen den 14 mars. Och så stormade ca
35G akademiker, sorr. liga med barn oc h
blomma i vå rso lens gla ns, in p å flon il
jen för an bevinna den grandio sa flyg
d ag som AROS tagit initiativet till.
AR OS ä r, so m vi alla vet som lä st arti
keln i förra numret, akadcmikersektionen
a v reservoffice rs s äll~ka pet i Upp sala.
Från S:t Eri,ks torg bussades stud enter
na U[ till F16, där man sa mlades v id 14 
ti'd en efter att ha fått ett program i ny
pan av f1 o nilj vak ten. Ett program som
blev r ena värd epapperet - för på num
ren utlo tt ades fri·a fl ygt urer!

C F16, öv erS t c Björn A:son Hedberg,
hälsade
stud enterna välkomna prick
14.15 med en kärnfri skt kort anförande.
Och så kunde spelet börja. Löjtnant
Bengt Paulsson
startade
upp
vi!!ninge n med

F16

sin

"TunnaD,

som han rolla
de och loo pade
med dcn äran. Så var dct dags för en
tre-grupp "Dra.kar" mcd ka pte n Hans
Hagma n som "etta". Mest effcktfull blcy
förstå s d en "sp lit up" gr uppen excellera
de i mitt o va n stu denternas huvuden.
Farten, ca 1.000 "kn'uta r", impon erade
syn- och hörbarli gen . . .

• Den vårglänsande skönheten Draken (fpl 35 C) rönte stor uppmärksamhet under akademlkerln
vaslonen på F16 och på bilden ses Marie-Louise Wallenberg (fröken och fil stud vid Göteborgs
nation) behagfullt nedsjunken i sittbrunnen medan väninnan CharistIna Wlnberg (fröken och stu
derande frän Uppsala) sönder nyfikna kastanieblIckar lite så där från ovan . • • Kadett Hans
Erling tycks ocksä vara intresserad av skönheten . .. •

Livbåtsövning i simhal lc n lockade se' n
hundratal s skå delysma studenter, so m
sig kad ett Tommy Banclh olz "hoppa"
med fallskiirm för an sedan kl ara liv
hanken i det vå ta m ed dcn uppblåsbara
gumm ili vbår han förde med sig - till 
sammans med a,ll öv ri g utrustning, nöd
radi o och a ndr a agremanger.
Sist o ch slutli gcn och roli gast blev det
för dc l yck li gen lonadc stud emcr som

fi ck en fl yg tur med Sk 16 . Tjugotalet
studente r och students kor fick kl ä ut sig
till fl ygare och se studerkammaren från
ovan.

En fulltr äff, kunde initiativtaga re n
Rolf Jonsson i AROS su mmera efter stu
d cmbesö ket. Och ett cffe ktfullt !l ter gäl
dandc av dct bcsö k på Fysi·kum som
fly gkadcnerna fick gör a för en tid se
dan.
..

OLA

BERÖMVÄRDA INSATSER
Fänrik Torgny Holmberg, FJ3, och flot
tiljpoli s Han s Carlsson, F3, h~r bå da be
lönats med 500: - kr av Skandiakoncer
n~n för berömvärda insatser i slm band
med branden på F3:s officersmäss i no
vember 1966. De räddade nämligen fy
ra grupper Döderhu ltsfigurer (de ovär
de rliga trä skulpturerna ).
Flotti ljpolis Carlsson, som ledde släck
ning sa rbetet med F3 brandstyrka, kände
icke
nä rmare
till . lokali~eterna Inne pa of
ficersmässen.
Fänrik Holm
berg, som var
på tillfälligt besök på F3, var dock väl
förtro ge n med mässen och visste väl
Döderhubgruppemas placering. - När
elden vid ett t illfälle faln a t gick flottilj
poli s Carlsson, iklädd rökdy karutrust
ning och med ett rep om midjan, om 
v:;rvd lV tjo ck rök och mörker, JJ1 l
m:lssbyggnaden. Fänrik Holmberg diri
ger ade , & flo ttiljpo lisen medelst till
rop och ryck i lin an fram till den plats
där Döderhultsgrupperna förvarades.
En utmärkt in sa ts - väl värd sin be
löning.
•

F 13

Fänrik
Torgny Holmberg
F13

ETT SO-ÄRSMINNE
Är 1911 tOg förberedelserna för ett mi
litärt flyg fastare form . I ju li 1912 hade
det första sven ska flygförbandcr eta bl e
rats vid Axvall i Väste rgötland, för att
året därefter flyttas till Malmen. Det fick
namnet Kungl Ellttelegrafk3.rens flyg
avdelning. Namnet var inte så omoti,' c
_ _ _-'-'ra~t'__"s"om kanske kan tveb, ·tv Föl"plp_

och flygväsmdet. Han blev fjärde svensk
som erö vrade internationellt diplom som
förare
a v f ri
ballong,
vilket
skedde 1905. På
egen
bekostnad
genomg ick
han
flygskolan i Do
u,li i Frankrike och a vlJde sina certifi

F3

FloltllJpolis
Hans Carlsson
F3

självklart att han skulle bli den nyupp
satta flygavdeln.in gens första chef.
Med outtröttlig energi verkade kapten
Hamilton för utvecklingen av detta em
bryo till ett svenskt flygvapen. Under
första världskriget ägnade han ett enormt
arbe te åt att an skaffa och modernisera
den sve nska armens ty värr alltför bräc k
liga flygmateriel
krigsdugligt skick .

