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Omslagsbilderna: Under fjorton dagar i
februari har 37 Viggen "köldprovats"
med bas på RFN Vidsel. Efter 16 tim
mar utomhus i -30 grader startade Vig
gen perfekt! Bilderna togs med fjällen
som bakgrund av flitige SAAB-fotogra
fen Ingemar Thuresson.
Bilduppslaget: Stril 60 har vi kallat den
na expressiva stridsledningsstudie i svart
vitt, fotograf Bo Dahlin.
Fototäviingen: Tack för alla bidrag' Re
su Itatet redovisas
i fIygsäkerhetssam
man hang i senare nummer,

Utredningar

M

ånga och stora frågor av betydelse för flygvapnets framtid är i dessa
dagar aktuella. De är föremål för både parlamentariska utredningar
och inomverksutredningar.

D Utredningsarbete tar tid. Utredningarna är ofta i sin tur beroende av var
andra, vilket gör det bekymmersamt att i tid få fram underlag för framstäl
lan till Kungl Maj:t eller för beslut inom ramen av försvarsgrenschefs an
svarsområde.
D Pensionsåldersutredningens betänkande lär väntas i år. Först när det
är lagt torde flygvapnets befälsutredning på allvar komma in i sitt kon
struktiva skede. Det arbetet är av största betydelse för att skapa fasthet i
vår befälsordning. Samtidigt med detta pågår inom flygvapnet en översyn
av krigsorganisationen och igångsätts i dagarna en översyn av fredsor
ganisationen, vars nuvarande former är i behov av modernisering. Om
fredsorganisationen som en följd av den översynen behöver omstöpas kan
detta lämpligen ej ske utan att underlag samtidigt disponeras för flyg
vapnets framtida organisation i stort.

D Frågan om val av flygplantyp för nästa jaktflyggeneration är ett exem
pel på faktorer som påverkar antalet jaktdivisioner och därmed flygvap
nets organisation i stort, liksom resultatet av den luftförsvarsutredning,
som väntas framlägga delar av sitt betänkande före 1969 års slut. Även
studier angående övriga flygslag pågår. Till detta kommer kopplingen
med försvarets fredsorganisationsutredning.

D Detta utgör bara några exempel på aktuella frågor av stor vidd. Önsk
värt vore att de tidsmässigt kunde behandlas helt parallellt. När så ej är
möjligt är det CFV förhoppning att de ändå snarast möjligt skall kunna
bjuda på resultat, som kan ligga till grund för att konsolidera vårt flyg
vapen med de förändrade förutsättningar, som väntas råda under över
blickbar framtid.
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en lojalitetsfråga
Ungdomsprotesterna mot värnplikten, som bland
annat tar sig uttryck i att antalet vapenvägrare
ökar, hör som företeelse hemma i den s k student
revolten. Det är ett internationellt fenomen som in
tet land helt undgått. Ytterst är det ett uttryck för
en ny generations annorlunda värderingar och
synsätt, på alla områden ännu trevande och sö
kande nya vägar för mänsklig samlevnad. Det är
fråga om en mot det nuvarande samhällssystemet
riktad protest, inspirerad bl a av gerillaverksamhe
ten i olika delar av världen. Direkta s k utompar
lamentariska aktioner mot myndigheter och sam
hällsföreteelser, främst inom undervisningsområ
det, har förekommit i olika länder och även i vårt
land.

V

I STAR HÄR inför ändrade attityder ho s

de unga. Dessa yttrar sig bland annat
i främlingskap i förhållande till det
etable rade samhä llets institutioner. Vi ställs
Inför protestel', aktioner och en revoltstäm ,
ning vars allvarLiga bakgrund är de ungas
djupt pessim istiska uppfattning om utveck
lin gen i världe n och den katastrofsituation,
sonl man m enar att mänskligheten står in
för,
Ungdomens starka engagemang för fre
den, för de fattiga folkens likställighe t, för
jämlikhet och för radikala ätgä rder mol
mi ljöförstöl'e!sen ar glädjande positivt och
fra msynt. P assiv ite t och li kgiltighet hade
varit längt allvarligare. Vi lever i en om
välvningstid präglad av tekn ikens revolu 
tioneran de fr amsteg och do n ya världsde
larnas framträdande som en politisk makt
faktor. Tiden s pulsslag s l~r snabbast h os
ungdomen och den vet all den värld den
skall leva i formas i det som nu sker. D är 
för vill den påverka det.
Att ungdomsprotesterna mot de t etable
rade samhället ocksil drabbar förs varet är i
och för sig inle så märkvärdig t. Ock sä det
är ett internationellt fenomen. I värt land
har det främst tagit sig uttryck i ett växan 
de antal värnplik tsvägrare (2033 lir 1968).
70---80 procent av dessa är studerande och
akademiker.
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POSITIV FRED
De nya vapE'nvägrargruppernas motiv ski l
jer s ig fr ,m tidigare traditionella vapen väg 
ra re - de religiösa och de ideellt pacifis
tiska grupperna. De huvudsakliga motivE
ringarna för att in te gÖra vii rnplikt är att
man vill främ ja en pos iti v fred - i motsats
till en negativ fred grundad på försvar 
och alltså avskaffa fö rsvaret. Penga rna till
fö rsv aret skall istället satsas pa u-land s 
hjälp , fred s - oc h konflik tforskning. födel
s2 k ontroll och kamp mot världssvälten, Man
tror på icke valdsprincip 2n och menar, att
om alla ungdomar i h e la värld en vägra r
a lt bära va pen, ~ kan det inte bli några
krig,
Hos vissa gr1Jpper domin e rar en all män
sanmälls - och försv arsnegallvjsm. lVla n vill
inte för svara d "" l

nuvarande kapitalistiska

eam hället. Ett " sQc iali stiskt" samh äll e säg2 c
maa sig kunna vara med on1 att fö rsvara .
D essa gruppe r lror på geri llakrig och stöder
aktivt FNL och befJ'ie lserö relser i t ex Af
rika cch Sydamerika, Tota lvägrarna går ett
stycke langre i sin samhäIlsnegativisrn. De
kan inte tänka sig att göra vapenfri tjänst
därför alt den omfaltar verksamhet ino m
totalförsvaret.
Ett av de mera fram träda n d e k.raven från
vapen vägrarnas sida är aLL få tjän stgöra
utoml ands i ett - som man m enar - me-

Vid Centra llö rbu ndet Fo lk och Försvars kon fer ens haromsiste n,
i Stor llen höll försvarsminister Sven Andersson elt anförande öve
det aktue ll a amnel " Värnp likt oc h vä rnpli ktsväg ran". Kärnpunk
tern a i a,1förandel refere ras här.

ningsfullt f r edsarb ele. U-l andstjänst i ställel
fö r värnplikt och u-landsbisU\nd i stället
för för svar, är ledan de tankar inom pro
teströrel se n, tankar som oc kså omfatta s av
de mera traditionella vapenvägraregrupper
na.

KATASTROFINSATSER
Aktionsgruppen för fredstjänst är en sam 
man slutning av mellan 200 och 300 medicine
stud erande son1 kräver u-landstjänst som
alte rnativ till värn pliktstjänstgöringen, En
fram "l~lln ing fran denna grupp om att fil
fullgöra varnpliklen inom ramen för Na
tional Youth Service i Ta'lzania har av
s lagi Is av rege ringen .
I samband med remissbehandlingen av
detta ärende förekom kontakt mellan för
svarsdepartemente t och SIDA, vil ket ledd e
till alt vi tillsatte en utredning som nu
pröva r hur man skall kunna utbilda värn 
pliktiga och vapenfria för användning i det
internatio nella biståndsarbetet, i första hand
föl' hjälpinsatser i katastroffall. Utbild
ni"g en skall äga rum in om landel oc h sk e
i samar bete med SIDA, Röda Korset och
civ ilfö rsvaret. Avsikten är alt skapa en sär 
skild beredskapsstYl'ka för hjälpaktioner i
katastroffall. Behov aven sada:1 humanitär
kon li:'l~" nt finns, D en s kall kun na användas
både utom och ino m lande ts gränser.

Gernensamt för alla grupper vapenväg
rare är att de inte vill vara med i det mi
litära försvaret av värt land, om vi skulle
bli angripna. En minoritet vill inte ens del
ta i organiserad skyddsverksamhet för ci
vilbefolkningen därför att utbildningen sker
inon1 totalförsvarets ram. Men försvaret av
vårt land är en fraga om samhällssolidari
tel. Det är alltså en allvarlig sak att med
borgare drar sig undan de skyldigheter som
vi alla far ta på oss i krigssituationer.

FOLKFÖRSVAR
Vi har gjort värnplikten - som är grund~n
för värt försvar - till en medborgerlig skyl
dighet. Denna skyldighet kommer till ut
tryck i vilr värnpliktslag. Att vi gjort d"lta
beror bl.a. på att vi inte önskar överHHa
försvaret på en staende yrkesarme. Vi fö
redrar ett folkförsvar. Självfallet är vi med
vetna om de mycket allvarliga personliga
offer som kan komma att krävas av den
enskilde soldaten, medborgaren. För varje
normal människa är krig något fruktans
väd. Och tvånget att bruka vapen mot
andra m~nniskor måste upplevas som av
skyvärt. Den vanlige värnpliktige upplever
en inre konflikt inför de yttersta konS e 
kvenserna av värnpliktslagstiJtningen. Ända
har vi ansett att vi skall ha ett värnplikts
försval' och att den som överlever ett krigs
fasor far tåla och - kanske i hela sitt liv
- plågas av krigsupplevelserna.
Det finns anledning att hälla dessa för
hållanden i minnet när man diskuterar va
penfrilagstiftningen, Den utgör ett undan
tag från den allmänna värnpliktens bärande
ide att försvaret utgör hela folkets angelä
genhet och att försvarsbördan skall bäras
solidariskt, en för alla och alla för en.

"DJUP SAMVETSNÖD" ...
Villkoren för rätt till vapenfri tjänst har
I 1966 ärs lag uttryckts så, att tillstånd att
fullgöra vapenfri tjänst i stället för värn
pliktstjänstgöring kan medges om "bruk av
vapen mot annan icke är förenligt med den
värnpliktiges allvarliga personliga överty
gelse och skulle medföra djup samvetsnöd
för honom."
Med denna formulering har vi velat mar
kera att för rätt till vapenfri tjänst förut
sättes en vIda allvarligare konfliktsituation
än den samvetskonflikt som s a s naturligen
måste förutsättas upplevas av varje normalt
fungerande människa. Det är här fr~ga om
en personlig övertygelse, som är så inte
grerad i vederbörandes personlighet att 
om han tvingades bruka vapen Inot annan
- detta skulle n1ediöra en så svår inre kon
fliktsituation att han inte ser sig i ständ att
själv lösa den. Vapenfrilagstiftningens upp
gift är att förhindra att n,\gon skall behöva
försättas i en sådan svår nödsituation.

DIFFUST BEGREPP?
Krav har framförts på att begreppet sam
vetsnöd skall slopas och allvarlig personlig
övertygelse skall anses utgöra tillräckligt
kriterium för tillstånd till vapenfri tjänst.
Ma" har därjämte anfört att djup samvets
nöd är ett alltför diffust begrepp. Men så
länge vi här i landet har bestämt oss för
det allmänna värnpliktssystemet m ~ st e va
penfrilagen ses som en undantagslagstift
ning. Skulle samvetsnödsbegreppet slopas
skulle detta uppfattas som rätt för envar
att hitt välja huruvida han vill göra vanlig
värnplikt eller vapenfri tjänst, ty vem av
oss ka:1 inte göra gällande att bruk av va
pen mot annan strider mot allvarlig per
sonlig overtygelse?

De många avslagen på framställningar
om vapenfri tjänst beror på att många \.ll1g
domar - genorn den propaganda för vapen
vägran som förekommer bibringats en
felaktig uppfattning om lagens innehåll och
om vilikoren för vapenfri tjänst. Delta
framgår av utredningsmännens utredningar
och rapporter. Det fra m gå r ocksä av de
skrifter som ut g ivits av VCO (Värnplikts
vägrarnas Cen tralorganisation). Trots att
man inom veo:s ledning mycket väl är på
det klara med lagens bestämmelser - och
vapenfrinämndens tolkning
fortsätter
man med att distribuera flygblad där de
politiska motiveringarna dominerar.

UNGDOMAR VILSELEDS
Taktiken är lätt att genomskåda. Den mass
anslutning till vapenvägran som man är ute
efter kan inte nils utan lagändring. Dätiör
drar man sig inte för att vilseleda ungdo
mar som, kanske av helt andra skäl än djup
samvetsnöd, önskar slippa att göra värn
plikt.
En ökad sakupplysning om vilikoren för
vapenfri tjänst förbereds nu av myndighe
t~rna.

Antalet totalvä g rare har ökat den senaste
tiden. Med detta följer fler och fler upp
märksammade rättega ngar och fällande do
mar. De me s t d e sp e rata totalväg rarg rup
perna inriktar sig på att fylla f än g e lse rna
med totalvägrare och därmed ställa myn
digheterna i en som man tror omöjlig si
tuation. öppen propaganda för fängelse
istället för värnplikt förekommer. Man för
söker också att för dessa grupper få be
nämningen politiska f ångar accepterad.
Hittills har inte det ta lyckats. Into hel
ler har anslutningen - d v s antale t total
vägrare, blivit vad man räknat med.
Da det finns tecken som tyder på att kul
men ännu inte är nadd, och alt vi i år kan
ske får fler ansökningar om vapenfri tjänst
än i fjol, är ökad uppmärksamhet på si:1
plats. Den diskussion som p li går bör enligt
min meni.ng vidgas att gälla frågan om
valiör vi har ett försvar och varför vi har
allmän värnplikt. Visserligen ställer sig den
alldeles överv,igande majoriteten av \.ll1gdo
m2n vid sida:1 om proteströrelsen och
de fullgör värnplikten men inte minst
denna ungdom måste ha stöd aven dis
kussion, som klnrgör meningen med vara
försvarsanst.rängningar och syftet med värn
pliktsskyldigheten .

INTE PRESTIGESAK
Vi håller oss inte med ett försvar för den
nationella prestigons skull. Vår försvars
politik är en tvingande konsekvens av det
internationella läget, de misslyckade för
söken att fii t!ll st.ånd en varaktig a vspän
ning och fred, oron och krigen u te i värl
den. Utan ett militärt försvar k\.ll1de vi int e
up;orätlhålla var alliansfria stälining och v it r
neutralitet. Vem som helst skulle killlI1a läg
ga sig i v5ra a;lgdägenheteL Vblr frihet
och vårt oberoende skulle bero av andras
godtycke.
Vi har idag ett starkt försvar med moder
r.a vapen -- ett försvar som genom den
allmänna värnplikten och den omfattande
frivilliga verksamheten är ett utpräglat
folkförsvar. Blir vi angripna svarar med
borgarna själva för försvaret av vårt land.
Vill' försvarspolitik - däri inbegripet värn
pliktssystemet - är därför i högsta grad en
alla medborgares angelägenhet.
Skall vi kunna göra en insats för andra
folk och hjälpa till att bevara fr2den är
det en förutsä ttning att vi själva är fria
och lever i fred.

I vårt land sker nu en stark satsning för
alt öka biståndet och samarbet,· t med en
rad u-länder. Enligt d c t progra m, som är
uppgjort för de nännaste åren, kommer
detta utvecklingssamarbd e att utvidgas
högst väsentligt. I prog r ammet ingår att
vid g a d e n personella insatsen ocn förstärka
fred sldlrsverksamheten. Allt fler svenska
ungdomar kommer att engageras i det in
ternationella biståndet.

U-LANDSTJÄNST EJ ALTERNATIV
Men vi kan inte låta u-landstjänst bli ett
alternativ till värnplikt. Bade ur ungdo
mens egen och försvarets synp\.ll1kt blir
detta en omöjlig situation. Vad vi kan göra
ä" att medverka i den utbildningsverksam
het och de förberedelser för u-landstjänst
som är nödvändig. För dessa ändamål kan
vi ställa totalförsvarets samlade erfarenhet
och en hel del resurser till förfogande. Vi
prövar nu formerna för en sådan verksam
het.
De växande lli1gdomsinsatserna i u-län
derna maste i princip hållas isär från värn
plikten. Hade vi varit i den situationen som
vissa länder, t ex USA och Frankrike, med
begränsad värnplikt i USA las normalt
endast en minoritet av årsklassen ut till
värnplikt - skulle vi ha kunnat överväga
nägot system för utnyttjande av hela års
klassen, där utvecklingsarbete kunde ingå
som en verksamhetsgrpn. Men med total
försvarets nuvarande uppbyggnad och sam
mansättning kan en sådan uppdelning inte
göras eftersom vi maste ta hela årsklassen
i anspråk iförsvarsuppgifter.
Vi är fran försvarets sida beredda att på
olika sätt stödja strävandena till ökade
ungdomsinsatser i u-länderna. Vi är b e red
da att tillsammans med representanter för
olika ungdomsorganisationer diskutera och
överväga nya former för dessa insatser.
bom värnpliktens och vapenfritjänstens
ram finns utrymme för en sådan verksam
het. Det utrymmet bör tillvaratagas.

LOJALlTETSFRÄGA
Vi lever i ett fritt och demokratiskt sam
hälle där medborgarnas rätt att demonstrera
och hysa avvikande åsikter hör till de f\.ll1
damen lala rättigheterna. Ingen förnekar
dem som pläderar för en annan ordning
ifråga om vårt försvar eller som vill
avskaffa försvaret - denna rätt. Inte hel
ler förvägras de som är motståndare till
den allmänna värnplikten att propagera
för ett avskaffande av värnpliktssystemet.
Men Sverige är ett rättssamhälle. Så länge
de i demokratisk ordning tilikomna lagar
na gäller är vi skyldiga att Mlyda dem.
Rätten och möjligheterna att påverka la
garnas innehåll och samhällets struktur
har vi i vårt grundlagsfästa demokratiskt
parlamentariska system.
ytterst är det en fråga om lojalitet
med det samhälle vi lever i och är
beroende av. Godtar man resone
manget om att man kan totalvägra
därför att man ogillar vårt samhälls
system eller anser försvaret me
ningslöst blir frågan om samhället
kan ta de yttersta konsekvenserna
av detta resonemang.
Och vad är de yttersta konse
kvenserna'? Jo, att medborgarna
varje gäng de åläggs en skyldighet,
anser sig ha rätt att vägra därför att
de ogillar åtgärden, av politiska eller
andra skäl. Samhället skulle inte
fungera under sildana förhållanden.
Ett sådant handlande från medbor
garnas sida skulle leda till kaos och
anarki.

