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~Helikopterräddningstjänst

n för flygsäkerheten mycket väsentl ig
fråga kommer att avgöras inom en snar
framtid. OB har i slutet av juni till Kungl
Maj:t lämnat förslag om hur helikoptrar
skall utnyttjas på bästa sätt inom hela
krigsmakten såväl inom krigs- som fredsorga
nisationen.
OB har haft detta utredningsuppdrag sedan
1968 och anledningen är främst de stora inves
teringsbelopp som erfordras för att ersätta den
äldre helikoptermaterielen. Enheterna blir allt
dyrare - en tung helikopter typ Vertol 107 kos
taridag10-11 mkr.

E

• Även om de helikoptrar som i dag ingår i
krigsmaktens förband har anskaffats för spe
ciaiuppgifter med direkt anknytning till och ut
rustning för de olika försvarsgrenarnas behov,
har det bedömts angeläget att försöka finna
samordningsformer för ett mera rationellt ut
nyttjande av speciellt de tunga helikoptrarna.
Utredningen har därför studerat alternativa or
ganisationsformer för krigsmaktens helikoptrar
och därvid särskilt granskat möjligheterna att
inrangera de tunga helikoptrarna i en orga
nisation under chefen för marinen. Detta för att
medge en bredare alternativanvändning än som
nu är möjligt med hänsyn främst till helikopt
rarnas utrustning . Utgångspunkt för denna
granskning har varit att någon försämring av
räddningstjänsten därvid inte får ske.
OB har funnit att en för försvaret gemensam
helikopterorganisation inte är rationell. Någon
reell vinst med regionala sammanslagningar kan
heller inte påvisas. En samordning av de tunga
helikoptrarna under chefen för marinen ger
inga nämnvärda personella eller ekonomiska
vinster men medför operativa fördelar genom
större möjligheter till alternativanvändning.
Overgångsskedet till en sådan organisation
medför dock sådana problem att flygräddnings
tjänsten skulle åsamkas en betydande effekt
minskning. OB har av denna anledning inte

kunnat förorda en sammanslagning av de tunga
helikoptrarna, men föreslår att vissa försök
kommer till stånd för att belysa förutsättning
arna för en eventuellt framtida sammanslag
ning.
• Räddningstjänst med helikopter har för da
gens flygförare blivit en självklarhet mot bak
grunden av att flygverksamheten i allt högre
grad tvingas ut över vatten. Flygräddnings
tjänsten har också utvecklats mot allt större
effektivitet och har efter hand fått en vidgad
betydelse även för sjöräddningen såväl i sam
band med haverier som för sjuktransporter till
sjöss. Krigsmaktens räddningstjänst med hel i
kopter har därigenom kommit att bli en hela
samhällets angelägenhet.
De krav som bl a måste ställas på en rädd
ningshelikopter är:
Hög beredskap •
Lång aktionstid •
Stor
kapacitet •
Väderoberoende •
God navige
ri ngsutrustn ing.
Effektiviteten i räddningstjänsten är i hög
grad även beroende av besättningar som är väl
samtrimmade och övade för alla typer av rädd
ningsuppdrag under svåra väderbetingelser.
Uppgiftens natur och de ökande kraven på
hög beredskap och effektivitet talar för en
yttäckande helikopterorganisation med rädd
ningstjänst som enda uppgift och med möjlig
het att vidareutveckla materiel och metoder
efter erfarenheter och nya krav.
• En ökad alternativanvändning av de " tunga "
helikopterförbanden innebär otvetydigt utbild
nings- och prioriteringsproblem samt prestanda
begränsningar hos materielen. Rationaliserings
vinsterna måste vägas mot dessa för räddnings
tjänsten negativa faktorer.
Den flygande personalens säkerhet såväl i
fred som krig måste ha avgörande betydelse
för hur den framtida helikopterräddningstjäns
tens organisation utformas.

*
3

**

I november 1967 uppdrog regeringen åt ÖB att
genomföra en utredning av luftförsvarets framtida
utformning. Anledningen till utredningen var främst
att ge statsmakterna underlag för beslut om framtida
jaktflygplansystem, men även ett behov av att få
luftförsvaret allsidigt penetrerat och studerat. Ett så
dant underlag behövs för bl a perspektivplaneringen

***

av försvaret.

U

tlednmgen flCk
sidig

dadol

sanunansa U nlOg

<>

en

all

med

re

RB 68 "Bloodhound" räcker 70-talel ut.

prese ntan ter flan rOlsvarsdep a r
teJnentet, Forsvare b RatlOlld h 
serlngsinstitut,
fo r svarsstaben,
för sv arsgr ensstabel'na, Försvarets
materielverk (FMV) och FörSvClrets forsk
ningS>U15talt (FOA).
En s pe cie ll studiegr upp inom FOA, för
stäl'k t m ed personal fr ~ n Flygtekniska För
söksans ta lten (FFA). flygstaben och med
en plane ringsgrupp ur Iör:::.v arsstaben har
arbetat för utredningen. Förmedling av
uppgiiter mellan utredningen il ena sidan
salut staber och luaterielverket ä den andra
har skett genom kontaktmän.
En be tydande del av gnmdarbetet rör
utredningen har sålunda utförts i ordina
rie or ga nisatiolle.t', Speciellt g~H ler detta
studieg ruppen, som arbetat praktiskt taget
heltid för utredningen. Enbart an talet tino
verken vid FOA kan skattas till 70.000;
härtill skall laggas en omfattande arbets
volym inom ira mst arme- och flygstaberna
san1t materielve rket.

<>

J 35 F med RB 27 och 28.

Utredningen har i huvudsak inriktat
arbetet pil att undersöka hill_ luft
försvaret bör vara sammansa tt un
der början av 1980- talet för a t l kun
na verka i vid delm :1 tid :sannolikt
aktuell miljö. R esultatet a v dessa
studier och värderin g ar u tgor grun
den för utredningen.s rekommenda
tioner beträffande statsmak ternas
ställningstagande under de närmaste
a ren till fortsatta studier, typutveck
li n I! och anskaffning av luflför
sv a rss)"slem.

Utredninl'(en har d ock beaktat behovet
av kontinui tet i l uftförsvarets utveckling
fra n nuvarand e bge till 1980-talets början
Dessa f ö rha llan d e n har enlell e rli d endast
kunnat studeras i mycket begrän sad ut
s1.r'äckning.

TVÅ ETAPPER
Med hansyn till att. omfattande grundma
terial rranll:1gits W1der u tredning en s gång
och tidslörhå llanden i samband med per
spektivplanläggning en hac öB beslutat att
utredningens arbete och resultat skali redo
vi sa::; i två et;:tpper. Den första omJaUar
utredningens rekommendationer och mo
tiveringar för dessa, som överlänmades till
öB den 16 februari i

'tI".
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Den andra etappen omfattar redovisning
av utredningen s g rundm8terial i form av
uppg il ler
inhiimla de
fr ä n
myndigheter
inom och ulo !n fö rsvar e t, utredningens
studiem a te rial, stud ieresu llat och erfaren
heter f n' n stu dierna. D enna etapp redo
v isa d es f Ört? den 1 juli i nr.
M Ol b akgrund av utförda effektstudier
och värderingar av dessa har utredningen
givit reko:rnmendation beträffande:
• syste n1val och u Lfo fTnning av syst,pm e ll
•
diIIle nsioneri ng sgrun der f Öl- luftförs v a
rets omfattni n g
•
iU(l försvarets utformning i alternativa
ekonOIniska nivåer inom perspektiv
plan -71
• luf lfö rs varets utveckling under 1970
tale t fr a m til! det av utredningen stu
derade sl u tLiget i alternativa ekono
miska niv.ler inonl perspektivplan -71.
De överväganden S01I1 u tre dningen har
gj ort (här kor lf:.tta l red o v isade) har pre
sen terats för öB i tr e steg . Det första ste
g !:'t utgör en eIim in at ion sproc ess. genom
vi lk en val a v sy s te n1 h ar ~k e l t. D e l andra
pre sentationssteg 't 3\·se r !u f Uo rsva rets di
rne n sioner in g . I d 1. f rE.'dje stege t ~ l u tli g n
inf Öl"S de e kono nlisk a ramvi ll koren.
Iilllan u tre dni ngeru överväganden och

70/BO-talens luftförsvar
en gemensam uppgift
för flygplan och robotar

till ändrad hotbild, ändrad militärpolitisk
miljö, materielens livslängd m m, Det un
derlag som behövts har i första hand gällt
angriparen och vart luftförsvar.

DET LUFTOPERATIVA HOTET

rekon1mendaUoner redovisas nu några ord
om den sludie- och värderingsmetodik som
utredningen tillämpat.

OMFATTANDE UNDERLAG
För de effektstudier och värderingsdiskus
sioner som utredningen genon1t'ört har ett
mycket omfattande underlag fram t agits.
Delta und ....lag har i huvudsak erh" llils
frän krigsmakten och andra berörda myn
digheter.
Härutöver har vissa llppgifler erhå llits
genom studiebesök i bl a Storbritannien,
USA och Frankrike. Underlag för bedöm 
ning av utvecklingen inom luftvärnsrobot
omrddet och projekt till luftvän1 ,,'obot
5:)' 5 [("" alt användas i eftektstudierna har
bl a erhidlits genom att särskilda sluclie
uppdrag lagts lit på vissa industrier , bl a
SAAB och AB Bofors.
D" flera för försvarets utformning be
tyd e lse fulla faktorer inte kvantitativt kan
bestärrun as har sädana fr ågor behandlats
genom l'ppdrag till försvarets myndigheter
och p" lagts ledamöter enskilt eller i arbets
grupper.
S" danl värderingsunderlag utgö rs av t ex
luftförsvarssystemens möj liga anpa ssning

BeLräffr:mde angriparen har utredningen
sammanställt en bedömning av det fram
tida luftoperaliva hote t i sarru·äd med för
svarsstaben , försvarsgrensstabe rna och ma
ter ieIverket.
Sammans tällning en utgör främ st beskriv
ningar av:
• prestanda för fp l in k lusive utrustning
ar för navigering. målspaning, vapen
inriktning och telestörni ng samt angri
parens markIobotar,
• prestanda för flygburna vapen,
• verkan av f lygburna vapen mol olika
anfallsmål,
•
typexempel på fl yg stridskrafternas tak
tiska uppträdande v id an- och återflyg
ning samt anfall.
Som underlag för bedömning aven an
gripares resurser har tva nivåer preciserats
(maximi- resp miniminiv~). De ssa gränsni
våer har grundats pi'. prognoser och be
dömningar om vilken proce:1tuelJ del av
en angripares totala resw'ser som kan avde
las mot Sverige vid alternativa angreppsan
falL
Dessa beräkningar utgår från a lt angri
paren måste avdela huvuddelen av sina re 
surser ("not huvudmotståndaren.

LUFTFÖRSVARSSYSTEM

<>

"Red Eye", bärbar robol mol bl a lågtfly
gande flygplan.

Beträffande vart luftförsvar har underlag
inhämtats för olika luftförsvarssystem näm
ligen:
•
Jaktflygplansystem. främst AJ 37 Vig
gen och en utveckling av fpl 35 Dra
ken (i begränsad omfattning utländska
jaktfpl),
• Jvrobotsystem, främst robot-67 och 68
och s k "jndll~ t rilösningar" av robot
typ I-III samt ett svenskt närlvrbsy s
tem, robot 70, och ett utländ skt, RE B ,
• lvakansystem, främst inom armen be
fintl iga och planerade och tänkbar ut
veckling av dessa samt
• fly gbas- och str ilsystem i olika alterna
t iv.
Und e rlaget har framtagits av försvars
grensstaberna , FMV och FOA. SAAB och
Bofors har dessutom medverkat genom att
I>

5

~

f rä mst speci f lcera framtida l ftvärnsrobot 
system av typ I - Il !. Underlaget inlle h ~lle r
garu;ka detalj er ade beskrivninga r l'örand e
te knisk utformn in g , org an isa ti on, g I'LlIJpc 
ring (baserin g) , l -tik, skyJd,M gCinl ,. elc .

ALTERNATIVA KOSTNADSRAMAR
Med [Itgångsp m kt från kri gsmak t"" , alter 
na ti va kos nad ~r a t11ar in om perspel-n i\ pln n
71 har a ltern a t iv a k osln" d sl'a mar i nI' l uft 
förs v are t bedö m ts . Des, a ku.,lnadsr ama!"
och ko stn a d()'-.1"na för l uft förs, a r.:;: s,Y:titcrn /\lI
(anskaff nirrgs - och driflk o ,tn"der ~ u li ~l a v
ut.ed ningen fas lsw lld a nor mH I h ar legal
till g rund fö r be räknin gar a v .:H s10r'l an 
tal l uf tförsvarssamman sä lt n illga r per kost 
n ad sram.
E Hek l>tudierna h al' ull ,,, l~
Iv fl Lase r,
tekn iska e ff ekt.sl u dier och ope ra tiv a e ff..k\ 
studier .
De te kni ska effektstudi erna h ar haft som
mäl a lt:
•

•

•

oka kunskaperna om i studi erna ingå 
ende lu ftf örsv arssysien \, kar tlägga v ä ",
sentliga usCike..·I>et r tios sy steme n ,
u tröna luftf brsvars förbCln d ns m öjlighe
ter att ve rka m o l en angrrp ares fl y g 
strid skrafter u nd e r varier an d e be ti ng
elser och under f ··l' ut:,;i..i ttnin ~ aU <ttlgrJ 
paren tv ing a s u ppt rä d a inom lu f t fö r 
svarade ornrndtm ~3lnl <:H t
f ramta efie kt mal fö r lu ftförs varsförlJan
den så anpassad e att dossa k an utnytt 
jas för efrektuppskatlningn:' i de ope
rati va effe t~tudi enla.

V ariat io r'ler h;J r gjo rts och gällt såvä l an
gripare n !;orn Vi'rt luftförs ar ~ sy titel'H .

REALISTISKA STUDIER

•

Higet vid v å rt luftför;;var då angr ipare n
an faller (g ruPIJ<?ring, basering, bered
skap, sk a d<?1Ci ge Ne.)

GALLRINGAR, MODIFIERINGAR
Lu ftförs v aret, altern a t ivt sammansatt, har
avd öml.s i st,' id ssitu ation c rna . Slidana luft
f Ö I'Sv;"ij'::;sanlJlla.n sättn io g:lr, sonl har k l.U111at
bedomas gc-- ri ng a e ller inge n inverkan pa
angr ip ar ens möjlighelcr' alt oa sitt lunnpe
r a li v a delsyfte har förkast ats eller modifie 

De som ej !Jci dessa Säll borl g a llrat har
avdu mts a n tingen m ed lt'd ni ng av re su ltat
fr[m d e t e kni ska e Cfckt,."t udien rtl e ll er ge 
nom en fi navdölllnu1.e; i aktuell slridss itua
t ion,
F ör lu r t f örS\oal'SS<.lltullansätlll ill ga.t' som vid
dt>-. :t a vdörnningar g ivit a n gripar n bedöm t
oaccc p l .. hla förlu st r ha r lönsa mhet"n fö r
3.llgri par fl att f ö rbeki-irnpa luftfö rsvare t Ull
der::iök Ls.
Om en be\{;; m pniIl g av luflrörsv a r e före
a Mall e n "'0 1 p r im äl'm åJel. to ta lt se lt in ne 
burit rn indre up po f ftingnr (ör arlgri paren
och h WU1 il genomföras på d en tid som dis
po nerats f r, n f örbekä m pnin gens bö rjan till
dess den stud erade ~iTids.s i t uationen b livit
in ak t ue ll har d Ita v aJt$ . Va r iati oner har
gj orts frn n u tslagn in g av enstak n objekt till
en omfattan d e h ekämpning.

UNDERLAG FÖR VÄRDERING
Resu lta t .. l av dr tekn isk:! och opel' ~liva ef
f e k l!,i udi ern~ h ar givit ulTed ni n ge n unde r 
lag för \'är d~ r in g a v Inflförs v :1rd. Det har
d o c k ej v arit 111 ö jli~ t att in ry mm a alla vä
sentliga vo'·d .... f ktore .' i d SSi) sl udier.
P a rallell m ed effekt,:tudiern a har u lr ed
nin g e n därfö r bedriv it ett an tal delulred
n lngu l' in om och utaJ1fiir u tred ningen föl'
a fl e rhålla ~I.i :m t väl'de ringsunderl ug .
}<~xe m pe l
på såd a nt värderin gsund e rl a~

erl1 ..l.

iir:

De stu d e r ade lu[Uörsv," 'ssySlem en h a l' i
d e t k n iska el'felc tstudie rna b ehan dl ~ts sys 
lem vis obe roend e a\' v arnndn) , Behan.d ling
en hal' skett Som av dönl nlngiu u rä ga om
d ue llerna nle llan angripar en... fp1 i oli l<::Cl
a n griparutspel och luftfö rsva r ",y'te",en . De
te kniska e ffek l,lud ierna har allt~ genom 
fö rts i huvud sak oberoende av d 'n ope r ati 
va miljön.
De operativa effekist udierna h.o.r haft SO lll
mål att:

•

•

med erfa r e n het från bl a d e tekni"ka
effektstudi ern ko mpone r a lamp liga al
terna tiva l u rtf örs var SSan lm ar1 $ ä ~ h lingiJ,r
i alternativa kostnadsraniar.
jiimiör <l nd studera luftW ,.. VllrS'''''' '' ran 
sättn ingarna.~ effe k t i bedö mt t'eaU l i~ 
kCi operativa m iljöer SaJnt a lt sij k<-t upp
.sk8 tta !ufl fön.vrircts tot Ctl~fl' e kl 1i"l r Ve 
d ran l1e arn rn ans..1.Unin gcu SOln unde)' 
laM" för utredn ingcns värdedn ,gur.

OPERATIVA EFFE KTSTUDIER
Utrednin gen har son) grund för de o pera 
tiva effekf s lud i rtl a valt e ll nn grelJ{I" a llfall
med preci 5'e rat huvud sy f -' , In om huvud 
syftets ra m hal' ett anta l lul oper at iva dcl 
sy t ic n valls, vilk a be dö m ts led a lill f ör
luftför svare ts sam tn~n s..1t tning d lnlC'l1s iu ne 
rande S i rid s~ i I u~l t i on t'r .
StrÄva n har v ari t ntt ll lfor ma ,trld""il lla 
tinner n .1. sr\ att dc lab s kall ku nn;, an lJas 
sas till andra fiir kr ig smakten d imen s;on e 
rande an gr~ll jJsfal\ . E tt d e ta ljerat wlder
Jag h ar framt.agi ts SO tTI g rulld tör beskriv 
n ing av strid - itua ffo ne rn a .
B es krivnin,getr har främst inneh.'lllil :
•

6

an g riparen s dispo e ring av sin' f1y g 
(anfallstidpu nk t , tak ti k,
stridslu'after
skydd så tgärder e tc) " lll11:

av Vigge~

n't L~ .

S t 'ävan h a r var il att söka fin ". e n !Xl
dan la "lik fl', n ang ripar n att hans förl s 
tel' i l p l räknat b lir S;'. lflga som m öj iigt
uta n ~lt därmed fr~n g~ l'e nllsm en i studi

•

Jaktversionen

•
•
•
•

anp aS! barhet i olika a vseende n (ändra 
de kos tTW dsram31', te knlsk utveckling ,
" " d rad hotb ild, tind rat w ililä" pol itisk t
läge m :n l ,
h;,n sy n ti ll o.ngr eppS'fall med ABCs t ridsmedel ,
!!! ateri elens li vs längd,
k vaUflkation <krav pil lJer;;o lwl r l1,
luftförsva rssyste m n s a ltenl ativanvänd
n log s.,m t a ttacke ns m edv e r ka n i luft
för svarE't m

111 .

•
•

I de fall så bedömts nödvändigt har ut
redningen resonemangsvis beaktat ovan be
skrivet värderingsW1derlag.

bästa utrednings
alternativ

<>

RB 67 ("Hawk") träffar övertjudssnabbt måt
på 18 km höjd 30 km avlägset.

KRIGSERFARENHETER:
Som W1derlag för de överväganden och re
kommendationer som överlämnats till öB
beträffande vårt framtida luftförsvar har
utredningen också studerat utvecklingen
inom stormakterna och uppgifter om krigs
erfarenheter. Med hänsyn till osäkerheter
na har dessa endast kunnat tjäna som bak
gnmd till utredningens överväganden.
En sammanfattning av bedömningar
utomlands av det hot som ett luft
försvar har att möta har också
gjorts. Härvid konstateras bl a att
det luftburna och ballistiska hotet
förefaller liksom luftförsvarsvapnen
ej att radikalt förändras. Målen för
luftförsvarsvapnen kommer såhmda
till större delen att vara av samma
karaktär som i nuläget. Bemarmade
fpioch helikoptrar blir domineran
de.

Dessutom konstateras att en satsning sker
på medel att reducera luftförsvarssystemens
effekt genom olika metoder för störning
av luftförsvarssystemen och bekämpning
av dessa genom specialvapen, exempelvis
signalsökande robotar.

SATELlITSPANING
Spaning från satelliter kommer också att
ske i allt större omfattning, vilket ställer
stora krav på skydd och möj ligheter till
omgruppering.
Det konstateras slutligen att rymdforsk
ningen har visat, att utomordentligt kom
plicerade tekniska problem kan lösas om
stora resursinsatser görs.
För vår del måste emellertid målinrikt
ning och målsättning bestämmas med hän
syn till att resursinsatserna är och måste
vara begränsade. De kvalitativa kraven på
luftförsvarets system bör därför inte sät
tas högre än att vi kan vidmakthålla till
fredsställande antal vapen och hjälpmedel.

LUFTFÖRSVARSFAMILJER
Som ovan nämnts har utredningens över
väganden beträffande typvalet tagit formen
aven eliminationsprocess. Utredningen har
därvid funnit klara motiv för två typer av

lllitförsvarssystem, jaktflyg och närluft
värn. Studierna har därför koncentrerats
trnluftförsvarsfamiljer som innehåller bå
da dessa komponenter.
Motiven för detta val har i huvudsak
varit följande:
Jaktflygets främsta karaktäristika är dess
vida verkansområde, dess förmåga till om
basering och taktiska anpassbarhet i olika
situationer. Som alternativ kan tänkas en
luftförsvarssammansättning av lvrobot typ I
och II som yttäckande komponent.
Dessa robotar har dock konstaterats
ha sådana brister beträffande mot
ståndskraft mot speciella angrepps
former (ex insats av signalsökande
robotar) och beträffande anpassbar
het till speciella situationer (neutra
litet m m) att de W1der aktuell tid
rymd inte kan tänkas helt ersätta
jaktflyget.

NÄRLUFTVÄRNET MOTPOL
Närluftvärnet utgör i prestanda och an
vändning en motpol.
Det har tillräcklig motivering i strids
krafternas behov av närskydd för sina ope
rationer, vilket måste kunna tiligodoses i
en strid där man inte kan utgå från att
jakt eller armat yttäckande luftförsvar finns
i tillräcklig omfattning.
Närluftvärnet kan emellertid också an
vändas för försvar av vissa för totalförsva
ret viktiga fasta mål även i situationer där
stridskrafter i övrigt inte är engagerade.
För att bedöma övriga tänkbara vapen
system i luftförsvaret har familjesamman
sättningarna varierat och därefter gran
skats, i vissa fall med effektstudier, i and
ra fall med schematiska överväganden.

JAKTALTERNATIV VIGGEN
Vid utredningens studier av jaktflygplan
system, huvudsakligen med fpl JA 37 Vig
gen som jaktalternativ i olika stridssituatio
ner, har följande kunna konstateras.
Attackflyg som uppträder mot ett
intakt jaktförsvar av viss omfatt
ning kommer att åsamkas sådana
förluster att angriparen inte rimli
gen kan väntas acceptera dem. Det
tä gäner fastän med viss gradering
oavsett om strilsystemet är intakt,
skadat ener stört,
Även om angriparen utnyttjar en del av
sina kvalificerade fpl för j aktskydd visar
studierna att hans förluster på sikt måste
anses oacceptabla. Resultäten leder till slut
satsen att angriparen, som inledning till en
större operation vilken kräver förbekämp
ning med flyg, måste räkna med behov av
en mer eller mindre omfattande bekämp
ning av jaktflyget.
Utredningen har också ansett det troligt
att han därvid måste uppträda med jakt
skydd och strilstörning och sarmollkt ock
så företä en viss förbekämpning av strilsys
temet.

JAKTBEKÄMPNING KRÄVANDE
Med denna utgångspW1kt har olika metoder
att genomföra jaktbekämpning W1dersökts.
Beräkningar har företagits av den insats
som fordras för bekämpning av jakten till
viss nivå och vilka konsekvenser det med
för i form av angriparförluster, tidsförlust
och attackkapacitet, som undanhålls från
andra uppgifter.
Utredningen har konstaterat att ett jakt
försvar med JA 37 -prestanda tvingar an
griparen till en resurskrävande förbekämp
ning av jaktsystemet, innan han kan lösa
andra anfallsuppgifter .
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Man kan ställa frågan om inte denna
funktion skulle krnma fyllas av ett jakt
flyg med mindre kvalificerade presanda.
Studtier av ett fplalternativ JA 35 ,
som utredningen genomfört, visar
dock klart att så icke är fallet. Ut
redningen finner det därför motive
rat att inte vidare överväga alterna
tiv JA 35. En total stridsekonomisk
jämförelse med tänkbart utländskt
jaktfplalternativ har också klart vi
sat att JA 37 är att föredra.
P å de grunder som här anförts har utred
ningen förordat alt fpl JA 37 Viggen ingår
det sven ska luftfö rsvaret.

RB 70 FÖR NÄRLUFTVÄRNET
Vid utredningens överväganden belräffan
de närluftvärnet har främst följande ly per
aV närluftvärnsystem behandlais:
• lvbataljon typ 1 (med ny eldledningsut
r u stning),
• svensk luftvärnsbalaljon (robot 70),
utländsk lvrobotbalaljon (RB B).
Dessa system ingår i varierande sarrunan
sättningar i de studerade luftförsvarsfamil
jeerna. Beräkningar har gjorts av de olika
luftvärn ssytemens
nedskjutningsprestanda
under olika skeden av ett krigs förlopp, i
olika str idssituationer med varierande an
griparetaktik ooch i olika terrängtyper.
Resultatet av studierna visar enkelt och
entydigt att ju större andel av luftvärnet
som bestär av förband med den svensktill
verkade RB 70, desto större är luftvärnets
totala verkan. Utredningen har därför in
riktat uppmärksamheten på uppgifterna att
verifIera de kvalitativa resultaten och att
analysera orsaker till och förutsättningar
för RB 70 resu ltat.