,--------------------------------------------------------------~

I

en tid av minskande försvarsanslag kan kanske flygsäkerhetstjäns
tens möjligheter att nå resultat ifrågasättas, eftersom resurserna
naturligtvis reduceras för bl a sådana modifieringar eller nyanskaff
ningar av materiel, som från flygsäkerhetssynpunkt är önskvärda men
inte oundgängligen nödvändiga. Detta är utan tvekan en vansklig si
tuation - men detta negativa moment får inte överdr ivas .
• Nu rådande gynnsamma flygsäkerhetsläge förklaras bl a av att
materielen varit relativt driftsäker och tillgång funnits till simulatorer
och tvåsitsiga skolversioner av krigsflygplan, dvs resultat av ekono
miska investeringar i flygsäkerhet. Till det goda flygsäkerhetsläget har
emellertid i lika hög grad insatser på andra områden bidragit - t ex
den fördjupade insikt, som vunnits om flygsäkerhetens mål och medel
och som gjort det möjligt att i stor utsträckning undvika eller elimi
nera flygsäkerhetsrisker. Detta har i praktiken skett bl a genom för
bättrade utbildningsföreskrifter och procedurer samt genom en fort
löpande standardisering av flygverksamheten . Denna haveriförebyg
gande aktivitet kan fortsättas lika intensivt oberoende av anslagsför
ändringar. Denna verksamhet är desto viktigare ju mindre resurser,
som kan avdelas till anskaffning av flygsäkerhetsfrämjande hjälpmedel.
•

Många gånger kan ett flygsäkerhetsproblem lösas genom anskaff

ning av hjälpmedel. Så skulle t ex risken för landningshaverier kunna
reduceras genom anskaffning av optiska fyrar, som även under dager
och i motsol ger landande förare kontinuerlig information om flyg 
planets läge och vertikala rörelser i förhållande till den idealiska pla
nebanan . Sådana fyrar skulle helt säkert underlätta för föraren att
uppfylla de krav på precision, som landningen på relativt korta banor
med moderna krigsflygplan ställer. (Våra nuvarande fyrar kostar in
stallerade ca 5.000 kr per styck. En fyr, som uppfyller alla angivna
krav, kostar med installation ca 60.000 kr per styck .) På motsvarande
sätt skulle kollisionsriskerna inom TMA och kontrollzoner bäst und
vikas genom anskaffning av TMA-radar med betjänande personal.
• I ett ekonomiskt svårt läge kan inte flygsäkerhetsproblemen alltid
lösas på angivet sätt. Detta betyder emellertid inte att man skulle av
stå från en iösning . Landningshaverierna måste mötas med en ökad
insikt om orsakssammanhangen och en skärpt prec ision hos förarna
på de väsentligaste punkterna. Denna fråga behandlas i den snart ut
kommande "Flygsäkerhetsanalysen 1965-1966" .
• Kollisionsriskerna inom TMA och kontrollzoner sammanhänger van
ligen inte med de moderna flygplanens höga prestanda , eftersom
många tillbud inträffat då flygningen skett med neddragen fart. Till
budet har i allmänhet inte heller berott på svåra siktförhållanden . Vid
sidan av at! rapporteringen av tillbud numer sker med större villighet
- och därför inte behöver tyda på en i verl<ligheten ökande frekvens 
kan en orsak vara en försämrad målspaning. Det är icke osannolikt att
vanan att vara radarkontrollerad eller radarövervakad och därmed allt
mer instrumentbunden har bidragit till att minska kvaliteten på nu
varande målspaning . Dessutom syns förarna i alltför hög grad lita på
trafikledningsorganens möjligheter att leda och övervaka ocks å i fall,
då tillgängliga resurser inte möjliggör säker ledn ing .
• Rätt åtgärd för att minska kollisionsriskerna förefaller i dagens lä
ge vara att särskilt uppmärksamma målspaningstekniken och uppöva
färdigheten i detta hänseende. En artikel i ämnet återfinns i detta
nummer av " Kontakt med flygsäkerheten ".
•
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Under de sista två åren har genom
DA-systemet

inrapporterats

ca

200 kollisionstillbud per år mellan
flygplan i luften. Antalet haverier
p g a kollisioner har varit 2-3 per
år. Många av de rapporterade till
buden har dock inte inneburit nå
gon verklig kollisionsrisk.

Av FS/ Fh fackred .