•
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I ett nötskal - -\

Sammanfattningsvis förcsl~r f1yg
t ra fikJ e dningskommitten:
• att e n ny e c.nlral skola inrä las
i Sturup för gemensam u tbild n ing
av luftfartsv rke ls oeh flygvap
nets trafikledare oeh övrig trafik
ledningsperso nai

Central
TL-skolning
på Sturup 73

• alt luftfartsverk ets
lrafik ~kula
och flygvapnets lrafiklednings 
skola därv id upphör
• att utbildningen orgcuoiscras så,
at t huvudd ele n av denna sker un
der den c e ntrala skolans direkta
ledni ng; för alt möjliggöra della
m ilstc skolan lokaliseras till en
aktiv traf ikl edningsmiljö
•

Kungl Maj:t bemyndigade
genom beslut den 11 nov.
1966 chefen för kommunika
tionsdepartementet att tillkal
la sakkunniga för att utreda
flygtrafikledningens organisa
tion och därmed samman
hängande spörsmål. Utred
ningen , som antog namnet
flygtrafikledningskommitten,
har nu framlagt ett delbetän
kande kallat "Utbildning av
flygtrafikledningspersonal" .

ommi tten, förslag innebär en avse värd
förstärkning av den centrala utbild
ningen, vilk e t an ses motive rat såväl fly g 
säkerhetsmässigt som ekonomiskt. Ett nyll
utbildningssys tem måste vara inriktat p,j
att tillgodose behovet av kvalifice rade fl yg
trafikledare för 1980- och 1990-talens fl yg
trafik, som bedöms bli två till fyra gå nger
så stor som i dag.

.o

...O

alt undervisningen inriktas p,i att
ge br0da s t möjliga utbildning
inom a Ua trafik ledningen s tjäns
tegre nar

• a tt d e n nya sko la n - f ö r a tt kun
na fylla sIn uppgift utrustas
m e d e n modem tr afIklednings
simul a tor m e d tlllräeklig kapaci
t et för att möjliggöra avancerad
systemutbildn ing
• att sko lan vidare i övrig t utrustas
med moderna, pedagog iska hjälp
medel för utbildninge n

o

att sk ol an s simulator även bör
anv ä ndas för utvecklingsarbeten
bl a j samband med r e petitions
utbildning fö r trafikledare

• att mÖjl ig h ete n a tt [ör högre tra
fikledningsutbildning anlita Euro
con trol s Lux e m bu rg-institut b e 
aktas, samt

K

\

• att för ann an högre utbildning
universitet , civila och militära
högskaI o och andra utbildnings
moj lJg h etcr utnyttjas.

~--------------~/

Graden av flyg t rafikledning ssy slorn c ts e1" 
kom me r då "tt fa alltmer ökad
samhcil lse k ono m is k b clyde lse. En effektiv i
te ts - och kapa cilelshöjning bör åstadkom
mas genom a lt fl ygtrafikl edningen tillförs
avancerade (c k, isko hjälpm ede l och genom
alt p ersonale n ges en gedig~n ulbildning .
De tta är föruts(ittningarna för ctt effe k t iv t
u t"l ytl j a nde a v de tekni ska hj ä l pmedl ~ n .
S killnad er före liGge r m e llan civ il a och
m il ita ra fl y gir a (i ld c ctni n gsm etod e r och f lyg 
p"oce d u rer pa g nmd av olikh eter i l lyg
p la p,,~sl anda, navi g e rin g sh j älpm e del och
fI 'y~ n i ng~ n s
Op(, fCltiv a syften, En fort satt
u tveckling mol m e r blandad civil och mili
tär fly glra iik mJsle förut ses, vilket gör det
önskvarI att trafikavveckli"gsm ,· toderna s5
långt möj lig t san1m anjämkCl s . Vissa kvar
s ta end = skill.nader torde doc k vara of1';';)n 
komliga.
[e.ktivit ~l

BREDDAD UTBILDNING
KO tllm, tten finner doek a tt de l är klart
oti llJr "d sslälland e att fly g t r afi k leda rperso 
l:a 1, som skall arb eta med t raf ika vv2ck li n g:
inom ett och saln ma luftrum . har olika ut
bildning med inrik tning på a"tingen civi l
e ller mil itär fl yglrafikledning och som fÖljd
foto: bo dahlin
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med mod erna flyglrafikledningssimulatorer,
dill' flygtrafik ledningssystemets alJa funk
lioner 5>\ väl m ed som utan radar kan övas.
Skolan föres lhs förlagd till Sturup i din,kt
anslutning tiJl den blivande centralen för
terminalkontrolJ för Malmö TMA. Skolan
dimensioneras för en examenskapac itet av
50 elever per år.
Total a å rliga rekryteringsbehove t beräk
nRS ti ll 70, d å en elevavgäng under utbild
ningstiden pi! ca 30 procent beräkna s före
ligga. De ssutom ska ll vid skolan bedrivas
ett stort an t al specialkurser omfattande vi
dareutbildning , assistentkUl·ser. biträ d eskur
ser, AFIS-kurser och TLF-kurser. Skolan
föreslås få en sjä lvs tändig ställning med
egen styr 'lse och chef under kommW1ika
tionsdeparte mentet. Styrelsen sku lle besta
2V ordförande . so m t ill sättes av Kungl Maj:t
och fyra ledamöte r (två representanter från
vardera CFV och luf tfartsverket).
Sl<olans lokalbehov beräknas till 3.600
kvadratmeter och räknas totalt kosta 12
milj kr, varav 5 milj kr för byggnaden, 6
milj kr för trafikledningssimulator och l
milj kr för övrig utrustning. Skolans totala
personalslyrka beräkn a till 34 personer.
Den föreslLis kunna tas i bruk hösten 1973.

nets .flygförare och navigatörer. luftfarts
verk e ts flygledarassistenter, civila piloter
och övriga som fyller k ompetens- och kva
liIikationskl'aven kunna genomgå särsk ilda
anpassningskurser för att därefler ansluta
lill de värnpliktsre k ryterade el evernas ut
bildning efter värnpliktsäret.

GYMNASIEKOMPETENS
För antagning som flygledarelev förutsätts
fullständig gymnasiekompetens i svenska,
engelska, matematik och fysik. De medi
cinska fordringarna för privatfJygarcertl
fikat m 5ste dessutom fyllas.
I b etänkandet redovisas i detalj förslag
till utbildningsgilng och kursplaner. I kort
het omfattar utbildningen efter värnplikts
ilret eller efter särskilda anpassningskur
ser:
•

13 månader grundläggande flygledar
utbildning med flygkurs 2
samt kadettskola (befri
else kan e rhällas)

•

6 m5nader ljänstegrenskurs med fort
salt utbildning inom flyg
lrafikledningens samtliga
tjänstegrenar
fram
till
kunskapsmässig behörig
hetsstandard och fJygle
datexamen

•

2--:3 månader lokal utbildning för att
vinna behörighet för viss
tjänst vid avsedd statio
neringsort.

FLYGLEDARE YRKESNAMN
Investeringarna före slil s finan sierade över
en särskild kapitalfond för flygledarökolan
eller över luftfartsve rke ts fond. Drifts
kostnadsfördelningen m ellan intressenterna
(främst fly gvapnet och luftfartsverk e t) fö
l' ~ sl ~ s i princip anknytas till beställd ut
bildnin gskapaci tet.
I samband Jn ed omläggning av utbild
ningssystemet f uresI , r utrednin ge n att flyg
traiikledarnas yrkesbenämning ändras till
flygledare.

Fartig flicka ~

Huvudrekryteringen till f1 ygJedar
yrket föreslas ske redan I samband
med värnllliktsuttagningen och en
förberedande flygledarutbildning in
gå i värnpliktsåret, i princip euligt
flygvapnets nuvarande prov med di
rektrekrytcrillg. Denna utbildning
innefattar även en fl ygkurs vid F5,
Ljungbyhed.
Dessutom avses även and ra rekryterings
vägar h å llas öppna. SålW1da bÖl' flygvap

"-

kan man kalla 23-lIriga Gabriella Ren
lund, luftfartsverkets och Sveriges
första kvinnliga lIygtrafikledare. Den
24 februari examinerades hon som den
'örsta, bland 179 manliga kolleger, ef
ter alt med farl ha passerat alla års
långa prov. Nu har hon sin tillvaro i
Arlandas TL-Iorn, och svävar där i 15:e
lönegraden. Hon lycker jobbel är In
tressant, därför all "del händer alllid
nägot".

.....

~

därav otillräcklig inblick i den andra delen

av verk.samheten .
Kommitlen har und er utredningen fW1nit
att inga väsentliga hind e r föreligger ntt ge
n o mföra en sammanslagning av de civila
och militära utbIldningarna. Dessa bedrivs
n u vid luftfartsverkets trafikskola och flyg
v ~ p ;1els
flygtrafiklednin gsskola. En total
Olnpr övnir. g av så v ä l utbildni ngens Inål 501'1.1
ulbild n iTi g smetod er anS2S nödvändig.
Utbildni nge n bör ges bredast möjliga in
riktning, vilket innebä r dels att a lla ele ver
u, bildas för fl y g trafikle dnin ge ns samlliga
'j hn,;t egrenar ocll d el s a lt stor vikt lä ggs
v id utbi1dning röe sHmf unktion i sys Lern.
Man vill ock o'l e li m ine ra det ej önskvärda
förhidlande i dag en s utbildningssystem som
imlcb ~r att två tredjedelar av utbildningzn
för lagd till lokala , operativa traiikled
ningsorga n. Detta belastar i hög grad de
op"r<~tiva flygtrafikIedarna och kan inne
bära flygsäkerhetsrisker.

NY FLYGLEDARSKOLA
Kommitt';n för csl:ir d ä rför a t t utbildninge!1
av civila och militära fl yg trafikl edare
Sliirst. möjliga utslrä ckning iörWgj:("s till
en ny central flygl edarEkola, som utruslas
foto: bo malmström
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Före den 1 oktober 1961
hade armen, marinen och
flygvapnet särskilda för
svarsgrenshögskolor. Be
hovet aven närmare sam
ordning mellan dessa tre
högskolor gjorde sig med
tiden alltmer gällande . Ef
ter beslut av 1960 och 1961
års riksdagar påbörjade
därför Militärhögskolan sin
verksamhet den 1 oktober
1961.

MILITJ{RHO-GSKOLAN

vad den gör
nda miilet med denna första artikel, i en
serie oln två, är att orientera läsaren om
verksamheten vid Militärhögskolan. M ä nga
officerare vid flygvapnet har själva deltagit
i nagon kurs vid högskolan. Men eftersom
verksamhe ten vid Militärhögskolan inte är
"statisk" utan hela tiden anp a ssas ti ll den
snabba utvecklingen på alla o mråden, bör
nedan stående vara av intresse - int'2 bara
för de lCi , are som haft ringa kontakt med
högskolan - utan även t ex för f d kurs
deltagare vid MBS.
Verksamheten och utbildni n gen vid JVlHS
finns reglerad dels i Kun gl Maj :ts inst"uk
tion för militärhögskolan, dels i av ÖB
fastställd undervisningssladga .
MBS lyd er omedelbart under öB. F ör
svarsgrenschef äger beträffand e försva rs
grenens linje vid MBS ange allmä nna rikt
linjer för den del av und ervisningen som är
försv arsgren si nriktad sam t inspektera den
na verksamhet. CFV har delegerat sin in
spektionsskyldighet till chefen fö r flygst a
ben.

A

MHS UPPGIFTER
Kungl Maj :ts instruktion reglerar ocksii ut
bildningens syften:
"Militärhögskolan har till uppgift alt
meddela officerare på aktiv stat
de ls v id obligatoriska kurser d e vidgade
kunSkaper om krigsmakten, särskilt do a
egna fö rsvarsgrenen , och de ökad e insik
ter i icke militära ämnen, so m ford ras för
tjänstgöring i kaptensb efa ttning ;
dels vid hög re kurser de vidgade kunska
per om krigsmakte n och det övriga total
t"örsvaret samt de ökade insikter om sam
hällslivet i övrigt. som fordras för tjänst
göring
kvali ficerade befattningar vid
högre sta ber och förvaltningar, i kva lifice
rade lärarbefattningar eller som chefer fö ,.
högre förband.
Utbild ningen vid de högre kurserna syftar
till att främst främja utvecklingen av d ~
grundläggande egenskaper, som i krig for
dras hos högre chefer och till att ge offi
cerarna en enhethg grundsyn pä försvars
problemen.
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och vad den ger
Av CMHSIF överste Karl-Erik Fernander

ENHETLIG GRUNDSYN
Att utbildning en sy f t.ar till att g e office
rarna en en hetlig grundsyn pf.. försvars
probl ~me n
b e tyder natu rligtvis int r att
nlan försöker "d iktera eller kommende ra"
n i,gon viss uppfat tning. Men g enom att
man arbetar tillsamman s i arb !sgn'pp :,r
över försvarsgrensgräns erna , g~nOlll att
ma n di sponer'ar ett allsidigt och g emensamt
faktaunde r lag samt genom att utbildni nge n
lods av a llsidig t sammansatta lära rlag n å r
man sannolik t !;ii lä ngt det är möjl igt en
"gemensam gnmdsyn".
MBS är i stort organiserat enhgt följande
skiss:

Ch ef och s tabschef skall utgå ur olika
försvar sgrenar. Som chef för MHS har
sedan d C'ss tillkomst tjänstgjort generalma
jor Erik Rosengren ur armen och som
stabschef tjänstgör f n överste Olle Gäfvert
ur kusta rtille riet.

SAMORDNAD UNDERVISNING
De o lika linjerna motsvarar i princip de
gamla försvarsgrenshögskoloma. Möj ligh e
ler till samordnad undervisning underlättas
bl a av alt motsvarande kurser pil respek
tive linje börj ar och slutar ungefä r sam 
tidigt .

CMHS

Stabschef

Arme linje

Ma ri nlin je

Fl ygl inje

j IlIstoMilrisitärk avd

Stab
med

gem ensam

ma lärare. för
valtningsavd , kas
saavd , bibliotek
samt stödfunkti o

ne r

i

form

av

skriv- och dupli
ceringscentrai
mm.

Flygllnj ens högre kurser (FSK och FTK)
pågår j två år; de börjar den l / lO och på
går seda n t o m den 30/9 två är senare med
ett uppehå ll för tjänstgöring vid förband
1/ 5-30/ 9 första som maren .
Flyglinjens allmänna kurs (FAK) pågar
l sju manader fr O m oktober t o m apri l.
FAK:s sju månader är i minsta laget jäm
fört med det kunskapsstoff man önskar
delge kursdeltagarna.
Tillgänglig tid för FSK är tillft-edsstäl
lande ; för FTK kan mö jligen n ågon ökning
bli önskvärd (avses då ?t stadkommas genom
att minska uppeh~llet första sommarhal v
året). Detta senare beror på att kursdelta
garna - utöver ingående kWlskape r i t ek
niska ämnen - också måste delge s en re
lativt omfattande utbildning
operativa
och taktiska ämnen.
Militärh ögsko lan ansvarar även för den
militärhi storiska forskningen inom krigs
makten . Detta omhänderhas av den mili
tärhistoriska avdelningen, som utöver mili
tärhistorisk forskning även aktivt d e ltar i
undervisninge n vid h ögskolan.

321 ELEVER
Utbildnings~ret 1968-69 utbildas vid MHS
ordinarie kur ser 321 officerare. För denna
utbildning tjänstgör vid MHS 57 ordinarie
militära lärare (varav tio pil. flyglinjen )
sam t två universitetsle ktorer (en i mate ma
tik och en i elektricitetslära med tillämpad
elektronik) .
När man betraktar dessa siffror och när
man vet att krigsmakten s olika enheter,
särskilt förbanden, lider svart av brist pa
bl a officerare , kan man fråga sig om det
är rimligt att ha 380 officerare huvudsak
Iigen sysselsatta med utbildning vid MHS .
Inom försva ret f inn s ca 4.800 officerare
pa aktiv stat, varav ca 775 i flygvapnet
(inklusive fänrikar ) . Bland krigsmaktens
officerare finns sammanlagt ca 9 procent
vakan ser; inom flygvapnet k nappt 5 pro
cent. Vakan ss ituationen slår dock med
hänsyn
till
åldersförde lningen
mycket
ojämnt i flygvapnet. Så t ex är det mycket
stor brist på officerare i åldersläget 35--40
år.
Med hänsyn till vak anserna sysslar f n
totalt sett 8 procent av krigsmakte n s offi
cerare (6 procent av fl ygvapne t s) med ut
bildning vid MBS.

• Applikatoriskl exe mpel pe netreras av lojtnanter na Senneberg, F16 ; Forssmao, F18; Wangerud , F4 ,
och Lennh ammar, F8 .
Prognos för elever till FAK
Kurs

Offkurs

I
69-70

I

Antal

I

Totalt

63-64

I

28

I

Com

Anm

9
FAKI'}

S
17

70-71

64-65

71-72

65-66

34

15

72-73

66-67

39

18

73-74

67-68

40

35

I

I n OK

15

') FAK for intendenter
Prognos för elever till FTK och FSK
Kurs

FTK 69-71

FSK 70-72

I

Antal kvallfi·
cerade

,

9

4

Beräknas ur

pågående FAK

I

Uppskov

4

2

FAK 68-69 S

2

FAK 69-70 : 6

3

I

I
I

Summa
(därav coml
13 (1)

15 (5)

KVALITETS FAKTOR
Siffrorna har därmed kanske fått en mera
"acceptabel storl ek". Eftersom MBS dess
utom på ett avgörande sätt bidrar till a tt
hålla kvaliten hög på krigsmaktens perso
nal, oc h eftersom vi måste sa tsa på kvalile
i vårt försvar , är det ingen tveka n om att
vi maste acceptera förhålland et.
Ovan stående två tablåer visar en prognos
för antalet e lever i kommande FAK samt
FTK och FSK.