•

En analys visar, att det för RB 70
gynnsamma studieresultatet. utöver
enskilda eldenheters jämförelsevis
höga nedskjutningseffekt, främst be
ror på det större totalantaL eldenhe
ter som kan inrymmas inom given
kostnadsram j ämfört med övriga
luftvärn sförband. De l ökade antalet
eldenheter ger möj lighet till enga
gemang av flera mål och möj lighet
till variation av tätheten i luft
värnstäckningen.
Utredningen har också stude rat behovet
av mörker- och allväderskapacitet hos luft
värnet. Resultatet av dessa stud ier visar bl
a att närluftvärnet bör ges viss mörkerka
pacitet.
En jämförelse mellan övriga studerade
närluftvärnssystem och RB 70 har visat att
det senare systemet är stridsekonomiskt
överlägset.
På de grunder s·om här an förts har
utredningen förordat alt RB 70 skall
utgöra huvudkomponcllt i närluft
värnet.

LVROBOTSYSTEM I, II OCH III
De överväganden som utredningen gjort be
träffande luftvärnsrobotsystem typ I . II och
III har grundats på värderingar utförda pä
följande sätt..
Luftvärnsförband innehållande dessa ro
bottyper har växlats mot jakt- och luft
värnsförband ingående i de effektstuderade
familjerna. Konsekvenserna av denna väx
ling har resonemangsvis värderats.
Beträffande luftvärnsrobot typ I har den
na visat sig ha verkan mot vissa speciella
måltyper som andra system inte kan eller
har svärigheter att bekämpa. Utredningen
har dock inte funnit förefintligheten av så
dana mäl vara tillräckligt motiv för en va
penanskaffning; huvudmotivet måste i så

fall sökas i vapnets verkan mot huvuddelen
av de flygande malen. Kostnaderna för ro
bot typ I är dessutom sa höga att de inte
blir stridsekonomiska i jämförelse med
jaktflygplan.
En jämförelse mellan lvrobot typ I
och J A 37 visar att insatstörmåga,
elduthällighet
och motståndskraft
mot bekämpning är så uppenbart till
jaktflygets fördel, att inga prestan
da hos robotsysteme t mot s pecie lla
mål kan tänkas medföra sådana för
delar för värt luftförsvar att lvrobot
typ I bör väljas före JA 37.

Totalförsvaret
krävel

JA 37 GOTT ALTERNATIV
För lvrobot typ II gäller ett likartat reso
nemang. Luftvärnsrobotsystemets insatsför
mäga och täckningsområde är klart under
lägsna jakisystemets, även om elduthållig
het och motståndskraft mot bekämpning är
mer jämförbara med jaktsystemets.
Med dessa moliv finner utredningen, att
lvrobot typ I och II inte bör övervägas som
alternativ till JA 37. Därmed är inte sagt
att robotlösningar även i framtiden skulle
vara uteslutna som alternativ för det y t
täckande luftförsvaret.
Det bör också uppmärksarnmas, att stu
d erade robotar framkommit som svar på
specii ikationer, som i vissa avseenden va
rit strängare än de hotsituationer som varit
aktuella i utredningen. Kostnadsjämförel
serna med andra luftförsvarsmedel är där
för ej helt rättvisande.
Utredningen har därför ansett att utveck
lingen på robotområdet bör följas så att
underlag finns fö r eventuellt framtida om
prövningar.

RB 68 HELA 70-TALET
Utredningen har också haft att ta ställning
till det framtida utnyttjandet av befintliga
lvrobotsyste m typ I och II, robot 68 ( Blood
houndl, resp ro bot 67 (Hawk).
Beträffande robot 68 har utredningen
kommit till den uppfattningen att systemet
fortfarande har god verkan mot speciella
maltyper, men har begl'änsad elduthållig
hel och kan vara sårbart vid bekämpning
med signalsökande robotar. Robot 68 mo
tiverar därför sin plats i luftförsvaret un
der 1970-talel men bör därefter utgå ur or
gan isationen.
Beträffande lvrobot 67 har relativt om
fattande studier beträffande dess verkan
och sårbarhet genomförts. Utredningen har
fäst största vikt vid resultat beträffande
systemets sårbarhe t och möj ligheterna ti 11

utslagning och beaktat det växande hotet
från signalsökande robotar.
Studieresu ltaten är inte entydiga men an
tyder vissa möjligheter att skydda sig mot
detta hot, men på bekostnad av vissa prest
andaförsämringar.
Utredningen ser inga
skäl att rekommendera en anskaffning av
lvrobot 67 för det framtida luftförsvaret
men systemet för svarar väl sin plats i luft
försvaret under 1970-talet.
Utredningen har varil angelägen un
derstryka, att de bedörrmingar som
gjorts är byggda på förutsättning
arna i dagsläget och att de inte in
nebär avståndstagande från tidigare
fattade beslut.

KOMPLETTERINGSVAPEN
Betl'äffande luftvärnsrobot typ II har ut
redningen gjort följande bedörrming.
Denna robottyp kan verka på större av
stånd och framför allt högre höjder än RB
70, och kan därför skydda mål som med
fördel kan anfallas frän högre höjd eller
med större fällningsavständ. Sådana mål
anses vara aktuella i vissa situationer. Lv
robot typ III skulie därfö,' klUU1a utgöra
ett lämpligt kompletteringsvapen till lvro
bot 70.
Eftersom utredningen ansett att det finns
vLss risk för svaghet i luftförsvaret efter
en genomförd förbekämpning av jaktför
svaret kan denna rLsk vid en hög ambi
tionsnivå på luftförsvaret tänkas mötas ge
nom anskaffning av ett antal lvrobotbatal
joner med typ III-prestanda som komple
ment till övrigt luftförsvar.

DIMENSIONERING
Det andra steget som utredningen presen
terat i sina överväganden gäller luftförsva
rets dimensionering.

..
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för att klarlägga den närmare utformning
en av ett i viss utsträckning rörUgt jakt
strilsystem och däri ingående radars tatio
ner. Frägan om i vilken utsträckning ett
sådant system kan betjäna och samverka
med luftvärnet bör ä ven behandlas .
Beträffande flygbassystemet har utred
ningen ansett att ökad uthållighet och
bättre anpassbru·het till olika angreppsfall
kräver en viss utbyggnad av flygbassyste
met och dessutom ökade skyddsä tgärder
som utredningen för eslår.
Beträffande bastjänsten anser utredni ng 
en att bassystemet bör byggas upp så att
hög initialeffekt kan tas ut under den
period när jaktflyget utnyttjas med hög
frekvens och delta bör bl a säkerställas
genom hög materie lberedskap p;' baserna.
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OPERATIV MALSÄTTNING

satsbehov för annan bekämpning än
jak tförsvaret.

mot

LV EN AVVÄGNINGSFRAGA

starkt
luftförsvar!

Med den kvaUtativa sarrunansättning av
luftförsvaret som diskuterats fram har ut
redningen utformat en bild av luftkrigets
förlopp , som tagits som utgångspunkt för
överväganden om hur luftförs varets kom
ponen ter bör dimensioneras.
Luftkrigets förlopp har man, för att un
derlätta studierna, schematiskt uppdelat i
två till karaktären skilda faser, ett förbe
kämpningsskede, då jakten är aktiv men
samtidigt utgör det främsta målet för an
greppet, och ett "markstridsskede" med
armemälen som de primära anfallsobjekten
och närluftvärnet aktivt, medan jakten har
en indirek t roll.
En tredje, mellanliggande fas, finns ock
så då jakten är begränsad till önskvärd ni
vå men angriparen ännu inte är beredd att
invadera, och då han ägnar sig främst ät
att förbekämpa de av våra stridskrafter,
som kan ingripa i aktuella lnvasionsområ
den.

JAKTEN FÖRDRÖJNINGSFAKTOR
Utredningen har sålunda u tgått från att
jaktflyget - fran angriparens lönsamhets
synpunkter
utgör ett sådant hot mot
fortsatta operationer att det med nödvän
dighet måste reduceras till viss nivå före
en invasion.
Jaktflyget utgör alltså frän angriparens
synpunkt bl a ett fördröjande moment för
den möjliga invasionstidpunkten. Fördröj
ningen blir beroende av de insatser angri
paren kan avdela för jaktbekämpningen.
Delta förhållande bör enUgt utredninge ns
mening klmna utnyttjas som dimensione
ringsgrund för jaktflyget.
Utredningen har ocksil lämnat underlag
i diagrarnform som belyser förhållandet
mellan antal jaktdivisioner och erforderlig
insatsnivå för angriparen i ett antal alter
nativ beträffande bekämpningstider och in

Luftvärnet har delvis en annan funktion
och kan inte dimensioneras från samma
grunde r som jaktflyget. Det har s in främsta
uppgift i att ge våra stridskrafter ett så
dant skydd i samband med invasion och
fortsa tta strider, att dessa kan fylla sina
uppgifter.
Luftvärnet bör därför i första hand di
mensioneras utgående frän armen s och
mru·inens skyddsbehov . Detta behov ka n
emellertid inte uteslutande läggas till grund
för luftvärnets dimensionering. Utredning
en anser att luftvärn även behövs för
skydd av vissa andra mäl.
Som grund för dimensioneringen har ut
redningen sammanställt ett antal alterna
tiva luftvärnsoammansä tt.ningar och utfört
en partiell beräkni ng av deras verkan .
Dimen sioneringen av luftvärnet är
så lund a, enligt utredningens upp
fattJling , inte en avvägningsfråga
gentemot jaktflyget utan
första
hand en avvägning inom ru·men
och marinen, där behovet av skydd
mot flyganfall skall ställas mot be
hovet av skydd mot andra angrepps
medel och behovet av andra slag av
stridskJ·alter.

EKONOMISKA RAMVILLKOR
det tredje presentationssteget införs de
ekonomiska ramvillkoren.
Utredningen har här konstruerat luft
försv·a rssammansåttningar för olika kost
nadsramar, vilka i huvudsak ansluter sig
till oUka nivåer inom perspektivplan 7l.
Utredningen har också gjort vissa över
väganden och lämnat rekorrunendatloner
beträffande strilsystemets och flygbassys
temets utfornming i framtiden.
I fråga om stridslednings- och luftbe
vakningssys temet konstaterru· utredningen
att strilfunktlonerna h a r väsentliga upp
gifter i totalförsvaret. Systemets uthå lLig
het framstår som väsentlig och måste till
godoses genom skyddsii tgärder och e n ö kad
rörUghet. Störresistensen hos strilsystemet
bör tillgodoses dels genom ett grundskydd
hos de en skilda radarstationerna, som för
hindrar störning med enkel s törutrustning,
del s genom systemuppbyggnaden .
I

STRILSYSTEMUTREDNING
Utredningen har ansett att en särskild
strilsystemutredning bör komma till stånd

Utredningen har också lämnat förslag tUl
öB:s operativa målsättning för luftfö rsva 
ret.
Förutom en definition av begreppet luft
försvar och utredningens syn pil det luft
operativa hotet från en angripare inne
håller målsättningen förslag till formule
ring av luftförsvarets huvuduppgift samt
försl ag till hur luftförsvaret bör utformas
och föras.
öB:s tidigare principiella syn på luftför
svaret har redovisats bl a i öB 65. Luft
försvaret s huvudu ppgift enligt LFU 67 skil
jer sig inte nä..rru1 värt fr~n denna.
Utredningens syn på hotet mot oss, må
len för angriparens operationer genom luf
ten och luftförsvarets utfornming är även
i allt väsentligt en fortsättning på öB:s
tidigare redovisade syn i dessa frägor.

TOTALFÖRSVARSASPEKTEN
Utredningen har vidare lämnat sin sam
manfattande syn på luftförsvru·ets princi
piella betydelse i totalförsvaret. Till de
grundläggande faktorerna i denna fråga
hör att luftburna vapen kan insättas mot
alta slag av mäl inom tota lförsvaret. An
fallsföretag genom luften sker med stor
snabbhet och har därför goda förutsätt
ningar för att genomföras överraskande.
Luftförsvaret uU:ivar inflylrulde på to 
talförsvaret i dubbel bemärkelse. Dels ge
nom att reducera angriparens anfallskralt,
dels genom att underlätta åtgärder inom
totalförsvaret och bereda det skydd mot
anfall genom luften.
Detta gäller såväl vid olika former av
invasion som vid angrepp vilka har till
syfte att bryta motståndskralten genom an
fall mot befolkning och totalförsvarets an
läggningar. I fred och neutralitet erford
ras luftförsvar för att uppfylla våra inter
nationella rättsUga förpliktelser.

FREDSBEVARANDE EFFEKT
Om luftförsvaret har sådan styrka och så
dan teknisk standard, att det av eventuella
angripare bedöm s utgöra ett allvarlig t hin
der för angrepp kan det för honom utgöra
ett vägande skäl för att avstå hån angrepp.
I former av poU tisk aggr&ssion då hot
om luftangrepp tillgrips utgör luf tförsva
rets styrka en av grund e rna för det poli
tiska ställningstagandet.

Ett starl, t luftförsvar bidrar således
påtagligt till totalförsvarets freds
bevarande effekt, kon staterar ut
redningen avslutningsvi s i sin sam
manfattande syn på luftförsv arets
principiella betydelse i totalförsva
ret.
•
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Roslagens
flygkår
•

1921. Hägernäs 'rån lulle n. logemenlskor
vellen "Freja". I bakgrunden lälthangarer
na. T h en "Albalros" .

-{:r -{:r Få flygvapenförband om ens något har vill under sin
existens genomgått så många förändringar som F2. Det skulle
dock föra för långt att här göra en fullständig återblick och
redogöra för alla dessa förändringar. I höst väntas emellertid
riksdagen fatta ett beslut som blir det mest genomgripande
av alla som berört F2, nämligen förflyttning av förbandet. Det
kan därför vara av intresse aU i anslutning härtill peka på

***

några milstolpar i förbandets historia.

tillkom genom 1925 års
försvarsbeslut. De dittills
vara nde på armen och
marinen uppdelade flyg
organisationerna samman
slogs till ett flygvapen
förband, 2:a flyg k ä r en. De!U1a fick därvid
överta marinflyg ets uppgifte r.
Genom 1936 års försvarsbeslut omorga
niserades flygkåren och upphöjdes till rang
och värdighet av flygflottilj. Till en början
var beteckningen Upplands flygflottilj men
efter kort tid ändrades den till Roslagens
flygflottilj.

F2

F2 funge rade som marinspaningsfloUilj
fram till perioden 1947- 48, då flottiljens
roll som flygande förband successivt mins
kade . I stället övergick det alltmer till aU
bli ett markskolförband, Det var under den
na period som större delen av de flygande
enheterna avvecklades och ersattes med
radarskolan ( FRAS) och flygräddningsdivi
sionen (FRAD ). Vidare tillkom dåvarande
stamflygförarskolan.

FÖRSTA FLYTTNINGEN ...
Vid 1958 års riksdag fattades bl a princip
beslut om indragning av F8 och F14. Vid
de!U1a tidpunkt hade emellertid den allt
mer ökande utbildningsverksamheten med
fört lokalbrist. Dåvarande stridsledni ngs
skola (STRTS) höll på att organiseras och
man förutsåg behov av utök a d utbildnings
kapacitet och därmed mer utrymme för
bl a FRAS.
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Chefen för flygvapnet framförde med
anledning härav den tanken, att de genom
indragningarna fristä llda lokalerna skulle
användas av F2, som i så fall skulle för
flyttas. En närmare undersökning visade
emellertid stora ekonomiska nackdelar.
Vi saxar ur Kungl Maj:t proposition
117/ 1959: " ... skulle en bortflyttning av all
nuvarande verksamhet vid F2 medföra in
vesteringskostnader a ven storlek, som icke
skulle stå i rimlig proportion till storleken
av möjliga inbesparingar iiråga om admi
nistrationskostnader. En bortflyttning av
FRAS och TVL anses vidare medföra ett
avbräck i pågående undervisnings- och för
söksverksamhet, vilket skulle få allvarliga
följder för stridslednings- och luftbevak
ningsorganisationens effektivitet",
Departementschefen delade denna upp
fattning. För att emellertid det ökade be
hovet av lokaler skulle kWUla tillgodoses
fick stamflygförarskolan, flygräddningsdi
visionen och väderskolan (VÄDS) flytta
från Hägernäs. F2 undkom denna gång
flyUningshotet med blotta förskräckelsen
och en ny organisation fastställdes 1960.

NY ÖVERSYN, NY ORGANISATON
Utvecklingen gick emellertid raskt framåt.
Redan 1964 tillkom Flygvapnets flygtrafik
ledningsskola (FTLS). Det var också snart
dags igen för ny översyn av F2:s organisa
tion, som bl a resulterade i att STRIS sam
manslogs med operativa delen av FRAS
och bildade nuvarande stridslednings- och
luf tbevakningsskolan (STRILS). Den tek
niska utbildningen, som då blev den å ter
stående delen av FRAS, bildade en ny sko 
la, Flygvapnets teletekniska skola (FTTS ).
Den nya organisationen genomfördes hös
ten 1966.
När Försvarets fredsorganisationsutred
ning (FFU) började sitt utredningsarbete
kom F2 åter i blickpunkten. Utredningen
före slog indragning av bl a F2.
Förslaget har sedermera grundligt bear
betats på olika håll. Resultatet framgår av
Kungl Maj:ts proposition ffi" 96, given i
april i år.

Förvandlingens
flygförband

från sjöflyg
till STRIL

1:1

il1
"- II

• 1970. Vpl radarobservatörer utbildas I karl
markörtjänst i en luftförsvarscentral ...
i miniatyr.

I denna förordar departementschefen bl a
att F2 nedläggs och att till TuJJinge för
läggs en skolenhet för striltjänsten inom
flygvapnet. Till de uppgifter som nu åvilar
F2 som skolförband kommer uppgiften att
förbereda och genomföra en förflyttning.
Det kan därför vara på sin plats att något
beröra innebörden härav .

Det är ett starkt önskemål att för
flyttningen planeras och genomförs
på ett sådant sätt att utbildningen
kan fortgå så ostört som mÖjligt. En
viss nedgång i produktionen blir
förr eller senare oundviklig. Chefen
för flygvapnet är angelägen att den
na nedgång ej blir mer omfattande
än nödvändigt.

VISSA PERSONALPROBLEM
MÖjligheterna att bedriva utbildning ostört
förutsätter bl a att erforderlig lä rarperso
nal disponeras. I detta avseende har redan
vissa svårigheter anmält sig. Projektering
och anskaffning av ny strilsimulator, som
skall installeras vid Tullinge, har pågå tt
sedan en tid . Detta kräver medverkan av
erfarna lärare, som därför redan nu undan
dras produktionen.

ANPASSNNG
Även andra med flyttningen sarrunanhäng
ande problem kommer att uppstå efter
hand och kräva sin lösning. I avsikt att i
mÖjligaste män säkerställa att flyttningen
av F2 inte orsakar större nedgång i ut
bildningsproduktionen än vad som är
oundgängligen nödvändigt har flygstaben
och F2 redan nu gemensamt börjat klara
ut hur man på lämpligaste sätt skall nå
detta mål.
Chefen för flygvapnet har i anslutning
härtill angivit vissa riktlinjer med avseen
de på personalkommenderingar och -pla
ceringar, begränsning av nya arbetsuppgif 
ter m m. Förbandet har därför anledning
att med viss grad av tillförsikt se fram mot
de närmaste åren . De förändringar som
successivt skett betr flygkårens arbetsupp
gifter, organisation m m har givetvis syftat
till att anpassa förbandet och dess produk
tion efter de ändrade och ökade krav som
ställts på det.
Det är en förhoppning att den för
ändring SOm Roslagens flygkår nu
stär inför skall leda till att det på
den nya platsen och även där
med den gamla F2-andan skall
finna trivsel och goda arbetsbeting
elser för att möta de ökade krav
som i framtiden ställs på flygvap
nets strilutbildningscentrum.
•

Den tekniska utbildningen har vis 
sa personalproblem att bemästra, då
en hel del kvalificerad personal bl a
på grund av önskan att ej flytta
redan sökt sig ut på den civila
marknaden, där de mottagits med
öppna armar.
överflyttningen av F2:s verksamhet till
Tullinge medför vidare krav på betydande
investeringar. Ett omfattande byggnads
program måste genomföras innan flytt
ningen kan ske. Det är därför naturligt att
möjligheterna att starta produktionen på
den nya platsen främst blir beroende av
att lämpliga och tillräckliga lokaler för så
väl administration, utbildning som förlägg
ning m m står färdiga i tid. Personal ur
F2 beräknas i varje fall tidvis behöva med
verka i dessa planerings- och projekte
ringsarbeten.

Visste DU

\

att F2

•
•
•
•
•
•
•
•

har ca 150 kurser om året
utbildar ca 2.500 elever per år
har 28 in- resp utryckningsomgångar per år för värnpliktiga
grundutbildar omkring 1200 värnpliktiga per år
har "utbildningsöar" från Skåne i söder till mellersta Norrland i norr
är beroende av sjötransporter i sin dagliga utbildningsverksamhet
varje år betalar ca 7 milj kr i rese- och traktamentskostnader, varav
5 milj "kontant över disk"
har ca 125 motorfordon i daglig verksamhet utanför lägerområdet

\.
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Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsskola,
(STRILS) svarar för grundläggande och viss fortsatt ut
bildning av operativ personal inom strilorganisationen.
De elevkategorier som utbildas varierar fdm värnpliktiga
(radarobservatörer) till överstar (Iuftförsvarsledare). Un
der CFV svarar skolan också för att enhetligheten när
det gäller striltaktik i samverkan med flyg-, bas- och luft
värnsrobotförbanden upprätthålls.
Detta kräver nära
samarbete med de operativa förbanden . Faran för att
en central skola skall bli för teoretisk i sin utbildning är
att lärarna får för lite kontakt med verkligheten

*

***

enOm alt sända den fasta lärar
kadern pil praktisk tjänst i
krigsbefattningar vid uppehåll i
utbildningen försöker STRILS
dock hålla sig "medern t opera
tiv". Skolan förstärks också lUl
der vissa kurser 111ed förb andens erfarna
operatörer som lärare, vilket medför att
lUldervisningen ansluter till verklighete n .
C:a 40 olika kurser hälls, en del ända upp
till sex gånger iiterkorrunande per år . Om
kring 800 elever utbildas årligen . Den fasta
lärarkadern består av ca 30 officerare och
lUlderofficerare. Genom "inlåning" av lä
rare från förband kan lära ranta let under
de mest belastade delarn a av aret uppgå
till nästan det dubbla.
Armens luftvärnsledarutbildning ansluter
var je är till skolans utbildning av befatt
ningshavare pa insalsniva. Den integrerade
utbildnin gen har ökat förståelsen för va
pensystemen och medfört förb ättrade sam 
verkansformer. Den gemensamma utbild
ningen hal' ocks.:. resulterat i entydiga och
ändamälsenliga instruk tioner och takti sk a
anv isningar. De tta har medfört ökad luft
försvarseffekt samtidigt som varje vape n
system i möjligaste mån fiitt operativ fri
het.

G

KONTAKTÖVNINGAR
Vid

•

stridsledningsavdeiningen

sk er

den

grundläggande utbildningen av flygvap
nets radarjaktledare (rr jal ). En grundläg
gande kurs har en total län gd av 16 vec 
kor, fördelad på ett simulatorskede (GSU
1) p~ F2 om tolv veckor samt ett praktiskt
skede (GSU 2) om fyra v eckor. Und er det
sistnämnda skedet leder elevema för första
gången krigsfl ygplan ikontaktövn ingar.
TvA kurser per ar förekommer, en kurs
för officersa spir anter under våren och som
maren, en omsko lni ngskurs sammanslagen
med motsvarande kurs för underbefäl lUl
der hösten och vintern. I anslutning till
omskolningskursen s första veckor p~gar
dessutom en !Tjalinstruktörskurs.
Den tekniska utrustningen utgörs aven
radarsimulatar (Solartron 3000) som kan
producera tjugo ekon samtidigt pa indi
katorerna . Genom att även flygtcafikle
darskolan (FTLS) utn yttj ar denna anlägg
ning och således tar ett visst antal ekon
i ansprå k, måste den simulator (Solartron
3800 ) utnyttjas som luftbevakningsavd el
ningen använder. Många intressen kollide
rar alltså när det gäller att utnyt tja de
olika övningsanläggningarna.

NY SIMULATOR TILLSKOTT
Med gott humör och en vilja från alla
parter att lösa problemen för utbildning
ens bästa löper samarbetet friktionsfritt
mellan skolorna i olika frågor . En ny mo

Radarsimulator Solartron 3000 används västvärlden över. Här i tjänst för
utbildning hos RAF I England.

.
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dern simulator, som skall installeras på
Tullinge , dit F2 flyttar om några ilr, kom
mer att minska kollisionerna mellan olika
int.l'essen i m ycket hög grad .
En radarsim ulator på vilken möjlighet
finns att lägga störning av olika slag ger
rrjaleleven möjlighet att kOITm1lU1i cera med
den kamrat som "[]yger" de aktuella eko
na. De ssu tom finn s talbandspelare för att
spela in trafiken mellan rrj al och "flyg
förare" .

A v deiningen har sex fast placerade lära
re. Eftel'Som varje rrjalkurs består av ca
18 el ever och eftersom i regel nio PPI
platser kräv s (en elev är rrjal, en annan
styrare i simulatorn) fordras nio instruk
törer för en kurs. F ör at! täcka lärarbe
hovet måste personal kommenderas från
andra förband. Av den fasta personalen på
F2 tas två i anspråk som kurschef resp
förste lärare. Ett totalt inlåningsbehov av
ca fem lärare per kw's uppstår alltsi\.