Vårt moderna flyg
kräver bättre metodik
vid må/spaning
apport skrivs i allmänhet, när fö
rare upptäcker ett annat flygplan i
ett - som han uppfattar det - sent
skede på skärande-, konvergerande
eller kontrakurs. Föraren blir dessutom
ofta överraskad när ett flygplan , som
han anser att han borde sett tidigare,
plötsligt upptäcks i närheten och han
uppfattar då situationen som koll isions
tillbud. Avståndet när det andra flyg
planet upptäcks är i verkligheten oftast
betryggande. Undanmanövrer har kun
nat genomföras genom normala väj
ningsmanövrer.

R

Riskmoment
De rapporterade tillbuden har emeller
tid vid vissa tillfällen inneburit verk

liga kollisionsrisker. Cirka 60 proc av
dessa har skett i samband med start
och landning och flygning i kontrol
lerat luftrum. I områden med intensiv
trafikövervakning är frekvensen mindre
än i andra områden. Ungefär 40 proc
av tillbuden har skett i okontrollerat
luftrum.

kontrakurs blir värdena ungefär 2 resp
3 km . Tittar föraren vid 1.000 km/ tim
ned i sitsen för att t ex avläsa instru
ment (2 sek) har flygplanet flugit blint
nära 1/2 km . Med ökande farter för
svåras ytterligare förarens möjligheter
att i tid upptäcka andra flygplan och
vidtaga åtgärder för att undvika kolli
sioner.
Av stor betydelse för att undvika kol
lisioner är förarens möjligheter att se
och upptäcka andra flygplan . Fysiolo
giskt sett finns det faktorer, som be
gränsar dessa möjligheter vilket
framgår av följande.

Höga farter ökar självfallet riskerna.
Följande tabell ger en god uppfattning
om när en förare måste upptäcka ett
annat flygplan för att hinna göra un
danmanövrer.
Om flygplanens banor skär varandra
under gOD-vinkel, måste upptäckten
(varseblivningen) teoretiskt ske senast
på 1.4 km avstånd vid 600 km/tim och
på 2,2 km vid 1.000 km/tim . Vid

Konsten att upptäcka
Det centrala seendet omfattar en kon

Reaktions- och handlingstabell

I
Tid I sek

I
Händelse

I

Varseblivning, Impuls 1111
hJärnan
~

"'o"

..

a:'"

"5

'"

.

'E"

I

Beslut om undanmanöver

Impuls från hjärnan till händerna (fötterna)
ansättande av roderutslag

<e
'E

'o
u..

0,10

-

Flygplanet ändrar attityd

I

I
I
I

Från första

I

I

blIveisen
0,10

I

0,40

0,65

I

1,05

2,0

0,4

2,0

I

varge ~

0,30

\
Identifiering

ID

I

Huvudvridning, ögonrörelse,
lokusering

:fi

Oi

I

För
händelsen

I
I
I

3,05

3,45

5,45

I

I
I
I

I

I
I

Tillryggalagd distans (m)
600 km/11m mot
sllllastående mål
(T ex hkp)
Under
s/älva
händelsen
17

51

110
340

64

340

I
I
I
I

I
I
I

Från första
varse
blIveisen
17

68

178
518

582

922

I
I

I
I
i
I

I
I
I

Två fpl på kontrakurs
Fart hos båda fpl
1.000 km/11m
Under
s/älva
händelsen

Från första

I

36

varse·
bliveisen
36

I
170

366
1132

214

1132

I
I

I
I
I

206

572
1704

1918

3050
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Vid

mörkerseende
."

försök att alltid använda rält delar av den "fotokänsliga filmen" i bakögat.
....

Fixera ej ett före
mål på nallen!

Näthinnan (den fotokänsliga filmen)
består av tappar för dagseende och
stavar för mörkerseende.
....

...

STAVAR

TAPPAR

Använd stavarna vid mörkerseende! De
är 1.000 ggr ljuskänsligare än tapparna.
----I~.~~

....

...

Observera ansamlingen av tappar i
centrum av bakögat ("gula fläcken " ).
De används vid dagseende - detalj·
och färgseende.

med ca 10° toppvinkel. Inom det om
rådet kan normalt ett flygplan med tio
meters spännvidd upptäckas på ca tio
kilometers avstånd. Det förutsätts då
att blicken hålls riktad mot samma
pun kt omkr två sek och att ögonen är
inställda på oändligt seende, dvs fokus
(skärningspunkten) måste ligga 15-20
m bort.
Det perifera seendet omfattar en
halvsfär på knappt 1800. Synskärpan
avtar mot ögats periferi, vilket lede r till
att förmågan att upptäcka flygplan åt
sidorna avtar snabbt. Av praktisk be
tydel se for upptäcksmöjligheterna är
en kon med ca 30° toppvinkel. Inom
denna kon kan ett fl ygp lan med tio

28

Se vid sidan av fö
remålet på natten!

Att använda tapparna på natten är föga
lämpligt. De är till för dagseende.

meters spännvidd ses på normalt fem
kilometers avstånd. Om blicken sv eper
runt horisonten utan att fixera någon
punkt nedgår upptäcktsavståndet. Upp
täcktsavstånd et nedgår också med
ökad sveph astighet.