EXTRAKURSER
Vid MBS förekommer utöver ordinarie
utbildnin g - ett stort antal ex trakUrS21'. Så
t ex komm e r de tta ar att genomföras en s k
taktikkurs för flygingenjörer 28/ 5-<>/6, en
s k repetitionskurs i försvarskun skap för
regementsofficerare och äldre
kaptener
10/ 6-19/6, en kurs i stabstjänst och för
svarskunskap för m eteorologer och trafik
ledare 10/ 6-19/ 6 samt under fyra veckor
i höst en kurs i underrättel se - och säker
hetstjän st avsedd för officerare som skall
fred s - och krigsp laceras i sådan tjänst i
central eller regional stab samt vid sam
\'erkande civila myndigheter.
•
•

Modern sprakundervisning. Loj tna nter na Hedlund, F6 : Bjarle , F12: Junhov, F21, och Pe rssoo, F16,
gnuggas i MHS nya spraklaboralorium

(Avsnitt nr 2 publiceras i nästa nr).
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det handlar om

-llIJI..I..I{f)ll')'
A-kolumnen:
H är ä terfin ns uppgIfter om anställning,
avsked,
fred spla cerIn g, förening av
tjänst, tjänstledighet etc. Uppgifterna
ligger bl a till grund fö r pensionsberäk
ning och d y likt.

ADB ger
rättvisa
åt rullkortet

B-kolumnen:
I denna kolumn finns utnämningar,
förord nanden , utmärkelser. Man kan 5<; 
ledes här fö lja en persons kliv på kar
riärstegen och - får v i förmoda - där
med ökande användbarhet.

TYDLIG ORDER VILLKOR

Detta är inte skrivet för
rullkortsrapportörerna.
Det är för dig! Rullkor
tet är ditt och visar vad
du kan. Därför bör du
veta hur det förs och
läses - och varför det
måste vara rättvisande.

ET LIGGER i myndigheternas intres
se att kurma få en så klar bild av den
enskildes utbild ning och användbarhet
som möj ligt. Fö r d en ensk ild e är det sam 
tidigt angeläget a tt. ha en rättvi san de merit
förteckning. Förr användes tjänsteförteck
ningar, som d en ensk ilde själv skötte.
praktiken inn ebar det att val' och en sköt
te si tt eget rullkort.

D

För att likforma redovisningen börjad e
man för e tt par decennier sedan all ma
nuellt föra mIlkorten vid respektive för
band . Ä ven d enna redo visning hade sina
brIster och föl' cirka sex år se dan började
man framställa ruUkorten med hjä lp av
datamaskin .
Rullkorte t ger i ADB-utförande en rättvi 
sare och riktigare utgiingspunkt för bedöm 
ning genom att likformiga uttryck och re
do visningsreg ler gäller. Vidare k an det en
skilda kortets uppgifter bearbetas i datama 
skin tillsanlmans m ed öv riga rullkort. Man
kan på så sätt få fram en bild av utbild 
ningsläge t ho s stampersonalen vid de olika
enhe terna, åldersläge o s v . D e bearbetad e
rullkortsuppgifterna tjänar som underlag
för beslut i många n iväer.
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När en personalförändring ske r, ordersätts
d enna . Med ord ern som , m derlag de t
krävs klart och tydligt f o rmulerade o rder
- rapporterar flottilj erna varje vecka till
flygstaben enligt särskilda bestärrunelser,
som heter "Speciell instruktion för perso
nalu ppfölj ning vid flygvapnet (SJPU) ".
Vid flygstaben kontrollerar man att uppgif 
terna är rä tt uttryckta efter det normerade
säLlet. Därefter kodas uppgifterna till ett
(ör datamaskine n användbart språ k, och
bearbetas i datamaskinen, vilket ske r varje
ve cka. Förändringarna förs in på de berör
da rullkorten, vilka nytrycks och sä nds i
ett exemplar till flottilj erna , e tt exemplar
till flygstaben, personalavdelning.
Pä de flesta flottiljer finn s korten på
avd 1. Övriga rapporteringscnheter har dem
i regel på personalavdelningen eller mot
svarande.
Det ligger i vars och en s intresse a tt se
tm alt d et egna rullkorte t är full ständ igt
och riktigt. Ty värr vet de flesta för litet
om sina rullkort, vilket kan sk e beror dels
pa förvar ingssätte t, d els på att d et krävs
viss inform ation för a tt kurma lä sa det med
behtlllning. Vi ska här försöka klara ut grun
d ern a fö r uppställningen, så att ya r och
en har möjli ghet att kontrollera sitt rull
kort. Är utbildningen r ikti g? F örordnan 
den? Dubbe lbefattningar m m?

HUR LÄSES RULLKORTET?
Som framgår av bild en är rullkortet inde
lat i olika kol umner. D en första kolumnen
under rubriken "tjänst gö ringsförhälland en
m m" använd s för ordernummer, den andra
för fr o m-tid , den tredje för t o m-tid (an 
vänds endast i vissa fall, t ex vid så dana
kurser som ej ä r grundutbildning, och för
du bb elb efa ttningar etcl. Till kol umner med
bokstavsbeteckning finns i h uvudet e n ru
brik , som i stort talar om vad som finns
i resp kolumn. Platsen för rullkortsradens
början visar vilken kolumn den h ör till,

C-kolumn en :
ange r huvudbefattninga r, vilket i prin
cip innebär benämningen enligt orga 
nisationsplanen pä d e n tj änst man u pp 
rätthå ller. Dessutom anges här när man
varit e ll e r är elev [ grundutbildning. Be 
trälfande denna kolumn har d et tyvärr
upptäckts en relativt hög felfrekv ens .
O rsakerna är mänga, men oklar orde r
sättn ing bär kanske största skulden.
D-kolumnen :
inneh åller s k "övrig tjänst" d v s elev
skap i kurser, dubbelbefattn ingar O d yl.
De sena ,'e bU r för övrigt i många fall
aldrig avslutade, vilket syns genom att
t o m-tid saknas. Att märka är att tjän 
steförrä ttande chefsskap också räknas
sJsom övrig tj änst.
E-kolumn e n :
omfattar genomförd flygtjä nstutbildning
samt arten av flygtjänst som fu llgörs
för nä rvarande. Efter den 1 o ktober
1967, då den nya flygtjänstgörlngen in 
förd es, har d enna koltUllil inte funge 
r at på ett helt tillfredsställande sätt.
Även detta kan bero p å ordersä ttnlngen.
I synnerhet släpar redovisningen efter i
fråga om upphörd flygtjänst. I deIUla
kolumn b ehöver d en enskilde se efter
ordentiigt.
F-kolum n en :
Här redovisas genomgå ngen utbildning.
Då d e nna kolumn ligger till grund för
många olik a b earbetningar , t ex ulbild
ning slistor. som i sin tur används som
underlag för planer och beslut på oli ka
nivåe r, är d e t särskilt angeläget att de n
är riktig.
Vid granskn ing av kolumnen bör ob
serveras, att rad som utt rycke r elevskap
inte är tillrä ckli g för att kursen ska
accepte ras som genomförd utbildning .
Man måste även ha m ed kursen i F-ko 
lumnen . Vi ss civil utblldning ska också
finnas i denna kolumn, t ex student
ex amen, v erkstadsskolor mm.

Här någonstans
kommer koden för
krigsplaceringen
att hamna

Även viss civil
utbildn ing (exam in a)
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I de olika listorna skrivs efternamn.
plus initialer, vårt exempel får således
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G-kolumnen:
upptar uppgifter om civilt arbete i sam
band med förening av tjänster.
H, I och J-kolumllerna:
är av sedda för redovisning av reserv
pe r son alens (ä ven vpl fältflygares och
flygnavigatörers) t j änstgöringsförhiiUan
den. Denna redovisning är i skrivande
stund ej helt genomförd.
K-kolunlnen :
visar a vlönings[örhåJlandena . Denna ko
lumn har visat sig vara lättskött med
undantag av vikariatslöneförordnande,
som ej alltid kommit med på rullkol"ten.

FULLSTÄNDIG DATAINFORMATION!
ÖVRIGA INFORMATIONER
Uppe i högra hörnet finns identitetsbeteck
ning - folkbokföringsnumret - sam t en
k od som talar om vilket förband kortet
tillhör. Kortets undre rad visar utskrifts
datum, inskrivningsnummer om sådant
finns, för- och efternamn, identitetsbe
teckning samt vilket rullkortsblad det gäl
l er . Det är sannolikt att ännu en sifferbe 
teckning sa sm~n in gom dyker upp, troligen
längst upp ti ll vänster ovanför ramen, en
beteckning som i kodform anger krigspla
ceringsförh ii Ilanden .
En sak värd n otera är att det finns lä
rare P~I kurser, som själva int? genorng{iLt
dessa, men som genom sitt arbete har till
godogjort sig kursernas innehåll. När så är
fallet bör detta efter noggrann prövning
ordersä ttas och föras upp som genomgången
utbildning.
Om fel upptäcks bör anteckning göras pi>
ru llkortsk opia eller annat papper om vilka
uppgifter som bör ändras, tillkomma eller
utgå. Vidare bör man ang o vilket order 
underlag man stöder sig p å. Anteckningen
lämnas till den som har ansvaret för rull
korten på förbandet, vilken efter kontroll
rappor terar änd ringen. D et kan dock hända
att ord erunderlag aldrig upprätta ts. I sa fall
bör det gö ras nu, äv en om händelsen ligg er
långt bort i tiden.
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Som tidigare nämnts framställs översikter
och listor ur rullkortsmaterialet. Ett exem
pel är personallistan. som skrivs ut dels för
hela fl ygv apnet, dels f lottilj vis.
I p ersonallistorna redovisas kategori- och
tjä"stegradsvis personalens huvudbefattning
sam t yrk esgren. Dessa listor är viktiga för
flygstab ons, närmast personalavdelningens
a , be te . Det ,i r där fö r tt kravatt de är rik
tiga och åte rspeglar läge t som det var vid
u tsk ri vn ingsti l11ä llet.
Erfarenhete n visar att mänga fe l smyger
sig in i d e. sa listor, beroende pa bristande
uppföljning. Felaktiga huvudbefattning ar.
gradel' och yrkesgrenar förekommer. Det
förekommer till och med att personal redo 
visas på förband, som de läm nat för avse
värd tid sedan.

Främst för utbildningsavd elningen, men
även för andra avd elningar vid flygstaben
och för förbanden produceras listor som
visar genomgången utbildning. Det t orde
nu stå k lart hur viktigt det är att utbild
ningsredovisningen blir kOLTekt. Annars
blir planläggningen felaktig och onödiga
kostnader eller effektminskninga r uppstår.
I sista hand ligger ansvaret på den enskilde .

ARBETSUNDERLAG

BEVAKA RULLKORTET!

En annan viktig produkt är freds- och
krigsplaceringslh"tan. I den kan man I~ sa
varje persons p lacering i freds- och kr igs
organisationen . Självf allet utgör listan ett
viktigt arbetsunderlag inom flygstab en.
men även pa andra hall.
För personalavdelningens räkning tas v i
dare fram en hel d el statistik, t ex "Id ers
fördelning. förtid savgångar. förening a v
tjän ster och dyli kt.

RullJeortet milste skötas, det ligger i både
den enskildes och flygvapnets intresse. Tills
man kanske längre fram får en egen kopia
vid varje ändrlng av kortet bör man ta fö r
va na att minst en gang om året kontrollera
sitt kort. Det räcker inte att enbart rap 
porterings- och ADB-personalen ägnar sig
at rullkortens kontroll. Även den enskilde
maste ta sin del av ansvaret l
•

BE AGIMQ

Lämplighetsbedömningen har alltid de
batterats. Skälen härför är dels den stora
betydelse som man tillmäter personegen
skaper i sil golt som alla jobb vid sidan av
kunskapskvalifikalioner (= krav på lämp
lighetSbetyg) och dels svårigheterna att fil
tillförlitliga och giltiga matt på dessa egen 
skaper (= krav på rättvisa och ändamåls
en lighet). Liksom i fallet med koefficien
terna följer löjtnant Jönsson mInsta mot
ståndets lag och slopar lämplighetsbetyget.
Den vägen leder inte framät.

Från vår läsekrets

Kritiken mot
betygsättningen
är onyanserad
Kritik mot betygsättningen inom
försvaret riktades, i nr 1/69 av
FLYGVAPEN-NYTT, av löjtnant
Ingvar Jönsson, MHS. Särskilt
vände sig denne mot principen
att ge olika ämnen olika koeffi
cienter.
I delta bemötande, som för den
na gång avslutar debatten, ger
chefen för F20 skolavdelning,
major Harald Jönsson, ett ut
tömmande svar och kommente
rar kritiken.

RINCIPEN att väga samman ett antal
delresultat till ett totalresultat med
hjälp av olika vikt.er är ingalunda, som
Jönsson tycks tro , elt militärt påfund. I
praktiskt taget alla sammanhang , dä r man
har anledning vänta att ett visst delresultat
i högre grad än andra bidrar till att öka sä
kerheten i de förutsägelser som görs från
totalresultatet. använde r man vikter (ko ef
ficienter). Så sker t ex i vanliga kunskaps
prov för olika slags kunskapsstoff, i ur
valssituationer mm .
Betygskoefficienterna har såled es till
funktion att öka säkerheten i den prognos
man gör frän slutbetyget om hur bra en
elev kommer att klara det jobb för vilket
han utbildats, d v s at! göra bedömningen
rättvisare och inte tvärtom , som Jönsson
tycks tro. Faktorer såsom ämnenas svårig 
hetsgrad, omfung elle .· motivationsaspekter
är mindre relevanta i delta sammanhang
även om man ofta finner höga samband
mellan t ex ett ämnes svårighetsgrad och
dess betydelse fc.r framtida verksamhet.
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• Man kan givetvis diskutera vilken ef
fekt man fär genom att använda koeffi
cienter, vilket Jönsson mycket riktigt har
påpekat. Svårigheterna att fii goda mätt
på såväl betyg i utbildningen som på krite
rier för framgång i jobbet är uppenbara för
alla som sysslat med utbildningsarbete.
Jönsson undviker emellertid svårigheterna
genom alt helt enkelt slopa koefficienterna.
Han borde i mer konstruktiv anda ha
tagit upp till debatt metoder och åtgärder
för alt förbättra koefficienterna.s funktion.
Det är en av de uppgifter som vi vid Flyg
vapnets Krigsskola kontinuerligt har under
bearbetning. Det finns metoder genom vilka
man kan beräkna relevanta storlekar på
koefficientema, t ex multipel regressions
analys.
Koefficienterna i de flesta utbildningsbe
stämmelser bygger på erfarenhetsgrund sna
rare än på någon statistisk metod. Erfaren
het är regi strering av fakta och slutsatser
frän dessa , d v S en omedveten statistisk
b ehandling. Koefficienterna är inte mindre
användbara av det skälet. Misstag är natur
ligtvis inte uteslutna. Löjtnant Jönsson tar
f1'ån meteorologutbildni ngen upp ett b,a
exempel p5 vad som förefaller vara en fel
aktig koefficientsältning. Sambandet mellan
intellektuell förmåga som kommer till ut
tryck i matematik och framgill1g i jobbet
som meteorolog är sannolikt större än för
lu.ftnavigation. En enkel analys grundad
på några arskurser meteorologer bekräftar
troligen detta.
A andra sidan är sambandet mellan ma
tematik och luftnavigation sannolikt så stort
att koefficie nterna i della fall Inte har na
gon inverkan pil utgångsordningen. Men det
största felet gör Jönsson själv när han dra r
v i ttgående (och felaktiga I) slu tsatser frä:1
det enskilda till det allmänna.
• Koefficientema bör givetvis Inte vara
statiska. p" samma sätt som ändrade krav
och uppgifter för en befattning medför
över syn av utbildnIngens inriktning och
innehåll måste detta ske även för koeffi
cientema. Det betyder emellertid Inte att
man "fixar" utgångsordningar med hjälp
av koefficien ter som Jönsson spekulerar i.
Detta påstående är rent nonsens. Manipu
lation med koefficienter på det sättet före,
kommer naturligtvis inte eftersom koeffici
enterna är fastställda för en bestämd kurs
plan oberoende av enskilda elever och (van
ligtvis) l~ngt Innan kursen påbörjas.

Det är sant att personbedömningen sälla"
kommer upp till den tillförlitlighet och gil
tighet som man bnlkar få i bra kunskaps
mätningar. Kvaliten i bedö.m ningen är en
funktion av antalet bedömare, bedömarnas
rutln, observation stidens längd, använda
hjälpmedel i bed ömningen etc. Eftersom
Jönsson erkänner lämplighetsbetygets be
rättigande borde han i stä llet för att g,
upp lnJör m ä tsvärigheterna ha tagit upp
till disku ssion metoder som kan min ska
mätfelen. Svårighe t att göra en bedömning
fä r inte hindra att man gör det .
• Som elt exempel på å tgärder alt fö rbätt
ra bedömningen kan jag nämn a att vi vid
Flygvapnets Krigsskola har delat upp det
gamla lämplighetsbetyget i två separata be
tyg, lämplighet och ledarskap. Inom varj e
betyg sker dessutom en uppdeIning i ett
antal väldefinierade bedömningsfaktorer.
Dessa åtgärder tillsammans med en sänk
ning av koeffi cienterna jämfört med tidi,
gare har gjort prognosen frän slutbetyget
tillförlitligare. Personligen har jag den er
far enh~ten att en personbedömning utförd
avel! tiotal erfarna bedömare med hjälp
av skattningsskalor, satsval eller andra me
toder oftast ger ett tillförlitligare betyg än
en ensam lärares kunskapsskattning från
ett normalt kunskapspro v. Därmed är Inte
sag t att det inte finns mer att göra på detta
omrHde.