UPPSKATTAD "FLYGVECKA"
Utbildnin gen ger e levern a grunderna i
stridsledningsmetoderna, och begränsas till
talstr id sledning. P å en kurstid om ca 500
lim totalt an slås ungefär hälften till strids
ledningstjänst omfattande utbildning i si
mulato rn, lektioner om olika taktiska an
visningar och instruktioner.
Utbildningen avslutas med en vecka för
tillämpningsövningar i simulatorn. Rrjal
eleven ingår då i rrjallaget och hans för
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STRIDSLEDNING
flygoperativ nyckelroll

måga att samarbeta med olika befattnings
havare visas. De öVTiga timmarna anslås
till lektioner i flygtj änstkunskap, varvid
bl a de olika versionerna av J 35 behand
las. Vidare ingår lektioner i meteorologi ,
sambandstjänst, luftkrigskonst samt fysisk
träning.
Under en vecka tjänstgör eleverna vid
Fl i Västerås, där de får pröva på att leda
skolflygplan och flyga för att uppleva kon
takterna från luften. Dessutom fär elever
na flyga i 35-simulatorn och se trafikle
darna i aktion. Hoppet är att i framtiden
få SK 60 för denna utbildning. Denna
"flygvecka" uppskattas mycket av eleverna
och är ett välkommet avbrott i simulator
körningen på F2.

Utvecklingen går raskt framåt, och den
frihet man har när det gäller att försöka
föra utbildningen framåt med hj älp av nya
undervisningsmedel skänker ytterligare sti
mulans åt arbetet.
VID LUFTBEVAKNINGSA VDELNINGEN
äger en stor del av flygvapnets grundläg
gande luftbevakningsutbildning rum. Den
personal som utbildas är främst vpl radar
observatörer,
strilunderbefälseleve r
samt
aspiranter och kadetter pa marklinjen.
Dessutom svarar avdelningen för viss fort
satt luftbevakningsutbildning.
Organisatoriskt består avdeiningen av
chef, adjutant, två kurschefer samt ett
antal lärare (f n nio).
•

Helikoptern är ett ovärderligt hjälpmedel
då radarmateriel skall transporteras till
svårtillgängliga platser.

'.

ÄVEN AV-HJÄLPMEDEL
Inom en snar framtid hoppas skolan fä
möj lighet att med portabla videobandspe
lare spela in elevernas kontaktförlopp på
PPI (dvs "radarskärmarna"). Vid prov med
videobandspelare har det visat sig att dessa
är ett utmärkt undervisningsmedel. An
vändn.ingsområdena är många. Bandspela
ren kan användas för att visa förlopp före
en övning, spela in elevens kontakter un
der ett pass och passet efteråt spela upp
förloppet och pävisa de fel eleven gjort .
För att effektivisera utbildningen har för
svarets brevskola anlitats. Avsikten är att
få fram visst programmerat undervisnings
material, till vilket eleverna kan gå tillba
ka om de märker brister i sitt kunnande.
Från Militärpsykologiska Institutet får
skolan hjälp aven psykolog då det gäller
utbildningsfrågor . Denne kommer små ning
om att bli hela flygvapnets psykologkon
sult i slridslednings- och luftbevaknIngs
frågor.

~-

Att se eleverna utvecklas, hjälpa
dem på traven då det behövs, för
klara "tingens rätta ordning" och
att sedan se resultatet av sina an
strängningar ger läraren en mycket
stimulerande känsla av att han ut
rättar något produktivt, någonting
som kommer flygvapnet till nytta i
framtiden.

VPL CHEFSOBSERVATÖRER
Särskilt lämpliga radarobservatörer uttas
senare genom förbandens försorg till chefs
observatörsutbildning. Denna utbildning går
i F2:s regi och i regel med två kurser
per är.
Såväl strilunderbefälseleverna som aspi 
ranterna på marklinjen genomgår I princip
samma grundu tbildning i radarobservatörs
hänseende, även om vissa avsnitt är modi
fierade med hänsyn till framtida t j änst i
vara strilsystem. Vid genomförandet av
dessa kw-ser svarar avdelningen även för
utbildningen i ls-. 19c- och lfctjänst.
Luftbevakningsavdelningen kommer även
in i bilden i samband med t ex repetitions
utbildning av reservofficerare. krigsplace
rade i luftbevakningstjänst, och vid de s k
paketkurserna istriltjänst.

NOGGRANN PLANERING
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UTBILDNING PÄ FÖRBAND
E fter avslutad utbildning i F 2:s regi fort
sätter eleverna sin utbildning vid olika
förband under en period om 20 veckor
(GSU 3). Under detta skede fär eleverna
leda förbanden taktiskt och kommer små
ningom upp i så god rrjaltrim att de be
träffande talatridsledning väl kan svara för
den jaktstridsledning som förbanden be
höver enligt AJU. Efter GSU 3 är rrjalarna
krigsplacerbara.

Den allra största delen av utbildnings
volymen upptas av vpl radarobservatörer.
Den utbildningen sker i sex omgångar per
år och med upp till 75 elever i varje. De
ämnen som ingår I soldat- och markstrids
utbildningen är luftförsvarslära, radarteo
ri, störskyddstjänst, materiellära och na
turligtvis huvudämnet radarspanlngstjänst.
Grundutbildningen tar nio veckor och
övergar sedan i en fortsatt utbildning (ca 3
veckor), som materielmässigt och operativt
är inriktad på den speciella materiel den
vpl senare möter under sin tjänstgöring
vid flottilj .
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Den stora utbildningsvolymen medför krav
på noggrann planering på lång sikt. Vid
flera tillfällen under året har skolan dubb
la radarobservatörsomgångar inne, samti
digt som annan utbildning pågår. Då är
trycket på lärarsidan så stort att instruk
törer från förbanden får lånas in för att
klara upp situationen.
Skolan är mycket tacksam för det ut
märkta bistånd förbanden lämnar vid så
dana till1ällen, som även ger möjligheter
att diskutera aktuella utbildnings- och
operativa problem.
Nuvarande organisation av utbild
ningen med sex omgångar per år
medför tidvis en tung belastning.
Även för förbanden innebär till1ör
sel av radarobservatörer sex gånger
per år en hel del nackdelar, främst
med tanke på de många in- och ut
ryckningarna och den under året
ojämna tillgången på personal. Den
beslutade övergången till fyra om
gångar per är fr O m 1971 bedöms
dock eliminera mänga av nackdelar
na i detta avseende.
Bland övriga aktualiteter inom avdelning
ens område kan nämnas arbete på en ny
instruktion för radartropp, utbildningsan
visningar och modernisering av undervis
ningsmateriel och metoder. I sistnämnda
avseende kan t ex nämnas provverksamhet
med programmerad undervisning, där re
su ltaten är så uppmuntrande att de gett
mersmak.
TAKTIKAVDELNINGEN svarar för

..
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na fö r insats av v1l ra luftförsvarsmedel ä r
av stort värde ej endast f ö r eleven utan
även för stridsledaren/läraren.
önskemal föreligger att öka kursen
att gälla samtliga jaktförare, men
tyvärr måste sko lan säga nej av
ka paci tetssk ä l.

TAKTIf{ FÖ!..JS UPP
Utbildning av t a ktisk personal har nä mnt s.
En viktig del i verksamheten o mfattar upp
fö ljning av förändringar i taktiken, med
verkan vid revideringar och undervisning
vid skilda kurser.
De publikatio ner so m alltså bö r finnas
och särskilt studeras pt~ avdeln ingen är
taktisk a anvisningar för jaktförband (TAJ),
an visningar för taktisk ledning och jakt
stridsledning vid luftförsvaret (TAStri)
samt vissa in struktioner för befattning s 
havare i luftförsvarscentral. Även då det
gäller instruktioner har avdelningen ett
uppföljningsansvar.

OPTlrMLT NYTTJANDE

•

•

utbildning av personal för krigsplace
ring i taktiska nivåer inom lic (lufled,
jal, bljal m fl)

•

utbildning av flyg chefer och divisions
chefer beträffande stridsledningens tak
tiska möjligheter och begränsningar

•

uppföljning av och medverkan vid r e
videring av taktiska anvisningar och
ins truktioner samt undervisning i jakt
- stril taktik

•

utbildning av personal till rgc.

LFC-UTBILDNING
Utbildningen är förlagd till luftförsvars
central. Vartannat år utbildas personal i
lic typ 1 och vartannat år i lic ty p 2. Den
personal som tas ut till utbildningen har
grundläggande kunskaper och rutin fr~n
olika delar av luftförsvarssystemet. Kurs
längden är 3-5 veckor beroende på be
fattning.
Det är viktigt att utbildningen av de oli
ka befattningshavarna bedrivs samtidigt så
,,'tt tillfällen till samövning ges. Detta inne
bär att utbildning i lic ty p 1 omfattar 13
samtidiga kurser med ca 70 elever och ca
20 lärare samt i lic typ 2 sex samtidiga
kurser med ca 40 elever och tio lärare.
Samordningsproblemen är stora och förbe
redelsetider för kurserna, naturligt nog,
omfattande.
Det verkliga eldprovet inträffar i
slutet av kurserna då samövning i
form av spel anordnas. För att kun
na presentera ett realistiskt luftläge
erfordras en särskild spelorganisa
tion omfattande ca 40 man.
Under den tiden är det trångt och varmt
i luftförsvarscentralen och en härd belast
ning på både elever och spelpersonal. Rea
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Radarantennernas vakande ögon upptäcker
det mesta i tufthavet. Här radarhöjdmätare.

Uppfölj ningen av flygföretag på låg och
lägsta höjd har inom luftförsvar et tidigar e
utgj o rt ett stort problem. D ä rmed har ock
så svårigheterna varit stora när det gällt
att leda jakt- och lvrobotförband på dessa
höjder.
I och med att Tad a rgruppcentral (rgc ) 
systemet skapades och byggdes ut löstes
dessa problem på ett tillfredsställande sätt.
Nu gä ller det att optimalt kunna utnyttja
detta system , som till sin natur är mycket
kvalificerat tekniskt och operativt. Syste
met fordrar en omfattande teknisk / taktisk
utbildning av den operativa personalen . All
utbildning genomförs på den taktiska av
delningen på STRILS.
För radarjaktledare och målföljningsle
dare omfattar utbildningen ca fem veckor i
högt uppdrivet t empo . Som lärare utnyttjas
de s kickbgaste operatörerna, som normalt
tj ä nstgör i rge och därmed har dagsak
tuella kunskaper.

RIKT ERFARENHETSBYTE
Avdelningen handhar även de operativa de

•

!ismen i miljön kan man inte klaga pa ;
den miljön återupplevs sedan varje a r un
der en veckas repetitionsutbildning .

TAKTIKKURS
l kurskatalogen Hterfinns en kurs som be
nämns strilkurs taktik. Läser man vidare
finner man att kursnamnet är 3170, kurs 
längden två veckor, max antal elever 20.
Kursen anordnas på F2 samt är a vsedd för
officerare (flygchefer, divisionschefeT och
gruppchefer) och å terkommer å rligen.
Utbildning smalet är att ge eleverna en
orienterande stridsledningsutbildning med
taktisk bakgrund .
En stor del av utbildningen ägnas å t
radarjaktledarens verksamhet, naturligt nog
eftersom det är den mannen - eller kvin
nan som flygföraren mest kommer i
kontakt med. "Spakryckaren" upplever det
ta att inte ledas utan i stället själv få leda
flygpl a net till skjutläge som något mycket
fascinerande och stimulerande. Och svårt
- mycket svårare än han egentligen hade
trott med alla varierande möjligheter och
störningar!
Dessa övningar med lektioner och di s
kussioner om radarjaktledarens möjlighe
ter och begränsningar, o m taktisk samver
kan mellan rrjal och förare samt appli
katoriska exempel för att belysa gTunder

Vpl radarobservatörer
stridsledningens konst.

gnuggas

-,

larna av FTTS tekniska systemkurser på
rge för ingenjörer, som avses placeras inom
systemet. Detta bidrar till att skapa för
ståelse mellan tekniska och operativa per
sonaIens arbetsuppgifter till båtnad för sys
temf unktionen.
Som läsaren redan förstått ford ras, för
att lösa tak tikavdelningens uppgifter, att
avdelningen täcker ett ganska sto rt kun
skaps- och erfarenhetsområ de . Inom avdel
luftbe
ningen finns också speciali ster
vaknIngssidan, stridsledningssidan och flyg
sidan.
Genom tidigare nämnda utbildningverk
samhet då lärare/specialister frå n olika för
band utny ttjas, fllr avdeiningen möjlighet
att följ a förändringar i materiel, taktik och
organisation samt - kanske än viktigare 
förbandens erfare nheter därvidlag.
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TELESKYDD
MOTMEDELSAVDELNINGEN Inom STRILS
är en liten avdelning men detta innebär
inte att arbetsuppgifter sakn a s.
Avdeiningen har som huvuduppgift att
svara för flygvapnets centrala utbildning i
motmedeJs- och teleskyddstj ä nst med ton
vikt på den senare verksamheten, varför
avdelningens benämning kanske inte är
helt adekvat.
Framtagning a v anvi sn ingar rö rand e tele
skydd stjä nsten och i viss må n även mot
medels tjänsten är ett annat arbetsfält för
avdeiningen . Denna verksamhet sker na
turligtvis i nära samarbete med flygstaben.
Avdelningen verkar dessutom som sam
manhåUande instans för den störverksam
het som i övningssyfte bedrivs mot stril
förbanden . Vid större övningar s varar även
avdelningen för planeringsarbete och led
ning av s törinsalser.
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Radarantenn
avsevärd;

här

I stadsmiljö.
"ser" man

Räckvidden är
långt ut över

havel.

STÖRSIMULATORER _.

o

Undervi sn ingen omfattar utbildning i mot
medlens och teleskyddsmedlens möjlighe
ter, och är i allmänhet av gnmdläggande
art. Eleverna utgörs dels av personal, som
genomgått grundläggande
str ilutbildning
och dels av personal vid speciella befäls
kurser i änmet där huvudparten av elever
na utgörs av officerare i flyg och stril
tjänst.

Avslutningsvi s kan sägas att utveck
lingen av materiel och teknik inom
området för tele krigföring sker i
hög takt, vilket gör att de som ar
betar vid avdelningen kan se fram
mot ett allt mer stimulerande ar
bete med ökade möjligheter att föra
kunskap vidare inom detta intres
santa men tidigare kans ke något
styvmoderligt behandlade ämnesom 
råde.

foto:"'hans ericsson

TiU detta kommer naturligtvis lektioner
eller föredrag i motmedels- och teleskydds
tjänst av orienterande karaktär inom kur
ser med annan inriktning.
För att kunna bedriva teleskyddsutbild
ningen på ett meningsfullt sätt fordras
hjälpmedel. Hä r vid utnyttjas bl a störsimu
latorerna med vars hjälp olika s törtype r,
effekte r och störbäringa r kan ås tadkom
mas. Störsimulering är speciellt under
gr undutbildningen av radarpersonal av stor
betydelse. Här kommer även videoband
spelaren till sin rä tt.

OCH AUTENTISK STÖRBILD
l den fortsatta utbildningen av radaropera
törer läggs allt större vikt vid att under
praktiska övningar trä na målföljning och
stridsledning under störda förhållanden.
Därvid utnyttjas flygplanburna störutrust
ningar, vilket ger en mer ve rk lighetstro
gen bild av den miljö man kan vänta sig
i krig.
Denna form av störning är framföra llt
lämplig att använda sig av vid större öv
ningar. Vid sadana övningar kan även
markövnlngsstörsänd31 e utnyttjas. Genom
att nyttja de senare kan kostnaden h ä l
las nere samtidigt som planeringsarbetet
blir enklare och tillgänglighetsgraden hög.
0

MANGSIDIG UNDERBEFÄLSSKOLA
Ett trettital blivande underbefäl genomför
årligen sin grundläggande strilutbiWning
vid STRILS underbefä lsskola . Eleverna
rycker in på F2 i bö rjan av juni varje är
och har då cirka ett års allmänbildande
och alimätunil itär utbildning vid FöFS ( F5)
bakom sig .
Vid F2 börjar elevernas egentliga yrkes
utbildning, främst inom luftbevaknings
området. Utbildningstiden äl indelad i sex
olika skeden, varav F2 är direkt ansvarigt
för fyra. Stor vikt läggs vid tekniska äm
nen som radarIåra, teleteknik och strilsys 
temIära. Den blivande furiren studerar även
andra ämen, som han få r god nytta av i
sin framtida tjänstgörIng. Instruktö rstjänst,
expeditionstjänst och samba nd stj än st är ex
empel.
Utbildningen är upplagd så, att eleverna
skall fä så stor omväxling som möjligt
mellan teori och praktik. Man åker i flera
omgångar ut till olika strilanläggningar och
tillämpar de teoreti ska kun skape r i luftbe
vakningstjänst som man lårt in på F2 .
Efter totalt cirka två års utbildning pla
ceras den nyutnämnde fw·iren ut pa för
band runt om i Sverige . Merparten har
hittills börjat sin första tjän stgöring vid
Stril-60 förband.
•
o
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Televerkstad ger service
per helikopter!

STRIL

*

Skissen - ur en FV-broschyr - visar ett avsnitt av
landet och dess försvar i form av jaktflyg, robotar, luft
värn, kustartilleri, radar, stridsledningscentraler etc.
Allt detta innebär stora mängder elektronisk apparatur
av alla upptänkliga slag.
En stor del av de av
bildade organen är signalmässigt sammanbundna
med ett radiolänknät. Detta kan oberoende av ordina
rie telefonnät ge blixtsnabb och säker förbindelse 
inte bara för samtal utan också för överföring av strids
ledningsdata, radarbilder m m. Det mesta av denna
elektronik är av ganska sent datum .

60

**

***

tbyggnaden av Stril 60 och ra
diolänknätet krävde växande ka 
pacitet på lUlderhållssidan. Ar
1950 beslöt därför flygförvalt
ningen inrätta fem regionala te
leverkstäder (TVI-TVS ) , detta
som följd av att luftbevakningstjänsten
överförts till flygvapnet och att luftför
svarscentraler organiserades. Varje tele
verkstad fick ett lUlderlli\llsområde omfat
tande två luftförsvarssektorer. Ar 1958 be-

U

s löts förstärkning genom ytterligare en te
leverkstad, TV 6.
En av de regionala televerkstäderna 
TV 2 - är lokaliserad till F2 i Hägernäs,
där den är lUlderställd tekniske chefen .
Dess arbetsområde ä r östra Mellansverige .
Varje förband som är uppbördsmyndighet
f ör marktelemateriel ansvarar för lUlder
hållet av denna ; TV 2 är det organ vilket
svarar för det lUlderhåll som lo:äver större

• Televerkstadens mannar får vara redo rycka ut på " mastiga" jobb.
Här ett mastjabb l besvärlig terräng .

verkstadstekniska resurser, dvs årstillsyner,
omfattande reparationer, m m.
D å det gäller obemannade anl;;ggnlngar
svarar TV 2 helt för drift och lUlderhåJl l
teletekniskt avseende.
Genom att arbetsuppgiftern a är lUlgefär
desanuna i fred som i krig, är freds- resp
krigsorganisationerna mycket lika, vilket
möjliggör en snabb och smidig omställning
till krigsverksarnhet.

"SERVICEFÖRETAG"
TV 2 kan liknas vid ett serviceföretag, som
ställer sina tjänster till klUldernas-förban 
den s förfogande, och "klUldmottagningen"
utgörs aven driftsektion. Denna svarar för
planering , beredning och samordning av
verkstadstj änsten.
Driftsektionen fördelar arbetena på elme
kaniska, radar-, radio - , radiolänk- och
transmissionsdetaljerna och styr även för 
rådsdetaljens in- och utgående flöde av
utbytesenheter, reservdelar, mätinstrument
och verktyg .
Då serviceobjekten redan i fred har stor
operativ betydelse för hela krigsmaktens
bered skap, tillämpas för lUlderhållet en fi
losofi som har till ständigt mål att göra
tillgängligheten hos materielen så hög som
möj ligt för operatörerna .
SållUlda eftersträvas , att vid drift
stopp s narast utbyta den felaktiga
enheten för at t relativt omgående
å terställa den operativa flUlktionen .
En tidsödande reparation på platsen
skulle förlänga avbrottet. Utbytesen
heterna repareras sedan vanligen vid
central verkstad.

VÄLFÖRSETT FÖRRAD
För reparationer på platsen är förråde t ock
så välförsett: 25 .000 olika artiklar tillhanda
hålls där, friin myc k et små komponenter
upp till mastdelar och komplicerade tele
kabla,' för reparation av större striJanlä gg 
ningars förbindelsenät.
Arbetsobjektens invecklade natur i för
ening med deras varierande struktur och
stora antal gör, att investeringarna i tusen
tals mätinstrument och mycket omfattande
verktygssatser inom förrådet är mycket stor.
Driftsektionen f örfogar för TV 2:s räk
ning också över en avsevärd bilpark be
slående av såväl standardfordon för lät
tare serviceuppdrag som tyngre, terräng
foto: o_e gellerrnark
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na personal, TV 2:s rörliga servicestyrka,
som ofta utför utbyten eller reparationer
med mycket kort varsel m h t de operativa
kraven. Tj änsten får därför ibl and karak
tären av "brandkårsutryckning".
Detaljchefen är inte bara teknisk specia
list och arbetsledare, han har också att
överblicka behovet a v fortbildning för sin
personal med tanke på ny materiel. Tjän s
ten präglas därför aven ständigt pågående
utbildning, vilken ger personalen en fort
löpande inblick i den teletekniska utveck
lingen. Detaljchefen har också det direkta
ansvaret för den tekniska kvaliten på ut
fört arbe te, liksom kontrollen av detta.

vid strilanläggningar inom den mellan
svenska regionen. Replipunkt för TSBM
kommer t v att vara Hägernäs, Inen i sam 
band med en ev förflyttning av F2:s verk
samhet korruner frågan om annan lokalise
ring av TSBM att utredas redan i är.
Oavsett replipwlktens framtida läge kom 
mer den föres tående omorganisationen att
innebära centra lisering och ytterligare ra
tionalisering av mal'kteleunderhållet inom
krigsmakten. Detta möjliggör ett bättre
nyttjande av de personell a resurserna, men
ställer samtidigt större krav på den centra
la administrationen och pil. transportkapaci
teten.
•

PROBLEMET FINNA FELET
Lämpligt sammansatta arbetslag - vanligen
med en verkmästare som gruppchef - sänds
genom drtftsektionens försorg för insatser
v id de hundratals lokalt skilda objekt som
utgör TV 2:s geografiskt mycket spridda
ar betsområde. Ibland tvinga s man sätta
ihop arbetslag tagna ur flera verkstads
detaljer.

gäende specialfordon för oUka ändamål.
Här finns både lastfordon och mera spe
cialiserade "rullande verkstäder" i form av
s k materielvårdsbilar.

SERVICE PER HELIKOPTER
De mest brådskand e servicebehoven på
skyndas genom heli koptertransporter, en
oumbärlig tillgang med tanke på att många
anläggningar ligger otillgängligt ibland
på någon kobbe i skärgården. Två helikop
terförare ingår därför i drtftsektionen. Den
na utgör för verkstadsde taljerna i många
avseenden en stödfunktion i syfte att av 
lasta de senares administrativa problem,
som inte direkt bör belasta respektive de
taljchefer vid deras fullgörande av sina
specialiserad e tekni ska arbetsuppgifter.
I nom varje verkstadsdetalj finns unde r
dess chef (driftingenjör) ett antal ingenjö
rer, verkmästare och montörer. Det är den

Om exempelvis en viss typ av
obemannad strilradaranläggning ej
fungerar tillfredsställande kan pro
blemet i första hand vara att finna
felet. Därför måste man sätta in ex
pertis från flera fack, t ex från ra
dar, radiolänk- och elektromekanis
ka detaljerna för en av driftsektio
nen samordnad insats.
De operativa kraven på minsta möjliga
störningar i d rtf ten tvingar ofta under
hållspersonalen att arbeta med i gång va
rande system . Detta medför stora krav
pä TV 2-perso nalen - inte minst den en
skilde montören ifrå ga om kunnande
och förmåga till självständigt ansvar.

TELESERVICEBASER
statsmakterna h ar beslutat att med de re
gionala verkstäderna som stomme bilda tre
teleservicebaser. D en mellansvensk a av des
sa, TSBM, skall organiseras av TV 2 samt
nuvarande lokalt placerad teknisk personal

.
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Helikoptern används till lobb av alia de
slag . Här flyttas ett hus. O Nedan t v: Heli
koptern är oumbärlig tack vare sin förmåga
att kunna ta sig ned på de mest ot i llgäng
liga platser. Här på en liten kobbe i havs
bandet.

Trenne
teleservicebaser
tar form
foto : D'VIII'e
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KAS/M:

Liten men viktig
utbildningsenhet
* Luftbevakningen i Sverige överfördes 1948 fdm armen
till flygvapnet . Flygvapnet fick överta en fungerande
organisation, men för framtiden behövdes mer befäl.
På stambefälssidan löstes problemet till en börian ge
nom att flygande personalomskolades. Som förstärk
ning för krig fick ett antal värnpliktiga i luftbevaknings
tiänst tilläggs utbildning till vpl underofficerare och
sedermera vpl officerare. Ar 1951 böriade den första
reguliära utbildningen till reservofficer
luftbevak
ningstiänst. Utbildningen förlades till F20.

***

nder 1950-talet blev stridsledning
av flygplan per radar allt van 
ligare. Strilorganisationen sväll
de och den flygande personal
som omskolats till strilbefatt
ningar räckte inte till. I stället
inrättades 1958 en ny statofficerslinje, offi
cer i marktjänst. Utbildningen skedde till
en början vid F20 men överfördes 1960 till
F2, då fältfl ygarskolan flyttade till F5.
P ä F2 organiserades en särskild aspirant
sektion under dävarande FRAS (Flygvap 
nets Radarskola) . Ar 1963 gavs skolan eme l
lertid ställning direkt under CF2
och i
samband med F2:s omorganisation 1966 fick
skolan sitt nuvarande namn, KAS/ M (Flyg
vapnets kadett- och aspirantskola/ mark
Unj en) .