Tryckfa/lsjuka
Det finns speciella problem vid hög
höjds flygning - vi d eller högre än 9000
m. Kvävebubblor kan bildas i blodet.
"Bends " (tryckfallsjuka) kan uppträda
och nervsystemet kan påverkas , vi lket
kan leda till synnedsättande effekter.
Syresättningen i blodet minskar vid
höghöjd sflygning om syrgas tillförs eln
är otill räcklig. Bland det första som på
verkas av detta är synen . I första hand

lörsämras det perilera seendet och
mörkerseendet. Om man t ex flyger på
4000 m utan att erhålla syrgas, redu
ce ras mörkerseendet med ca 50 proc.
Detta sammanhänger med ögats upp
byggnad.
Blodgenom st römningen
är
mindre genom näthinnans ytterkanter
och därför avtar det perifera seendet
lörst. Av bilden framgår att stavarna,
som har betydelse för mörkerseendet,
är mera perifert koncentrerade än tap
parna.
Det är svårare alt ställa in blicken på
oändligt seende på hög höjd , eftersom
yttre referen sp unkter (t ex moln) van 
ligtvis saknas. Det innebär att foku se
ringen kan komma att ske på kort av

stånd, t ex avståndet till instrument
brädan. De flesta förare har väl upp
levt en smutsfläck på huven som ett
flygplan och kanske t o m gjort un
danmanövrer. Inställning och fixering
av blicken bör ske mot horisonten,
molnformation eller vid förband~flyg
ning mot andra flygplan inom förban
det.

Rökning - en flyg risk
Syn nedsättning kan ske utan att man
anar det. Tobaksrökning ger en ökad
koloxidhalt i blodet. Detta medför en
försämrad syretillförsel till ögonen, som
härigenom utsätts för samma syn ned
sättning som vid syrebrist. Denna ef
fekt är framförallt märkbar vid mörker
flygning. Koloxiden har dessutom den
negativa egenskapen att den ganska
långsamt lämnar blodet.
Det inträffar ibland att förare fått sy
rebristsymptom trots att syrgasutrust
ningen fungerat utan anmärkning. Vid
närmare undersökning har det visat sig
att primärorsaken var it lättare koloxid
förgiftning p g a läckage i avgassyste
met i förarens bil. Föraren har inte känt
några obehag före flygning utan symp
tomen har blivit märkbara först på
höjd. Förklaringen är, att effekten av
koloxiden blivit märkbar genom att sy
resättningen
i blodet minskat pga
ökande flyghöjd.
Trötthet, nedsatt kondition, g-påkän
ningar minskar självfallet också syn
skärpan.

Kontrastverkan
God kontrastverkan ökar upptäcktsav

_ .... - .- _.-

ståndet. Intermittent (= blinkande) ljus
- antikollisionsljus - förbättrar också
möjligheterna till tidig upptäckt. Detta
gäller framförallt det perifera seendet.
Flygplan Sk 60 kommer härför att ut
rustas med antikollisionsljus.
Flygplanens kontrastverkan förbätt
ras om de målas i lämpliga färger. Ar
avståndet till ett flygplan mer än sju
km har målningen dock knappast nå
gon betydelse - färgen kan då inte
urskiljas. Undersökningar utomlands
tyder på att det är mycket svårt att få
fram en färg som samtidigt ger god
kontrastverkan mot olika typer av bak
grund. På krigsflygplan önskar man
dessutom av operativa skäl en så liten
kontrastverkan som möjligt. Kamofla
gemålade flygplan syns dåligt uppifrån
och mot mörk bakgrund, t ex mörka
moln . Däremot syns de bättre mot ljus
himmel eller horisont än silver- och
gulfärgade. Omålade och gula flygplan
är lättare att upptäcka mot marken än
kamoflagemålade.

Silverfärgade och ljust målaae
flygplan (gula) syns sämre mot
ljus himmel (bakgrund) men bra
mot marken och mörk bakgrund
(moln).

2.

3.

J.

Utnyttja Dina kunskaper - och Du rå
kar ut lör färre kollisionstillbud!

Fixera blicken ca två sek mot
samma punkt. Flytta sen blicken
i sidled ca 30 0 och fixera en ny
punkt osv. När en nivå är av
spanad gå till nästa nivå - 30 0
över eller under den första osv.

Undvik rökning helt de närmas
te timmarna före mörkerflyg
ning!!!

5.
Målspana i rätt riktning - dvs i
den sektor där annat flygplan
kan väntas dyka upp - men
glöm inte en systematisk upp
följning av de övriga sektorerna.
Välj - om Du har möjlighet 
ett flygläge så att Du utnyttjar
kontrastverkan .
Kom
ihåg :
Kamotlagemålade
flygplan syns dåligt uppifrån och
mot mörka moln men bra mot
ljus horisont eller bakgrund.

Ställ in ögonei1 på oändligt
seende genom att då och då
fixera molnfor,nationen , marken
eller annat flygplan i förbandet.
Har Du tittat ned på instrumen
ten bör Du därefter titta på nä
gon yttre referenspunkt, så att
ögonen åter ställs in på oändligt
seende.

6.
1.