Löjtnant Jönsson har uppenbarligen tagit
fasta på det gamla talesättet att lämplig 
hetsbetyget är till för alt chefen skall ku n 
na näpsa intelligenta drumlar. Uttrycket är
gammalt och tillämpningen likaså i den
man delta överhuvudtaget skett. I dagens
utbildning går det inte till så. Jön sson är
välkommen till F20 för fo .isatt diskussion
i betygsättningsfrågor.
Kraven på vårt betygsä ttningssystem är
stora. Avnämarna ställer krav pil en till
förlitlig vägledning för att kunna p lacera
rält man på rätt plats. Den ensk ilde kräver
rättvisa i dagens hårda konkurrens om plat
serna.
• LÖjtnant Jönsson har pekat på två be
tygsältningsproblem.
Flera hundra
kan
nämnas "'som betygsättnIngsformer (abso
lut kontra relativ betygsättning), betygs
skalans utseende, betygen s informationsin
nehåll, tillförlitlighet, giltighet etc. Den
tveksamhet som Jönsson uttrycker om
lämpligheten i att behandla betygsättnings
frilgor på det sätt han gör är jag benägen
att instämma i. Hans behandling av koeffi
cientoch
lämplighetsfrågorna
präglar
knappast det konstruktiva tänkande som
fordras för att göra b elygssystemet bättre .
Men onekligen har löjtnant Jönsson tagit
upp ett par viktiga frågor, som flera av oss
borde ägna ökat intresse och uppmärksam
het. I det hänseendet är hans debattinlägg
vällovligt. Förhoppningsvis har mitt Inga
lunda uttömmande inlägg fyllt bl a den
funktionen att nagot stilla lÖjtnant Jöns,
sons och kanske flera andras upprörda
känslor i dessa frågor.
•

Harald jönsson
Chef skolavd F20
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1945
och
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Av överstelöjtnant NILS KINDBERG

FLYGVAPEN-NYTT HAR I NR 5/ 1968 OCH
1/ 1969 LOVAT LÄSEKRETSEN NAGRA SKIS
SER FRA N EN DEL SÄRSKILT UPPMÄRK
SAMMADE OCH MINNESVÄRDA HÄNDEL
SER UNDER DEN FORSTÄRKTA BERED
SKAPSTIDEN. I DAG FAR VI LÄSA OM DEN
MÄRKLIGA RÄDDNINGSTJÄNST TILL NOR
GES HJÄLP , SOM EN FIESELER STORCH
GRUPP FRAN OSTGOTA FLYGFLOTTILJ ,
KALLAD "FJÄLLSTORKARNA" , FRAN SIN
BAS VID KIRUNA I SLUTET AV 1944 OCH
BORJAN pA 1945 FRAMGANGSRIKT BEDRI
VER I MÄNNISKOKÄRLEKENS TJÄNST. VI
FAR OCKsA GLIMTAR FRAN DEN DRAMA
TISKA RÄDDI\JING AV MINSKADADE NORR
MÄN M FL , SOM GRUPPEN I SAMVERKAN
MED ANNAT FLYG BEDRIVER I LIVRÄD
DANDE SYFTE. DETTA SKER EFTER EN EX
PLOSION I ETT TYSKT MINFÄLT VID KA
RASJOK TÄTT INPA NORSK-FNSKA GRÄN
SEN , CA 340 KM NORDOST OM KIRUNA.

~------------------------------~
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"Fjällstorkarna"
fenomenala
flyktingräddare
E N 19 SEPTEMBER in träd er en mä rk
Ilg f örändring i storkriget. Fin lands till
Moskva sända förhandlare underteck
nar d å ett vap enstiIles ~ n d sa vtal ru~ d mot
parten Sovjetunion en. i prakt iken liktydigt
med en ko mmande f red . Fin la nd s med obe
skrivligt mod, oerhörda kraftans trängning 
ar och slo ra offer vunn a framgim gar , ge 
nom de " fo lk och krigsmakt, har i slutron
d en 1944 f öljts av h årda motg å ngar. m ed
förande nya offer i li v, m ateriel och an d 
ra \;ä rden .
Fyr a nya hä rda krigsår h ar nllLt e lt slu!,
ovisst för hur län g e . Som ett a v v illkoren
f ör stiltestå nd savta l<'l k räver em e ll ertid den
ryska s id an t ill f'n början, att F inland
m e d " g e n vape n makt fö rdriver sin d ittill s
varande för b und svarlner Tysklands sIrids
k raft r fra n sina l uft- , mark - och vatten
område n .
K ort efter unde rteckna ;o d et av d etta och
andra hårda rysk a villko r. startar o ck&~
F inland med flygv apen, arme oc h mar ill
operation erIlU Illol tyskarna . Tyngdpunkt
och hu vudinrik tning h iirv id ii I' förlagd a till
no rra u sterbo t ten och fin ska Lappland.
Dari fl' ~m rullar d !:n f örd a o ensiven i hu
v ud sak no r dvil slu t m ot Nordnorges Alta
fjOl'd, Karasjok, Tromsö och Ba rd ufoss
samt v idare sy d sydvästut.

D
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att inom d e t aktuella området i
gränstrakterna snar hjälp med flyg
tran sporter av sj uka och förfrusna.
tillförsel av livsmedel och medic in
m m samt läka rv 5rd var trängande
nödv ä ndighet.

HÖGKVARTERSORDER
Efte r övel~väganden i försvarsstabe n, i sam
rad med chefen för flygvapnet general
B engt Norden skiöld och med representan
t er för Norge, Svenska Röda Korset m fl
b eslutar vär öB general Helge Jung där
eft ~ r, att d en b egä r da hj älpen skall lämnas
i sama rbete m e ll an flygvapnet och mili tä r
befälhavar en för a rm ens VI mili tär områd e
(vart n äs t nordli gast e) , generalmajor Nils
Rosenblad. Den 2:l november utger öB en
högkvart2rsorder, som bestämmer~
• att (ör sp a ning efter och hjälp åt
norska flyktingar en fl y ggrupp med
fyra pl a n ' :/ P S 14 B (Fiesel er Fi 156
StorchI i"mte besä ttningar och be
hövlig märkorganisation ur flygvap
net skall und er stä lIas n yssnämnde
ln ili tä rbefälhav a n.: ur annen . samt
• att ~ruppens ba sc ring skall bestäm
Inas i samr~ d med ch:?fen för Övre
Norrlands fl yg basomrade (översten
C G von Porat),

.. . OCH FLYGVAPENORDER

• Med de maktiga lapp ländska fjäll en som bakgrund
ser vi här en S 14 B Fi e se ler Slorch ur räddningsgrup
pen "Fjällstorkarna" fr ån F3 på Malmen.

BARBARISK ÖDELÄGGELSE
Sve r iges nordö stra grä n s med Torne och
Mllonio älvdala r ligg r lätt inpå strids
omr'idet. I sept ember-o ktobcr vikc:r tys
karna under \" rd strid och barba ri sk öde
lägge lse av bebo'ggelsen m m för d et finska
tryck et. Deras styrkor har dessutom f ram
I riingande s tarka rys ka krafte r i sin norra
flank . D e S'enare rycker från Kandalaksi a
seg rande fran1 Över Murrnansk och Petsamo
mot Kirkenes i Norge, smll l fortsätter där
ifnm a l :;ydvä .~ .
L ige l med för bl a omfattand e svenska
ber ed skapsförstärkningar i Tornedalen sa:nt
stora svenska hjälp tgärder pa vår sida
för att omhänd erta mängder av in i svens ka
Norrbotten flyk tand e finsk civilbefolkning.
d e ra s boskap, hä star och torftiga tillhörig
h e te r . Und er senare delen av nove mb2r 1944
rap Po l't~· I · D. r
truppförband i svenska neu 
! r ali t~ t svakte n i nord vrls t samt norska l e
g at ionen (~<:I h e tt.e de t da) i Stockholn1 :
• att talrika fl y k tingar f rän Nordnol'
ge, män, kvinna :' och barn, drivna
frim gard och grund av tyskarna och
d eras härj ningar, fl er tal :;,t av dem
h " tt utbl ot tade och ma nga sva rt sju
ka - börjal att i slöne elter mindre
gruppe r överskrida grä nse n till SVe 
ri ge , huvudsakligen i trakt ~ n av d :..
stora sjöa rna Sitasjaure, Ruotj ajau l"c
och Vastenjaure nordost om Sulitel
rrwlj ällen,
• att !'örutom nonmän äve n fly ktingar
a v annan nationalitet iaktt ag il", vilka
bedömdes ha undkommit frå n t y ska
fängläger och tvångsa rbeten,
• at l fl ykti ng slrömmen visat stigand e
t" n d e ns. trots tyskarnas för sök at.t
in gripa hindrande,
• alt fly ktingarnas närm aste ma l tyck
tes vara svenska fjä llstugor och lapp
Higc I" väster och nord väs t om Suor
va ffi m, samt

Den 24 november följer en flygvapeno rder
med innehal!:
• a tt för ändam51et vid östgöta flyg
flottiljs (F3) depå (på Malmen) skall
organiseras ett tillfälligt extra bered
skap sfö rband, kallat Kin.madetache
mentet F3 e ller Sg q) F3 Kinma (en
senare tillkomme n benämning "Fjäll
s tork arn a" upp stå r efter hopklipp
ning av film fran förbandet),
• att fly ggr u pp e n t v skall använda ett
krig"flyg-fö lt syd K irun a,
• att d en eventuel lt skall bli uppdelad
på två skilda d etachemen t, och
• att drivm edel, förlä ggning och för
plägnad fö r gruppen ska ll ombesör
:ias av förutnämnd f lyg'basomräde s 
chef.

MED EXPRESSFART
Organisations- och u t rustni Jlg~;arbeten ro m
samt ombasering fr ån östergyllen tm nord
liga Lap pland klara s därpa med express
fart. F rä n början av decemb er 1944 till
mitte n p,' l maj 1945 utför grupp en utmärkt
förtj än SLI u lit och resu ltatrikt sin farofyllda,
gagnande tj ä nst, där manga norska och an
dra människoliv räddas till liv och hälsa.
Gruppens chefer härund er blir till 21
april fly gs panaren, löjtnanten i Upplands
regclnentes reserv Bertil Karlsen, tjänstgö 
rande vid flygvapn et, sam t efter nämnda
dag fly gspanaren, löjtnanten i Svea Liv
gard es resel'V, senare kapte.nen i flygvap
nets reserv Haratd Hellman.
Kiruna-gruppens verksamhe t bedrivs i snö
och stark k yla, ofta 30-40 gl'ader under
noll, fjällstormar och tid v is halvljus eller
mörker. Ända till mitten på januari syns
nämli ge n solen pa denna nordUga bredd
grad inte över horisonten.

KRIGSDRAMATIK
Mol slutet av gruppens Lapplandslid i
början på maj lQ45 - tas förbandet också
i anspr~k för upprepade transpOlifl ygning
ar av kirurgiska instrwnent O d till Kara
sjok i östfinnmarka, Nordnorge (ca 340
km nordost Kiruna , nära norska gränsen
till finska Lappland), samt för transpOIi
därifrån av svårt skadade nornnän. En
allvarlig explosion har just inträffa t där
i ett av tysk arna anordnat minfält, med bl a
22 dödad och 9 svårt skadade som f öljd.
Mer häro m ! var artik els fOIisättning,
Den 8 december 1944 kan gruppchefen
löjtnant Karlsen hos fo 66 (Kiruna fo) stab,
fobef överstelöjtnanten Engelbrekt Flod
ström ur armen s infanteri, (senare överste
m n1) inhämta närmare orientering och
direktiv fö r verksamheten.
Från den 13 december 1944 till slutet av
april 1945 på gå r sedan flyggmppens rädd
ningsflygningar. T o m den 20 februari är
numeräre n oförändra t fyra S 14 B-plan
(Fiese ler Fi 156 Storch) , med kort start
och landningssträcka och utomordentligt
god sikt.

• En S 14 B Fieseler Storch på Luoss ajär vis is in te lån gl från järnvägsstatio nen Kiruna C .
I bakgrunden Luos savaara, med det ka ra ktäristiska dagbrottet.
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MAT OCH VED MED W 34!
Tidvis förstärks gruppen , bl a med ett a"nat
plan av samma typ , tillfälligt detacherat
frän det norrländska spaningsförbandet
Sg-rp VI/F3 (Kalix och Lul eå-Kallax), och
tidvis med ett för personal-, ved- och pro
vianttransporter m m till och. från fjällstu
gorna, från AB Svensk Flygtjänst i Stock
holm förhyrt civilt transportflygplan typ
Junkers W 34.
Frän den 20 februari 194.5, da flykting
strölnmen bö rjat mi:1ska något. reduc2ra s
gruppens nume rä r till två p lan typ S 14 B.
För flygt j änst ~ ns och raddninga m as säk
r a bedrivande ordnas bl a tr e r e se rvland
ni n gs p latser. De förläggs till Puol L
(20
km Dt NW), Kur ravaara (20 km at NNOI
och Fj ällasen (30 km at S). Signalförbin
delser och väderlekstjänst ordnas i sam
verkan med en till Kiru na d å förlagd jakt
division med J 9-plan (3/ F8) . Den 22 april
!!)44 sker p g a snösmältning och b2gyn
nand~ tjällossning pa gruppens bas (k rigs
flygfält) - ombasering till sjön Luossajär
vis is, nära Kiruna järnvägsstation .

DIREKTIV OCH FLYGVÄGAR
FO-befälhavaren i Kinma gör genom 5in
stab upp de första direktiven f Öl- verk sam 
heten , enligt fran gränsbevakning och an
nan markspaning m m inkomna rapporter.
Som resultat av Fjällstorksgruppens flyg
spaning, markspaning och utsagor av flyk
tingar m m framkommer bl a:
•

att flyktingströmmen på skidor
eller till fots, mödo samt släpande sig
fram genom den djupa snön - i hu
vudsak följer tre olika roarschrikt
ningar,

•

alt huvud delen gär fra n H llemobotn
i Norge (ca 75 km SW N arvik) över
Läipajaure j Sverige till Vaisaluokta
(ca 50 km WNW Suorva).

•

att en mindl'e del gäl' fran Skjombotn
i Norge (ca 30 km S Nal-vik) läng s
Sitasjauredalen i Sverige tjll Sitas 
jaurestugan (ca 45 km NW Suorva) ,
samt därifra n vida re till Ritse mjokk
och Vaisaluokta (s~ ovan l, och

•

alt en annan mir~ dre del gå r fran Sör
fjordskaret (ca 120 km SW Narvik)
österut till sjön Vastenjaure, samt
därifrån vidare till Akkastugan (ca
90 km S Narvik) m fl svenska fjäll
stugor O d,

•

•

•

•

att flyga fram läkare, annan sjuk
vård sp ersonal , medicinsk och kirur
gisk utru stning till fjällstugorna, fö r
d ä r före liggande, omedelbara behov.
alt efter d e" 1 mars 1945 - då det
frän AB Svensk Flygtjän st förhyrda
Junkers-planet indragit s med de
små S torch-planen hell sv ara fö"
provianltillförsoln till fjällstugorna,
alt hämta utma ttad e och skadade
flyktingar, som inl.e själva förm å tt
ta sig fra m t ill stugorna. frå n sjöar
nas isar, fjällte rräng en och stiga rna,
allt med d e små Storkarna,
att föra ihop de n ågorlunda kuranta
av flykti n garna till gru pper vid stu
gorna. varifrån de sedan under led
ning av militär persona l ur försvars
området fii r embarkera det förut
nämnda civila Junkers W 34-planet,
och därpå fl y g s vidare med delta till
Suorv n o ch Porjus, för vidare tran

spor L pä annat still därifrän ,
o att med Kirunagruppens egna, mili
tära S 14 B-plan hämta flykti ngar
med kriti ska skador e d, och flyga
öve r dessa v~rdbehövan de till Kiru
na, föl' s"abb ki ru rgisk eller annan
läka r behandling där.

104 FLYGRÄDDADES
Totalt flygtransporterar S 14 B-planen 120
personer av norsk le ler annan nationalitet.
Härav är 104 fl y ktingar, huvud sakligen
norrmän. De övriga 16 ~ir bl a så r s kadad~
från svenska gränsv a ktförband ur arme:!,
vissa s labsofficerare fr;'1n militäromdi d'2n
och a ndra i behov av snabbtransport till
e ljest svä rtillg iingliga platse r nära norska
gränsen m m . De flygtran sporterade flyk
tingarna fö rd e lar sig med 67 i decernb :,r
1944, 32 i janu,.".i-- mars 1945 och 5 i april

samma ä r.
I Ka rasj ok i nordöstliga Nordn orge. tätt
inp<i Norges gräns till f ins ka LappmaJ'ken ,
340 km nordost Ki runa, har tyskarna under
ockupa tionstiden anordnat ett stort mi"fä lt ,
li ksom p å so. många andra ställen i Norge .

OPERATION KARASJOK
Den I maj 1945 har norska so ldater tillhö
rande i Sverige sedan 1943 utbildad poli s
tru p p (egentligen ingenting anna t än van
lig stridande armetrupp ) sa tts igång alt
röj a bor l minorna . Under arbetet härmed
inträffar en v;l ldsa m explosion i minfältet.
Inl e mindre än 22 av de no rs ka soldater2:1a
dödas omedelbart och 9 blir svårt skadad~ ,
en del m ed livsho tande skador.
Ingen möjlighet till medicinsk eller ki
rurgisk hjälp finns pa den avlägset och
svå rtillgä nglig t b elägna olycksplatsen. Dess
utom saknar den landningsmöjligheter för
van liga flyg p lan. Endast på en smal remsa
is tä tt intill ä lv stranden kan små plan av
t ex Storch-typ ta sig ned.
Den 1-2 maj n ås Sveriges öB a v fran
Karasjok sända rapporter och framställ
ninga r om hjälp. En sådan rapport "snap 
pas" vid N o rrbottens flygbaskärs (F21) de
pil i Luleå-Kallax, där den förut nämnde
f lygöversten von Po rat är depå chef.