U

FEM ELEVKATEGORIER
KAS/ M grundutbildar för närvarande fem
olika elev kategorier: statofficer pil mark
linjen (Com), reser vofficer på marklin jen
(Crm). trafikledare (direktrekryterade, Ctl,
se Flygvapen -Ny tt nr 2/70). flygingenjör
•

18

på marklinjen (Cim) och resa rvofficer på
intendenturlinjen (Crin \).
Ev k a n framdeles ytterligare en kategori
tillkomma: reservofficer i sambandstjänst
(Crsb). Skolan svarar dessutom för en del
av vidareutbildningen för Com och Crm
(främst i stril- och robotsystem).
Organisatoriskt är skolan en liten enhet.
Fast placerade är tre officerare (skolchef ,
major, och två kurschefer, löjtnanter ) och
en underofficer (stabsunderofficer) . Den
fasta person a len tas i mycket stor utsträ ck
ning i anspråk för administrativa uppgif
ter , och lärare måste "lånas" frk1n de andra
skoloma vid F2. Utbildni ngs - och specia l
kompaniet "lånar ut" tva mark stridslärare
på heltid. STRILS bidrar med lärare i stril
tjänst och FTTS med lärare i tekniska äm
nen (teleteknik , matematik, fysik). Ur an
dra förband kommenderas kurschefer för
kategori erna Cim och Crint.

20-40 PROCENT AVGÄR
Sedan utbildningen av aspiranter i mark

tjänst överfördes till F2 har skolan på tio
ar' grund utbilda t ca 170 officerare Com, 190
Crm , 30 Ct! (utbildn ingen började 1968).
140 Cim och 30 Crint. Alla elever har na
turligtvis inte stannat kvar i fl ygvapnet; en
del har avgått under den fortsatta utbiJd
rlingen e ller senar·e. Avg1\ngsprocenten va
rierar mellan 20 och 40, beroende på kate
gori. Detta gäller dock ej Cim, flygingen
jörer' på markl injen. där siffran är avsevärt
högre främst pä grund av konkurrensen
frän den civila sektorn.
Den utbyggnad av stri lorganisatio
nen som inlednin gsvis nämndes har
mÖjliggjorts genom alt specialutbil
dad persona l kunnat tas fram på re
lativt kort tid. I början av 60-talet
utbildades mycket stora kullar, men
efterhand
som stril organisation eT'.
fått sitt personalbehov tillgodosett
har ku ll arna kwuiat minskas. KAS/
iV! grund utbildar år 1970-71 10 Com,
Il Crm, 14 Ctl, 8 Cim och 15
Crint.
•

Färdigheter i handgranatkastning visas här aven kadett inför bl a CFV och CFS.

FTLS:

100 elever Iår
blir
trafikledare
ses bl a genom att kommendera trafikle
dare vid förbanden till lärartjänst vid
FTLS.
För den praktisk a utbildningen i flyg
trafikledn ingstjänst disponerar skolan en
för ändamålet specialkonstruerad övnings
anläggning. Här övas eleverna i flygplats-,
inflygnings -och terminalkontrolltjänst med
och utan radar. Dessutom utnyttjar skolan
F2:s radarsimulator.

100 ELEVER PER AR

{;:{ Före 1960 fanns i flygvapnet ingen centraliserad utbildning
av blivande trafikledare. Utbildningen var i stället förlagd till
flottilj. {;:{ {;:{ Behovet av ett ökat antal trafikledare medförde
emellertid att flottiljernas utbildningskapacitet inte räckte
till. Kravet på en centraliserad utbildning blev allt starkare
samtidigt som man var medveten om att en del alf utbildning
en måste ske på arbetsplatsen. Huvuddelen av teoriunder
visningen samt vissa praktiska övningar borde dock kunna
genomföras centralt.
{;:{ {;:{ {;:{

ed anledning härav startades
vid flygstaben hösten 1960
centraliserad trafikledarutbild
ning som förlades till F8. Efter
ett par år visade det sig emel
lertid att utbildningen inte
kunde ligga kvar på F8, bl a beroend e på
lokalbrist.
Olika lokaliseringsalternativ undersöktes.
Bl a diskuterades om flygvapnet och luft
fartsverket kunde utnyttja gemensamma
lokaler för respektive myndighets trafik 
ledarutbildning.
Resultatet blev alt den centraliserade
utbildningen flyttades från F8 till F2 hös
ten 1963. Därefter beslöt Kungl Maj:t att
flygvapnets flygtrafikledningsskola (FTLS)
skulle inrättas på F2 från l juli 1964 och
vara u:1derställd C F2.

M

MANGFALDIG UPPGIFT
Skolan, som alltså verkat i sex år, skall
svara för såvä l den grundläggande utbild
ningen som vidareutbildning av flygtrafik
ledningspersonal.
Dessutom skall den uta rbeta utbildnings
publikationer i flygtrafikledningstjänst och
underlag för flygtrafikledningsbestämrnel
ser inom rarnen för dess verksamhet.
Skolan måste också fÖlja upp utveck
lingen inom flygtrafikledningen i den män
delta päverkar utbildning cch bestämmel
ser.

Vid sko lan finns f n fem fast anställda
trafikledare. Förutom att de tjänstgör som
lärare sköter de också omfattande admi
nistrativa uppgifter. För varje kurs krävs
därför personalförstärkning. Detta tillgodo

Skolan utbildar varje år drygt 100 elever
som kräver ca 24.000 elevtimmar. Dess
utom utnyttjas skolans lärarpersonal för
undervisning i flyg - och trafiklednings 
bestämmelser vid kurser för aspiranter/
kadetter, radarjaktledare m fl vid STRILS.
En närmare presentation av utbildnings
gången för trafikledare var införd i FLYG
VAPEN-NYTT 2/70.
Med stor sannolikhet kommer FTLS inte
att fö!.ia med till Tullinge när F2:s verk
sam het flyttas dit. Orsaken är det i FLYG
VAPEN-NYTT presenterade delbetänkande
som den av Kungl Maj:t tillsatta flygtrafik
ledningskommitten lämnade 1969.
Detta delbetänkande, som handlar
om utbildning av flygtrafiklednings
personal, utmynnar nämligen i ett
förslag att såväl den militära som
den civila flygtrafikledningsperso
nalen skall utbildas gemensamt vid
en föreslagen skola på den nya flyg
platsen Sturup i Skåne. FTLS fram
tid är därför oviss. Sannolikt kom
mer skolan att upphöra samma dag
den firar sitt lO-årsj ubileum.
•

• Ovan + nedan: Trafikledar-utblldningen sker mycket naturtroget med
bl a modeller och simulatorer. Instruktörerna finns ständigt på plats
för att lära ut rätt teknik.

f:r f:r

Ar 1966 skedde en sam
manslagning
av
flygvap
nets radarskola (FRAS) och
flygvapnets stridsledarskola
(STRIS) till en gemensam en
het, STRILS. Den teleteknis
ka utbildningsverksamheten
frikopplades från FRAS, för
att bilda en egen skola, flyg
vapnets teletekniska skola,
FTTS. Skolan organiserades
på en skolstab, fyra skoIav
delningar och en s k teori
Iärargrupp. Redan år 1967
hade basteleutbildningen flyt
tats till F14 i Halmstad, och
denna skolavdelning avför
des från skolans organisa
tion.
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l:e verkmästare Jon Nilsson, F2, undervisar l:e flygtekniker Ulf Bäckman, F4.

Vakansläget besvärande för FTTS
samband med F2:s flyttning till FIS,
Tullinge, kommer även flygteleut
bildningen att överföras till F14; det
ta berälrnas genomfört redan 1971. I
stället planeras FTTS få överta den
länkutbildning som nu bedriv s i Väs
terås vid FFTS (flygvapnets och flygma
terielförvaltningens teleskolnIng) . Genom
dessa omstruktureringar har flygvapnets
telrniska utbildningsverksamhet renodlats
och FTTS för sin del blivit strilteknisk
skola.
FTTS nuvarande verksamhet omfattar
omkring 80 kruser per är med varierande
elevantal och tidsutsträckning; kortare kurs
en vecka, längsta kurs ungefär tre måna-

I

der. Vid v issa kurser medger Inte utrym
mena för praktlkundervisnIng att mer än
två-tre eleve,' ingår i gruppen och man kan
i regel inte arbe ta m ed mer än tva grup
per. Vid andra kurser begränsas elevanta
let endast av teorisalarnas kapacitet.
Skolans utbildning syftar hu vudsak ligen
till att ge telrnisk materiel- och system
kännedom om teleutrustningama i fl ygplan
32 Lansen och 35 Draken samt radar- och
databehandlIngsutrustnIngarna i stril-sys
temen. Utbildningen vänder sig främst till
den personal som skall ombesörja drift
och underhållstjänsten p~ utrustningarna,
men även till personal i materielverkets
avdelningar och regionala verkstäder. Dess -

Rospigg fritid
•

••

Fritidsaktiviteterna på F2 är liv
liga, och inte minst ägnar man
sig åt sjösport. Förklarligt nog,

man är gammal sjöflygflottilj och
rospiggt medveten.
En förnämlig avkoppling från
alla teletekniska funderingar är
den traditionsenliga årliga kapp
seglingen mellan aspiranter från
Sjökrigsskolan , vid närliggande
Näsby park, och flygvapnets ka
dett- och aspirantskola vid F2 .
I år gick kappseglingen den 15
september och gynnades av bäs
ta tänkbara sensommarväder. I
lagom stark bris seglade förban
dets förnämligaste tillgång (?)
trissjollarna runt Tornön i Hä
gernäsviken.
Segrare blev (som sig bör) två
aspiranter från Sjökrigsskolan.
De båda, aspiranterna Stärnewall
och Wennerdahl, doppades ve
derbörligen i Värtans böljor efter
segerseglingen . . .
•

Sandberg
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utom medverkar skolans lärare vid utbild
ning i telrniska ämnen vid F2:s övriga sko
lor.
FTTS verksamhet genomförs till största
delen vid anläggningar utanför F2:s om
råde. Detta är betingat av att man pla
cerat en s ignalmä ssig t fungerande komplett
35-rigg v id vardera FI3 och FIS, där sko
lans f1ygt ~ leutbildning bedrivs, och av att
strilteleutbildningen måste bedrivas vi d
s1Ti lanläggn ingarna .

BESVÄRANDE VAKANSLÄGE
FTTS, som har ungefär 50 tjänster, syssel
sätter för närvarande knappt 40 personer.
Vakansläget - ca 15 personer, huvudsakli
gen lärarpersonal - är besvärande, fram
föral1 t d ärför att ersättningsrekryteringen
inom markradar- och datautbildningen för
svåras av att lärarna (1. elmästare, e!mäs
tare och flygtekniker/el) och eleverna
(dr iftsingenjör, ingenjörer, montörer) nu
mera tillhör skilda personalkategorier. Det 
ta medför att skolan snart inte har någon
rekryter ingsbas. Avs:ikten är att i framti
den efter hand överföra lärartjänsterna till
civil kategori.
Tjänsten som lärare vid FTTS är,
till följd av den mycket decentra
liserade kursverksamheten, ovanligt
s jälvständ ig. Decentraliseringen drar
emel1ertid med sig försvårade kon
takter med sko lledningen, innebär
mycket merarbete och lång frånvaro
från hemmet. Det sista utgör för
flertalet en negativ faktor, medan
självständigheten och ansvaret upp
levs positivt.

LÄRARPERSONALEN ATTRAKTIV
Den bredd i telrniskt kunnande som fö ljt
med lärarverksamheten har fört med sig att
lärarpersonalen blivit attraktiv på den ci
vila arbetsmarknaden. När frågan om för
flyttning till Tullinge nu är praktiskt taget
avgjord, har detta för många aktu ali serat
öve"gång till andra arb ~tsuppgifte r, och
skolan upplever f n en besvärande pers~
nalbrist. I viss utsträcknin g går detta att
kompensera med inlåning av personal från
förbanden, men det finns gränser. .
•

e---

HÄNT VID FLOTTILJERNA· HÄNT VI
System 70
* * *
Den som efter godkänd examen blir be
fordrad får ett examensvederl ag som är
140 kr för korpral, 275 kr för fW'ir och 550
kr för sergeant. Det finns nu även möjlig
hetatt nå officersgrad efter frivilligkurs.
Blir eleven då befordrad till fänrik t ex
blir vederlaget heJa 4.000 kr. Allt skatte
fritt.
Med de nya bestänunelserna når vi
det yngre befälet, som vi alltid strävat ef
ter att få med i frivilligutbildningen . En
märkbar förbättring av kvaliten hos kurs
deltagarna anser sig instruktörerna också
kunna konstatera vad gälier det vpl befälet.

•

ny giv
som slog
System 70 - FBU-rörelsens nya giv
har vid sommarens lägerkurser fått ett
mycket gynnsamt mottagande bland det
värnpliktiga befälet. Så gäller även
FVRF, som f Ö utbildat sammanlagt 445
elever på sina åtta sommarkurser. Hu
vudsakligast har det gällt FVRF-ung
dom.

* * *

Realistisk utbildning, konstaterade orts
pressen efter att ha besökt t ex tvåveckors
kursen i bas- och sjukvårdstjänst i Kö
pingsvik på öland. Skolchef har varit för
valtare A lvar Carlsson, F12, som de senaste
tio åren lett kurser av liknande slag. De
som genomgått sj ukvårdskursen har haft
tidigare utbildning inom sjukvård och fick
efter slutad kurs befordran till vpl under
befäl.
Realistisk utbildning, var det . Ja, samtli 
ga mannar fick pröva på att fungera i oli-

Kurserna för vpl befäl har numera, en
ligt System 70 , fått en förmånsbehandling
för att uppmuntra till fortsatt utbildning.

ka befattningar
karbiträde !

--e

från bårbärare till lä-

För flygvapenpojkarnas del har somma
ren, varit fylld av fina kw·smöjligheter.
En av sommarens FVRF-kurser,
en
grundkw's, har varit förlagd till Trossnäs
läger, ett par mil väster Karlstad. Tross
näs är en i milltära sammanhang historisk
plats, från 1834 till 1912 mötesplats för
Värmlands fältjägarkär , numera övnings
plats för Värmlands regemente. Dess chef
hade frikostigt ställt det moderniserade läg
ret till FVRF :s förfogande.
De 78 f!ygvapenpojkarna fick vid denna
grundkurs bl a lära sig militärt uppträ
dande, skjutning och orientering om luft
försvaret. De fick även viss undervisning
sjukvård.

* * *
För fjärde året i följd ordnades vid F5 en
kurs för flygvapenpojkar, en grundkurs
som även omfattade luftbevakningstjänst.
Kursen, som samlat 51 FVFR-ungdomar,
tycks bll mer och mer populär för vart år
som går
•

HÄLSINGEJUBEL
Hälsinge flygflottilj, FIS, firade sitt 25-års
jubileum i dagaITla två den 6---7 juni.
Kvartssekeljubileet s ammanföll med svens
ka flaggans dag. och det föl! sig naturligt
för den något äldre Söderhamns stad 
som i år firar sitt 350-årsjubileum - att
flaggdagsfestligheterna firades på FIS. Ge
neralen Stig Synnergren, öB från 1 okto
ber, högtidstalade före flaggutdelningen.
Flygdagen den 7 jtmi, en söndag, gynna
des av strålande väder, med sol och lagom
stark vind. Mest publikknipande blev kan
ske de Karl XII-karoliner som landsattes
från två Vertol-helikoptrar, autentiskt ut
rustade med musköter och pikar. Karoli
nerna - från plutonchefsskolan på 114 i
Gävle genomförde sina exercis- och
stridsmoment med bravur till musik av
militärmusikkåren från Falun.
Knappt hade Carolus Rex förklingat och
sista piken förs vunnit förrän den moderna
tiden blixtrade in på arenan i form av
flygvapeniörband . I detta ingick SK 60 från
F5, J 35 från FI6 och slutligen nyheten
framför andra 37 Viggen från försökscen
tt·alen.
Det nästan timslånga programmet genom
fördes med precision och elegans. Att Vig
gen tilldrog sig extra stort intresse är na
turligt: dels var den ny för FI5-publiken,
dels har den imponerande prestanda och
sist men inte minst är den nästa flygplan
typ på FIS. Och så kan den backa på mar
ken!

PILOT I KANOT
Paddling ger styrka och kondition. Det be
tyder frisk luft, inget buller och inga bil
eller jetplansavga.ser. Det är härlig motion
i lugnt tempo. och billig. En rofylld li ten
resa i kanot på sjösystemen sydväst Arjäng
i Värmland vore ett utmärkt alternativ till
säkerhetsmaterielövningarna tyckte 1. div
på F3.
I månadsskiftet jtmi-juli gav sig därför
tolv förväntansfyllda
piloter upp till Ar
jäng och hyrde sex
kanoter. Efter en kor
tal'e orientering om
farkosterna anträddes
färden . De första tim
marna blev smått farofyllda. Plaskanade och
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Karolinerna från 114 I Gävle stormar fram på banan . ..

För att den mångtusenhövdade publiken
skulle få vila sina öron ett tag fortsatte
uppvisningen med bl a fallskärmshopp. Det
ta utfördes av löjtnant Thorkel Seth från
Fa llskärmsjägarskolan. Han är f ö son till
förste flottiljchefen på FIS, som givetvis
sa tt på hedersläktaren . I perfekt precision
landade löj tnant Seth mitt framför denna,
efter att ha hoppat från 3.000 m och i fritt
fall ner till 600 m. Ett bravurnummer!
D ramatiken i skeendet fortsatte så med
ett väl illustrerat invasionsförsök från luf
ten. Det avvärjdes med brio av tio rotar
"egna" A 32 :or - hela försöket och avvär
jandet var över på en kvart. Imponerande!

skvättande försökte piloterna hålla styr på
kanoterna, som till att börja med slingra
de sig som maskar genom de lugna vatt

nen .. .
Dagsetapperna hade satts till 20-25 km.
Kan synas något korta, men då vädrets
makter tmderhöll resan med regn och hård
blåst blev det en rätt ansträngande kanot
färd. Som natthärbärgen anvä ndes inte
tält; bästa skyddet för regnet var de upp
och nervända kanoterna!
Efter en veckas paddling genom en na
tur, som bjöd på verkligt tjusiga synupple 
velser, styrde divisionen in i Arjängs hamn.
som sig bör i prydlig långflankformering.
Det var med saknad piloterna lä mnade
ifrån sig kanoterna, som de nu verkligen
hunnit bli "du" med.

CA
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Flygdagarna besöktes av ca 13.000 beta
lande, som bör ha fått sitt lystmäte. Syftet
med flygdagarna, att sprida försvarsupplys
ning och stärka samhörighetskänslan mel
lan FIS och bygden hade nåtts.

* * *
På dagen 25 år efter det Hälsinge flyg
flottilj kom till invigdes den 1 juli en min
nessten på flottiljområd et. Stenen är en
klippa som reser sig över den omgivand~
terrängen. Stenen omgärdas aven bastant
kätting som skänkts till flottiljen av indu
strier i bygden.
•

A lveskog

B17 BLIR VETERAN
Den 5 maj i år fick Kongelig Dan sk Aero
klub som gåva från Sverige en SAAB BI7.
Planet överlämnades av svenske flygva
penchefen generallöjtnant Stig Noren på
dagen 25 år efter den dag då danska flyg
vapnet enligt planerna skulle ha fått 15
SAAB BI7C. Överlämnandet skedde på
Egeskov s lott, för att där införliva BI7 j
veteranmuseets samlingar.
Kongelig Dan sk Aeroklubs president, gre
ve Flemming af Rosenborg, mottog den
gamla störtbombaren. Ett antal piloter, som
för 25 år sedan stod startberedda i Sverige
att flyga BI7-plan en till Danmark, var
även vid överlämnandet.
•

CA
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Text: F d FN-ambassadören SVERKER ÅSTRöM

Det betyder också att vå rt stöd fö r FN
inte får bli en överskattning av FN :s möj
ligheter. Då ger vi s jälva näring till be
svikelse.
Det betyder slutligen att den besvikelse
och den förtvivlan som vi alla känner över
att FN inte kan göra mera för freden inte
bör leda till att man kastar bort verkty
get och kasserar maskinen utan till att man
ökar sina ansträngningar att förmå rege
ringarna att ta sitt medlemskap i FN på
allvar.

FN
och

freden

NYTT SYNSÄTT KRÄVS

* tion
* Målet
för FN:s verksamhet är att "rädda kommande genera
undan krigets gissel". När stadgan undertecknades för 25 år
sedan , pågick fortfarande andra världskriget. De som då var sam
lade i San Francisco såg som sin främsta uppgift att försöka en
gång för alla få slut på dödandet och förstörelsen.
Ingen
av dem visste att det krig de dittills upplevt bara var en barnlek
mol den världskatastrof som ett nytt kommande storkrig skulle

*
* **

innebära.

E KÄNDE INTE TILL existen
sen av det fruktansvärda vapen
som bara några mänader senare
i ett slag skulle döda 70.000
människor i Hirosh ima. Kärn
vapen ökar tusenfalt krigets li
danden. D e ökar också tusenfalt angelä
genheten a tt säkra freden. Internationellt
samarbe te för freden har blivit en fråga
om att överleva.
Hill" stadgan h ade sett ut om den vet
skapen hade funnits i San F ranci sco. kan
ingen veta. Men man vågar gissa att fol
ken hade krävt mycket starkare ga rantier
för f red en än vad F N - stadgan kom att
innehå lla .
Ger FN -stadgan över huvud taget några
garantier för freden? Hindrade den kriget
i N igeria? Har den fått vapnen att tystna
i Mellersta östern? Har den fått den blo
diga tragedin i Indokina att upphöra? Har
den stoppat det vanvett som de ökade stor
maktsrustningarna utgör?

D

Frågorna ställs med ångest. Man
känner sig hjälplös inför Udandet
och man bävar inför faran av ett
kärnvapenkrig. Vad kan FN ut
rätta?

FN:s BYGGSTENAR
För att få ett realistiskt svar på frågorna
rrillste man göra klart för sig vilka bygg
stenar som FN:s grundare hade till sitt
förfogande och vilken den internationella
miljÖ var som bygget skulle passas in i.
Man kan säga att stadgan har två be
stiindsdelar. Den ena är en serie förh å ll
ningsregler för staternas handlande. en rad
uppmaningar

och

förmaningar

Ull

rege

ringarna att bete sig på ett v isst sätt och
att und vika vissa åtgärder. Stadgan är en
moralkodex. om man så vill. Men de t är
ingenting att fn ysa åt. Stadgan är byggd
på år hundradens bittra historiska erfaren
heter. Den säger klart ut vad som krävs i
politiskt handlande för att freden skall
säkras.
Dess giltighet blir inte mindre av att
reglerna ofta bryts så öppet och så brutalt.

ALLA HAR ANSVAR
Den andra

22

beståndsdelen är

en

rad

in

ternationella insti tutioner, främ st bland
dem generalförsamlingen och säkerhetsrå 
det. FN -organ finns alltså tillgängliga och
kan när som helst funger a. Men de är
verktyg, maskiner. De kräver för att bli
nyttiga att medlemsstaterna begagnar sig
av dem .

FN -s tadgan innehåller inga regler som
automatiskt leder till att en konflikt under
uppsegling förhindras. att en krigisk för
veckling stoppas eller att en angripare
f örs inför rätta och döms.
Det betyder att det ytterst är de
enskilda medlemmarna själva, de
suveräna likställda staterna. som
avgör vad FN:s insatser skall bli.
De har alla ett ansvar. Jag skulle
vilja säga att vi alla har ett ansvar
att fÖlja de förhåliningsregler som
stadgan uppställer och att utnyttja
FN:s institutioner för att skydda
freden.

•

För att FN verkligen ska klmna uträtta
någonting fordras nya synsätt och nya
attityder. Folken milste bli medvetna om
det ökade ömsesidiga beroendet i krig och
fred. De milste utnyttja sin nationella su 
veränitet, och kanske även ge upp en del
av den, för att skapa nödvändiga inter
nationella organ.
De nationella institutionerna bygger på
den historiskt vuxna solidariteten och lo
jaliteten mellan alla medborgare i visst
land. Vi vet hill" stark nationalismen är
och till v ilka heroiska uppoffringar den
gör människorna beredda. Folken i Tjec
koslovakien och i Vietnam ger oss vart på
sitt sätt dagLiga exempel.
På samma sätt kan de internationella
institutionerna bara f å grogrund och växt
kraft genom en ökande internationell soli
daritet och lojalitet.

OCH VI SVENSKAR?
Ni frågar kanske: ställs det några krav
på just oss svenskar?
Ja. det gör det. Om vi anser oss upp
lysta, bör vi v ara de första att inse att det
nationella intresset nu i allt högre grad
sammanfaller med det internationella in
tresset. Om vi anser oss ha det bra, bör vi
veta att det i längden inte gilr att vara en
vä lfärd sö i f a ttig doms havet. Om vi anser
oss fredliga . så måste vi aktivt verka för
utjämning och försoning. Av de förstån
diga och fred ssinnade krävs det mest.
FN är inget fullkomligt instrument .
Men det har bevisat sitt vä rde un
der de gångna åren, Och något an
nat och bättre instrument har vi
inte.

Generalsekreterare U Thant mottar ett dokument angående svenskt eko
nomiskt bistånd av dåvarande svenske FN-ambassadören Sverker Aslröm .

•

Den 23 september 1961 beslöt svenska regeringen
ställa en mindre grupp jaktflygplan, typ J 29, till FN:s för
fogande i Kongo. FN-ledningen hade nämligen, med an
ledning av det spända läget i Kongo, riktat en begäran
till vissa medlemsstater, däribland Sve~ige, att skynd
samt ställa flygstridskrafter till förfogande. Härigenom
skulle militär balans åstadkommas och utsikterna till posi
tiva resultat ljusna. Den primära uppgift som ställdes på
FN:s stridsflyg var "att skydda FN:s flygtransporter".
Nu agerade det svenska flygvapnet snabbt. I den lång
samt lättande dimman på morgonen den 30 september
dånade fem beprövade J 29:or i väg över startbanan på
F10 i Ängelholm och försvann söderut. Fem dagar senare,
den 4 oktober, dök de fram ur molnen över N'Djili Airport
vid LeopoldviIIe efter en förflyttningsflygning på mer än
12.000 km via Egypten och Etiopien.
Därmed inleddes en unik episod i det svenska flyg
vapnets historia, den om F22.
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Överste Sven Lampell, sedan 1965 chef för F15 vid Söder
hamn, var chef för den svenska delen av FN:s operativa
flygstyrkor i Kongo under Kongo-krisens allvarligaste ske
de 1961-63. Han berättar här initierat om vad som hände,
ett innehållsrikt, lärorikt och högintressant blad i svensk
flyghistoria.
Genom tillmötesgående från Allhems Förlag återger vi
här de väsentliga avsnitten ur artikeln "Svenskt stridsflyg
i Kongo", som publicerats i den förnämliga publikationen
"Ett år i luften".