Rikta blicken under mörkerflyg
ning något vid sidan av det Du
vill se (fixera) - så ser Du bätt
rel

Kontrollera vid tillfälle att Du inte
har koloxid i bilen!

Läs och repetera artikeln "Att
varda och behärska sin syn" i
Kontakt med flygsäkerheten
FV-Nytt nr 4/ 66, sid 37.

*
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I en artikel om och kring målspaning och dess ökade betydelse med modernt jetflyg , hämtad
från amerikansk flygsäkerhetstidskrift, stod följande sarkastiska men likväl tänkvärda sentens:
• The increased head-on closure rate of jet aircraft requires a sharp lookout. waste seconds deciding what to do ...
· .. it Is no longer necessary to take corrective action ...
· .. because you are going to be straining yourS€ l f unnecessarily .
· .. and you are going to die all tensed up '! ... " •

"If you
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••
Plötsligt kände jag, berättar flygingenjören av 1:a graden, JAN T JERNSTRÖM,
F18, en stöt i flygplanet som omedelbart följdes av onormalt kraftiga vibrationer. Jag
kollade genast motorinstrumenten och varningstablån. Allt verkade dock normalt.
• Men så efter ca 30 sek sjönk motorvarvet plötsligt förbi 90 proc och ned mot allt läg
re värden. • • •

et var den 30 november i fjol
som Tjernström skulle göra
en kontrollflygning med en J 35 B.
Start skedde med ebk-stigning till
14 km höjd på syd-sydväst I ig kurs.
Väl uppe på denna höjd började
motorn plötsligt mankera en
ligt ovan relaterade händelseför
lopp .
Jag gick in i högersväng
och påbörjade plane med si kte
på F11. Men motorn svarade inte
vid gaspådrag. Jag drog då av
gasen. I samma ögonblick tän
des oljetryckslampan och strax
därefter började det ryka i ka
binen .

D

Many receive advice, only the wi se
profit by it.

- Jag drog av gasen till mark
tomgång och då avtog rökut
vecklingen.
Jag
minns,
säger
Tjernström , att jag v id elt till
lälle noterade ett varvtal på ca 30
proc. Motorn svarade dock inte
och vibrationerna var påtagliga.
Då oljetryckslampan alltjämt lyste,
bedömde jag återstartsförsök som
helt utsikts löst.
•
Vibrationerna
kvarstod
men
flyginstrument och roder fungera
de normalt. Under den fortsatta
planen och
landningen leddes
Tjernström av Nyköp i ng s ATe.
- Under hela inflygningen hade
iag normal styrfunktion. Jag nåd
de F11 på ca 4.000 m höjd . Jag
lade därför upp bedö mningsland
ningen som ett utbrett varv ge
nom en ,änstersväng 270°. På
medvindslinjen var basen
och
bansystemet skymt av ett moln
täcke . Nyköpings kontroll gav mig
dock kurser och avstån d.

• I höjd med läbaneänden fick
Tjernström syn på banan och
kunde fortsätta inflygningen med
ögonkontakt. I detta läge låg dock
Tjernström längre ut än normalt,
men han hade bra höjd och god
lart. Han påbörjade insvängning 
en, och för att få en brant plane
log han ut stället redan vid in
svängningens början och sedan
luftbromsen .
Pianen blev brant, berättar
Tjernström vidare , och jag kom
ut på lina len med ca 400 km/
lim efter en medvetet ansatt svag
päronsväng för att minska farten
något. Då jag kom över banan
med ca 350 km/tim utlöste jag
bromsskärmen just
sättnings
ögonblicket med mycket god
bromsverkan. Flygplanet drev, an
tag ligen pga sidvinden, något åt
höger men genom fullt sidoro
derutslag , kunde jag hålla planet
kvar på banan.
• Trots
ogynnsamma väderför
hållanden
har
nödlandningen
kunnat genomföras och flygpla
net räddas - tack vare föredöm
lig flygskicklighet och gott om
döme från Tjernströms sida och
en god assistans av trafikledaren
Per-Olov PETTERSSON, F11.
• Då
flygplanet
stannade
ut
vecklades en kraftig rök , va rför
det be l ades med skum. Flygingen
jören Tjernström hade dock inga
svårigheter att snabbt lämna pla
nel.
~

foto: sven-eric cederholrn

Haveriet hade
ett skovel brott
nen . •

förorsakats av
lågtryckstu rb i

• • Morgonen den 28 september i fjol var en helt vanlig morgon på F5, Ljungbyhed.
Vädret såg fint ut, 3/8 strato cumulus med basen 1.800 m. Markvinden var svag och
växlande.. Dagens första flygpass förbereddes. • • •
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ett av skolflygplanen typ Sk 50
satt flygläraren, 1:e fältflyga
ren Harry Hans Ingemar THORN ·
aVIST, och fältflygareieven Leif
Thommy Valtersson. De skulle öva
stall och vikning.

I

• I upptagningen efter vikning på
ca 1.000 m - just då eleven drog
på fullgas (fart ca 275 km /lim)
- small det plötsligt till och flyg·
planet började skaka våldsamt.
Flyg läraren Th örnqvist trodde först
att en explosion hade inträffat.
Han såg hur motorplåtarna loss
nade och hur instrumentbrädans
täckplåtar ramlade av. Planet kän·
des manöverodugligt.