SNABB FLYGAKTION
Pil e g et initialiv iga ngsäUer denne nu
forcerade förberedelse r för snabb fly ghjä lp
till Karasjok . Han inser från början att en
dast plan typ S 14 ( Fieseler Storch ) k ael
tänkas landa där, och att man i övrigt m ås 
te kasta ned materiel m ro från större flyg
plan, som får ci.rkla över platsen, oc h atl
landsätta läkare, sjukvårdare m fl per fall
skärm.

Från öB och flygvapenchefen går samti
digt order om hjälp tili östgöta flygflot
liljs Stol'ch-grupp vid Kiruna och t ill Norr
bottens flygb as kår. Vid sistnämnda bas har
som nämnts kål'chefen redan börjat kon
takta det i särskilt uppdrag (flygtranspor
ter av norsk polistrupp till Kirk e n es ) dit
förlagda amer ikan ska transportflygförban
det, via den no r ske förbinde lseofficeren
kapt en Rörholt.

FLYKTINGSTRAK FÖLJS
Kirunagmppens flygvägar för f1ykti ngspa
r.ing och räddningstjän st anslu ter sig i stort
till de ovan nämnda flyktingstraken, En av
gruppch ~ f e n uppgjord karta visar bl a, att
Lulelu,-pen
(N
Porj us ),
Sjöfa!l ss(ugan,
Suorva turiststation, Silasjauresluga n, Ak
kastugan, Vaisaluoktta , Läipa lappläger och
Saltaluokta är ofta använda brytpunkter
och färdmål vid fl y gningarna.
I fl :ra fall under högvintern inrapporte
ras gru p p e r a v flyende no r rmän, vilkas sp;h
förlorar s ig i snön. En nor r man återfinn s
vid flygspaningen död - d e övriga kan al
drig påträffas .
Förutom flygspaning och flygtransport
med Storch- plan omfattar Kirunagruppens
från Malmen i ö stergötland hjalpverksam
het bl a :
•
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att inspektera fjäll stugor o d på
svenska sidan - Si tasj aure, Läipaia
ure, Vaisaluokta, Akka och Jaure kas
ka m fl - ifråga om förbind elser , be
läg gning med flyktin gar, tillgh ng pa
mat och dryck, sjuklighet, hygien
mm,

" Dc f r ~~ KarasJok i No rd norge ham lade oc h vid en expJosio nso Jyc ka skadade norska so Jda 
ter ca GV3rförs på fiygfältet otr ox sö der Kiru na C till ameri kanska Dakota-plan Iran Kaltax f v b
Ii" svenska s jukh~ s.

ATER KALLAX
Det den l m a j insatta Dakota-planet fly
ger, sedan l asten kasta ts tillbaka till Kallax.
Den andra färden - den 2 maj - har n yss
näm nts. Den 3-4 maj v ilar en tät dimma
över hela norra Lappland mm.
Men den 5-9 maj, sedan dimman lättat,
kan östgöta -flottiljens "Fjä llstorkar" typ
S 14 B (Fi esele,- Fi 156 Storch), fö rstärk
ta m ed ett par liknand e plan från i Kalix
baserade spaningsgruppen Sg rp VI/F3 efter
landning på den nä mnda , smala isranden
vid älvstrand en inti ll Karasjok, hämta de
nio då opererad e och förbu ndna, svårt sa 
rade norska so ld aterna och flyga dem till
"Fjä llstorkarnas" isbas vid svenska Kiruna.
De stora tvåmotoriga ame.'ika!1ska Da
k ola - plane n
(o ckså
kallade
'Skytrain')
Ilä mtar norrmännen där och flyg er dem till
vårt garnisonssju khus i Boden, för fort
satt läkarvJrd under fä ltläk are Thorbums
överledning och därefter sa småningom
tillfr isk nande.

DRAMATS EPILOG
D en 14 maj
sedan b ehovet av fortsalt
flykt inghjälp m m vid norska grän sen up p
hör anbefaller vår öB, general Helge
Jung :
• En av de räddade norska soldaterna las las ur en svensk "Fjä ll sIork " från F3 på Malmen .
Som syne s va r Fiese ler St orch inte i fö rsta hand tänkt som s juklransportp la n.

D en elj est så omtalade nors k-amerikanen ,
översten Bernt Balche n befilUler sig - som
det ofta hände - under jorden. Flygför
bandets duktige chef USA -kaptene n Holly
m an kan dock niis och ger order om klar
görande av ett Dakota-plan (Douglas C-47,
eller DC-3) för start snarast. överste von
Pora t kontaktar vidare anne ns läkare och
garnisonssjukhus i B oden.

FLYGHJÄLPEN PA VÄG
Och redan den l maj - sarruna dag som
olyckan Inträffar n~r det från Kallax
utsända Dakota-planet fram till luften ovan
Karasj ok, efter flygning till en början längs
Torne älv. Med ombord finns då också den
svenske annMältläkaren T W Thorburn,
garniso nssjukhusets i B oden chef, b eredd
till fallskärmshopp. Vi citerar nu fältl äka 
rens egen berättelse:
" Kl 18.00 lämna r plane t Kallax med ku r s
nänna st pä Torneå. Omb ord finns la man
ur det amerikanska flyget, två norska of 
ficerare, en norsk radiotelegrafist, som skall
hoppa, två stora kartonger förbandsgrejor
(bindor m m) men mycket litet i instru 
mentväg. D essutom tio balar hö fö r hästa "
och kor i Ka rasjok.
Framkomsten är beräknad till kl 20.00 .
överste von Porats sista ord till mig är :
- Nu ha r Du två t immar p ä Dig att lära
Dig hoppa fallskänn ' Radioma.nn.en som
själv hoppat tretti gånger förut sätter ge 
na st igång med att lära mig hur man skall
samla ihop ex tremiteterna (annar och
bon) vid 'nedkomsten' mm.

HOPPA!
Halvvägs upp i Finlan d, utefter Torne älv,
som vi följer, k orrune r planets navigatör
(amerikan) över ti ll mig. Han säger: - Vi
har haft k ontakt med Karasjok. D e vill alt
doktorn skall hoppa, ty en väntad norsk
medicine (och k irurgie) kandidat h a r inte
kommit dit.

Tyvärr fär vi inte tag pa olyckslägret
där uppe i n orra Norge genast, utan får
cirkla omkring och l eta ända till kl 21.00,
d å vi t ill sist hiltar d et. Vi kastar då först
ned de två karto ngern a förbandsm ateriel
på den smala iskanten . De hänger fint i
si na fallskännar. Nästa "kolli" blir radio 
mann en. Han har order att låta lägga ut
fyra man i form av ett stort V, om ma,
vill a tt j ag skall hoppa, och i fonn av ett
stoet T, om jag inte ska ll h oppa.
Und er nästa runda ser vi radiomannen
springa pil. isen. Efter nagot ögonblick lig
ger fyra m an på rygg nere på ise n i form
av ett stort V. Jag skall alltså hoppa. Fly
garna spälUler på mig fall skärmen med
dess tränga sele och jag ställer mig v id
d ö rröppnin gen akterut (där dörren tagits
bort). Klart alltså fö r färden ned till mar,
ken,

•

att flygverk samheten vid Sgrp F3
Kiruna för spaning efte r och hjäl p
till norska flyktingar skall avslutas,

•

att gruppens tvii. kvarvarande sam
bandsplan typ S 14 B skall ätergä
till östgöta-flotliljens depå v id Mal
men (nära Linköping).

Fjällstorkarnas äventyrliga tid mitt ibland
och på hin sidan av gränsfjällen till No rge
är därmed slut. B land rönen från hela
deras sant humanitära och vanskliga rädd
ningstjänst uppe i vår yttersta nordvästra
lan dsdel kan nämnas:
•

att lätta sambandsplan typ S 14 B
(Fieseler Storch) visat sig utmä r kt
väl lämpade för de svåra uppdragen
bland fjällen,

•

att förbandet - Sg rp F3 Kiruna 
på ett berömvärt och bra sätt löst sin
uppgift, trots de under l å nga tids
periode,- rådande svara förhållande
na mm,

•

att samarb te t med större tra n sport
plan - bfI de det som fö "h)'rts från
AB Sven sk Flygtjänst i Stockholm av
övre Norrlands militä rområde cch de
frfm USA :s Air Transport Commands
förband på Kallax i slu tskedet med
verkan de - fungerat väl, samt

•

att företagen i norska grä:1sens nä ,· 
het och över d enna fram till Karas
jok bl a möj liggj orts därav,

HOPPA INTE!!!
D et grön a lju set tänds. Ju st som jag väntar
på rött ljus (hoppsigna len) kommer eme l
lertid den amerikanske navigatören tillba
ka och skriker : - Hoppa inte! J ag ropar
tillbaka : - Ser Du inte. att de ligge r i V
form därnere ? - Nej. säger han, det är en
radio de vill ha!
När jag ganska snopen befrias från
skärmselen faller en liten norsk löj tnant
mig om halsen och säger: - Gud ske lov
alt doktorn inte hoppade, för Ni hade sla
git ihj ä l Er' Fältläkaren tillägger: - Jag
var d å 45 är och vägde Över 100 kilo, Och
jag v ill inte förneka, att det var med en
viss fröjd jag hjälpte till med alt sparka
ner de tunga höbalarna utan fallskärm .
De nä got yngre norska läkare, som hop
par ned till Karasjok följ ande dag d en 2
m a j, och del'as sjuksköterska. som gjorde
likadan t, träffar jag aldrig." 
(Red anm: Det var kirurgi professorn
Semb och doktor Werge land samt Syster
Ella, d en senare blott 22 år) .

o att tysk m otverk an i luften h elt ute
blev - på grun d av att d et t yska
flyge t d essförinnan blivit nedkäm
pat, bäde före den egentliga flyk
t ingspaningen och fjä llrä ddning en
1944--45, samt före " Operation Karas
jok" i vårbrytningen maj 1945.

Man vet även, att den vackra insats, som
svenskt f lyg och dess medhjälpare gjo ,'t i
dessa sammanhang, också blivit varmt upp 
skattad av våra nOl'ska bröder pil hin sidan
Kölen.

*

•

I ett fö ljande nr kom mer FLYGVAPEN
NYTT att skild ra det svenska flygvapnets
del i amerikansk -svenska "Op eration Ball"
- fl ygtransporterna 1944--45 av i Sverige
utbildade norska "polistrupper" m m, till
Nordnorge.
•
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En
aspirants
minnen • • •
otorn stannar med ett sista tjuff. Som
alltid blir det en stilla stfIe nde kö ut
efter DC-3 :ans sluttande kabingolv.
Väl ute genom dö r re n nära nog bländas
ögonen av den ska rpa marsso len, och näsa;}
fylls av ångor fri m fly g bensin och a sfa lt
från Barkarbys platt a. Landskape t, nyss vill,
är redan i det n är m as t.e grönt. F lygvnpnet s
aspiranlkull , marklinjen, har av sluta t vin
terövningarna . Edsåsdalen i Jämtland s hjär
ta är ett minne blo t. . I vänta n på bu ssen
mot Hägernäs b ilda , "på ställ e t klunga" för
e n allmän slutsummer ing. Kommer Du
ihlig ... ? Men fest ligast var
alla fa ll
när _.
Välkomsttal av skolchefen, inlödd jämle
och "riktig fjällräv", i den trevliga lill a
matsal en med sitt oftast av läc ke r heter
dignand e långbord. Fjället kan helt ov ä ntat
bli mycket ogästvänligt. Visa d e t respe kt!
Föga respekt för tyngdkraftens vådliga
spel och för bristande friktion i pensiona
tets lilla backe visades dock vid v ,ir sla
lomtävling en eftenniddag. Skinkbrom s
tilläts och var fö r många från söderslätt
flitigt använd. Oväntat mest och bjst brå t 
tom hade ändå en smålänning; fav oriterna
från d en a lpina sko lan hade satsat för hårt
och fallit ... Acceleration av mer negativt
slag upple vdes i samband med trä ning av
utförsfärd med pulka . När b romsaren , en
helt fullvuxen aspirant, behagade sälta sig
ned, fick dragaren anIngslöst pröva på g
krafternas ä n d l ö s a mystik'
Flera tävlingar hölls : skidstafetter, indi
viduell längdlöpning, och så skidskytte
orien te ringen . Den senare g enomfö rdes un
der svåra förh å llanden p g a snöklabb. An
dra kontrolle n var ett matlagningstest, väl
fö r berett g enom en veck as idogt f yrande
under melaköken för att åstadkomma en
delikat lunch under de olika dagsture rna

M

Eftersom föret var besvärligt kunde första
patrullen , t re aspiranter med pu lk a och
övl ig utru stning, anmäla sig för den frusne
kontrolla nten för st tv il timmar efter be
räknad ankom stt id. Vi fick alltså värma
maten noga innan det sista stickprovet
bland köttbullarna blev g odkänt .. .
E(ter dagen s övninga r p§ närbelägna
fjälltopp ar, Lillvalen, Välliste m fl vidtog
bastubad, följt a v vila, klädbyte och mid
dag. S a fritt fram för alla fjällkvällsnöj e n :
bridge, allsi.ng til! gitarr, vy ko rtsskrivning
och d ans p< hotellet invid för de m ,om or
kade, d v s de allra flesta. Krögarfar , trak
len s alla flickor och hela kursen etablerade
sn abbt elt gott fö rh ~ ll and e . Och våra van
ligaste guldgalonerade och något st räva lä
rare visade sig mer privat val'a väldi gt tre v 
liga s äll ~kapsmän nis kor och utmärkta hi sto
riebE'rä t tare.
Men långturen d<l. den av ä ldre kursarna
så omtalad e, av några sa fruktade? Skid
teknik en hade nu stigit si. p ass att det
hela, ad e rto n aspiranter , sex b e fäl, tolv
pulkor och t re standar pil lika m ,\nga grup
per - på klingande latin benämnda veni,
vi di och vici såg otroligt profess ionellt
ut när vi lämnad e Rundhögen med kurs
mot fjällvärld en , r akt in i den flödande so
len . Frå n en hemvändande infant erip luton

kom berömmande och stärkande ord. Run
dande passet väster Bli\hanunaren kunde vi
b esk å da det verkliga jubelsceneriet av kal
f jä lien i mo tljus med Sylarnas markanta
tagga r mot den blii himmel sho risonten.
Vid N ul.ltjärns höga snödrivor slog vi
bivack; aspi ran ter parvis le kande mullvad
i snövä gge n fö r att listad komma nattkvar
ter var sä k e rt en anslående sy n. Inte llka
humoristiskt såg vi pil grottorna n ästa mor
gon. En kraftig vind hade nämligen fnykt tn
fin pudersnö, som täckte allting. Mången
pj äxa hade slående likhe t, i allt utom stor
le k , med Askungens g lassko. De som inte
förtänksamt hade gömt undan pjäxorna
vä l fick alltså träna en skilt f ör att få pii
den obehagliga och obändiga fotbeklädna
den. De t ford rad es emellertid inte något
större m a tt av självöve rvinnel se för att få
ned lun chen på Blå hanunarstugan, dit vi
klättrade under förmiddagen .
Ä ter i pensionatets vä lgörande bas tu nästa
kväll konstaterades e nbart glada miner och
inte d en minsta blessyr, inte ens några
skavsår. Utbildningen hade n å tt sitt mål'
Följd av sin di eselröksvans åker bussen
upp på plattan. Simulatorn på Häge rnäs
stär kl ar och vänta r på att skola oss till
radarjaktledare' En i sanning varierande
utbildning .
•

Staffan Ah/berg

1968 gott rekryteringsårl
edanstiiende tabell visar antalet sökande
tiII olika befattningar vid fl y gvapnet
196&---1968 . Vid studium av siffrorna bör
hänsyn tas till det r e lativt kärva klimal
som rått p ,\ den civi la arbetsmarkn aden un
der de två senaste a ren, vilket naturligtvi s
inverkat på de förMIlandevis stora ökning
arna i antalet sökande.

N

Kategori

I

Det finns tyvä'T mycket som tyder på
att ökningen i tillströmningen av ansök
ningar till stor del konuner från ungdo mar
so m ej kvalificerat sig till fortsatt civil
skolutbildning, eller som bedömt sina möj
ligheter på den civi la arbetsmarknaden som
mindre goda. Dessa ungdomar har sjä lv
fallet varit okvalificerade jven för anställ 
ning vid flygvapnet.

Antal sökande

1966

I

IJämfÖrelse

68/67

1967 I 1968

OFFICERSKATEGORIER
t o m 1.5 resp år
281

394

492

+

Olflcersaspi ranter (marklinje)

30

39

81

+

42

Flygingenjörsaspiranter (Ilygllnje)

67

54

109

+

55

Flyg Ingenjörsaspi ranter (marklinje)

38

38

66

+

28

Meteo,ologasplranter

47

59

121

+

62

Officersaspiranter (flygflnje)

-

-

130

-

Trafikledaraspiranter

137

143

150

+

7

S :a ollkat

600

I

727

+

292 ' )

För ettårig förberedande utbildning

365

I

360

För tvåårIg förberedande utbildning

742

Reservofficersaspiranter (markllnJe)

FALTFLYGARE
1.1 - 31.12

1.107

S:a
UNDERBEFAL MARK
t o m 6.9 resp år

I
I
I

I

1.149

I
720
1.080

I
I

458
850

1.308

I
I

I

I

+

98

+

130

+

228

105

105

135

+

30

Strilpersonal

62

66

121

+

55

Trupputbildare

55

51

89

+

38

+

123

+

643')

SIgnalister

S:a ubeflmark
Total

') +

20

98

130 traflkledaraspiranter/68

222
1.929

345

222

I

2.029

I

2.802

I

enarför
cna5afopp~
~ätförl

fähreus
spar
o

n kamrat sa till mig härom sistens: "Det
finns tvil sätt att dölja si tt miko. Det
ena är alt åka Vn saloppet - det andra
är att inte :dca Vasaloppet". Här skulle
alltså finnas en förklaring till deltagande i
loppet; det finns säker li gen mänga andra 
vadslagning, lusten all pröva sin kraft,
kamraters påverkan och ren nyfikenhet.
Samt naturligtvis en blandning av olika
"förk lari ngsskä l ".
Den väse ntliga f rågan är dock in te "var

E

o

A

för man åker" utan sna r are "kan det vara

till någon nytta att i(C sig på en sådan
kraftprestation". För en kraftprestation är
det ovedersägli ge n . oberoende av om man
klarar loppet Pli se x eller tolv timmar.
För att i nagon 111an belysa frågorna om
varför man deltar och om det kan vara till
någon nytta skall jag relatera mina person
liga synpunkter, upplevelser och erfaren
heter frän tre Vasalopp (1967, 68, 69). Vad
var anle dningen till första deltagand cl'
Innan jag besvarar frfl g an måste jag först
erkänna att jag länge närt tanken att pröva
pil det hela, och anledningen skulle i si,
fall närmast ha varit att "pröva min kraft".
När jag ställde upp 1967 var den direk
ta anledningen en annan och mera slump
m ä ssig ; den kommer att senare besvara
frllg a nummer tvii "kan det vara till n ~go n
nytta '''.