F22

i FN:s tjänst

-

AT oss FöRST teckna en
allmän politisk och mili
tärpolitisk bakgrund till
det händelseförlopp, SOm
ledde till FN -ingripande t
i Kongo,
I september år 1961 bröt de första
allvarliga stridigheterna mellan FN
styrkor och det katangesiska gen
darmeriet
ut.
Utbrytarprovinsen
Katanga under sin ledare Mo'ise
Tshombe litade i hög grad till detta
i sitt uppror mot den kongOlesiska
centralregeringen.
Den direkta orsaken tiU stridig
heterna var det av FN igångsatta,
i huvudsak misslyckade försöket att
gripa och förpassa de vita s.k. lego
knektar
som
var
ryggraden
Tshombes arm e. Denna FN-åtgärd
hade emellertid föregåtts av e tt
nära nog årslångt tillstånd av bräk,
intermezzon och mindre stridigheter,
FN var aldrig välkommet i Ka
tanga.

L

Av överlIte SVEN LAMPELL 

DEN FLYGMILITÄRA BAKGRUNDEN
var i huvudsak denna.
P å begäran av den vita befolkningen j
den lilla staden JadotviUe, etl 80-tal km
norr om Elizabethville, hade FN där för
lagt ett kompani ur en irländsk kontingent.
De vita sade sig hysa stor oro för sin sä
kerhet. Det irländska kompaniet isolera
des effektlvt av katangeserna, och tving
ades snabbt ge upp kampe n, En undsätt
ningsstyrka från ElizabethviUe stoppades
totalt,
Huvuddelen av "äran" för denna ak
tion tillföll det katangesiska stridsflyget.
Delta bestod aven, säger en, Fouga Ma
gister, ett franskt tvåsitsigt jetskolplan
med två kulsprutor, lätta bomber och ra
keter.
Ett klassiskt exempel på vad som kan
åstadkommas om luftrwnmet behärskas
oinskränkt, om än med små medel, av den
ena stridande parten. D et var genom det
katangesiska stridsflygets insats, som det
flygoperativa elementet fördes in i bilden.

"Polisaktionen " övergick därmed till mi
litär aktion för FN;s del.
Med hjälp av detta enda jetplan och
ett tiotal andra lätta propellerplan spred
det katangesiska flyget skräck c ch panik
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.. kring sig.
sanningens namn skall sägas
att den materiella skadeverkan som åstad
koms inte var särskilt omfattande.

Den 23 september kom så den svenska
regeringens beslut om att ställa en grupp
J 29 :01' till förfogande.

PSYKOLOGISKT ÖVERTAG

DEN SVENSKA FL VGINSATSEr-J

Den allt överskuggande betydelsen
av flyginsatserna låg emellertid på
det psykologiska planet: genom att
operera med detta enda lilla jetplan
hade katangeserna tillskansat sig ett
klart överta.g. Den militära FN -led
ningen insåg därför omedelbart att
dess trupper i Kongo maste tillJöras
stöd av eget stridsflyg. Den rådan
de obalansen i flygoperativt hän
seende måste utjämnas. Så länge
Tshombe ensam satt med denna
trumf på hand hade han ett mili
tärt övertag som gj ord e honom obe
nägen till eftergifter gen temot FN i
det allt kärvare politiska klimatet.

Här skall nu, i starkt sammandrag, skild
ras huvuddragen i den svenska flyginsat
sen i Kongo från oktober 1961 till sep
tember 1963.
Blott några dagar efter ankomsten till
Leopold ville
ombaserades
den
svenska
gruppen till Luluaboul'g i Kasai-provinsen.
Man var angelägen att så snart som möj
ligt visa FN-flygets möjligheter inför
Tshombe. Förutom den svensk~ gruppen
fanns i Kongo en grupp F-86 fl','m etiopiska
flygvapnet och en grupp indiska Canber
ras. Av denna heterogena samling orga
niserades en FN:s jaktflottilj. De etiopiska
och indiska förbanden blev dock t v kvar
i Leopoldville.
Omedelbart efter ankomsten till Lulua
bourg gick den lilla svenska styrkan till
verket med handfast beslutsamhet. Den
idylliska flygplatsen, som legat [ör fäfot
drygt ett år och var tämligen förfallen
gjordes snabbt om till ett krigsflygiält av
svensk modell. Ortsbornas tilltro till svens
karnas allmänna sinnesbeskaffenhet fick
i börj an en svår knäck när de såg hur
svenskarna, drypande av svett och ibland
under kärnfulla utrop, omedelbart baxade
ut flygplanen i bushen rW1t fältet och
gömde dem bland träd, buskar och hlLS.
Tshombes Fouga skulle få leta länge
innan den fann några mål att anfalla.

FN-ledningens åtgärd blev därför, som
nämnts, en begäran till vissa medlemssta
ter, däribland Sverige, att skyndsamt ställa
flygstrid.skrafter till förfogande. Härigenom
skulle balans åstadkommas i militärt av
seende, och utsikterna till positiva poli
tiska resultat ljusna. Den primära ope
rativa uppgiften var, som sagt, att "skydda
FN:s flygtransporter".

HAMMARSKJÖLDS DÖD.
Det var medan dessa förhandlingar på
gick som FN:s generalsekreterare, svensken
Dag Hammarskjöld, företog sin resa till
Katanga för att försöka komma till en
lösning genom direkta samtal med Tshom
be. Det tragiska haveriet vid N'Dola av
bröt brutalt ett händelseförlopp som kan
ske kwmat länka utvecklingen i helt andra
och lyckligare banor. Allt hopp om en god
artad lösning av konflikten försvann.
Tragedin vid N'Dola den 17 september
satte fart på förhandlingarna om flyg
stridskrafter till Kongo. Det stod klart föl'
varje insiktsfull bedömare att Hammar
skjölds död i väsentlig grad försämrat möj
ligheterna till en fredlig lösning. Nya
bittra strider förestod. utan eget strids
flyg kW1de FN -truppernas läge i Katanga
lätt bli ohållbart, helt beroende som de
var av underhåll fra n luften.
•

STADENS STOLTHET
Tveksamheten beträffande svenskarna för
byttes snabbt i beW1dran och vänskap.
F22, den förbandsbeteckning som tilldelats
gruppen före avresan, blev snart stadens
och bygdens stolthet.
Personalens energi, initiativkraft och
uppfinningsrikedom sattes från första stW1d
på svilra prov. Si'! gott som allt som räk
nas till tjänstens och till livets nödtorft
saknades. Men allt "fixades" så småningom.
Då navigeringshjälpmedlen vid basen, en
långvågsfyr, radio och pejl, var synnerligen
bristfälliga och endast fungerade spora
diskt, begärdes en transportabel radarsta

Flygdag i Kongo den 27 oktober 1961. En kvartett svenska J 29·förare
efter en imponerande uppvisning Inför bl a president Kasavubu. Fr v: Mj
Nanneson, It Nordberg, övl Everstål och f j Björklund.
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Overläggning
i
högkvarteret
1961. Fr v: Deputy Air Com
mander/öv
Bengt
Rosenlus,

tion med radio, pejl och eget kraftaggre
gat från Sverige. Denna kom snabbt, mon
terades på rekordtid och fick genom per
sonalens händighet i förening med fördel
aktiga uppstälInings- och terrängiörhål
landen långt bätire prestanda än hemma.
Det enda bekymret var att termiter om
gående satte i sig det till stationen hö
rande trägolvet ... I ett senare skede skul
le ytterligare en av dessa äldre stationer
tillföras den svenska flyggruppen.

"GRÄNSKRIGET" BÖRJAR
En kvalmig söndagseftermiddag, nästan en
månad efter starten från Sverige, förbyt
tes illusionerna i brutal verklighet. I F22:s
krigsdagbok st"r följande att läsa:
29/10 1961.
Lugn och behaglig söndag till kl 16.00,
då det meddelas att ett fpl skjutits ned
vid gränsen till Katanga. Fem vita män
hade omkommit.
Några direktiv från Leopoldville går ej
att erhålla.
Flygplanen laddas enligt direktiv.
Flygplanen sprids mera.
Under kvällen omöjligt att få klarhet
läget.
Följ ande beredskap beslu tas gälla vid
gryningen kl 5.30:
En rote 30 minuter, en rote en timme.
Beredskapshöjningen genomfördes på två
och en kvarts timme.

KONGOLESISK KATASTROF
För
den
kongolesiska centralregeringen
stod det tidigt klart att en katastrof skul
le bli följden om det katangesiska flyget
ostört fick fortsätta sin verksamhet. Efter
som Centralregeringen ej di..sponerade nå
got eget stridsflyg var man tVW1gen att
ånyo ta upp förhandlingarna med FN om
militär hjälp för att kW1na föra en påbör
jad militäl'operation till ett lyckligt slut.
Utan hjälp av FN skulle centralregering
en kväsa Katanga, utbl'ytarprovinsen. Man
angrep på två fronter, och begärde nu att
FN:s jaktflyg skulle ingripa och sätta stopp
för katangesernas framfart.
För FN-ledningen var det av poli
tiska skäl lika omöjligt som tidi
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säga strax utanför egen gräns, med
uträtta något för att stoppa det katange
bara några minuters flygtid till eget om
siska flyget.
råde, och därmed säkerheten.
Flygoperativa avdeiningen lyckades allt
Till bilden hörde också, att i det väl
så kläcka en plan som frän renodlat flyg
diga väglösa Kongo är trafiken med små
operativ synpunkt var rent nonsens.
lätta flygplan, för transport av gods och
Från psykologisk synpunkt - och psykolo
folk, mycket livlig. BI a är det vanligt att
gisk krigföring spelade en stor roll i denna
de större missionsstationerna, av vilka det
besynnerliga situation - var planen däre
finns mänga, har ett eget litet flygfält och
mot synnerligen ändamålsenlig. Detta var
ett eget litet flygplan. Så var fallet även
också från början hela avsikten!
inom de av striderna berörda områdena.
Det tillkom m a o ett svårt identifierings
KRIGSLISTEN GICK HEM
problem.
Sanunanfatiningsvis kan man efteråt kon
Med dessa förutsättningar utarbeta
statera att krigslisten gick hem. De katan
des följande plan. "Luftbevakning"
gesiska flygoperationerna upphörde i hu
ordnades med två C-47:or (dvs DC-3
vudsak, och de egna truppernas stridsmoral
i militär version) som patrullerade
stärktes av anblicken och tjutet när de
längs den 300 km Iblnga frontlinjen
svenska "tunnorna", omväxlande med in
från gryning tiII skymning. Då det
diska Canberras, på låg höjd vrålade fram
tog dessa flygplan drygt en och en
tätt över deras huvuden.
halv timme att flyga mellan de ak
Den
hårda
beredskapstjänsten
med
tuella vändpunkterna förstår man
många "utryckningar" och långa patrulle
vilka luckor som fanns i denna
ringsuppdrag tärde hårt på den svenska
"luftbevaIming".
personalen och materielen. Efter en tid
kunde förstärkning ordnas i form av två
indiska Canberras, som också baserades i
"SKUGGNING" MED J 29
Luluabourg. För de etiopiska F 86-orna
För jaktflygplanens del utarbetades ett
var emellertid banan för kort, och de
system med hög beredskap på basen och,
tvingades till overksamhet i Leopoldville.
efter larm, patrullering längs gränsen sam
Trots detta "fIygunderstäd" kunde
tidigt med C-47 :orna. Radioförbindelse upp
emellertid den för regeringstrup
rättades från de patrullerande C-47:orna
perna, dvs den kongolesiska natio
till basen så att de, om de upptäckte något
nalarmen, katastrofala utvecklingen
misstänkt, kunde initiera start av något
inte hejdas. Efter fjorton dagar var
flygplan i beredskap på basen. När jakten
nederlaget ett faktum. För FN
var i luften leddes den per radio av C-47:
flyget var "gränskriget" ett avslu
an, som förutsattes "skugga" det fientliga
tat kapitel, och man återgick till
flygplanet.
normal verksamhet.
Då det tog 20 min för jaktflygplanen att
nå fram tiII gränsonu'ådet, inser man lätt
att sannolikheten för kontakt inte var
OLUST OCH ORO
särskilt stor. "Bytet" hade haft nära nog
Senare delen av november 1961 förflöt i
en halvtimme på sig att försvinna
sä
stort sett lugnt. Den behagliga tillvaron
kerhet ...
före "gränskriget" skulle dock aldrig åter
komma. Centralregeringens anfall mot Ka
Med hänsyn till svårigheterna i fråga
tanga hade satt vissa krafter i rörelse, och
om identifiering av flygplan inom det ak
situationen i stort präglades alltmer av
tuella området fanns ytterligare ett viktigt
olust och oro.
förbehåll för jaktens ingripande med va
Mer eller mindre illavarslande intermez
penmakt. Endast sådana främmande flyg
zon bröt även svenskarnas vardagstiIIvaro.
plan som kunde iakttas utföra våldshand
Exempel på ett sådant var den djupt tra
ling fick anfallas. Detta minskade natur
giska händeisen i Kindu i nordöstra Kongo,
ligtvis de redan förut så gott som obe
där elva italienska FN-flygare, besättning- ~
fintliga möjligheterna att verkligen kunna
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FN:s platschef Sture Linner, övl
Arne Uggla och övl Harald
Folke.
iii

gare att villfara denna begäran.
Nödropen från den vacklande kon
golesiska nationalarmen, utspridd i
den ångande bushen, utan under
håll och med reträtten avskuren,
blev allt högre. Förhållandet mel
lan Centralregeringen och FN -led
ningen försämrades i takt härmed.
Man var nu på väg mot en
krissituation.

allvarlig

OCKsA EN DRÖMUPPGIFT!
Inför hotet att samarbetet mellan Central
regeringen och FN -ledningen skulle kom
mat att bryta samman om ej någon form
av militart stöd medgavs, fick slutligen
den lilla operationsavdeiningen i FN:s flyg
högkvarter order att på kortast möj liga tid
utarbeta en plan för hur flygunderstöd
skulle ges åt regeringstrupperna.
Med ordern följde det viktiga förbehål
let att det med katangeserna ingångna
vapenstiIleständsavtalet ej fick kränkas.
En plan således för hur en motståndare
skulle anfallas utan att ett med samma
motst~ndare avtalat vapenstillestånd bryts.
I sanning en drömuppgift för en ope

., Bevakningspersonal (ur "de gröna baskrarna") avnjuter svensk jetmusik.
Orkester: J 29. Dirigent: F22.

ratör!

Vapenstilleståndet innebar för flygstrids
krafternas del i korthet att all flygning
med krigsflygplan över motpartens område
var bannlyst. Skulle man påträffa flyg från
motståndarsidan inom sitt respektive områ
de hade avtalet kränkts, och den förför
delade parten ägde rä tt att ingripa.
I detta fall var det från flygoperativ
synpunkt lämpligaste sättet, det att an
falla de katangesiska flygbaserna, således
av politiska orsaker uteslutet. FN kunde
inte vara den part som aktivt bröt stille
ståndet. Återstod alltså möjligheten att in
gripa mot katangesiskt flyg när det över
skred gränsen till Kasai-provinsen.

LUFTEiEVA t<NIN G OBE FINTLIG
Nu måste man hålla i minnet att någon
luftbevakning, som kunde rapportera detta,
inte existerade. Dessutom var avståndet i
flygtid räknat från närmaste bas för FN
flyget, Luluabourg, till det område där
Katanga-flyget opererade, ca 20 min. Det

foto: FN
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Kriget i Katanga , januari 1963. En förstö~d bro" över floden Karwezl , på
vägen mellan Jadotville och Kolwezl . Lägg marke till den provisoriska
bron, byggd på gamla bensinfat.

.. ar på två Italienska transportflygplan, mör
dades under bestialiska former.

Redan i mitten av no vember, san1 
tidigt med "gränskrige ts" slut, stod
det klart för FN-ledningen att en
ny väpnad konflikt i Elizabethville
sannolikt Inte kunde undvikas. Man
var fast besluten att utnyttja det
nytillkomna stridsflyget och med en
gång göra slut på katangesernas
flygoperaliv a övertag . En bedömning
av läget ur flygope rativ synvinke l
och en plan för hur flyg stridskraf
terna sk ulle sättas in förelåg också
i god tid.

BLODIGT ALLVAR
Den 5 december 1961 kallades alla f1yg
förbandscheferna och deras när maste män
till flyghögkvarteret I Leopoldville för att
få del av planen. Denna gång var det. i
motsats till "gränskriget", blodigt allvar.
Pl anen omfattade som för st a huvudpun kt
utslagning av det katangesiska stridsflyget
genom attack mot dess huvudbaser Kolwezj
och Jadotville . FN :s "flygvapen" i Kongo
omfattade nu totalt femton stridsflygplan,
varav fem svenska J 29, sex indisk a Can
berras och fyra etiopiska F-86.
Uppgift nr 1 löstes i huvudsak redan
dagen därpå, den 6 december.
En bild av företagets svårighetsgrad får
man bäst genom att omsätta de aktuella
flygsträckorna pa en karta över Sverige.
Start således I Luluabourg, flygning över
Kamina en orru'ingad FN-bas mitt i
"fiendeland " till mälomriidet, flygning
på lägsta höjd inom målomradet under ca
tio minuter, därefter stigning och åter
flygning till Kamina.

REKORDsvART UPPDRAG
Detta motsvarar start frä n Barkarby vid
Stockholm, fl ygning via östersund till Lu
leå, anfall där samt återgång och landn ing
östersund . Detta u tan ringaste k unskap om
•