He who would do a great thlng weil
must first have done the simplest
Ihing perfeelly.

• Thörnqvist hade vid förbere
dandet av nödutsprånget slagit
ifrån huvudströmbrytaren , stängt
bensinkranen
och
slagit ifrån
magnetomkopplaren. Då radiokon
takten med eleven var bruten,
måste Thörnqvist ropa ti II eleven
att han förberedde nödlandning.

• Thörnqvist visste att han var
närh eten av Simmelsberga flygfält.
Han
slog till
huvudströmmen ,
kopp lade in radion och meddela
de F5 vad som inträffat och att
han avsåg nöd land a med stället
ute .

- Felet inträffade efter omk 17
min av passet, berättar Thörn
qvist. VI hade gjort flera urgång
ar ur stall och vi kn i ng , när det
plötsligt small till.
Jag gjorde en upptagning,
men de kraftiga skak ningarna i
hela planet kvarstod. Jag drog av
gasen direkt och spände sedan
loss eleven - fallskärmshopp fö
reföll vara den enda tänkbara åt
gärden.
• Då Th örnq vlst uppmanade ele
ven att hoppa, tvekade dock den 
ne, varför Thörnq vist ingrep och
fällde
elevens huvlucka samt
spände loss honom. Sedan spän
de han loss sig själv och öppna
de sin egen huvlucka. Samtidigt
kuperade han motorn, för att den
inte skulle skaka loss .

I och med att farten mins·
kade upphörde vibrationerna och
vid 150 km/tim kände jag att p la
net reagerade norm alt igen. Jag
beslöt mig då för att nödlanda .
Eleven var då på väg att hoppa,
så jag grep tag i honom och fick
ner honom igen.

• Anledningen till att Thörnqvist
nödlandade med ställ et ute var,
att både han och eleven ej hunnit
spänna fast sig igen . - Nödland
ningen gick u a oc h inga person
skador uppstod .

foto: börie bode

• Haveriet orsakades av ett pro
pellerbladsbrott. Bidragan de orsak
lill brottet var troligen en spricka
i bladet, belägen på ett sådant
ställe att den inte kunnat upp
läckas utan demontering av bla
det. - Flygpl anet löretedde svara
deformationer på framkroppen . •

ust Du valdes ut bland tillgängligt
" råmaterial " eftersom Du hade ac
ceptabel intelligens och koordinations
förmåga - på samma sätt som flyg
planskonstruktören valde material efter
hållfasthet, vikt och tänjbarhet eller
sprödhet. Genom övning och erfaren
het har Ditt beteende ändrats, beroen
de på Din förmåga att minnas och att
tillämpa de kunskaper Du inhämtat. Du
är i hög grad beroende av Ditt minne.
Normalt erfarenhetsmaterial lagras i
minnet ocn är tillgängligt att utnyttjas
för säker och effektiv flygverksamhet.

J

• Livsviktiga handlingsmönster eller
nödåtgärder måste inövas. Allt detta är
minnesfunktioner som Du vid rätt tid
punkt måste kunna utnyttja på rätt sätt .
Den mänskliga mekanismens minne är
ingalunda ofelbart. Detta bevisas ge
nom det stora antal större eller mindre
incidenter orsakade av s k mänskliga
felfunktioner som t ex att underhållsper
sonai glömmer att koppla eller låsa en

montering eller föraren glömmer att fäl
la ut landstället. Om möjligt söker man
stöda minnet med checklistor, men li
kafullt råkar man ut för glömska. Var
rör?

Vad är ett minne?
I sin enklaste form är minnet männi
skans förmåga att magasinera svar .
Hundratusentals data kan bevaras i Ditt
minne under D:n livstid , men endast
ett begränsat antal av dessa är ome
delbart tillgängliga och många av des
sa kan Du inte ens viljemässigt mobili
sera . Fastän det mänskliga minnet har
en större kapacitet än en datamaskin ,
kan detta minnesmagasin icke utnytt
jas på befallning eller vid ögonblick
ligt behov. Vissa minnesintryck har
även aktivt undertryckts trots att de är
magasinerade i individens minnesför
råd.
•