Flygtekn iker Tryggve Johanson forsar
fram i Vasa lopps-sparet. Han forsva ra
de F13:s fil rger med den äran : s ta rt
n ummer 4528 men nr 1.692 i mäl. Tid
6.51,58, vi lket gott och vä l räckte till
åtråvärd Va sa-peng.
Mot slutet av loppet tyckte jag det gick
för l[mgsamt och sprang förbi vid sidan av
spanm här och var. D el straffade sig dock
- n ä r 10 km äterstod stod jag p il näsan
vid ell su nt tillfälle och bröt ena skidspet
sen. Näväl - det var verkligen skönt när
j ag äntli gen så g klockstapeln i Mora och
kund e fo r sa f ram längs Vasagatan i det
plaskv å ta sparet. Trött, genomsur, stelbent
men nÖjd.

EN UPPLEVELSE
Deltagandet i själva Vasaloppet var verk
l i~ et1 en u~plevels e. Alla kämpade i star
le n för alt fä en fin position i spären., där
d e t sen blev rena filkörningen och takt '"
bestämdes av nägon längt där frnmme.
Ibland gick det fort. men oftast långsamt,
och vid ett tillfälle stannade det upp helt
och höll,,\. Någon had e fallit i en utförs
löpa, dragit med sig nflgra andra: Det var
en smal passage och gick inte att åka vid
sidar. av spåren.

Servir:e vid

antal km
10
20
40
52
63
73

Förband
F1
F4
F2IFB, F12
F1B
F15
F7

BLODAD TAND

VIKTIGA SKÄL
I mitten på december 1966 konstaterade
jag plötsligt all min vild var 4 kg högre
(76 kg) än den varit sedan 1945, då jag
ryckte in som flygofficersaspirant. Ett par
dagar efter detta viktkonstaterande kom en
kamrat pä fly gstab en och frågade om jag
skulle delta i Vasaloppet. Mitt svar blev
obetingat och omedelbart - j a.
Beslutet medde lades min hustru vid h 01ll
komsten med tillägget "den l mars (d v s
en dag före Vasalopp e t ) skall jag vara nere
i min normala vikt rncn jag skall in I:)
tita mindre utan träna pa kvä llarna". Den
dicekta orsaken lill mitt första deltagande
vac alltsi, en p:,tryc kning pa mig själv att
hellla vikten (formen).
E fte r r ~g~ llni.issig träning 10-15 km skid 
åkning var eller varannan kväll hade jag
d~n 1 mars t o m passel'3t mitt m,lI med 1
kg (vikt 71 l<g) och jag kände mig i fin
form. N ägon egentlig svari g h ~ t att ta nllg
fram de 85 ,8 km hade jag h ~ lIer inte. men
jag var naturligtvis ganska t rött trots m e 
delmiittig fart (9 km tim "blankt") I svår
vallat före.

rets Vasalopp hade samlat rekordstort
deltagande frän flygvapnet. Personal
ur nästan alla flygvapenförband liksom
flygstaben
och
flygmaterielförvaltningen
stä llde upp. Sammanlagt hade 151 repre
sentanter för flygvapnet arunä lts.
Tyvärr kom influensaepidemin som ett
streck i räkningen, liksom snöbrist på sina
håll månaden före loppet, och godtagbara
skäl gjorde att 25 anmälda tvangs utebli.
Det var därför 126 tappra som ställde upp
i den råkalla dimman morgonen den 2 mars;
av dessa fullföljde inte mindre än 124 man.
Della är utan tvekan ett mycket golt re
sullat. Inte bara det: några mycket goda
placeringar nåddes av de vära, och flera
erövrade den åtråvärda minnesmedaljen.
Ett utmärkt initiativ hade tagits av skid
erfarna F4 IF, som samordna t förbandens
egna fina service efter spåret. enligt följan
de fiffiga schema:

Efter ett Vasalopp fick jag "blodad tand"
av flera skäl;
a) träningen hade gett mig bättre kondi
tion och välbefinnande.
b) det var en upplevelse att delta,
c) jag

ville

försöka

klara

minnespen

ningen.

Det fanns alltsb flera anledningar till att
jag skull~ della i fort sättningen. Mitt mal.
a tt förbättra konditionen och klara minnes
penningen, nadde jag oclcs~ både 1968 och
1969.
Men har jag nu med dessa rader bevisat
att det är n"gon nytta med att delta i Va
~aloppet ?
Viktmin skningen får betraktas
som en positiv sak och därmed b e vis, me:1
i övrigt är d et ju bara mina pastå e nden att
jag kä nner mig i god fysisk form. Jo 
bevis pn fysisk formförbätlring fran år till
ar finr,s pil FMU, där cykelergometertes 
tema v isar alt jag ökat min syreupptag 
ningsförmåga med över en liter/ minut
f ran 1966 till 1968. .Jag ser med spänning
fram mot nästa flygundersökning för att
S2 om jag verkligen kunnat ytterligare för
bättra denna sak.
Ett deltagande i Vasalopp föreg~nget av
regelmass ig (och hård) träning ger allt",
en fysisk (och psyki. , k) förbättring av pre
stationsförmågan. Därmed klaras också det
dagliga rutinarbete t ltittare.
Fi:lIls det då inga nackdelar eller nega
tiva eff kler ? Njo ni stabsgub bar och
förbandspojkar (som vi vasaloppsve teraner
fär sällskap med nästa ilr) får förbereda
er på att skaffa hnngslen i stället för liv
rem. T y den lilla kalaskulan försvinner. •

Landare

I det här sammanhanget v ill vi framföra
vårt tack till personalen på dessa stationer
för den förnämliga hjnlp som gavs. Och
det gäller även tävlande som inte tillhörde
flygvapnet!
En av de lävlande, som nu genomförde
si tl tredj e Vasalopp och med god marginal
klarade minnesmedaljen, belyser hur han
förberedde sig, och ger oss några glimtar
frän Vasaloppsspåret.
•

Göran

f V-sport
FVM I VINTERIDROTT
Arets f1ygvaperunästerskap
vinterid rott
gick pa Fl tiden 11-13 februari. Antalet
anmtilda var som vanligt försvarligt stort:
i fälltävlan 135 deltagare, skidor 15 km
143 ma:1 och i skidstafetten 3 X 10 km 29
lag. Faltlii vlan omfattade skidor 15 km,
skjutning med k-pist och punktorientering.
Enligt planerna skulle fälttävlan avgöras
i trakten av Norberg. stafetten och 15 km
skidor vid Fl. Men det ovanligt milda och
växlar.de väd ret hade så när rubbat ritning
arna för arrangörerna. Snötacket i Väster
äs-trakten krympte oroväckande d, tvii
veckorna före tävlingarna. Tursamt nog
började snö falla nalten till lördagen den 8,
snöandet fortsatte hela sÖndagen, och täv 
lingarna kunde gil enligt planerna. Bilde
aHa:1görer och tävlande var glada s li ppa
resa till Norberg alla tre tävlingsdagarna !
..
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Fälttävlan, som inledde , gick program
e nligt tisdagen d e n 11 f e brua r i, en härlig
vinterdag m ed tolv minusg r a d e r , vindstilla
och halv klart. Föret var l ite kärvt, men
nägra vallnin g sbekymmer fann s in te. Bä sta
ilktiden, 1.40,08; had e flygt ~k niker Arvid s
son f ra n FlS, men resulta te t i punklorie n
tering drog ned slutre su lta t et till en bly g 
sam placering. Nä st bästa clklid e n, 1.40,59 .
had e seniorsegraren, aspiran Larsson frän
F5. Av n en " skäning" kan ,~ ka f ort ; ska'
sanningen fram är han från S olle fte;1. Flyg
tekniker Höög, F13, och M , Johansson, Fl.
bev isade m ed sina äktid e r, 1.45,00 re,;pc kti ve
l.45,16 alt det går att il ka fort men ändå
nå goda resultat i skjutning och punkto ri 
ent e rin g. Det var ingen tillfällig het alt just
de ssa oldboys blev etta och tv ila i fä lttäv
la n. B~da tillhör se'n mi\nga å r sv enska
eliten, med m ä nga rn Cisterskap pil sina me
ril1 istor.
Stafette n, som gick på onsdagen, gynna
des även den av fint vi n terväder. Visser
ligen b lAste det, m e h banan gick till a llra
s törsta d E'len i skOl1 ste rräng, och löparna
besväradE's ej n ä mnvä rt av vind e n . FI S tog
g e nast IE'dninl1en g e nom vpl Bergman, som
ökade förspl'å nget och e fte r ett fin t lopp
dunkade a nd remannen flygt e kniker Arvids
son i rygg e n nä ra tre lnlnu t r fö r (' nä rmas
te konkurren t e n F 4. P å and ra strackan
tappade do c k FIS n ti got, och gaml e k äm pel1
flygtekniker Adolf Wiklund, F4, tog in näl'a
t v~ min på FlS :s la g . Men vpl Lar sson i
söde rhamnarnas lag höll lätt undan p it slut
st r ä c kan och kunde föra FIS t ill en klar
seger.

...Ö

FIS :s s tafe HI B9 tog hem 3 x 10 km me d klar ma rgIna l gen om vpl Larsson och Be rg man s a mt flyg
tek niker Arv idsson.

Pa morgo n e!J t redje d age n , d " 13 :e, d å
slu ttävling en p å 15 km skulle a v g ö ras, var
det mv ck"l k allt. Brrr -2 2 g rader . Täv
lingsledni nge n h eslöt därfö r fl ytta fram
.(:Jelen i en t imme , t ill kl 9. Då h a de t em
p e ra tu r e n k r upit up p till - 19, 5 grader, och
det v ar k lart och v ind stilla vid sta rtplatsen .

I yn gre oldboys- , ä ldre oldboys - o ch v e 
tL'!-an k la ;jserna bl ev d e t f av oritsegl' ar ge
n o m fl otliljpolis Hassi s, F 2 I, flygteknik e r
Wiklllnd, F~ , och fl y gteknike r Rehdln , F4.
I j uniorkla, sp. n hemfördes s egern av fu
rir Litzen, F16 , fö r e vpl Wiklund, F4, son
till sk id kämpe n Adolf. Äpplet o s v

Loppe t blev en kla r ~cge r för öved'u dr
Westin friin F21. H a n led de vid alla tid s
k ontrolle r, och var i m fi l dryg a m inu ten
fiirc vpl Larsson frä n FIS. Pi, tr e dj e p l a t s,
20 se k under dlN, k om f j o lät'smästa ren f lyg
tcl< nj kc r Jönsson f rån F12.

Poän g Ui vIlngen slullig en blev e n säk e r
seger fö r F21, före arga konkur ren terna
F4 oc h FI5.
•

VIi bom

Fäktgren e n ble v en s to r triumf for F20 . Kad ell Norin I v, seg ra re n Brand els I h .
~
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I n divi d u ell segral'e blev gla dlynte ka
d ellen O"e Karlsson f rä n Bode n. En andra 
]Jl ;]c ~l'in g i skj u tning och två t r edjeplac ~ 
rin gar räck t? till tota r seg e r . P å samma
p1il tss iffra sanu n anl agt stannad e ock ~ k a 
d .. tt Erling No i" . E tt slort fe m k ampslöfte
in un ge Sta(fan Brandels. Han vi sade stor
r ,'a '''',l;'ulda , specie llt i fäktningen, som han
vann. I 0111fä k tningen om g rensegem mol
Norin visad
han goda n er v et·, Brandels
har som 'un io r tävlat i m od e rn femkam p
och k an m ed r ä tt tr äning n å l angt i denn a
sport. F järd e l1lan i sege rlaget, k a d ~tt Gö
ran Hansso n, är lllcsl k änd som fotboll sspe 
Iar t! i Å sh a m ma r , A v arm e - och mal'in k a
d c ftc rna g j ord es fina in satser av kadett
'-Viddl, KSS . i ~ kju l n in gc n , som han v a nn,
oc h kadett Rose Jl, KSS, i sim!"'!inge n ,
Prisutdel a re n , CF20 överste Sven-Olof
Olson, kunde utde la s ger p la kelterna t ill
sina e gn a elever. Han kunde ock ';, konsta
lc'ra alf F 20 und er d e f em lon åren erh å llit
alla in tec kningar i v a n d rin gspriset .
•
R esu lta t.
skj uln ing,

(Platssiffr or i de tre g re narna
f äkt ning).

~i"m ing,

l. O Karlsson, F 20
2 . E N ori n, F20

TREKAMPSTRIUMF
Försvarets t re krigssk olor har mötts i tre
kamp. Tävlingen omfatta d e duellskju tning,
simning och fäkln.ing. Skolorna stä Ude upp
m ed f y ra deltagare v a rdera, och a rets täv 
ling v a r den femtond e i ordningen.
Flygvapne l satsa r hårt pi; den fl y gmili-
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tära fern kan lp en ; ~\ har v i ocksa d on1i..ne rat
v id alla hi t ti ll~ a V\le r kade vär ld sm ~i s t e r 
skap. A ret s trek a m p vi sa d e att :.tcl·växt c n
är god inonl d ~ nna sport. De tre g r enarna
ingä r i fly gi c ml, anl p och ave n i modern
fe mkamp. F20 dom inera d ~ sl or i. och b e lad e
de f yra f rä msta platserna lowIt sam t f icl<
grenseg er i f ä ktn inge n .

3

3. S Bra nd els, F20

7

4

4. G H an.sson , F20
5, W id Il, K SS
6. G r ullditz, KS

3

S
12

10

3
2

8
8
12

7
4

= 17

6
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PRESS STOPP EXTRA
FV -mästers kapet i ishocke.v
FJS tog flyg v a penmäsl e rska pe l den 14
rn:u-s vid en r iv ig match i S öderhamn. S e 
ge rn bl e v dock knapp:
I mot Fl.

HÄNT VID FLOTTILJERNA. HÄNT VI
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SÄDESAMT
Hös len 1968 var e tt goll skörd Jr för lan t
bruk~rna i Vä ste ra s- l ra k t en. Så gott t o m
att A rosbygde ns (lan tbrukarnas o rgan isa
tion) s iloanläggning m'lste "stacka " sä
den utanför silon , Nilgon lämplig maskin
till detta arbet e fanns inte; då vände
man sig till Fl och bad
om hjälp, Colwnbi ä gg
hitlades illa kvickt, e n
snöslunga
m/46
som
sk ulle säljas, Bilden vi
sar resultatet' Ett annat
p å t a gbart resultat blev
att Arosbygden köpte
slun g an, och nu är lycklig flgare till den.
58 sker aktiv försäljning p ;', Fl.
•

F1

O geus

*
INTE SA SOLIGT
Med pompa och ståt skedde första charter
flygstarten från F3 den 19 december 1968.
Redan den 20 februari i år meddelade
emellertid
chnr terflygföretaget,
Transair
Sweden AB, a lt flygningarn a från Malmen
m å ste upphöra bl a p å grund av de brist
fä lliga "civila" landningshjälpmedlen, D et
ta sades f rån res b yrån medan man f d \n
Transair ville pästå , att re scbyr än irl te
k u.nde fy lla pla.net
till sis t" p l ats, San
nolikt v a r b äd a skä
len rik tiga . Lämp lig
h eten av att flyg a
fr1\n Malmen ifrå ga
sattes av chefen för
flyg vapnet fr m förs
ta början, framförallt j ust då med hänsyn
till att civila lnfIygnin gshjälpme del sak
nades, Av planerade landningar på F3 har
dock Transair m a,-t inställa endast en land
ning, p g a för låga m tcorologiska värden,
Nu har även Falconair hos chefen för flyg
vapn0 t begärt tillstånd at t f å utföra serie
flygnirlgar u.nder sommarhalvilret 1969 från
LinköpIng till Italien,

F3

Sannolikt komme r även Transair ti te l'
med begäran a tt fil b egagna Malmen för
att flyga . Till Mallorca, och inte Kanarie
öarna via Jönköping som fö r st,

T

En ny civilflygpla ls i ö stergötland synes
alltså gansk<l n öd vänd Ig fö r hela östgöla
regionen, E n Sl1<lbbinv ente ring av flygplal
~ c ma i länet visar a l d et bara fin.ns en
civil fl ygplats Ku.ngsängen i Norrkö
ping. Men K ung ä ngen ha r bl a för kort
bana, 1.700 m och 60 m bred : den är hel
ler inte dimensionerad för 70-talets stora
och tW1ga j tflygplan,

Förbundsordföranden , direktör Olle Kar
leby , hälsade välkommen och vände sig
därvid bl a till nye fl ygvapenchefen, gene
rallöjtnant Stig Noren, som senare höll ett
uppskattat och infonnativt föredrag om ak
tuella problem inom flygvapnet.