Sve nsk radarstation "inbyggd" i en termit
stack vid Elizabethville, nära flygfältet.
Stationen överfördes senare till Kamina 
basen, och visade sig hela tiden ovärder
lig.

~~~~~~~~~
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vädret (vädertjänst existerade inte ) med
flygning till 80 procent av sträckan över
fientligt område, med en otillfö rl itlig lång
vågsfyr på Kamina med räckv idd i bästa
falt ± 150 km som enda navigeringshjälp
medel.
Operationen innebar vidare omb asering
till en så gott som helt okänd ny bas,
Kamina-basen . Endast n ågra av cheferna
vid flyg- och markstyrkan hade på grund
av stilleståndsavlalets bestammelser tidi 
gare kunnat besöka basen med transport
flygplan för en kort rekog noscering.
Genom svenskt och övrigt FN-flygs
insatser de två första daga rna slogs
det katangesisk a flyget helt ut, d är 
ibland den fruktade "Fougan". En
dast ett enda litet fl ygplan, en
Do-27, undgick förstörelse och lyc
kades I skydd av de t d å liga vädret
första dagen ta sig över till R.ho
desia_
Som tidigare nämnts saknade FN -flyget
den viktiga kom ponent i det flygoperativa
systemet som flygspaningen utgör. Anfal
len mot katangaflyget hade därför mast
utföras med ledning av b ristfälligt under
lag, ej helle r kunde resultatet efteråt ve
rifieras.
Det kunde därför inte uteslutas att ka
tangeserna lyckats rädda en del av sitt
flyg och att T sh ombes flyg, trots den stän
diga övervakningen, skulle kunna komma
med en obeh agli g överraskning. Flygskyd 
det till FN:s transportf lyg kunde därför
inte eftersättas.

BETUNGANDE SKYDDSUPPGIFT
Denna skyddsuppgift. punkt nummer två i
den operativa planläggningen , skulle kom
ma att bli synnerligen omfattande och
krä va hu vuddelen av FN -flygets kapacitet.
A tt så var fallet förstå r man lätt när
man summerar resultatet av transportfl y 
gets verksamhet. Under loppet av elva da
gar, tiden 5-16 december, ökades FN
truppernas numerär i Elizabethville från
ursprungligen 1.600 till 6.000 man med all
utrustn ing, tung såväl som lätt. Samtidigt
pågick hela tiden strid er, varför kravet på
kon tinue rligt underhå ll av alla slags för
nödenheter, inte minst ammunition och
fordonsdri vmedel. var mycket högt.
Alla skyddsuppdrag måste utföras med
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start och landning i Kamina , 450 km frän
skyddsobjektet. D etta komplicerade ope
rationen avsevärt, i all synnerhet som det
genast visade sig at! man för att lösa upp
giften m åste operera på lägsta hÖjd inom
"skyddsområdet", dvs Elizabethville med
omnejd.
H otet mot flygt ransporterna kom Inte
frän katangesiskt flyg - sådant fanns ju
inte - utan frän den marktrupp som om
ringade flygfältet och kunde beskjuta de
landande flygplanen hela senare delen av
inflygn ingen . Själva fältet Uig också under
eld, bl a från tunga granatkastare.

"STRAFING" OCH SAMVERKAN
Den tredje up pg iften för FN -flyge t, att
försvåra för katangeserna att tillföra för
stärkningar och underhåll, löstes i form av
s k strafing. Anfall utfördes mot tåg, en 
dast lokomotiven , i riktning mot och inom
ett visst relativt snävt område runt Eliza
bethville. Även militära fordonskolonner
angreps. A lla dessa uppdrag utfördes med
gott resultat.
Den fjärde uppgiften slutligen, direkt
samverkan med marktrupp, utfördes i be
gränsad omfattning. D en psykologiska in
verkan av stridsflyg gjorde sig än en gång
kraftigt märkbar. och det är ställt utom
allt tvivel att FN-truppernas låga förlust
siffror, et! dussi ntal stupade och ungefär
lika många sårade unde r nära tre veckors
h äftiga strider, till största delen kan till
skrivas FN-flygets "nedhållande" verkan.
Den 16 december var FN:s upp laddning
klar. Det uppehållande försvaret övergick
till offensiv och någon vecka senare var
det dags för ett nytt förhandlingsskede .
H e la staden Elizabethville och nejden om
kring var då i FN - tr uppe rnas händer. Det
stilleståndsavta l som ånyo träffade hölls
dock tämligen ensidig t, nämligen från FN:s
sida. Så sent som d e n 5 mars, två månader
efter stridern as officiella slut, fick en
svensk J 29 svåra skottskador unde r ett
spaningsuppdrag .

ETT ÄVENTYRLIGT LIV
De förhållanden under vilka den svenska
fl yggr uppen opererade hela det första halv
året var minst sagt äventyrliga. Flygning
skedde sålunda alltid till maximal räck
vidd. Alternativa flygplatser existerade ej
- man måste alltid tillbaka till startpla!

sen efter fullgjort uppdrag. Flygningar
som Innebar ombaserlng till annan plats
måste alltid beräknas enligt principen "point
of no retur n". I hela Kongo, fem och en
halv gånger större än hela Sverige, fanns
totalt nio "J 29-kapabla " flygfält, jämnt
fördelade över den väldiga ytan.
Mycket annat av det vi här hemma anse r
vara nödvändigt saknades också. Väder
tjän sten har redan nämn ts. Denna brist
Innebar en starkt oroande faktor. Vädret
karaktäriserades av de oerhört aktiva tro
piska ovädersfronter som kunde sträcka sig
tvärs över hela landet. Det gick ej att
komma runt, över eller under dessa fron
tel". Och att flyga gen om dem, något som
blev nöd vändigt vid några tillfällen, var på
grund av den oerhörda turbulensen ytterst
chansartat.
En annan svaghet var naviger ingshjälp
medlen. Om ej den svenska radarstatio
nen funnits hade a ll flygning utom fältets
synhåll varit ett vågspel, så oti llförlitliga
var de. Kartmaterialet var även undermå
ligt. Därtill kom att den kongolesiska land
skapsbilden är tämligen svårorienterad.
Terrängen är en enda obruten grön yta
utan egentliga orienteringsmärken. Det är
som att flyga över h av.

PSYKISK PRESS
Vissheten om vilken behandling som
väntade från den infödda befolk
ningens sida om man föll i dess
händer efter nödlandning eller fall
skärmshopp Innebar ytterligare en
stark psykisk press på den flygande
personalen . Därtill kom att sanno
likheten för att hitta någon som
uppsluka ts av den oändli ga bushen
föreföll minst sagt begränsad med
de hj ä lpmedel som stod till buds.
Även räddnlngs - och bärgningstjänsten
på baserna var det första tiden bristfällig.
Sålunda opererade den svenska j aktgrup
pen i en månads tid från Luluabourg, även
under "gränskriget", utan tillgång till
brand- och bärgnIngsfordon eller ambu
lans. Till KamInabasen kom räddningsfor
don först under senare delen av december.
Dessförinnan hade alla svenska och fler
talet övriga krigsflygplan kommit hem för
landning med skottskadol', en indisk navi
gatör dessutom svårt sårad.

F örst sedan kraven på förbättringar fått.
officiell karaktär genom de rapporter som
svenska flygvapnets utsända inspektörer
gav vid sin hemkomst kunde missförhål
landena småningom avhjälpas våren 1962.
Nu organiserades vädertjänst på de vik
tigaste baserna, räddningsfordon anskaffa
des, tillförlitliga radioförbindelser och na
vigeringshjälpmedel likas'i. Den flygande
personalen utrustades med " Dianasändare"
och i ett transportflygplan installerades den
till räddnin gssystemet hörande mottagaren.
Detta ökade avsevärt möjligheten att snabbt
lokalisera en nödställd.
Den påfrestning som flygningen i Kongo
i sig själv innebar, med den pressande
värmen i förening med de olustiga utsik
terna om vad som kunde hända om man
föll i katangesernas händer skulle dock bli
bestående.

PROBLEM NR 1 -

BRÄNSLET

Även i opera tivt hänseende var det efter
decemberstridernas slut dags att göra en
summering . I fråga om underhållstjänsten
var bränsleförsörjningen det allt överskug
gande problemet.
Under en av de första dagarna av de
cemberkrisen förbrukade FN: s jetflyg på
Kamina ca 100.000 liter jetbränsle. Medel
talet för hela decemberoperationen låg på
50.000 liter per flygdag . Alll bränsle måste
flygtransporteras och lag ras i fat om 200
liter! Man förstår lätt de stora svårigheter
som uppstod i prioriteringshänseende med
hänsyn till totala behovet av flygtranspor
ter och den begränsade tillgången på trans
portflygplan.
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Inspektion i februari 1962 av dåvarande
flygstabschefen , generalmajor Stig Noren ,
nuvarande CFV. Hans fyrmotoriga DC-6:a
eskorterades av åtta J 29 :or, ur F22. Bilden
togs frän en S 29:a.
righeter betingade ett pris på dryga
6 lu: per liter ! Kriget i Kongo var
besynnerligt i många avseenden
men i fråga om ekonomi liknad e det
alla andra.

Lastkapaciteten begränsades också i hög
grad av att transportflygplanen på grund
av de stora avstånden måste flyga med
fulla bränsleförråd föl' egen del. En C-47
kunde sålunda frakta 8-10 fat, en C-46
"Curtiss" max 20, dvs 2.0UO respektive
4.000 liter. Eftersom mörkerflygning ej var
möjlig - fältbelysntng saknades och navi
geringshjälpmedlen var osäkra tvinga
des man stå på marken halva dygnet.

SEX KRONOR PER LITER!
Förutom de rent operativa proble
men kan som ett kuriosum nämnas
att jetbränslet p g a alla dessa sva-
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Tillförseln av reservdelar till flygmate
rielen var för den svenska gruppens vid
kommande föredömligt organiserad. Tack
vare detta och den tekniska personalens
skicklighet och uthållighet kom J 29 :ornas
tjänstbarhet, trots skottskador, översyner
och nJtinreparationer, att ligga pil i medel
tal dryga 90 procent.
Denna siffra, uppseendeväckande även
under de lugnaste fredsförh ållanden, gäl
ler för hela den tvååriga vistelsen i
Kongo. Vare nog sagt att den väckte rätt
mä tig beundran.
I fråga om sättet att utnyttja flyg stridS
krafterna hade likaså värdefulla erfaren
heter vunnits. Redan i och med att FN :s
stridsflyg började organiseras i Kongo
framhölls frän de för planläggningen an
svariga att avsaknaden i fråga om spa
ningsflyg sannolikt skulle hämma möjlig
heterna att utnyttja stridsflygplanen. Dessa
farhågor hade till fullo besannats.

ORON BESTÄENDE
Våren och sommaren 1962 skulle bli täm
ligen fattiga på dramatiska händelser av
större format . Helt saknades de dock inte.
Läget i Kongo var , trots Tshombes utfäs
telser, på det hela taget oro ligt. Samman
stötningar ägde ideligen rum i gränsom
rå dena , och det politiska räv- och ränk spe 
le t inom och utom Kongo blomstrade som
aldrig förr.
För den svenska flyggruppens del bestod
tillvaron mestadels i omväxlande lugna pe 
riod er och tider av beredskap, spanings
och "demonstrationsuppdrag". Under som
marmånaderna återgick både de indiska och
etiopiska flyggrupperna till sina hemlän
der: den lilla sven ska gruppen blev en
sam kvar. Trots denna inskränkning var
FN-ledningen av ekonomiska skäl tvungen ..
•

Krigets ansiKte. Jadotvllle 20 januari 1963. Flygplan Irån den katangesiska
utbrytarstaten som lörstörts under krigsoperationerna .
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att tidvis hårt begränsa flygtidsuttaget med
jaktflygplanen. Detta var natu r ligtvis inte
popu lärt, men gav å andra sidan tilliäIle
för många av de svenska pojkarna att se
sig om i Kongo och Afrika.
Sommarmånaderna rann emellertid snabbt
i väg. Vid hori so nten började väld iga svar
ta åslunoln torna upp sig och markera att
hösten nalkades . De skulle även förebåda
ett bistrare klimat i politiskt hän seende,
I oktober 1962 tröttnade slutligen FN och
beslöt om ekonomiska sanktioner mot Ka
tanga för att äntligen få T shombe alt ta
reson. Liknelsen med den tändande gnistan
har a ldrig varit mer befogad.

" DECEMBERKRISEN 1962"
Nu hände allting snabbt.
Från den flygoperativa ledningen påpe
kades de tidigare erfarenheterna av alla
slag. B risterna i rent flygtekniskt hänseen
de, främst rörande flygsäker hetstjänsten,
hade hj älpligt rättats till. Nu gällde det
även att vinna gehör för rent operativa
synpW1kter. D et lyckades. Sålunda förmild 
des FN -ledningen att snabbt utverka till 
försel av spaningsflyg . T vå svenska S 29
fraktades omgående till Kongo, med trans
porUlygplan.
Med spaningsf lygp lanen föl j de personal
och utrustning för foto - och laborator ie
tjänst. Pä häpnadsväckande kort tid lyc
kades man med hjälp av dessa två å ldriga
spaningsflygplan få belägg för vad som
verkllgen pågick i Katanga. Många av de
oroande rykten som varit
omlopp kW1de
nu besannas,
Det framgick t ex genast av flyg
fotografierna fran Kolwezi att det
katangesiska stridsflyget återupp
stått. Denna gäng var det mer re 
spektingivande. Från de i fråga om
skärpa och k larhet förstklassiga bil
dern a kunde utläsas, att mostända
ren nu disponerade e t t tiotal North
American Harvards ( = vår SK 16),
fyra -fem Vampires och ett antal
mindre flygplan. Dessutom hade
värn och andra skyddsanordningar
byggts på flygfälten.

YTTERLIGARE FYRA J 29
Det s tod n u klart att de fyra svenska
J 29 :orna inte ensarnma skulle kunna kla
ra av de uppglfter som väntade.
Med ledning av tidigare erfarenheter
bedömdes e n styrka om ett t j ugotal jakt
flygplan motsvara väntat beho v. F N -led 
ningen handlade i enlighet härmed . M an
begärde förstärkningar från flera lä.n
der. J akande svar inflöt från Iran , Filip
pinerna och - Sverige.
Den svenska förstärkningen bestod i yt 
terligare fyra J 29 :or. De flygtransporte
rades till Kongo i början av december,
monterades på rekordtid och stod klara för
insats omedelbart innan striderna bröt ut.
De iranska och filippinska kontingenterna
hann a ldrig fram.
Händelseförloppet i E UzabethviUe ut
vecklades enligt exakt samma mönster som
föregående år. Katangesernas provokatio
ner blev allt olidligare. Den 24 december
utsattes FN-trupp för regelrätt anfall 
utan att besvara elden . Samma dag sköts
en helikopter ned.
N ågra dagar sen are gick F N till aktion.
Utgångsläget var denna gång avsevärt
gynnsanunare än 1961. F N behärskade hela
s taden med omnejd, och styrkeförhållan 
dena var fördelaktiga,

SLA UT KATANGA-FLYGET!
Förstahandsuppgiften för de" svenska j akt
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Kamina-basen i lodbild från den 27 februari 1963. Kamina var bas för F22 liden
de ce mber 1961-1963. Lägg märke lill parall ell banorna , bäda av försvarlig längd .

gruppen var densamma som året förut, dvs
alt slå ut det katangesiska flyget på ba
serna . En sädan operation kan tyckas rim
ma illa med den frän FN -hå ll ständigt
hävdade tesen, alt våld ska ll tillgripas en
dast i sjä lvförsvar. Så är fallet om upp
draget på sikt utförs i syfte att förhindra
senare flyganfall mot egen marktrupp,
I den synnerligen intressanta miU tär 
teoretiska debatt som förts och väl alltid
konuner att föras rörande frågan om hur
FN ska ll använda sina miUtära styrkor är
det författaren angeläget f ramhå lla, att ett
sådant resonemang - att inte skjuta förr 
än jag bli r beskjuten - endast kan gälla
markstridskrafter. I den m å n F N avser
utnyttja flygstridskrafter mil ste ovillkor
liga flygoperativa grundsatser följas .
En sådan, kanske den viktigaste, är alt
gripa och behå lla initiativet. Detta nås
enklast genom att hind ra att motstånda 
ren någonsin kommer i luften, dv s alt slii
u t honom på baserna. Denna grW1dregel
måste anses ha gällt i synnerhet i Kongo
vid denna tid, d å j u alla andra medel ,
luftbevakning och stridsledning etc - för
att söka u pp fienden när denne väl var i
luften - helt saknad es.
D et finns också dokumenterade bevis
för alt ledningen för katangaflyget plane
rade en motsva rande operation , Här gä llde
det - som alltid i flygoperativa samman
hang - att konuna först och inte bli tagen
på sängen.

OCH SLAG!:T KOM ...
Den svenska gruppens personal fÖljde des
sa doktriner till punkt och pricka. P å
två dagar, den 29 och 30 december, utra 
derades det katanges iska flygvapne t genom
anIall mot flygplatserna i Kolwezi och
Jadotville. Jämförelsen med motsvarande
operation så gott som på dagen ett år tidi
gare gör sig själv.
T ill och med vädret var detsamma, dvs

Eftersom lä get i Katanga ännu ej stabi 
liserats bestod tjänsten, lik so m lUlder me l
lanperioden våren och sommaren 1962 i
stor utsträckning i beredskap, spani ngs
och "d emon strationsuppdrag ". I samband
härmed baserades rotar tidvis i Elizabeth
vi lle och Luluabourg. För att "visa FN
flaggan" även i övriga delar av det väldiga
Kongo var tillJällig basering även t ill andra
platser planerad . Denna "rotationsplan"
hann dock aldrig förverkligas.

REDUCERAD FLYGSTYRKA
Det allmänna läget i landet gick mot en
långsam men klar förbättring . Militär verk 
samhet av sådan art att flygstridskrafter
skulle behövas föreföll allt mer osanno 
lika . Samtidigt tärde FN:s militära enga
gemang i Kongo h årt pa organisationens
finan ser. Redan efter tre månaders tid var
det dags att u pplösa den vid det här laget
sammansvetsade och smidigt fu ngerande
internationella jaktflottiljen.
Iraner och filippiner ii tervände hem, och
den svenska gruppen skars ned till hälJ 
ten. Fyra J 29 :or - de bäda spaningsplanen
och två av jaktplanen - genomförde I slu
tet av april den länga förf ly ttningsflyg
ningen hem till Sverige. I motsats till ned
f lygningen f lög man nu längs Afrikas väst
kust.
För den återstclende lilla styrkan antog
tjänsten alltmer en rent fredsmässig ka 
raktär. Så, i augusti 1963, kom beslutet att
allt FN:s stridsflyg skulle upphöra. Det an
sågs bli alltför dyrba,-t att flyga hem även
de återstående planen.
•

S 29 :orna eskorterades alltid aven eller två J 29.:or. Nödv~n~lgt bl a m h t navl·
geringssäkerheten. Det nedre flygplanet har den , Kongo t,lIampade camoufl a ge'
målningen . Bilden frän december 1962.
dåligt första dagen . Omedelbart efter an
'
fallen kunde spaningsfotografierna veri 
fiera att man gått grundligt till väga.
några fall kunde man också med hjälp av
fototolkarnas skickliga arbete "komp lette
ra" med anfall mot försåtligt dolda flyg
plan , som ej upptäckts i de första anfal
len.

..

Den svenska jaktgruppens sista
egentliga stridsuppdrag genomfördes
på ett sätt som väckte berättigat
uppseende i f lygmilitära kretsar
världen över. End ast rent militära
mål anfölls, förhållandena var svå
ra, precision och elddisciplin var
föredömlig. Med andra ord var det
"ett fackmässigt arbete".
Efter detta inledande dråpslag fanns det
inte mycket mer att uträtta för jaktflyget.
I den operativa p lanen föl' flygstridskraf
terna kvarstod dock uppgiften att vid be
hov ge direkt understöd i samverkan med
markstridskrafterna.

TSHOMBE SLUTLIGT KNÄCKT

Z
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Den 21 januari 1962 intogs Kolwezi, under
det att de sven sk a jaktflygplanen varnan 
de kretsade över den soldränkta gruvsta
den . T shombes militära motståndskraft var
slutligen knäckt.
Nya förhandlingar tog vid och ledde efter
mänga sällsamma politiska kast och för
vecklingar fram till dagens situation i det
pinade och härjade Kongo . Att närmare
gå in på detta ligger emellertid utom ra
men för denna skildring .
För den svenska flyggruppens del skulle
under några månader följa en angenäm
och myck et intressant tid. Tillsammans med
de först i månad sskiftet januari-februari
anlända iranska och filippinska flyggrup 
pema ingick gruppen i den å nyo uppsatta
"UN Fighter Wing" med h uvud bas i Ka
mina.

En solig dag i mitten på augusti
drogs de fem återstående, av krigs
tjänsten slitn a och ärriga 29 :orna ut
och ställde s upp i bushen u tanför
f lygfältet i Kamina . Mullret från
detonationerna när de sprängdes i
luften vältrade ut över den oänd 
liga savannen och nådde vida kring.
Mot den blånande bergsryggen långt
i fjärran avtecknade s ig några få 
fängt strävande mörka kors. Det var
de gamla trotjänarnas förvridna
stjärtpartier.
Det sällsamma uppdraget i fredens
tjänst för FN var slut.

ELDPROV MED GLANS
Den flygvapenpersonal av alla k ategorier
som deltog i FN-uppdraget fick rika och
värdefulla erfarenheter. Personalens kva
litet, liksom utbildningen, organisationen
och materielen, sattes på utomordentligt
härda prov . Allt arbete utfördes under
sv~ra
och fältmässiga för hållanden . Den
lilla svenska flyggruppe n , alla d ess avlös 
ningsomgångar inräkn ade, b estod e ldpro
vet med glans. Det svenska f lygvapne ts
anseende stärktes och re spekten för vår
förmå ga att i allvarstid genomföra vår up p 
gift i det svensk a försvaret ökad es.
Individerna f ick vidgade vyer och för 
djupad insikt i många rent mänskliga
problem, h är h emma vanligen betraktade
som ou tgrundliga och främmande. Många
värdef u lla kontakter med utländsk flygva
penpersonal vanns ti.ll nytta fö" det vän
tande arbetet hemma.
Den svenska insatsen av stridsflyg i
FN:s tj änst bidrog p å e tt avgörande
sätt till det framg ångsrik a genom
förandet av FN:s militä r a operatio
ner i Kongo.
När flygvapnets historia skriv~
förtj änar F22 en hedrad plats.
Av F22:s personal skulle n åg r a ej
få å tervända hem . De gav sina liv
i FN :. tjänst. Deras minne skall
leva.
•
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Svenska SK 16
span4ar och vakar för FN
i cedrarnas land

-

Av överstelöjtnant ROLF WESTERBERG 

* *områdena
På våren 1958 uppstod oroligheter i gräns
mellan Libanon och Syrien. Sistnämn
da land hade i februari samma år in~Jått förbund
med Egypten
dvs Förenade Arabrepubliken.
Den libanesiska regeringen hävdade inför FN att
syrisk infiltration pågick inom libanesiskt territo
rium.
Inom FN beslöts att en observationsstyr
ka, UNOGIL - United Nations Observations Group
in Lebanon - skulle upprättas i Libanon för att ut
röna och till FN rapportera vad som verkligen

*

pågick.

ITUATIONEN I LIBANON v isade
sig snart vara mer komplicerad än
vad som ursprungligen motiv erade
FN-ingripandet. Som en följd av
Suezkrisen 1956 fanns
brittiska
tl'upper kvar i Jordanien. Syrien
(FAR) erhöll materiel och r ådgivare från
Sovjet, och amerikanska medelhavsfloltan
uppehöll sig i östligaste Med elhavet.
Tradition e lla motsättningar inom Liba
non mellan olika religiö~a sekter, befolk 
ningsgrupper och mäktiga släkter blossade
upp i öppna fejder. I det nervösa läget
förhöll sig krigsmakten, tullen och delvis
polisen passiv . Detta bidrog till att allsköns
laglöshet släpptes lös.
I denna miljö försvarades arbetet för de
mHitära observatörerna i vissa trakter
tilläts de inte alls uppträda . En flygstyr
ka sattes därför upp , ti ll en början be
stående av två helikoptrar med norsk per
sonaioch fyra SK 16 med förare och mark
personal fran Sverige. Dessa anlände den
1 juli.

S

FLYGSPANING DYGNET RUNT
Uppgiften för UNOGIL Air Service var att
bedriv a flygspaning fortlöpande dygnet
runt för att fa stställa om infiltration på
gick över gränsen och mot kusten. För
bandet skulle flygfotografera och samverka
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med markstationer, fordon och fotpa trul
ler. Dessutom bedrevs viss utbildning och
räddningstjänst.
När e ndast SK 16-gruppen fanns, dvs un
der juli-augusti, fick pel'sonalen ligga i
ordentligt. Flygtider pa upp till 85 tim per
månad och man loggades, och behovet av
förstärkning gjorde sig sn ar! kännbart. När

organisationen byggts ut bestod den av sex
helikoptrar, tolv flygplan och 90 man. To
talt utgjorde personalstyrkan i UNOGIL av
600 man, av viika 81 svenskar.
När de tolv Cessna L-19A som rekvi
rerats började anlända sändes de fyra
svenska SK 16 hem.
Med denna o"ganisation blev det möjligt
att kontinuerligt hålla ett flygplan i luften,
dvs varje punkt på grän sen kunde över
flygas var tredje timme. D essutom kunde
ett flygplan h å llas i be redskap för direkt
samverkan med marken. Med helikoptrarna
utfördes sambands- och o bservationsflyg 
ningaI', och beredskap för räddningstjänst
upprätthölls ständigt.

"BIRD DOG" IDEAlFLYGPlAN
Cessna L-19A "Bird Dog" var en i det
närmaste idealisk flygplan typ för dessa
uppgifter. Robust, god stigförmåga, goda
start- och landningsegenskaper, lang flyg
tid (5 lim) samt längt mellan översynerna
var egenskaper som värdesattes under dessa
"fältförhilllanden" .
Helikoptrarna var av typ Bell H 13H.
Båda typerna hade utomordentlig radio
utrustning. Under de sex månader som
UNOGIL verkade flögs 1.176 företag. Flyg
tiden blev 2.850 timmar, varav 662 med
helikoptrar.
Flygtjänsten var inte riskfri. Inbör
deskrig rädde i landet, och fl yg 
planen utsattes ständigt för beskjut
ning frå n marken. Orsaken var väl
mest förväxling med amerikanska
flygplan, men lika ofta sköt man
bara för att se om man kunde
träffa ...
Detta "folknöje" kunde haft ödesdigra
konsekvenser - besättningarna rapportera
de beskjutning 59 gånger. I nio fall blev det
träff i flygplanet men i endast två fall
sk adades föraren. Bestämmelser för fl yg 
höjder hade utfärdats, men det var ofta
svårt att hålla en viss minimihöjd under
observationsarbetet
denna alpliknande
terräng .

RÖVARE OCH BAN D TER ...
Nödlandningsmöjligheterna var utom i Be
kaadalen i det närmaste obefintliga, och
varken uppgiften eller de höga bergen tillät
att man alltid kunde begagna säker flyg
höjd. A andra sidan var Cessnans land
ningsegenskaper sa goda a tt man kunde
sätta flygplanet utan större skador på myc
ket små utrymmen . Landets mera ödsliga
delar genomströvades emellertid av rövare
och banditer, vilket gruppen fick kännin g
av vid ett par tillfällen .
I Libanon fann s bara två användbara

flygplatser. Beirut International och Rayak .
Det fanns även ett tredj e fält, Klaiate, men
detta hade sprängts av syrier vid den ame
rikanska landstigningen.