Den mentala process som erfordras

Hur m
+ + Hur är det beställt med Ditt
minne? + Den svaga länken i all
flygverksamhet är människan.
Man kan gissa eller teoretisera
om hur den människan skulle se
ut, som bara vore konstruerad
att flyga ett flygplan. En idealfly
gare borde vara en mänsklig
datamaskin med fysik som en
mångarmad
och i vissa fall
långarmad
robot. + + +
32
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för att mobilisera ett minnesintryck till
medvetalld enivå från det undermedvet
na kallas att " komma ihåg". Under
fl ygv erk samhe t arbetar minnet på tre
olika sätt: det kommer ihåg, identifie
rar och magasinerar .
Att komma ihåg är att kunna ta fram
minneskunskap. Flygtjänsten kräver att
besättningen skall kunna memorisera
nöd åtgärder. Tro ts detta är Ditt minne
utom ordentlig t
otill för litligt
för
ett
hundraprocentigt genomförande av så
dana vik tiga uppg ifter. I en undersök
ning av ett sto rt antal flyghaverier har
det visat sig, att nöd åtgärder varit er
forderliga i nästan 95 p roc av fallen .
I ca 85 proc tilläm pades nödåtgärder,
men öve r hälften av de vid tagna åtgär
derna var felaktiga I Vidare har man
inte kunn<lt finna någ ot samband mel
lan allm än erfarenhetsnivå oc h rätt ut
förd nödåtgärd. Denna und ersöknin g
har i stället givit stöd för antagandet,
att ökad flygtid under sista månaden

och därigenom förbättrad flygtrim mins
kar risken för haverier vid alla erfaren
hetsn ivåer.

Handla programmerat!
Identifiering är vanligen en känsligare
metod för att komma ihåg . Vanligen
kan Du känna igen dvs identifiera mer
material än Du kan komma ihåg. Detta
är principen för att minna s väl in övade
rut inåtgärder; t ex att fälla ut landstäl
let på baslinjen eller någon annan ru
tinåtgärd under inflygning . Du kä nner
igen eller identifierar Ditt läge i land
ningsvarvet och sätter detta läge i di
rekt förhållande till en manuell åtgärd,
t ex att fälla ut landstället. Det är mind
re sann olikt att en individ som följer
bestämt
inövade
beteendemönster
glömmer en åtgärd än den, som " tän
ker själv" oc h ständigt varierar sitt
handlingssätt.
•

Flygsimulatorn har visat sin stora be-

nns Du
vad?
ANTAL TIMMAR EFTER INLÄRNING

o
100
80
GLÖMSKA

60

I

PROCENT

40
20

2

3

4

5

7

6

8
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VAjET T1LjSTANl

o
Sömn omedelbart efter inlärning resulterar i en något
längre och bättre ihågkomst av intrumfad läsning av
mindre intressant karaktär.
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tydelse i dessa avseenden. I stället för
mindre
tillförlitliga
hågkomster
av
muntligt inlärda procedurer kan man i
simulatorn utnyttja identifiering i före
ning med bestämda manuella hand
lingsmönster för att bemästra nödlä
gen.

aktivitet omfattar sådant, som liknar
det man just lärt in. Man har en ten
dens att minnas nytt material, som kan
vara obetydligt , men ändock klart skilj

• Magasinering används vid förnyad
inlärning. Ett sådant exempel är repe
tition av nöd instruktioner i simulator.
Även sed an Du inte längre kan komma
ihåg eller identifiera åtgärder eller
handlingsmönster, finns detta bibehål
let i Ditt minne . Att lära sig en andra
gång går i allmänhet lättare och for
tare än första gången. Vad man då lärt
sig stannar lättare kvar i minnet. Detta
kan dock ha vissa ogynnsamma följd
verkningar - vilket kommer att behand
las senare.

När Du studerat kurvan ställer Du Dig
kanske undrande till värdet av anting
en den grafiska framställningen eller
dess princip - eftersom Du förmodli
gen anser, att Du kommer ihåg det
mesta av det Du lär Dig från dag till
dag . Svaret härpå står att finna i de
två viktigaste faktorerna i inlärnings
processen: kontinuerlig användning av
minnesmaterial och det inlärdas bety
delse. De omfattande experiment , som
ligger till grund för figuren genomför
des med sådant material, som sparsamt
utnyttjades av försökspersonerna. Myc
ket av det Du lär Dig i samband med
handhavandet av Din aktuella flygplan
typ har ett betydelsefullt samband med
den flygplantyp Du tidigare flugit eller
under grundläggande flygutbildning.
Detta erfarenhetsmaterial använder Du
dagligen. Genom denna ständiga re
petition blir det lättare att komma ihåg.
Mindre detaljer eller åtgärder, något
som man sällan övar, glöms lättast.

Att glömma . . .
För alt riktigt kunna förstå inlärnings
processen krävs att man studerar dess
motsats - vad som orsakar glömska.
Studerar man förhållandet mellan ha
verier och tillbud med hänsyn till må
natlig flygerfarenhet (flygtrim) , visar det
sig att glömskan spelar en viktig roll .
aktigt.
Laboratorieexperiment, som studerar
förmågan att komma ihåg material efter
muntlig inlärning , visar att erfarenhets
nivån (konsten att minnas det muntligt
inlärda) snabbt sjunker om man inte
kontinuerligt övar sig. Detta har Du sä
kert själv iakttagit, när Du studerade
för en examen eller friskade upp SFI
före ett flygprov . Du uppnådde då kan
ske en god placering eller imponerade
på flygläraren . Trots detta demonstre
rar otaliga oly c kor pga mänskliga fel
funktioner, att även personal , som fålt
fin kritil< på sina kunskapsprov, kan
göra misstag. Nedanstående diagram
visar att det mesta av det man pluggat
in på delta sätt glöms bort inom en
förvånansvärt kort period.
En sömnperiod (den heldragna lin
jen) omedelbart efter in lärn i ngen re
sulterar i att material som lärts in
muntligt behålls något längre. Over
hälften av det muntligt inlärda mate
rialet glöms inom en timme - åtskilligt
stannar dock bara kvar i ca en kvart.
• Denna kurva demonstrerar också vil
ken inverkan på minnet den verksam
het har, som direkt fÖljer på en in
lärningsperiod. Detta brukar kallas
retroaktiv hämning inom psykologin.
Vad du än sysslar med efter en inlär
ningsperiod så hindras eller döljs det
inlärda. Förvånansvärt nog finner man
den största skillnaden då påföljande
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aktigt.