A terstå r tva militära fält, F13 i Norr
köping och F 3 i Linköping samt SAAB
fälld i Linköping, Gem ' nsamt för d e ssa
tre fält ä r att de har b tydligt längre ba
nor, D es.a h ar dock den nackdelen , ur
civil synvinkel, att de är för smala, SAAB
har den bredaste med 40 m, B e träffande
bärig h e ten på d essa banor li l' d t bara F3,
so111 kan tå la t yngre flygplan. Av va d
son1 redo vi sat.s in ses snal·t, aH ingetdera
fä lten i dagsläge t är h lt Jän1pat för ci
vilt bruk.
•

ill
Flygvapeniöreningarnas
Riksför
bu.nds stämma 7 och 8 mars hade flyg
vapenfureningama stallt upp med rE
presentanter i det närmaste fulltaligt.

Förbundsstyrelse n, Uppland-Gäs trike och
Västmanlands flygvapeniöreningar hade var
för sig för elagt stämman förslag till änd

~!;:;e:!rgnf~~~;

FV RF

en kort.are diskus
sion antogs till alla
delar styrelsens för
slag. Detta omfattade även Uppland-Gästri
ke-föreningens förslag, bl a innebärande att
rösträttSCIldern vid föreningsstämma sänks
till 18 år och att valbarhetsåldern för leda
mot av för ening sstyrcl ~e - med u.ndantag
av ordförande, sekreterare och kassaförval
tare - också sänks till 18 är.

foto; sven lindh
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TransaIrs "Sunjel" blev inte ofta gäst pa F3

Men d en kanske kommer eter!

HÄNT VID FLOTTILJERNA
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Första punkten vid lördagens förhand
lingar var en orientering av förbu.ndssty
relsens ordförande, överste Sven Alm, om
den dialog, som förts mellan Gotlandsför
eningen och förbu.ndsstyrelsen om bl a
föreningpns framtid inom FVRF , Förening
ens reprC's:--ntant, hr Press, lämnade där
efter föreningens syn pa problemen ,
Slutligen förrättades val av olika för
bundsfunktionärer.
Valb ~ r c dni.ngen
hade
föreslagit omval av Olle Karleby och Sven
Alm till förbundsordförande resp förbu.nds
styr<'l s~ ns ordförande , Mot detta reservera
de sig GotlandsJörenirlgens representant,
hr Press. dock utan att till någon av pos
terna presentera n ågon motkandidat. Stäm
man valde enli g t valberedningens förslag,
Även övriga val gick enligt valberedningens
, örslag, i vissa fall med re servation frä.n
hr Press, Till nya ledamöte r i förbu.ndssty
relsen för två å r framat valdes irlgenjör
Ralph Jonsson, Trollhättan, och fanjW1kar2
Leif Aganius, Norrköpirlg, och till deras
personli ga suppleanter fanju.nk are Ein ar
Pette r sson, örebro, och förvalt are Alvar
Carl sso n, Kalmar.
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B 17 MUSEAL
Sveriges sista B 17 har tjänat ut. Det enda
i landet luftvärdiga flygplanet av d e nna typ
har tjänstgjort i firma AVl A på Gotland.
Det var i lulten så sent som den 13:e iuni
1968, då firma AVIA:s tdrniske chef Birger
Ene flög det. Då gick emellertid en kolv
till en cylinder sön
der, och man fann
det alltför dyrbart
att reparera skadan.
P lanet, som sam
manlagt haft 2 .730
gångtimmar i lulten .
har huvudsikligen
använts f ör malbogsering för luftvärnet.
Första flygplanet kom i AVlA-tjänst 1952.
I december 1968 monterades fly gp lan et
ner och lastades på en trailer för b olordran
till f1ygmuscets förr"d på Rydsomriidet
utaniör Linköping .
B 17 tillverkades av SAAB i början av
40-ta let och fanns i tre versioner, A, B och
C. Sammanlagt byggdes 260 exemplar, vilka
var i flygvapnets tjän st 1943-55, främst
som störtbomb- och spaningsflygplan.
•

F3

Car/eso n
D~SIREES

DAG

Unga fröken Desiree Ekdahl i Bastad skrev
en dag i höstas ett brev till chefen för FlO :
"Mitt namn är Desiree Ekdahl, Båstad.
Jag undrar om jag kan fä tillstand att
komma in och titta p å Draken och Lansen
på nära hillJ, och få se dem starta och
landa en dag. Hade jag varit pojke, hade
jag tänkt mig bli fältflygare. Men nu är
jag en flicka p å 13 år och dessutom d å lig
i matematik. Min högsta önskan är att få
se planen som jag tittar p å fr a n skol
fönstret, hemma och ute. Jag lovar att in t?
peta e ller rÖra pä någonting. jag vill bara
se. Sopa hangar
golven eUer na
got annat nyttigt
gör j ag gä rna,
om jag f r till
stånd. Min rek
tor är väldigt
b usSig och ger

F10

mig ledigt h ' lli skolan en dag. J ag ha r varit
och tilla t med yrkesvalslärar<' n, han tyckte
nog att jag skulle tänka p;\ ett kvinnlig'
yrke. men när jag blir ä ld re finns det säkerl
m :iga kviruiliga flygare.
Hälsningar D esiree Ekdahl, Ferievägen,
Ba stad .
P .S . Jag rök er inte, g illar ordning och
reda om jag filr säga det."

t ( ' x piloternas nödutrustning , deras kläd
,,,, I och fallskärmar m m . D t var så här
ligt atl f a sit ta i Draken , att '" Drakens
alla instrument. beväpning och mycket
annat. Inte trodde jag att jag skulle få del!
Ni :;k a tänka n t t när ni är ute och flyger
sa hall er jag ett skarpt öga på er. Jag läser
mina fJygböcker, tidningar och bygger
modeller.

Desirce var naturligtvis välkonun en och
tillb ri ngade en h e l dag på FlO under kap
ten P er Björks ledning. Hur hon upplevde
den dagen visar hennes tackbrev.
"Ti ll Che fen för Kun gl Skanska flygflot
ti ljen .
Jag vill tacka Chefen för FlO. k nple n
Björk och alla de andra vid 2. div och de
i tornet, for den bästa da ge n pil detta uret.
Jag var lit e ovan till att b örj a med , för d e t
var så mycket som jag int hade t~ nkt p ~t,

J ag tack ar för den dagen da min önskan
gick i uppfyll e lse . Innan jag slutar m '.ste
jag tala om alt
Senaste matematikskri v 
"ingen. som var ganska svil r . hade jag av
sj u tal fem r ält. det motsvarar ett AB . Det
hal' jag inte hafl på fe m Ar. Sa nu ska jag
verk Ii.'! n f örsö ka bli bra i matematik . D e l
var sci kert dag en p5 FlO som gjorde sus en .
Tack an en g[H1g .
Hälsningar Desiree Ekdahl i Båstad."

p,'

J 32B TILL HISTORIEN
En gnistrande kall februaridag gick J 32B
tiII F21 :s flyghisloria. D å tog F21 avsked
av jaktdivisionens fö, sta f1ygplanlyp J 32B ,
som v arit i tjänst vid F21 sedan jaktdivi
sionen uppsatt es 1961. Det! a innebar da
att flygba skil ren förbandsm""sigt fick jäm
ställdhet med flo tli Ij .
Avskedet fi rades med en raket- och auto
matkanon skj utning mot Junkömålet och
med en tack- och avskedsflygning i förband
över Lule ~ och Bod en.
Divi sionschefen kapten P er-Eric Eric 3
son och flygnavigatör Holmqv ist gav en
historisk resume kring J 32B och "Urban
blå" under de
gån gna å tta åren.
De framhöll att
J 32B varit ett
omtyckt flyg
plan,
och
att
fördelarna med
ett tvåsitsigt
flygplan i övre N orrland varit slora, inte
minst fran fl ygsäker hetssynpunkt. F21 :s
avsked till J 32B innebar också avsked till
yrkesg re nen flygnav igatörer. Den starka
och stimulerande samhörighetsanda. som
alltid uppstår inom det lag som en flyg
planbesättning utgör, kommer alt saknas
vid F21!
•

F 21
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• CF21 öve rste Tord Nor lo n oc t fl ygc he fe n major Lars W. born före avskedsflygningen.
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presenterar:
" Hur landa flygplan 35?" (sid 26-29)

Att flyga instrument med hkp 4 (30-33)
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redigering och layout:

" Bra gjort!" (sid 34-35)

john charleviIIe
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Detta gäller

ALLA

3S-förare:

LANCNINGSMETOCIK

m/T1S F16

roblemet: Antalet haverier och tillbud
i samband med landni ng utgör stän
digt dominerande inslag i flygvapnets
haveristatistik. En inte obelydlig del
därav hänför sig till flygp lan 35.
Orsaken kan sökas i flygplan 35:s planform,
samt förarnas be nägenhet att av ol ika skäl
ås idosätta de hänsyn SOm denna kräver.
De speciella landningssvårighete r som är
fo rknippade med en deltavinge insågs tidigt.
En metod i k, som skiljer sig från andra mer
konven lio nella fly gp lans. togs fram ga nska
snart efter "Drakens" introduktion på förban
den. Metoden skiljer sig markant fr ån den
som 35-föraren Irän at in på andra fl ygplan.
Efter en tids 35-erfarenheter söker sig förar en
!Illbaka till det sätt att föra ett flygplan, som
han tid ig are varit van vid. (I~

P

Medveten risk
Detta har liera o rs ake r, Föraren har i början
av e tt inflygningssked e en inneboende os ä

kerhe tsk äns la och tyr sig därför lojalt ti II de
rekommendationer som ges av mer erfarna
förare. Und er hand som egna erfarenheter
görs, m inskar res pekten för fl ygplanet och
föraren tillåter sig avsteg från anbefallda fö r
faringssätt. Detta Innebär ett risktagande som
kan vara medvetet och kombinerat med klar
hel över kraven på kompenserande åtgärd er .
Det kan oc kså vara om ed vetet och orsakat
av bristande motivation , som härrör sig från
borlglömda eller aldrig e rhållna kunskaper
samt tidiga re inövade refl exer.
• Förhållandet är på taglig t. Under "TIS-35"
vid F16 eller vid "TI S:A" vid andra förband
upp levs sälJan misslyckanden i samband med
landning. Det är i huvudsak den rutinerade
föraren som misslyckas! Den under TIS (Typ
Sko la n)
anbe falld a metodiken
Inf lygnings
borde således va ra att rek ommende ra . - Oet
ta är dock inte en självk larhe t på 35-forban 
den. Landni ngsmelodik diskuteras ofta. Här·
vid framförs kritik mot " TIS-Iandningen",
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Andelen 'driftstörning med
skada vid landning' har trots tidigare intensifiering av
olika motåtgärder - succes
sivt ökat. Gemensamt för de
flesta inträffade händelserna
är att förarna avvikit från re
kommenderade metoder. De
vanligaste felen är: för tidigt
gasavdrag, för kraftig upp
tagning, för låg fart - eller
en kombination av dessa.
"TIS-Iandningen" är en me
tod att nedbringa riskerna för
fortsatta fel enligt ovan.
Nedanstående behandling av
problemet "landning 35" har
för "Kontaktens" räkning
gjorts av kapten HANS HAG
~ ~ ~
MAN, F16.

*

DEJ ... äxä:

Kontrollera
sjunkhastigheten

med

GASEN!

inte med
attitydändringar !

ocksa sättnings lart. Gasavdrag till marktom
gång görs först i sättningsögonblicket! Detta
innebär en stram to lkning av SFI - som ju
medger fartreduktion vid passage av ban
ändan. SFI ska ll i samband med "TIS-Iand
ning" tolkas så, att - om man misslyckats
att på finalen hålla rätt fart - man först vid
passage av banandan får dra av till mark
tomgång för att korrigera extrema fel. Far
ten är hög re än den lä gsta ti Ilåtna. Den ger
en sakerhetsmarginal, vilken i nrymmer möj
lighet till felmanövrerande samt stö rningar
av meteorologisk art eller frän framförvaran
de flygplan . Rullsträckan blir längre än vid
en mer konventio nell landningsmetod (gas
avdrag - upptag n ing - lägre sättningsfart) ,
varf ör tekniken vid inbromsning skall upp
märksammas samt specie lla han syn tas vid
planerandet av Ilygtjänsten.
Vid landn i ng är deltavingens i nducerade
motstånd av speciellt intresse. Det res u lterar
i en fartinstabili tet i det för landning aktuella
fartområde!. (Flygvapen-Nytt nr 3/1967). Stör
ningar som innebär fartändringar kräver sam-

som inte sällan beror pa bristande kunskaper
och förutfattade meningar. "TIS-Iandningen "
anses med nödvändighet bli extremt hård och
utan finess.
Vid studium av :>Seans landningsproblem är
det av särskilt intresse att studera vad som
sker de sista kilometrarna på finalen med ef
terföljande sättning. Vad som sker före och
eller innebär andra problemställningar - ti
digare be lysta i Flygvapen-Nytt. I nr 3/1967
tas bl a upp faktorer som kan leda till fel
aktigt upplagda planebanor. Nr 4/ 1965 samt
5/1967 behandlar inbromsning efter sättning.

TIS-/andning
Vad är då "TIS-Iandning"?
Den innebär att man i ett tidigt skede på fi
nalen intar landningsattityd och sedan strävar
efter att hålla denna t o m sättningsögonbtic
ket. På ett avstånd av 2 km från banan skall
föraren ha intagit en bestämd planevinkel
och en fart , som inte bara är planefart utan
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.. tidiga ändringar av gaspådraget. Som stör
ning kan bl a betraktas en medvel en eller
omedve len spakrörelse .

Genomsjunkningsrisken
En upptagn i ng före sällning innebär etl ökat
induceral mOlslånd med fartförlusl som följd .
Om upplagningen g örs vid fel tidpunkt och /
eller på fel höjd föreligger sto r risk för ge
nomsjunkning . AtI bedöma det rälla upplag
ningsögonb lickel kan va ra svårt och misslyc
kanden förekommer .
Genom all i god tid fore sällning inla land 
ningsallil yd undviks p roblemen med fartin 
slabi lil eten. Man bör undvi ka en kontinuerlig
farlreduk ti on på finalen, då denna kräver en
sam lidig att ity dvinkelförändring . Det kan vara
svärt atl bed öma rätt storleksordn i ng på den 
na. - All som inslruktör ange i termer var,
när och hur en upptagn i ng skalf genomföras
är omöjligt. Man kan endast ange de vaga
gränser fö raren bör hålla sig inom .
Om en upplagning s kall få onskad effekt
bör den rällefig en kombineras med etl läll
gaspådrag! Ofla sker dock det motsalla. Upp
tagningen kombineras med gasavdrag. Detla
re sulterar i en än påtagl iga re tendens till ge
nomskjutning. - " TIS-Iandning", med kon 
stant varv och allitydv inke l t o m sältnings
ögonblicket, eliminerar i stor utsträckning be
dömn i ngssvår igheterna vid landn ing!

En rätt
genomförd
"TIS-Iandning"
ger dig
en
snygg "smygare"

Lyftkrafttil/skott
Gasavdrag kan även aven an nan anfedning
leda ti ll genomsj unkning, Under planen fly
ger flygp lan 35 med hög anfall sv ink el. Drag 
kraften är markant uppåtrikt ad i förh ållande
till planebanan och ger upph ov till ett Iyft
kraftstillskott. Om man p g a missl yc kad fart 
hålln in g måste dra av gasen före salIning,
skall della goras så långsamt att man kon
tr o ll erar ell successivt försvinnande av Iyft
kra ftli ll skoltet. Delta bl ir större j u längre pla
nebanan är OCh nodvändigheten aven kor 
rekt gasb el' andl i ng bl i r allt påtag li gare .
Anbefall d planevinkel är utprovad alt ge en
atlitydvinkel som möjliggör bästa mÖfliga
upps ikt pil banan samtidigt som den låga
planevinkelns nackdela r und vi kS . Della hind
rar inte all den rutine rad e foraren, med bib e
hillIand e av "T IS- Iand ningens" grundp rin ci
per , kan fullf Öl ja instrumenti nfl ygningens stan
dardplane till saltning utan en anpassning
till la ndningsplanen . Dock är en sadan an
passning lämp l ig, då den hj älper för aren ait
reducera fa rlen vid låga molnbaser.
• Hög landningsvikl kan kompense ras med
storre anfallsvinke l än normalt. Möj ligheten
till uppsikt på banan nedgår samtidigt som
risken atl sä lla s ig på flygplanets sporrhjul

FPL UTANFÖR MARKEFFEKT

""'" A 1

Procentuell minskning av koefficienten
för inducerat motstånd
0/0

60 11
50
40
30
20
öka r. Den rälla ålgärden ar att öka landnings
far te n I Därmed kan den lampliga anfallsvi n
keln med dess sä kerhelsmarginal er bibehal 
las. Inbromsni ng en är del som därefter kräver
särski ld uppmärksamhet. (FV-Nyll nr 5/67) .