I övrigt fanns en del mindre fält från
andra världskriget, men dessa underhölls
ej. Några iordningställdes nödtorftigt, så
att man fick 300 m start- och landnings
utrymme för Cessnan i fall av nöd. Ar
betet utfördes av lokal arbetskraft till en
kostnad av i genomsnitt 96 kr (!) per fält.
En annan landningsp lats ordnades pil en
hamnpir i Tripoli.

ROTATION pI). ROTORER
Förbrukningen av stjärtrotorer var onor
malt hög. Det blir sällan fel på en stjärt
rotor, men i detta fall tillkom ett nytt risk
moment. Vid varje landni ng ute i byarna
strömmade det till stora mängder med
folk och helikopterförarna fruktade detta
mer än nägot annat.

•

" Bird Dog" avIösIe SK 15 och forisatte
fredsspanandeI. Nödlandningsmöjlighel noll!

B arnen i hopen roade sig nämli
gen med att kasta sten pa stjärtro
torn för att fä nöjet att se denna
splittras i tusen bitar. F yra stjärt
rotorer gick förlorade pä detta sätt.
Operationerna pågick dygnet runt och
besättningar och stabsperson al måste tjänst
göra j skift. För besättningarna blev ruti
nen den, att tiden delades mellan f1yg
tjänst, stabstjänst, beredskap och ledighet.
Stabspersonalen beordrades ock så utföra
flygföretag. Denna växling mellan tjänst
i operationsavdelningen och tjänst i luf
ten var mycket värdefull - det blev ömse
sid igt erfarenhetsbyte, det ökade ansvars
känslan och befrämjade lagandan.

FLYGFOTOT OVÄRDERLIGT
Fö r att fä bättre grepp på situationen un
der mörker b ehövdes möjligheter till natt
fotografering. I aug u sti beställdes ytterli
gare sex flygplan typ Cessna med utrust
ning för nattfotografering och fallskärms 
]jus. Leveransen blev emellertid fördröjd,
och när verksamheten nalkade s s lutet av
beställdes materielen.
Det främsta värdet av fl ygopera tio
nerna inte minst genom foto
verksamheten var att man fick
bevis och bekräftelse r på sildant som
var av vikt för FN :s rapportering ,
alt man kunde faststä lla sträcknin
gen av nya vägar cch karavan
stråk kartmaterialet var ofull
ständigt och all man kunde fä
identifieringar.
och

med att oppositionen

nådde sitt

mål bord e egentligen FN:s uppgift varit
slut. Men genom at t den gamla regeringen
inte avgic k och den nya inte accepterades
av alla parter dröjde det innan läget sta
biliserades. Förutom infilt.rationskontrollen
hade sålund a UNOGIL ä ven en pacifice
ringsuppgift.
PACIFICERI~JGSUPPGIFT

den rena pacif iceringsuppgiften hade
självfallet inte flygstyrkan någon utslags
givande roll. Men det är möjligt att åsy 
nen av de vita flygplanen, som v isade sig
överallt i landet, hade en lugnande inver
kan.
Flygets roll var ojämförligen störst i bör
jan. Dels torde det ha gjort intryck att
det gick så snabbt att fä igang flygspa
ning i Libanon med ett fö rband. som togs
fran andra änden av Europa. dels var detta
spaningsflyg det enda medel som möjlig
gjorde för FN att fä ett begrepp om vad
som skedde vid gränserna. Det var ju en
tid då observatörerna inte hade full rörel
sefrihet och endast rykten cch vilseledande
uppgifter cirkulerade.
go]

foto:
överstelöjtn. ROLF WESTERBERG
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egen spelstil och besegrades med siffrorn..
3-6, &-2, &-1.
I velera nsemifinalerna vann Lanmark,
flygstaben , överraskande första set mot
Bellhagen, F13. Sedan tog konditionen slut
och Bellhagen vann med 8-10, &-1 , &-2.
I den andra semjfinalen vann K arlsson , F1,
överraskande lätt över Gra hn, F12, med
&-3, &-1.
Även dubbeifinalen mellan F8, Ericsson/
Lidbrink, och F12 , Grahn/Bäverholm, spe 
lades på förmiddagen. Matchen blev en
mycket lå ngdragen och nervös tillstälinlng,
dock med fina prest ationer. Efter cirka tvil
timmars spel kunde F8, Ericsson/Lldbrink,
hemföra fl ygvapenmästerskapet med siff
ro rna 9-7, 11-9 .
I finalen i sen iorklassen singel spelade
Ericsson, F8, mycket koncentrerat och be
segrade överlägset fjolårets flygvapenmäs
tare Hovgard, flygstaben , med siffrorna
6-0 , 6-0 , &-1. I veteranklassens final möt
tes fjolårets v eteranmästare Karlsson, F7,
och Belihagen, F13. Efter jämnt och bra
spel lyckades Karlsson försvara sitt mäster
skap och vann med siffrorna 8-6, 1-{;. •

FVM
i tennis
dagarna tre
Arets
flygvapenmästerskap
tennis gick i Båstad 1-3 sept.
med F10 som arrangör. Till täv'
lingen hade anmälts ej mindre
än 45 deltagare, fördelade på 27
i sIngel seniorer, 19 i singel ve
teraner samt 15 dubbelpar. Ar
rangörerna disponerade AB Bå
stad-Tennis alla åtta banor.

Första dagens h å rda spelprogram om
fattade 3S matcher; alla favoriter gick vi
dare. Hårdaste matchen spelades mellan
Lidbrink, F8, och Stenholm, F17, i veleran
singeI. Vid ställningen 5-1 till Stenholm
i avgörande set bröls matchen p g a regn
och fick återupptagas efter lunch. Till allas
förvåning lyckades nu Lidbrink utjämna
till 5-S och t o m ta ledningen med &-S
innan Stenholm hUlde hemföra avgörande
set med 10-8.
Efter andra dagens spelprogram visade
sig alt samtliga seedade spelare i singel
klasserna gätt till semifinal! I dubbelklas 
sen inträffade sensationen alt det enda
seedade paret, F13:5 Sommelius/Bellhagen,
blev utslaget i kvartsfinalen av F14:s An
dren / Jonsson.
Ä ven semifinalerna i denna klass spe
lades denna dag. F14 orkade ej upprepa sitt
goda spel frän kvartsfinalen utan blev efter
en jämn och nervös match utslagen av
F12:s Grahn / Bäverholm.
Vädret tredje speldagen säg hotande ut.
men trots smärre avbrott för lätt regn

kunde tävlingen slutföras. P il förmiddagen
spelades semifinalerna i de bada singelklas
serna och dubbelfinalen. I seniorer s ingel
utklassades i ena semif'nalen Wieslander,
flygstaben, av förstaseeclade Ericsson, F8,
med siffrorna &-1. 6-1: i den andra in
ledde Sommelius, F13, första set mot Hov
gard, flyg s taben, med bra spel. Han lyc
kades dock e j i fortsäl.tningen hälla sin

FVM i fä Ittävla n
uppgörelse för
"gamla uvarna"

de ä ven en god orienl€ ' ringslöpning,
men
r~kade ut för fatalitelen att glömma rita
in sjunde kontrollen. Och så var den dagen
förstörd.
Spänningen vid millet var thrillerartad :
inte förrän siste man :öpt i mäl kunde
tävlingen betraktas avgjord.
•

G Håkansson
Resultat :
Singel, seniorer:

•

Flygvapenmäslare Vpl Ericsson, F8
2) Överstelöjtnant Hovgard, FS
3 ) Kapten Somm elius, F13
4 ) Flygingenjör Wieslander, FS

Flygvapenmästaren i veleranklas·
sen, meteorolog Ka'rlsson, F7, visar
sin vinnande serve .

Singel, veteraner:
Flygvapenmä stare meteorolog Karlsson. F7
2 ) Flottiljpolis Bellhagen, F13
3) Kapten Lanrnark , FS
4) Verkmästare Grahn, F12
Dubbel:
Flygvapenmästare major Lidbri nk/
vpl Ericsson, F8
2) Verkmästare Grahn / vpl Bäverholm, F12
3) Major Amelin/vpl Bäverholm, FS
4) Kapten Andren/fanjunkare Jonsson , F14

Golfklubbans
suveräner

Lundin
Flygvapenmästerskapet
fält
tävlan gick med F6 som arrangör
den 20 augusti under oväntat
gynnsamma
väderförhållanden.
Två dagar före tävlingen regna
de det 78 mm, och terrängen lik
nade då mest träsk. Men täv
lingsdagen blev det uppehålls
väder. Mästerskapet gick på Ti
bro OK:s friluftsområde i rela
tivt svårsprungen och kuperad
terräng, där noggrannheten fäll
de utslaget.

Seniorer:
l )

2)
3)
4)
S)
6)

Meteorolog Lindström , F21
Flygteknike r Johansson, FI3
Flygtekniker Nordberg, F7
Löjinant Persson, F13
Fältfly gal'e Eriksson , 1'7
1. fl ygnav igatör Lundb2rg, F4

32

129,9
134,S
136,9
14S,l
148 ,3
154 ,0

p.
"
..
"
..
..

Yngre oldbyos:
I) I. flygteknik el' Höög, F13
21 fanjunkare Lindell, F'S
31 flotliljpoiis Carlsson, F12

138,9 p.
190,6 "
201,6 "
Resultat FVM:

Aldrc oldboys:
Rustmä stare Erik sson, FI3
2) 1. flygtekniker Wiken :. us, F16
3) L flygtekniker Pärsson , FI5
l)

Skjutmomentet genOmfördes p~ tva s ta
tioner på en 900 m lång bana, som skulle
avverkas med 100 m per minut. Bästa
skjutresultatet delade meteorolog Lind
ström, F21, fl ygtek nkier Johansson, FI3,
fanjunkare Lindell, FS , och flottilj polis
Hassis, F21. på.
Punktorie nteringen gick över en 3,S km
läng bana och beredd e deltagarna vissa
problem, Bäst var kadett Larsson, F8 , med
O mm fel, ett resultat i särklass, Han gjor

Arets
lIygvapenmästerskap
i
goll gick i september på Tylö
sands nya bana. De 35 delta
garna bjöd på en uppgörelse
med spänning in i det sista. Po
pulär dubbelsegrare blev förste
lIygtekniker Karl-Ivar Weisby från
F15, årets lIygvapenmästare och
tillika segrare i handicaptävling
en.

Resultat:

111,0 p.
115 ,1
180,7 "

Veteraner:
II I. verkmästare JohanS3on, FIS
21 I. flygtekniker Rehdir., F4
3) fanjunkare Hasselberg, F13

115,8 p.
190,8 ..
229 ,3 ..

l)
2)
3)
4)
5)

1. fiygtekn K-I Wei sby, FI5
Löjtnant Jan Ahren , F8
Meteorolog Inge Larsson, FS
Kapten Ragnar A steH, FlO
L traflkledare L. Johansson, FI6

Resultat handicap:
flygtekn K-I Weisby, FIS
Kapten Per Axel Persson, F5
Meteorolog Hiller Skoog, F8
Kapten Torsten Björklund, FI2
Kapten Kurt Wallin , Milo S

1) L

Lagtävlan :
J)

FI3

F1
3) F21
2)

160,8 p.
916,4 "
917,4 "

169 slag
172
172
173
176

2)
3)
4)
5)

IS3 slag
ISS
160
161
162

Trettonde
gången gillt
i flygfemkamp

•

Ll Bandholtz in action ...

Den obligatoriska duellskjutningen blev
som allti d en nervpirrande uppgörelse.
Norrmannen Egil Standal vann på fina 194
poäng, vilket är nytt rekord i flyg femk amp.
För Sverige gick grenen kanske något säm
re än väntat. Hans Andersson sköt "bara"
183 p mot normalt 190, och Sven-Olof
Karlsson bommade sista skottet. Tommy
Bandholtz sköt bast och fick en sjättepla
cering.
Basketbollmomentet, en nervgren för sil
väl tävlande som lagledare , bjöd på över
raskningar, Turkarna visade s ig oväntat
starka och vann så väl individuellt som i
lag. Basket blev var sämsta gren: Hans
.... Andersson blev fjärde man , Bandholtz ni
onde, Karlsson fjortonde och Gustavsson
artonde.
Simningen, tidigare en svensk paradgren,
blev en finsk framgång. Viss e rligen vann
Eandholtz, och Hans Andersson placerade
sig som trea, men Karlsson och Gustavsson
hamnade först p å nittonde respektive t ju
goandra plats. Finland tog allt så hem lag
tävlingen , platssiffra 14, Sverige 22 .

För trettonde (!) gången i följd
har svenska flygvapnets lag vi
sat mästartakter i den årliga in
ternationella uppgörelsen i flyg
militär femkamp. Trots att både
finländare och norrmän tränat
mycket hårt inför årets mäster
skap lyckades det inte för dem
att bryta den svenska segerra
den, tolv lagsegrar av tolv möj
liga.
Inte nog med lagsegern. Även
individuellt visade svenskarna
sin klass, som vanligt genom
Hans "Smått" Andersson från
F11. För tredje gången i följd
erövrade han den individuella
mästerskapstiteln. En populär
segerherre.

"FLYKTIGA" FRAMGANGAR

,

Atta nationer ställde upp i å rets PAlM,
nämligen Danmark , Norge, Finland , Sve
rige, Nederländerna, Spanien, Turkiet och
värdnationen Frankrike, I flygrallyt, som
"umera inte är obligatoriskt, deltog fem
länder, Rallyt gick i svårnavigerad alp
ter rä ng väster om Colmar. Det blev en
fransk triumf genom NATO-mästarna i läg
navigering, kaptenerna Mathieu och Bas
quin. Värt lag hamnade h är på fjärde
plats; kanske hänfördes besättningarna för
mycket av det vackra alplandskapet , ..

SEGSLITEN FÄKTNING
Fäktningen blev, som van ligt, en segsli
ten uppgörelse, Tävlingen varade i tolv
timmar och avgjordes inte förrän med sista
matchen. Lars Gustavsson lyckades bäst av
de vara, och med endast tre nederlag fick
han en hedrande andraplacering efter vin
nande norrmannen Mjelde. Bandholtz sj ua,
Hans Andersson ii tta och Karlsson på tret
tonde plats.

•

Nästa gren, flykttävlan, bestod dels aven
hinderbana och dels av orientering. Den
hade förlagts till östsluttningen av bergs
kedjan Vogeserna. Hinderbanan bjöd fin"
framgångar för de svenske med placering
arna 2, 3, 4 och 5. Sedan de tävlande pustat
i tio minuter väntade sedan den ytterst
hårda och krävande orienteringsgrenen med
en ni va skilinad fran s tart till mi.l på 400 n.
Än en gång visade Hans Andersson ~in
klass, Hans fjärdeplacering i orientering
räckte till seger i flykttävlan och därmed
erövrade han mästerskapstiteln indi viduelll
för tredje gången i fö ljd . Även övrig"
svenskar placerade sig hyfsat i orientering:
Karlsson, sjua , Bandholtz nia, och Gustav ;
so n elva.
Därmed hade det svenska laget föl' tret
tonde gången vunnit lagtävlingen I Plat 3
oiffra 116, före Norge 157, Frankrike 16.!
och Finland 228. Individuellt placer3de sig
Bandholtz på en hedrande tredj eplats, G u s
tavsson på nionde och Karlsson I'å tolfte,
Söndagens sight-seeing, i det gam la vin
odlardistriktet Alsace , med lun ch hos en
vinodlare med en produktion om sj u miljo
ner liter, blev en oförglömlig, festlig filial.
Miindagen den 7 september kilO startade
de segersälla svensl<e för hemfärden, fvllda
med oförgä tliga minnen från det sjuttonde
PAlM .
•

Bz

Fäktn ingen blev en segsliten historia, som drog över tolv timmar,
Här parata kämpar på pisten,

n förklaring till framgångarna
kanske var det svenska lagets
grund träning före mästerskaps
tävlingarna, som denna g äng gick
i F ran krike. Före nerresan den
sista augusti hade laget trimmats
vid ett fjorton dagars träningsläger, för st
en vecka på F15 för inflygn ing på 32 :orna
och flygrallyträning, sedan en veckas hård
körning i Storlien tillsammans med hålli
formare för att finslipa femkampsformen.
1970 års PAlM Pentalhlon Aeronau
tique International Militaire gick i är
i Colmar i östra Frank.rike.
Laget bestod av löjtnant Tommy Bandholtz,
Fl, fanjunkare Han s And ersson , Fll , förs
te fältflygare Lars Gustavsson , F4, förste
fältflygare Sven-Olof Karlsson, F4, och
fänrik Erling Norin, F18, reserv. I truppen
ingick i övrigt överste Sven Lampell som
delegationschef, kapten Hans-Erik Hansson,
lagledare , och fanjunkare Bertil Standar,
tränare.

E
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Bevingade PR-män
gästar Holland och England
{;{ {;{ KRIGSSKOLANS - F20 - årliga uilandsflyg
ningar har pågått i så många år att man kanske
förleds tro att de numera genomförs på ren
rutin. Så är ingalunda fallet. Dels är det varje
år nya kadetter, dels förnyas lärarkåren - om
än i långsammare takt - dels vä:{lar målet för
flygningen år irån år och slutligen byts 'llyg
plantyp med jämna mellanrum.
{;{

**

Härtill kommer de allmänna förändring 
ar av trafiklednings- och navigeringstek 
nisk natur som successivt äger rum, a llt
sammans faktorer som ställer n ya krav på
planläggning och genomförande. Slentrian
blir det minst av allt tal om. P rec isIon och
noggrannhet är riktvärden för plan läggning
och genomförande.
Fjolårets utlandsflygning var den första
med SK 60; den sträckte sig, främst med
hänsyn till den enkla navigeringsutrustnin
gen , endast till Danmark och Norge. Men
i är vägade man utsträcka resan till Hol
land och England. Ett villkor för att n a 
vigeringen skulle godkännas av kontroll
organen var dock att varje grupp medförde
transponder för positiv radaridentifieri ng.
En sådan utrustning installerades också
provisoriskt i ett antal flygplan och funge
rade mycket väl. Decca-utrustningen
NR 30 - fungerade också bra, men utgör
ingen godkänd grund för IFR-flygning.
Detta med rätta eftersom systemet närmast
är att betrakta som ett hjälpmedel för kon
troll av att man följer planerad route. Men
det underlättar knappast att med kort var 
sel genomföra förändringar i flygroute.

VOR MINIMIKRAV
De internationella kraven blir, med ökad
trafikintensitet, allt högre. Mot den bak
grunden måste man kanske ,ätta ett fräge
•

tecken i kanten för kommande utlandsflyg
ningar om inte F20:s tlygplan förses med
åtminstone VOR. En utrustning som åter 
finns i flertalet allmänflygplan och borde
vara standard i samtliga SK 60.
Tack vare utmärkt radarledning oCP
bra väder såvä l över kontinenten
som England ge.10mfö rdes årets ut
landsflygning m"d största precision.
Inte ens sedvanllg engelsk haze, dvs
dis, som trots moinfri hinunel be
gränsade sikten till endast nagra ki 
lometer, kunde hindr a att F20 an 
lände till och slartade från besöks
basen i England e x a k t på utsatt
tid.
Nåja, god flygskicklighet hos lärare och
kadetter och god planläggning inverkade
förstås också en del. Att man utomlands
varj e är är li ka imponerad av de svenska
kadetternas förmåga är stallt utom allt tvi 
vel.

som används för att klara basens problem
med fåglar på och runt bansystemet.
Training Command har förra året besök ts
aven flygvapengrupp. En redogörelse för
den brittiska flygutbildni ngen återfinns i
förra numret av Flygvapen-Nytt, och be
handlas därför inte här. Av stort värde för
såväl lärare som kadetter är emellertid att
på platsen fä studera och diskutera ett an
nat land s synpunkter och problem beträf
fande utbildning motsvarande vär egen.
TilUälle gavs också till ömsesidigt utbyte
av praktiska erfarenheter även i luften ge
nom flygning med SK 60 och J et Provost.
Det var ingen tvekan om att våra engelska
vänner i hög grad uppskattade SK 60 som
"trainer", dvs skoUlygplan. Alltså fin good
will även för svensk flygindustri. Att några
av oss dessutom fick flyga "Gnaten" gav
extra krydda åt besöket.

SMYGJOBB ...
Välvilligheten frän värdarnas sida
var mycket stor och att san1tliga
14 SK 60 inför avfärden i smyg de
korerades med Jet Provost insignier
på stjärtpartiet fär tas som ett ex 
tra tecken på vänskap och uppskatt
ning.
Även på marken var vänskapsutbytet li v 
ligt och hjärtligt. Deltagande engelsmän
och svenska besökare kommer säkerligen
sent att glömma "Ule Swedish guest
night", då de svenska besökarna stod som
tiLlfälllga värdar för en trevlig afton.
Ett intressant inslag i Englandsbesöket
var en heldag hos RAF Regiment Catterick,
huvudbas för RAF:s utbildning i markför 
svar, som för RAF:s baser sköts helt av
specialutbildad RAF-personal. Vid basen
ägde också central utbildning i brand- och
räddningstjänst rum.
Bland de lärorika inslagen från weekend 
besöket i London kan nämnas besöket på
Imperial War Museum. Men säkerligen upp
levde kadetter och lärare det som var
om ej lärorikare så kanske rollgare mera
på egen hand ...

DRESSERADE JAKTFALKAR
England var huvudmålet för F20: s be
sök Leeming , tillhörande Training Com
mand. Landningen där föregicks av mellan 
landning på Leuwarden i Holland, där till
fä lle även bjÖdS till kortvarigt studiebesök.
Nästan lika intressant att beskäda som
F 104 :orna var de dre,.scrade jaktfalkarna,

Provost-insignierna finurligt målade på SK 60:s fena.

GIGANTISK TRANSPORTBAS
Transport Command benämns nu mera AIr
Support Command och h ar stn h uvud bas
på Brize Norton
Oxfordshire. En gi
gantisk bas av största intresse att beskåda.
Vi fick en imponerande bild av det brittis
ka transportflyget, som trots de minskande
åtagandena öster om Suez fortfarande till
stor del har ett internationellt flygbolags
prägel. Såväl Ve-lO som Belfast med s ina
förnämliga simulatoran läggningar var in
tressanta att se och åtminstone vad trans
portflyg b eträffar hade vi a ll anledning att
känna oss små.
På återflygningen från England mellan
landade vi på Eindhoven i Holland och un
der ett och ett halvt dygns uppehåll gjor
des bl a ett intressant besök v id den hol
ländska milltärakademin i Breda, en ge
mensan1 officersutbildning~anstalt för ar
men och flygvapnet . Dessutom besökte vi
själva flygbasen med sina numera ganska
ålderstigna F 84-01'.
Solen sken när resan efter tio da
gar avslutades i Uppsala. Samtliga
flygplan hade fungerat oklanderligt,
liksom personalen. T rots allt trev
ligt och lärorikt kändes det ganska
skönt att äter sätta hj ulen i hemma 
basens landningsbana. Att årets re
sa varit nyttig och lärorik råder in
gen tvekan om , liksom att den ock
så gett good -w ill åt Sverige och
svenska flygvapnet.
•
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betyder Föremål som kan Orsaka Driftstörning - små prylar med
stor skadeverkan, alltså. FOD tillkommer oftast genom slClrv, man
tappar eller glömmer något ... t ex i/på flygplan eller på banan/
plattan e d. Men "Slarver" är inte ensam bov i dramat. Ibland uppträder senor
"Blåställ". En gammal trotjänare som skulle bytas ut mot något mer på-platsen
praktiskt skyddsplagg ! (Det måste bli billigare i längden .. I) T v ses goda
exempel på ovan antydda bovar - funna i ett 20-tal 35-kabiner vid tillsyn under
en ettårs-period vid F1. ~ Några sådana där pryttlar i "moroten" och tiotusen
tals kronor förs upp på reparationsräkningen. Onödiga utgifter ... därför:
SKÄRP DIG BUSTER ! !
•••

EKG

Dator spår
ditt väder

på
flygplan
"Madar" (Malfunction detection, analysis and
recording) kallas ett elektroniskt övervaknings
och felsökningssystem, som installerats på värl
dens största flygplan, lockheed C-SA Galaxy_
Madar registrerar funktionen hos mer än 1.000
komponenter i flygplanets viktigaste olika system.
Overvakningen omfattar bl a motor-, styr-, radar
och navigationssystemen och sker kontinuerligt
under flygning, så att piloter och mekaniker hela
tiden kan avläsa "hjärtslagen" i de olika syste
men.
Om ett fel uppstår slår Madar larm, visar var
felet finns och lämnar uppgifter om dess art och
hur det skall avhjälpas.
Madar har enl projektledaren Joe Barett hos
lockheed redan sparat in åtskilliga översynstim
mar för Galaxy.
liknande system väntas I framtiden komma
att avsevärt öka flygsäkerheten och förenkla det
tekniska arbetet för piloter och mekaniker i de
planerade Jumbojet-luftflottorna.
Mer om C-5:an i 70-talets flygsäkerhetsprogram
kommer i nästa (5/70) nr, då flygdirektör Sven
Olof Hökborg ingående redogör för "System
Safety".
•

Meteorologiska In stitutet i Storbritannien pla
nerar att installera ett IBM System /360 Modell
195 i närheten av Bers hill , England. Datorn
som är IBM s absolut slörsta kommer under
1971 att användas för utveckling av matema
tiska modeller av atmosfären runt norra halv
klotet. Man räknar t ex med att genom det
nya systemet kunna ge betydligt sä krare och
mer delaljerade väderprognoser,
från
24
och upp till 36 tim framåt för nederbörd samt
hur vädret blir en vecka framåt. För att kun
na f örutsäga nederbörden måsle dalorn ut
föra ca 10 miljarder beräkningar inom en halv
timme.
Den nya slora datorn har en kärnminnes
kapacitet på 4 miljoner tecken sa mt två skiv
minnen som rymmer 500 miljoner tecken. Man
kommer också att utrusta systemet med di
verse utrustning , bl a för fram stä llning av
olika typer av diagram som tidigare måst gö
ras för hand.
•

. . . Markprov med en ny utskjutningsanordning
i kombination med en jetvind stunnel har gjorts
i England för " Jaguars " räkning . Vindtunneln
presterar vindhastigheter som molsvarar utskjut
ning i ca 700 km /lim . Proven gjordes med en
förardummy i riktig slol so m eller avfyring pga
de två skyddsnätens uppfångande verkan snabbt
och i oskadat skick kunde st uderas . På bilden
th
ses
ett
genom-h uven- utsk julni ngs prov
drygt 550 km/tim.
~
~
~

"AHentat mot svävdrakar .. (1)"
lP

• Av rubriken att döma (Citat från
en Insändare) har det blåst upp
till storm bland Svea Rikes stän
digt vä xa nde antal utövare av den
ädla drakflygarkonsten . Detta har
konstaterats genom att det till FV
Nytt-red . under hösten inströmmat
såväl telefons amtal som bre v, vil
ka - föranledda av d iv tidning s
artiklar i somras rådvillt (ja,
rent av bestört) undrat vad som
egentligen är på gång. Kommer
all flygning med s k svävdrakar
att förbjudas? Varför? Och när då
i sådant fall? Får något sådant
bara ske utan att seriösa utövare
av denna folksport ges tillfälle
till mening sfull dialog? Eller var
det kanske bara en tidningsanka?

•
Då Red. bedömt frågan som
hörande under rubriken flyg säke r
het har saken undersökis. - Enär
det idag inte finns några special 
bestämmelser (bara allmänt att:
hinder för lullfarten ej får före 
ligga) kommer under 1971 sådana
nöd vän diga bestämmel ser att in 
föras i BCl (Bestämmelser för civil lullfart ).

•
I medio oktober lät luftfarts
verket (genom bdir V Brusen, l :e
tf L Sandblom, l:e tf I Arenander)
ti II FV-Nytt meddela, att konst ruk
tionen till en kommande lagtext
ev kan komma att inneh åll a:

1) Leksaksdrakar (vikt max
2 kg, linlängd max 100 m)_
Endast 3 km från luftled
och flygplats.
annan drakflygning
2) All
skall anmälas för tillstånd
hos luftfartsverket. I prin
cip konuner tillstånd i all
mänhet att givas. Anmä
lan måste dock ske för att
luftfartsverket skall kun
na varna flygtraf;klednin
g ar, allmänflygare, flyg
klubbar m fL
•
Strävan är att försöka nå
fram till likalydande bestämmel
ser i hela Skandinavien .
iii

I_________________________________________________________________________________________________

35

~

~

1:J 1:J

Människan är många gånger ett skröpligt instru
ment. Otaliga flygolyck.)r vittnar bl a om detta.
I undersökningarna efter många av dessa have
rier har tekniska fel intte kunnat påvisas. Männi
skans agerande har då ö3terstått att undersöka. 1:J
Många gånger har pilo'ten gjort påtagliga miss
grepp, tagit fel spak, missbedömt skilda situatio
ner pga ringa rutin etc - s kförarfel. 1:J Men många
gånger har även piloten utsatts för synvillor och
fällor av skilda slag. Föraren har t ex fått viss in
formation utifrån som (bil a genom ögats ofullkom
ligheter) misstolkats av hjärnan - med felaktiga
åtgärder från förarens sida som följd. 1:J I denna