Två viktiga moment

Ett annat hinder för minnet uppstår
t ex när instrumentpresentationen är
omvänd mot vad man är van vid. Det
ta kan gälla arrangemang av knappar ,
kontroller och manöverorgan i det
flygplan Du för närvarande flyger jäm

kylklaffarna öppnade färd mekanikern
dem , vilket alltså resulterade i haveri .

Farlig undanflykt
Man kommer bättre ihåg tidigt inövade
åtgärder än nyligen inlärda. En viktig
faktor,
som
gör
minnesfunktionen
vanskl ig är att flertalet flygare genom
går huvuddelen av sin inlärning under
de tidigaste åren av flygutbildning och
på de först flugna flygplantyperna. Det
ta erfarenhetsmaterial gör att Du in
tuitivt känner ett mindre behov av att i
detalj studera och verkligen lära Dig
nya flygplantyper. Störningar i senare
invanda beteendemönster rubriceras
bara som "sämre system än vi hade i
de gamla kärrorna osv". Sålunda måste
man för att kunna minnas någorlunda
tillförlitligt även aktivt kunna glömma
eller undertrycka tidigare minnesma
teriaI.
• Det finns en hel del man kan göra
för att kontrollera eller styra sitt minne.
Man minns bäst sådant man lärt sig
grundligt. Blanda inte ihop otillräcklig
övning med minneslapsus. Om Du ald 
rig riktigt lärt Dig en procedur är det
fel att säga att Du glömde den!
Du kommer ihåg vad Du vill komma
ihåg . Du minns lättare livfulla, ovanliga
eller känsloladdade upplevelser. Detta
kan leda antingen till att ett riktigt
handlingsmönster orubbligt etsas in i
Ditt minne eller - om det gäller en
skrämmande upplevelse - att en fobi
eller tvångsreaktion blir följden. Dessa
förhållanden är viktiga för utbildarna
att beakta.

Farlig störning

fört med motsvarande arrangemang i
tidigare flygplantyper. Det kan även
gälla i och för sig obetydliga förhål
landen som belyses av följande exem
pel.
• Omedelbart efter start kände föra
ren skakningar i sitt flygplan och kun
de inte hålla höjden . Flygplanet ha
vererade tre km från banan. Färdme
kanikern hade sin största erfarenhet
och var utcheckad på en flygplantyp
i vilken kylklaffreglaget fungerade om
vänt vad som gällde för det havere
rade flygplanet. I stället för att stänga

Artikeln - som bygger på utländs ka
kälror - har bearbetats av l:e spe
cialfl ygl äkare ARNE FRYKHOLM.

Du minns meningsfulla beteendemöns
ter, som hjälper Dig att logiskt och
punktvis i bestämd ordningsföljd full
borda en förelagd uppgift. Blir Du dis
traherad, kan detta medföra att kedjan
bryts och att Du glömmer någon min
neslänk . En 360°-sväng på baslinjen el
ler pådrag efter misslyckad landning
har ofta resulterat i landning med in
fällt landställ. Du kommer bara ihåg en
liten del åt gången. Igenkänning och
association kan användas för att styra
en serie av minnesintryck.
• • Du kommer bäst ihåg sådant Du
ofta g ör eller åtgärder Du ofta tillgri
per. Du behöver bäst minnas nödåt
gärder, vilka Du sällan praktiserar eller
övar. Repetera dem därför ofta! Männi
skan - eller rättare sagt Du - behö
ver inte vara den svagaste länken. Se
till att Ditt minne arbetar funktionellt.
Minns Du till exempel, vad Du just nu
har läst???
•

FOTOTAVLINQEN
• • Grattis Carl-Ake! - lill en suverän bildkollektion.
Dina bidrag ätod i en klass för sig. Kontrasterna mellan
mörka och ljusa partier i kombination med en väl avvägd
objektkomposition samt den murriga kornigheten i fil
men får Dina bilder att utstråla en fantastisk grafisk känsla.
• Då Du dessutom märkligt nog var bland de få som

rätt tolkat innebörden av tävlingens motto, har tävlings
juryn beslutat alt endast ett pris skall utdelas denna gång.
- Förste och ende pristagaren kommer från F4 och är
kristnad till CARL-AKE BERGMAN... Nästa gäng
handlar det om "Min roligaste bild". Bidrag skall vara
insända till redaktionen senast den 10 maj. • • •