Tp- oeh Te-vandring
Den siatiska längdslabiliteten varierar med
va ri ationer i avstånd mellan Iyngdpunkt (Tp)
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och tryckcentrum (Te). Dessutom ar det av
betydelse om Te ligger framför eller bakom
Tp . Vid baktunga lastalternati v förflyttas Tp
bakat fr;\ n det läge som gäller för flygplan
utan y tt re last. Vid höga anlallsv inklar vandra r
Tc fram å t. I båda fallen te nderar Tp /Tc att
sammanlalla och återförande krafter vid tipp
störni ngar blir små och översvängningar är
att rakna med vid höjdroderrörelser. Är flyg
planet baktungt lastat vid landning, är "TIS
landning " att föredra - små spakrörelser och
huvudsaklig höjdhållning med hjälp av gasen I
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Gasavdrag
till
marktomgång
görs
först i
sättningsmomentet

foto: o_e gellerrncrk

Markeflekt innebär, att de virvlar som löper
frän under- till översida pä vingen minskar i
omfattning j u närmare marken flygplanet kom
mer, Nä r des sa minskar , ned går också det
inducerade motståndet. Virv larna stör den för
en v inges Iyltkrartsalstring mest ideala störm
ningen . När vi rvl a rna minskar i intensitet
minskar störningen och lytIkraftsalstringen till
tar.
• " TIS-Iandning en" innebär att man flyger
med konstant varv OCh attitydvinkel de sista
kilometrarna av finalen och ner till sättning.
Inducerade motståndet minskar när föraren
närmar sig banan och kravet på kompenseran
de gaspådrag nedgår, Med konstant varv på
motorn får man således ett överskott av drag
kraft. Detta resulterar i en utflytning. Så gör
också det lyftkraftstillskott som uppstår d a
omströmningens skadliga ve rkan på lyft krafts
alstringen min skar .
Markeflekten ger alltså två faktorer, som
båda väl ersätter en medveten upptagning
före sättning . (Flg A 1-2, B, C,)

Slutsats
En konventionell landningsmetod med gas
avdrag och upptagning är svår att följa med
flygplan 35. Möjligheterna ti ll felbedömningar
är stora. Gasavdrag kan g öras för tidigt, upp
tagning kan göras på för hög höjd. " TIS
landning" minskar risker na oa vsett variatio
ner I land n ingsv i kt oc h Tp-Iäge . Den ger sä
kerhet under så väl da ge r som mörker l Marl<
effekten och en riktig gasbehandling gör
" TIS-Iandningen" till en elegant me tod med
" sm yg<l re" som resu' ~a t.

e
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Genomför " TIS-Iandning " . Inta tandnings
attityd väl minus banan . Håll konstant attityd
ti lt sättning. Variera planevinkeln med g asen
och dra av till marktomgång först vid sätt
ningen.

FLYG SKOLAT OCH MEDVETET OCH DU
FLYGER MED
SÄ K ERH ETS M A RG I
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Men 35-törare! Vad säger NI som fly
ger tyngre versioner? Har Ni andra syn
punkter på " tandning 35"77 I så'nt lall ,
Skriv ned dem! Och skicka in dem 1111
" Koniaklens" redaklion (FS/Fh'), Bidragen
kommer all publiceras som Insändare un
der rubriken "Fritt tram", På ålerhöran
de , "

alllså! -{;:j
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Vid samtal med flygande personal vid förband
har en mycket diffus insikt i instrumentflygning
med helikopter förmärkts. Nedan görs ett försök
',_ ,· l
att klarlägga de huvudsakliga skillnaderna mellan
instrumentflygning med konventionella flygplan
och helikopter - främst hkp 4 (Boeing Vertol 107)
- som används i flygräddningstjänst och som de
flesta av den flygande personalen varit i kontakt
med vid något tillfälle. 1;:( Efter 14 år som flyglä
rare vid Ljungbyhed har fanjunkare LEIF ALM se
dan en tid tillbaka helt övergått från konventio
nellt flygeri till helikopterförartjänst inom flygrädd
ningen. Han har följande synpunkter på ämnet
ifråga.
U

..

• f

i:I ,.

id instrumentflygutbildning på heli
kopter utgår man ifrån att som bak
grund
ligger både
grundutbildnig
samt fle ra års praktisk tillampning p a
flygplan. Alltså god instrumenttr im.
Huv udpunkterna för in strumentflygning är
desamma för båda typerna :

V

1) Snabb och riktig övervakning av instru
menten .
2) Observans av eventuella lel så tidigt
som mbj l igt.
3) Smil korrektioner -

30

ger god precision .



Vid studium av skillnaderna skall man ha
fullt klart för sig, att ett flygpfan är sjalvstabi
liserande och ger föraren större möj lighe t att
slappna av . Hel i koptern är däre mot instabil
och ger i nte föraren denna möj I ighe t i samma
utst räckning . (Fig 1.)

Plan flykt
Rotordiskarna på helikoptern påverkas kraf
tigt av turbulens p g a den relativt låg a fart
(120-200 km / tim) som hålls vid instrume nt
lIygning. Eftersom hkp 4 är utrustad med två

Synpunkter
på

in.btrumentll}fCJ ninCJ
foto: o'W'e gellerrnork

rotorer, kan dessa påverkas var för sig - sa
att exempe lv is nosdelen av helikoptern kan
få stigtendens medan st j ärtdelen kan få en
sjunktendens . Följden av detta blir en ändrad
bild på horisontgyrot, medan det int e behö
ver ske någon ändring av höjden (variom e
ter n visar nol l) . (Fig 2.)
Rolorerna kan också påverkas lika och ge r
da som resul tat en ändring av höjden (vario
metern visar sjun k- eller stig ) medan hori 
sontgyrot visar plant lykt. (Flg J, sid J2.)
Dessa faktorer gör all ma n måste använda
cn annan övervakningsteknik . Allitydhållning

med
helikopter 4

sker g ivetvis på horisontgyrot , men starre
uppmärksamhet måste ägas åt variometern
och höjdmätaren för all hälla en konstant
höjd.
Om variometern visar sjunk (vi utgår från
att horisontgyrot visa r plan flyk t) kan man
korr; gera detta på två sätt:
1) Tar man styrspaken bakåt blir fö lj den en
noshöjning. Man får en ändrad ho riso nt
biid , helikoptern stiger och man kan
återta planf lyktsläget på rätt höjd.

2) Tar man sligspaken (stlg- och sjukspak)

..

31

foto: o'W'e gellerRlcrk
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uppåt, far rotorbladen okad anfallsvinkel.
Helikoptern stiger utan att horisontbilden
ändras. Normalt används en kombiation
av dessa båda åtgärder för att hålla en
konstant höjd. (Flg 4 A och B.)
Vid normal instrumentflygning med hkp 4
används farten 200 km/tim. som visat sig vara
lämplig. Om man undantar vad som sagts
ova n , sker fl yg ning i planffykt i stort på sam

ma sätt som vid instrumentftygn in g med va n
liga flygpla n .
• Framhållas bor att helikoptern är känsli
gare for 'kytt" (hoppigare), ogynnsam v id
lIygnlng i sidvind, (stor sidoyta, läg fart) samt
vibrationsr ik. Dessa faktorer kan bidra till ait
kraftigt öka mÖjligheterna till "sinnesvillor"
(Fig 5.)

Om ma n med hefikopter vIII göra en fart
minskni ng (görs formellt alllid i pfanflykt)
under instrumentflygn ing, mäste man (öra ner
stigspaken (min s kad effekt) . För alt man da
inte skall sJun ka . måste man i rält takt ta
slyrspaken bakåt (höja nosen) . Föfjden bf i r
en fartminskning och ut s fagen avpassas så
att man fär önskad fart. Här sker hela tiden
en ändring av horisontgyrots läge och först
när onskad fart är intagen, kan man noll
ställa horisontgyrot och fortsätta planffykten
med den nya farten. Fartökningen går till pä
motsvarande sätt. Man tar stigspaken uppåt
och sänker nosen tills önskad fart är intagen.
(Fig 6.)

Stigning och plane
V, d insirumentp l ane med konventionella flyg
plan, sänker man nosen (ändrad bild på ho
Clsontgyrot) och min skar gasen , så att m3,l fitr
önskad sjunk- och planeIar t.
Med helikopter däremol reglerar man pla
nebanan helt med hjälp av stigspak och va
riometer. Man bibehåller alltsä horisonlgyro:
som vid planflykt (samma fart), för ner stigspa
ken så att man får önskad sjunkhaslighet och
kOrrigerar variometern påpassligt med stig
spaken hela tiden. Stigning sker på motsva
ra nde sal I. Man för alltså stigspaken upp åt
II I önskad stighastighet (horisontgyrot i plan
flyktslägel).
Som läm p liga planefarter med hkp 4 vid
formell instrumentflygning används 200 och
120 km/ tim . Vid t illämpad inslrumenlf l yging
- exempelv is vi d en PAR-landn ing eller en
Decca- inflyg n ing - bör ja r p tanen med 200 km l
ti m, for al t så led uceras att den mot slut et
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av planebanan är omkring 100 km/tim. Att vid
instrumentflygning minska larten under 75 km!
lim är ytterligt vanskligt. Detta därför att man
da inle längre kan kontrollera sin kurs. Kur
sen enligt kursgyrot kan man bibehålla (nosen
at rält håll), men om man har den minsia
lelaktiga lutning (knappt avläsbar pa horisont
gyrot) eller en aning sidvindskomposant, får
man en ren sidlörflyttning som ej är kontro'
lerbar. Alt hovra på instrumenten med de van
liga flyginstrumenten, som en del tycks tro, är
alltså rent omöjligt l Ett mycket viktigt och
oumbärligt instrument i hkp 4:an är radarhöjd
mätaren, som har god precision (visar exem
pelvis om man hovrar på 6, 8 eller 10 m) I
• För en erfaren förare i god instrumenltrim
är en molngenomgång till valtenkontakt eller
marksikt med molnundersida ner till 20 m ge
nomfeirbar. Delta bara om molngenomgången
är "ledd" och inga hinder finns i inflygnings
riktningen samt att man då marksikt erhålls
fär bra referenser. Vid en sådan molngenom
gäng koncentrerar sig den ene av förarna
hGit på instrumenten, medan den andre "rak
nar höjd" och koncentrerar sig på vatten el
ler markkontakten - för alt direkt kunna ta
över då ordentliga referenser erhålls. Att ta
över feir tidigt utan ordentliga referenser kan
bli ödesdigert, då (som namnts) hovring pa
de vanliga flyginstrumenten ej går att ge
nomföra.

Olika hiälpsystem
Papekas kan i det här sammanhanget att
amerikanarna har långt drivna system då del
gäller perfekt hovring rent blint ( = på instru

ment). Men an så länge är inte någon av
flygvapnets helikoptrar utrustade med något
sadant system. Däremot är hkp 4 utrustad
med elt automatiskt styrsystem (autopilot),
som är till stor hjälp vid längre instrument
flygningar. Delta används dock sällan vid en
system landning, då det visat sig att styrsy
stemet (särskilt vid kyttig het) ej har den pre
cision som krävs.
Avslutningsvis kan tilläggas alt beträffande

instrumentflygning fordrar helikoptern mer av
föraren - i fråga om korrektioner och koor
dination, När det gäller molngenomgång och
landning i dåligt väder däremot, har helikop
terföraren en stor fördel i tidsfaktorn (låg
fart, lättare fa marksikt), Och när det gäller
inflygning, går det bra att landa även om man
kommer något snett i förhållande till banan
eller något vid sidan av banan,

Leif Alm

*

Kamrat
pratade ned
"blind förare
fl

. .. utan nos

u {r

Måndagen den 11 februari kommer PE,ri-ERIC
ERICSSON, kapten och divisionschef vid F21 i Lu
leå, kanske att minnas lite speciellt noga. Varför
det? Jo, då flög hans namn genom radioetern och
därifrån in i tidningsspalterna. Per-Eric hade näm
ligen vid skjutövning råkat ut för ett komplicerat
tillbud och ändå lyckats klara både sig själv (+ na
vigatör) och flygplan tillbaka till F21-fältet . .. näs
tan "blind". - Själv tyckte kapten Ericsson inte
händelsen var så dramatisk. "Vi flygare blir ju spe
ciellt tränade för nödsituationer", var hans lako
niska kommentar. Men "Kontakten" och FS/Fh:s
fackredaktion snålar inte med omdömet: BRA
GJORT! 1:;: Nedan berättar kapten Ericsson hur
han, navigatör Person och rotetvåan, fältflygare
Sjölund, upplevde och tillsammans klarade av till
budet.
~ 1r-tr

n grupp ur "URBAN BLA" 
fyra J 32:or - höll på med till
_
lämpad skjutning mot Junkömå
let utanför Lu leå. Målet hade
anfall its en gång med raketer
och i ett upprepat anfall skulle resterna av
målet förstöras med automat kanonen. Varje
flygplan var laddat med 4X30 övningsprojek
ti ler. - Jag hade som förbandschef inför
akananfallet grupperat rotarna I kolonn 1.500
m och vi låter historien börja i samband med
upptagningen för anfallet.

E

Målet fångas och i en halvrolliknande ma
növer svängs siktbilden ned i målet. Stadig
målföljning från 2.500 m med osäkrade vapen.
Fart ca 850 km/lim och rotetvåan väl på plats
till höger. Navigatören räknar avstånd. På
1.300 m från målet och med ca 250 m höjd

Kalla nerver
och
gott lagarbete
ingredienser
i "lyckligt
tillbud"

try cke r jag in avtryckaren och kanonerna bör
jar arbela. Av rekylerna uppstår som van ligt
kraftiga vibralioner i fl ygpla net.

flygningen mot inflygnings linj en för landning
bana 14 på Kallax .

• Men så händer plötsligt någ ot t ota lt ovän
lat. Sikten försvinner helt framåt' Någon form
av "nede rb örd " Irummar mot frontrutan och
det bÖrjar lukta bränd olja i kabinen .
Tankar svind lar. Pulsen ökar. Jag biler
ihop tänderna. Den första åtgärden bfir att
la flygpfanet ur dykningen och bör j a en ving
fande upptagn ing pä flyginstrument en . Nå
gonting har hänt med nospartiet och klarhet
nås när rotetvåan . fältflygaren av l :a graden
Sjöiund, meddelar all radomen (främre nos
parli et) är borta . Hydraul oljan sp rutar fort
farande häftigt och under stigning med fart
reduktion upp lift 3.000 m prövas motorfunk
tionen . Min navigatör , 1 :e flygnavig atöre n
Persson . och jag fi nner att den verkar funge
ra normalt. Vi fär i alla faft det varvtal vi be
höver - mellan 6.000-7 .000 varv. På 3.000 m
börjar vi kunna samla ihop begreppen .

Mera oljesprut

Vägledning bakifrån
Vi inser att så länge motorn går är det
ingen överhängande fara . Vi väntar bara på
all oljan ska ft ta slut för att sedan Se om
man med fartvindens hjälp kan bfåsa bort nog
med olja för alt få tifträcklig sikt framåt. När
hydraultrycket sj unkit mot noll och varning s
lampo rna för lågt hydraultryck och lågt brän s
letryck börjat lysa, kopplar jag ur höjd- och
skevservot och flyger maskinen för handkraft.
Under tiden har flygchefen och annan tek
nisk expertis samlats i tornet hemma på Ka l
lax-base n och vi repeterar åtgärderna vid
hydraultryc ksborlfall. Oljesprutet börja r nu
upphöra och efter yllerligare ca 10 min börjar
jag kunna skymta saker och tin g genom front 
rutan . Jag bes tämmer mig för att försöka fly
ga som tvåa tilf Sjölund. Han ska ll leda mig
till sä ttning . Det visar sig emellertid omöjligt
all utan servon fl yga som rotetväa och l igga
kvar på plats . Därför maste Sjblund gruppera
sig bakom i stä llet och därifrån följa och di
rigera mill landningsförsök . Med begränsad
men tillräcklig sikt ål Sidorna starta r vi he m

Med hj älp av land ningsradarn (PN 50) leder
min navigalör oss in mot inflygn i ngslinjen
och släll och klaffar nödmanövreras i god tid.
Härvid kommer d ock ytte rl i gare en oljeskvätt
- förmodlige n från bak sidan på kofvarna i
landställets manöversyste m - och försämrar
den lilla siktförbä llrin g vi tid igare lyc kats er
hålla. Sikten bedöms nu till max 500 m i flyg
riktningen .
Vädret är nästan helkfart. Hade det varil
betydlig t sämre och jag behövt hjälp av PAR
(Precision Approach Rada r), hade jag säke r
ligen haft besvä rligar e all klara fandningen
så bra som nu . Detta därför all det förmod
figen hade varit svå rt att i tid fä tillräckligt
fina indikationer på sid avdrift för att med
servoiöst flygplan kunna korrigera in på rätt
g lidbana .
• Sjö lund fl yger ba ko m mig och håller mig
i " ensl inj e" mellan sig själv oc h banans bör
jan . Han kan direkt se åt vilket håll jag är på
väg och med lugna, precisa styrorder 
"vänster lile , de' ä' bra, du ä ' räll på glid
banan, höger slopp .. . " o S v - höll han mig
på en riktig och stadig planebana.
Trafikledaren har under tiden v rid it på allt
ljus som finns på banan och in ftygningsari
läggningen. På 200- 500 m avstånd får jag
kontakt med kulblixten (bl inkande Ijusfand
ningshjälpsmedel) och kan fortsätta in mot
de Ivå första banljusen och säller sedan ner
maskinen en b i t in på banan. Efter kupering
av motorn är det inga svåri gheter all få stopp
pä kärran före banslutet. Det kä nn s skönt all
få öp pna huven och kliva ut i 15° kyla - det
hade näml igen konstigt nog blivit ganska
svettigl under det här skjutpassei .

hydraulledning till skjutrada rn (PS 42) härvid
hade slitits loss. Tur i Oluren var dock all
inga delar hade kommit in i motorn . En nöd
landning på banan hade inte gåll all genom 
föra med den begränsade sikt vi dä hade .
Då hade bara återslatt all buklanda på isen
eller all lämna flygplanet. I så fall hade jag
inle tvekat all hellre lämna planet än all för
söka en vansklig landning på isen. Det finns
alltför många billra erfarenheter från haverier
- där besä ttn ing ar sullit kvar för länge i
ohållbara situationer och sedan med negativa
resultat försö kt rädda sig själva - för all jag
skulle vilja pröva detsamma.
• Det flygplan jag lIög i samma övning pas
se t strax efteråt hÖll emellertid nosen på.
Della visar all tillbud av delta slag inte är
vanligt återkommande. - (EIt relati vt snarlik
nande tillbud , men under start, inträffade
på F6 1967. Då var orsaken alt två excenterfås
ej hade varit i ingrepp i rad omens lås
kfackar .)

Även iag •••

har gå" över

till .•.

Hade hellre hoppat . . _ om ...
Vid besiktningen efteråt visade det sig an
radomen hade loss nat (den återfanns sedan
nästan hel, något mi nus mälet) och att en
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