artikel tas några av dessa farliga synvillor upp till
diskussion. Flera myck.~t allvarliga haverier har
resulterat i omfattande undersökningar på detta
område och i några falll syns enkla förklaringar
finnas att tillgå. 1:J Artike!ln bygger på amerikanskt
material och har för "KONTAKTEN" bearbetats av
1:J 1:J 1:J
flygingenjör Staffan Näsström.

Fällor

och
synvillor
vid
VFRinflygning

,•
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VFR

-inflygningar under MÖRKER.

Om man ser tillbaka på haveri
statistiken för kommersiellt jet
flyg under 9 år - före år 1968 
visar den att drygt 16 proc av
alla alIvari iga haverier hände un
der mörkerinflygningar över oupp
lyst terräng eller valten mot vä l
upplysta städer och flygfält. Vä
derleksförhållandena var i samt
l iga fall sådana all besällning
arna kunde använda visuella re
ferenser på marken för sin be
dömn ing av planebanan,
Och nota bene haver ier
med
flygplan, synner l igen väl

"91 9

were meant to lly at night,

9

would hal.'>e been bOrl1

-- cphenomenouo, 1900

an owl!"

•

04.9).

Vy av "Nighttown" från 30 miles höjd.

Fig 1: Besättningen lIyger an mot "Nattstad"
i Boeings simulator.
utrustade med hjälpmedel och
instrument , fortsätter att hända
under till synes säkra och lätt
genomförbara mörkerinflygningar.

Simulatorprov
Boeing Company i Seattle har
gjort en undersökning för att för
söka ge en förklaring till dessa
haverier . Den är uppbyggd på

kommersiellt jetflyg men re
sultatet kan givetvis utsträckas att
gälla alla typer av flygplan och
utrustningar.
Boeing använde sig aven si
mulator (fig 1), där man mätte
förhållandet mellan pilotens hand
lande och den information han
fick genom att titta ut genom
frontrutan
under en
mörkerin
flygning. Man provade och an
vände en mängd variabler (som
stadens och flygfältets ljusmöns
ler, banans lutn i ng, mörka områ
den , avstånd och planehöjder)
för att bestämma de·ras effekt på
pilotens handlande och prestation ,
när han inte hade tillgång till
höjd information.
Flygfältet som p iloten flög an
mot låg vid en stad som kallades
" Nattstad". Vädret var hela tiden
utmärkt och föraren såg staden
och flygfältet under in flygningen ,

i stort sett som han i verklighe
ten skulle ha sett dem. (Tekniken
bakom simuleringen kan lämnas
därhän .)

Ingen höjdinfo
Försöken gick till så att man lät
12 erfarna flyg instruktörer göra 12
inflygningar var. Piloterna hade
alltså inte tillgång till höjdInfor
mation. Under inflygningarna om
bads piloterna bedöma sin höjd
med jamna mellanrum . De be
lastades också med andra upp
gifter som kan förekomma under
en inflygning .
Förarna tilläts välja sin egen
glidbana med två undantag. (1) De
skulle försöka befinna sig på 1.500
m höjd med fart 290 km/tim
16 km ut , och (2) på 375 m höjd
med fart 195 km/tim 7,2 km ut
(den punkt där piloterna avsåg

att fånga en 3°-glidbana). Flyg
ningen började på 3.000 m och
avslutades när det var 7,2 km kvar
till banbörjan. Denna slutpunkt
ansågs ligga strax hitom och
strax över den punkt där rela
tivrörelsen
av
ljusmönstret
på
marken normalt skulle påverka
höjdbedömningen på ett gynn
samt sätt vid farten 195 km/tim.
(Relativrörelsen av i detta fall Ijus
mönstret, som piloten ser från ka
binen, måste uppgå till ett visst
värde för att han skall registrera
det som en rörelse. Ju lägre fart
och planebana man har, desto
närmare sättpunkten flyttas ovan
nämnda punkt där hjärnan regi
strerar en rörelse .)
Innan vi går in på vissa resul
tat av dessa prov måste en spe
ciell synvinkel närmare förklaras.
Det är vinkeln vid ögat, som bil
das av linjer utdragna från de när
maste och längst bort belägna lju
sen (som man använder för sin
bedömning) längs fly gba nan. Vi
kallar denna vinkel för bedöm
ningssynvinkel.

Resultaten
Låt oss så titta litet på resultaten
av inflygningarna mot 'Nattstad" •
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gjorda av 12 er:arna förDre. Fog 2
är sammansatt av piloternas pres
tationer att genomföra inflygning
arna mot staden, som i första
fallet ligger på plan mark och i
andra fallet på en sluttning som
lutar 3° upp mot glidbanan. St ap
larna som är ritade ovan för d c n
aktuella flygbanan representerar
piloternas
genomsnittligt
upp
skattade höjder.
Resultatet enl fig 2 v isar upp en
systemalfsk felbedömning av höj
den från pi laternas s ida . Vad be
ror detta på? En faktor av avgö
rande betydelse i sammanhanget
är den tidigare nämnda och för
kfarade bedömningssynvinkeln. Låt
oss betrakta en upplyst stad som
då upptar en viss bedömnings
synvinkel. Om man närmar sig
staden på konstant höjd ökar den
na vinkel i storlek successivt. Om
man sjunker vertikalt (t ex med en
helikopter) på ett konstant av
stånd, blir denna vinkel succes
sivt mindre. Från vilken startpunkt
som helst när det gäller avstånd
och höjd finns det en s peciell
flygbana där denna vinkel för
blir konstant, fig 3. Denna in
flygningsbana föl j er bågen aven
cirkel med centrum o vanför, i det
ta fafl stadens ljus , och med pe
riferi n tangerande terrängen . Dia
metern på denna cirkel är van
lig tvis stor nog att ge intrycket
aven rak planebana.

Farlig referens
Nu framstår de erfarna piloternas
systematiska felbedömning av hÖj-

Fig 3: Från vilken startpunkt som h~fst när d~t gäller aus~ånd och hc ' d
från staden finns del en ffygbana där b2dömni"gGsyn 'lln~ ,, ! n är
konstant.

den, när de är tvungna att be
döma denna med hjälp av yttre
referenser,
en annan dager.
Mänga lyckosamma inflygningar
har gjorts genom att effektivt bi
behålla en konstant bedömnings
synvinkel. Förarna kan emellertid
" noll-ffyga " så konstant alt när
förrädiska
förhållanden
inträder
(som orege lbundna ljusmönster,
topografiska egenheter etc) blir
deras
i nflygningsbanor
kritiskt
låga. Speciellt farligt är det om
banljusen, och den bedömnings
synvinkel som de upptar, används
som referens.
En annan viktig sak att obser
vera i fig 2 är, att bedömnings
synvinklarna vid slutpunkterna av
inflygningarna i stort sett är lika
för den sluttande staden som för
den plana. men att den genom-

Bnittligt verkliga höjden vid de n na
Blutpunkt för den sluttande stade n
ii r 390 m lägre .. . '
Strax före varje inflygning blev
lörarna informerade om staden
låg på en sluttning eller ej . Re
!,ultalet visar att piloterna fort
5alle att se stadens och f1ygfä/
lets ljusmönster utspridda över to
pografin representativt för en stad
på plan mark ... (')

~

Ett flygfälts bana vars förhål
lande längd/bre<!d är okänt för
pilolen.

~

Flygfältet är beläget på en nå
got lägre höjd och med en
annan lutninD än omgivande
terräng.

~

En utspridd stad med oregel
bundna
ljusgrupper spridda
över 01 ika bergssidor bakom
flygfältel.

~

Industrirök eller andra sikt
nedsättningar som minskar lju
sens styrka och som ger ett
intryck av att de är belägna
längre bort.

Fem Farlig Fällor
Iloeings undersökning avhandlar
flera synpunkter på detta problem.
Här följer en uppräkning av någ
la som anses försvåra inflygning
arna.
I~

En lång "straight-in" inflyg
ning mot ett flygfält som är
beläget i kanten aven stad .

Slutsatser
Ovanstående gör Inte anspråk på
att beskriva hela sanningen om
detta problem. Vissa siuisatser
kan man dock dra och vissa me
toder kan man nyttja för att av
sevärt reducera haverier av nämn

da slag.

O
Fig 2: Totv piloters genomsnitlliga flygbanor och deras bedömda höjder
vid inflygningar mo! en stad som i första faffet figger på plan
mark cc:, i andra f~ tl et på en Sluttn ing som lutar 3° mot glidba
nan . Slffro:na vid stDpla:n9 är b e dömningssynvin~:arna.

a

Gör alltid Instrumentinflyg
ningar under mörker även
under VMC-förhållanden.
Kontrollera höjden med an
nan besättningsmedlem eller
markorgan då glidbana sak
nas.

E)

O
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U:nyHja befintlig ulrus:ning
för bedömn i ng av planeba
nan , I ex VASI och sektor::rr.
Men kanske viktigast av alll ,
var medveten om de spe
cielfa problem som räder vid
inflyg n ingar av detta slag.

Horisont

varderat d en na och sedan drag i t
av gas en som en konsekvens av
denna utva rd er in g. Det är också
det troliga hä nde lseförlopp , som
kommissionen ko mmit fram ti ll
efter ali ha ta g it d e l av stud ie r
som beh a nd lar Infl yg nin ga r u nde r
väderbe t in ge lser en l ovan.
,

~'yn li,g

Sådana studier i både Eng l and
oc h USA visar h ur genomgång av
tu nna d imbankar e ll er tillfälliga
s iktfö rsa mri ng ar ka n lura fö raren
till mi ss to lkn ingar , so m kan få
ö d esd ig ra fö lj der.

..

bedomnlngsstrac
FIg 4: Föraren ser en marksträcka , var S storlek under inflygningen beror
på lIygsynvidden och pilotens s ikt framåt förbi lIygplanets nos.

Orsak -

VFR

-inflygningar med tillfälliga
siktnedsättningar - typ tunna
DIMbankar, SNÖbyar.
Den 10 au g ust i 1968 kl 09 .03 have
rerade ett passagerarflygplan typ
Fairchild Hill e r FH -22?B dryg t 100
m minus bana 23 på Kanawaha
flygp lats , Char les ton , USA. 35 per
soner omkom.
E fter 16 månader kunde have ri 
kommissionen lägga fram en rap
port som borde läsas och be 
g ru ndas av alla instr umentflyga
re . Här fö lj e r en kort bes k riv
nin g av vad som hände oc h den
tr o li ga o rsaken till have ri et .

Orsak -

in på bana 23 och bredde ut sig
över sista halv an av in fl ygnings
lj usen.
Besä tt n in gen p å "f li ght 230"
var be redd p ~ att gö ra en intiyg 
ning utan hjälp av glidbana . He la
flyg ni nge n fr å n startpl atsen hade
skett
und e r
VMC-fö rhåll and e n .
Fl i g htreco rdern be rätta r hur be
sätln ingen bö rj ade si n stan d ard 
plane hel t norma l t. Pi lo terna såg
också dimb anken och kaptenen
med del ade s in styrman att de
ev en tuellt fick vara beredda på
att förlora fältet i s i kt e. De f lesta
inflygningsljusen va r dock syn 
liga genom dimman oc h 10 sek
i nnan de gick in i d enn a hade
d e fortfarande kontakt med lj us en .
Sj un khastigheten va r ca 3 m/sek
und e r t id igare de len av plane n .
Men i samband med alt lIygp l a

net nådde dimman drogs gasen
av och sj un khas tigheten ökade till
drygt 10 m/se k. Detta medförde att
flygp l ane t snabbt tappade höjd
och kraschade 100 m inu s b anan .

Varför? -

Jo, lurad!

komm iss i o ne ns rappo r t sl ås b l a
fas t. att inget tekni skt fe l fö r e
låg o ch att besä ttni nge n var väl
kvali f ice rad och i god tri m . En
fr äga ~ t e r s t od att bes vara : "Varfö r
d rog besätt n ingen av gasen oc h
ökade sj unkhast ig heten st rax e f
ter att flygplan et gick in i d im

man?"
Svare t sk ul le kunna var a at t ,,' 
l ote n vilie förlora höjd - dvs han
trodde att han låg för högt. Det
mås te i s å fall innebära att p il o
ten reg i strerat en situation, ut-

verkan : 2

Man har bedömt att e n synne r
lige n kva li ficerad pilot beh over
en "b edöm ningssträcka " (dvs in
flygni ngsl JlJ s e ller mark st racka) på
min st 15G--200 m för att kun na ge 
nom fcira e n v isue ll
in fl yg n ing .
Den na sy nl iga "be d öm nin gss träc
ka" kan gra fisk t represe nt e ras av
bas linj e r i en sned triange l med
spetsen vid pi lo tens öga , fig 4.
Det övre bene t av de nn a triangel
represente rar flygsynv idd en och
det under benet li njen frå n p il o 
l e ns ö ga förb i Ilygplane ts nos .
(Nose n sätte r alltså en g räns i ör
p il o tens s ikt fra må t. Jfr l andning
med fpl 35.) O m man anvä nd e r
o vans tåe nde tr i go no met ri kan de n
sy nli ga " bed öm nin g ss t rackan" be
räknas for varj e infl ygning, om
flygsynvidd o c h ka b ine ns dump 
ningsvinkel är känd . Del ä r g i
vetvis opraktiskt att gö ra dett a un
de r en inflygning. Det är dock
vik t ig t för pi loten att vela , att den

verkan : 1

V ädre t den
aktue ll a mo rgonen
var typiskt for denna p l ats oc h
årst id. Tunna d i mbank ar drev om
kr ing runt flygfältet i ett för öv
rigt sommardi sigt väder. Bansyn
vidden va r omkring 2.4 km meda n
sikten i d im ba nkarna bara va r
150 m. Fl yg fä ltet va r forse tt med
banbe lys n ing och in fl ygn in g sljus
av godkänd standa rd. ILS glid
bana hade dock tagits ur Ij ä nst
Ivå manader t idigare upp fy ll d e
in te gällande fordr i ngar . Vid t i d
p unkten för haveriet låg d imman
(ca 50 m tjoc k) någ ra tio ta l m eter

Fig 5: Nu befinner sig flygplan et på lägre höjd på glidbanan och om
vi förutsälter alt flyg synvidden är kon stant , så ser piloten en
längre marksträcka . (Förarens sikt fram åt förbi flygplanets nos
är d ensamma som i fig 4.)

~

Fig 6: Den här bilden visar hur synliga bedömnings
sträckan växer fram för föraren under en Inflyg
ning.

••
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sy nl iga "bedömning sstr äckan" all·
tid är kortare än fly g synvidden.
Låt oss titta närm ar e på fig 4
och fig 5. Om hoj den minskar
kommer triangeln s spets vid pilo
tens öga lägre och den synliga
marksträckan b l ir längre. Detta
under den viktiga förutsättningen
att flygsynvidden är konstant. En
synlig markstr ll c ka kommer alltså
alt vaxa upp fra m fö r föraren un
der inflygningen p å vanligt sätt,
vilket enkelt kan åskådliggöras enl

IIg 6.

MEN vad händer om man kom
mer in över en tillfällig siktned
sättning, t ex en tunn dimbank på
låg höjd. Nu kommer inte den
synliga "bedömningssträckan" att
öka utan i stället att minska med
minskad höjd och nar sitt lägsta
varde i samband med att dimban
ken nås.

Ett exempel
Antag t ex att pi loten flyger i god
sikt och närmar sig en tillfällig
siktförsämring, där sikten endast
är 300 m. Om han befinner sig
2.000 m från skiktet med den för·
sämrade sikten, ser han 2.300 m,
dvs 2.000 m fram till skiktet och
300 m igenom detta. Samtid igt an
vänder han andra referenser fram
för, bakom och pä sidan om
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exem pe lv Is d im banken för sin be·
dömni ng . Han s flyg synvidd mins·
kas succes siv t ti l l 300 m, nar han
när siktne d sättning en. Sa mt i d igt
fö rlorar pi loten ock så övrig a refe
rense r , som han an vänt f or sin be
d o m ning. O mede lbart d aref ler b or ·
jar synliga "bedömningsstrackan"
att öka igen - med föru tsä ttn in g 
en att siktnedsättningen ar ho mo ·
gen, fig 7. Men röraren ha r redan
upplevt en dras tis k m ins kni ng av
sikt och yttre referenser. v ilk et
kan orsaka desorientering.
S irnul er ing av ovanstaende fall
visar, alt de flesta iörarna under
en VF R-inflyg ni ng tolkar denna
plötsliga min s kning i sikt som en
oitch·up - att de ligger för högt
ocr korrigerar genom ritt minska
i,ajden

Kom ihåg
Den lärdom som ma n bör dra av
detta haveri är att inte gå in i
tillfälliga s ik tförsämringar på fina
len i en inflygning utan att ha
hjälp av glidbana, VASI eller sek
torfyrar. Siktforsämringen kan va
ra av olika slag, dimma, snöby
eller rök. Speciellt vinlerförhål
landen med låg drivsnö kan leda
till minuslandningar om man
inte är medveten om riskerna vid
tillfälliga siktnedsättningar.

Fig 7: Nu har föraren kommit in
dimbank på låg höjd där
sämre.

*

over exempelvis en
sikten plötsligt blir

:0

cc

Vid 100
syrgas

%

och
stressituation
-. DIN
ar
prestanda
farligt
d a I-Ig. - --, -,
o

Fig 1

-tf

'f-..? Jämförande mätningar av vital kapaciteten har utförts före och efter
flygning på jetflygplansbesättningar som andades 100 proc syrgas under
1-timmesuppdrag, varunder inlades korta perioder av taktisk flygning med
positiva G-belastningar mellan 0,5 och 6,5. -tf Under höga G-profiler före
låg i medeltal en sjuprocentig förlust av vilaikapaciteten - variationsbred
den var O till 37 proc. Halva antalet försökspersoner hade inte återfått den
förlorade volymen 30 min efter landningen. Rökare hade under flygning vid
hög G-belastning en volymförlust som var 3'/2 ggr större än ickerökarens.
Ickerökare hade under flygning vid låg G-belastning ingen förlust. Kontroll
prov med 20 proc syre och 80 proc luft uppvisade ingen volymförlust under
flygning . -1;( Man drog den slutsatsen att 100 proc syrgas har en skadlig
inverkan på en flygplansbesättning i flygstridsmiljö. Denna verkan är mycket
mer uttalad hos rökare! 1..\ Artikeln, som bygger på W H Brownings upp
gifter publicerade i "Aerospace Medicine " nr 1/70 har för "KONTAKTEN "
granskats av FS/Fyläk.
{.f ),.~.

ö ljande Ire hu vud l ,,~go r
uppställd es : 1) huruv ida
en
besätI n ingsmedl em
som tv in gas s kjuta ut sig
allvarl i g t paverkas i sin
m ax imala arb etsförmåga
geno m fb rl ust av a nd ningsvo l ym;
2) h u ruv id a elt l uft · syrgas -de mand 
sys tem el imin e rar fö r lusten ; 3) hu 
r uvida cig arrett rökn ing påverkar
voly mfbrlusten .

F

Metodik
Försb ksgrup pen bes l od av 25 fö 
ra re som flög enti mm esp ass an
ti ngen i F-4 Phantom II e ller F-B
Crusad e r. Alla i försöksg ru ppen
va r a nt inge n strid sveterane r e ll e r
pe rsona l med prov ll yg n ing sverk 
sa m het bakom sig . A ll a hade me r
ä n 1.000 fl ygt im (1.200-4.400).

,•

Fig 2

Femti o provd al a erhölls gen om
atl a nvanda Mc Ke sso n V ita lo r.
Fö lj ande mätning ar p a vi ta l kapa 
ci l e l och max imalt utandnings 
fl öde utförde s: En ut gå ngsmätni ng
i försa ksrum me t ca en hal vti mme
fö re slarten. En mä lning
före
fly gning i fö ra r kab inen omede l
bart fö re utkö rning till start. En
mäl n i ng efte r flyg ningen , då fl yg 
plan et taxade t i ll baka ti ll p latlan
efte r en flygni ng på i medeltal
1 li m och 10 min. Därefl e r obse r
vatio ner i försbks rumme t med 30
min inte rva ll.
Den
totala
obse rva t ions t ide n
uppgick till i genomsni tt 2';' ti m
varund er fö rsöks personen andades
100 proc syrgas i un gefär 1 tim
och 25 m i n. I 19 fall togs rö nt gen 
b il d e r ute på p latla n om edelba rt
efter flygnin ge n.
va ri a b le r
jä mfördes:
Fo lj ande
Hög t G-ta l mo t l ågt G-tal; 100 proc
syrgas mo t syrgas luft b l andn in g v i d
hag t G-ta l samt rökare mot icke 
rö ka re.

Resultat
Den ge no msni tll iga m insk n inge n i
vi ta ik apac iteten unde r 27 försö k

,•
med 100 proc syrgas fö r a ll a fö r
sa kspe rsoner vid högt G-t af v isas
i tig 1. Det fö re li gge r en sig ni fi
kant ski IInad me ll an d e värden
so m erhblls i fö rsbks ru mmet och
i fÖ r arkab ine n, trot s atl fö rsöks
pe rsonens k ro ppsst ällni ng var d en
samm a. Det förelåg e n s j u-p rocen
tig medefförlusl un d er fl ygning.
Den maxi ma l a förlus t so m note
rades hos någon fö rs ökspe rson
var 37 p roc .
Det var förvån ansvär t atl 50 p roc
av fa rsbkspersone rn a i hel a gru p 
p en in te had e återgåtI till s ina
utgän gsvofymer inom d e fö r sta
30 m in efter f lyg ningen. f d e fall
d ä r det fö rsta återhäm tn ingsvä r
det fåg und er utgä ngsvärdet fi c k
besätlnin g smed femmarna up p re pa
vit a l kapacitets mätninge n med 30
m in inte rva ff , ti ll d ess alt ve d e r-

Fig 3

börande kun de u ppn å ulgångsvär
d et. I d enna un d e rsök nin g hade
ex lremfalle t ic ke åten '"mtat sig
inom 2 l im!
•
Fig 2 vi sa r j ämföre lsen av 27
flyg nin ga r unde r hög G-be las tn ing
med 14 fl yg n ingar und e r lag G
belas tning i båd a fallen med
100 p roc syrgas . I kon trast till ti 
di ga re ra p porter
ä r ski llnade n
mella n de tva gru ppernas vä rd e n
eft e r fl ygni ng och åte rh ä mtni ng
inle sä rski lt si gn ifikant.
Fig 3 vi sar e n j a mfo re lse mel
l an fyra fö rsbk un der hög G-be
last nin g och 100 p ro c syrgas jäm
fö rt med fyra i de ntiska fl ygp rofiler
under v ilka sa mma fö ra re an dades
20 p roc syre + BO p roc luft. Man
noterade all fö r lus ten av lu ng 
volyme n e ft er fl ygnin g el imine ra-

,•
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TABELL 1: Aterhämtad lungvolym.
Procent av försokspersonerna som (jfr m ed utgångsläget) hade
återhämtad lungvolym 30 mjn etter fl ygni ng (39 fall ).
Flygprofil er (100 '/, syrgas)

~

I

Icke rökare

Hög G-påkänning

64 '/0

Låg G-påkänning

60

Alla varianter

63 'I,

des av syrgas lu ftbland n ingen och
klini skt fö re kom inga kla gomål
över hosta eller smärto r I b roste t.

Rökarna -

ett problem

Fig 4 Visar jämförelsen mellan 13
rökare oc h 14 ICkerök are vid hog
G-belastning och 100 pr oc syrgas.
Skillnaden mellan m edelvärdena
omedelbart efter flygni n gen var
signifikanI. Dessut om var rökar
nas o förmåga a ll snabbt åter
hämta sig till ut gångsvolymen ett
bekymmer. .
mh l en ev över
levandesltual lon. M ht fo re ko ms ten
av denna br ist (s narare än den
genomsnilII Iga volymförl us ten) vi
sas jämförelsen mella n rö kare oc h
ickerö ka re på tabell 1. Ja mfo re l 
sen baser ar si g på försökspers o
ne rnas fö rmåga att uppna samma
vitalkapac ,tet 30 mi n etter Iyg 
n i ngen som han hade 30 min fore
fl yg ni ngen . Man se r att en s igni
fik ant del av bada grupperna inte
hade .1l ervu nn i t fu ll v i talkapacite t.
Und er fl yg ning med låg G-belast 
ning går det ungefär likadant fö r
b ad a g rupperna . Vid fl ygning med
hög G-belastning daremot g ick del
myck e t sämre för röka rna . Det bör
no te ras att den totala flygtiden
"p pgick i ge no msnitt bara till 13
m in
då förekom upprepade
m anövrer på nivån 2- 4 G, men
ba ra några sekunders expone ring 
a r med 6 G.
Lungröntgenbilder togs i 19 fall
omedelbart efter fly gnin g en Inom
30 m från flygplanet. En re re
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sentativ fi lm visas i fig 5. Efter
flygning med hog G-be lastn ing fö 
rekom abno'ma lun g fbrtatnln gar
på rontgenb dd en i fo ren i ng med
volymförlu st linder flyg n in g i 13
av 17 fal l. Ma ng den av f ö rlo rad
volym
sam manhimg de e mellert id
inte med grade n av d en fö r and 
ring som note r d es p å Ill ma rna .
En förs o ksperson drab bades av en
elvaprocenl i g
vO lymförlus t
uta n
nagm synliga röntg en fö randr ing r ,
medan e n annan förso ks perso n
hade marke rad e b il ate rala , l aml3l ·
lara fö rtäln i nga r pa filmen [aSHjn
han inte hade någo n mät bar vo
lymf orl Ust.

Diskussion
1962 publicerade Du Bo is, Tu·
raids, Nobreg a och M am me n en
undersö kni ng avseende ae roa tel ec
ta si s (Iu ng a m ma nfallJ, dar man
sluderat en gru pp er farna R.A.F
fö rare - u tv al d a darför all de upp
vis ade atelectaser. Bara en av sex
underso k a personer Vli r ickeroka
re. Det a r emel le rl i d Intressant
alt Ic ke rokaren had e var ken Sub
jektiva symptom e ll er rö nt gen 
förändringar under flygn i ng med
låg G-belasl ning Il). Ar 1967 pre
senterade Yor
deta lfsrade data
bel r 3 USN -Il yga re som flög med
hoga "G -pr o fl fer'. Dubois, Tu
ra ids, NOb reg a och Mammen har
också kll nna rilppor te ra sänkt VI 
talk ap ac i leI och rb ntgen förandr i n
gar hos forsokspers o ne r som an
dade s 100 proc sy rga s på s, mllle-

Fig 4
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rad ho j d . Dessa personer expo
nerades emellerlid under perio
der på meflan 8 oc h 72 lim .
• Brown ing s ova n su mmariskt re
laterade underSÖk ning var avsedd
a tt bek rä fta a) hurU Vida det upp
!itå r betydande änd ring ar i lung
vo lymen under en flyg p rofil som
avspeg la r va d som förekommer
under strid soperationer, b) huru·
'li da den v' ntade minskningen i
lu ngvo lymen bes tod etter det man
d mnat plane t och c) huruvida
-to rleken av ändringen sku lle vara
til lrä ckl i g för alt sänka den maxi
mala arbetskapac ilelen - om t ex
besätt ningsmedlemm e n
tv ang s
S juta ut sig . Foreliggande data
understöder etl abso lut jakande
sva r på de tva försia fr a.gorna och
ett yttersl sa nnolikt dito på den
tredje .
Betr en vux e n man i god fysisk
konditi o n, anses det a llmant alt
hjä rtats
blodutflöde
begränsar
maxi m~la
a rbetsk apaci teten oc h
all syreupptag ni ng en över den
norma l a alveol ara ylan är li flrac k
Il g för a tt upp rä tthålla fulf syre
satt ni ng av alll nä rva ra nde b fod
v id maximal h ja rtpumpeffek t. Em e l
lert id ko mmer med en bel yd ande
grad av lu ngsamman fnll anti ngen
shuntni ng av b l o d till luflförande
de l ar av lungan all inträffa e ll er
g e nomströmnin g av icke ventile
rade alveo l er att fort sä tta . I båda
fal len to rde e n viss g ra d av hy 
pox i ( _. sankt syrehalt i blodel)
vantas Inlraffa . Den maX ima l a sy
reuppta g ningen ligger und er de n
som
maximal
hlärlp ulll pette kt
skulle kunna ge . I en up psa l s av
Permult
rbrande
lung clrk lllalion
och genomflytn ing (perfu sIo n) hav
das, att v id ok ad G-be l as lnin q
torde pe rfu si on äga rum fo re trii 
desvIs dar venti lalionen ar ~am st
dvs i de basala delarna av
lungorna.

Förl1<lll a nd et alt det före li gger
individueff känslighet för rökvanor
är en ny upptäc k t och det faktum
att rokarna utsätts för en betydan
de volymlörlust vid sm a ökningar
av G-belastningen under korta
perioder ar oroande. Men aven
hos dess a personer forh in d rades
volymf6rlusten g enom anv änd nin \!
av syrgas-Iuft b l and nlng . N obregA
Turai d s och Gal laghBf ha r rap
porleral att så li te som 5 proc
kväve i syrgas atmosfaren skydda
de mot atelectaser/lun gsamman 
fall.
•
•
Enkelheten och pålitlighe
ten hos systemet med 100 proc
syrgas har mycket som talar för
detsamma. Emellerlid bidrar före
komsten av aeroti t is efter fl ygn i ng
(jämte hosta och smä rt o r i brös
tet) till att det ar mindre fördrag
bart. Före liggande stud ie prese n
terar v issa data som antyder, all
fysisk
prestationsförmåga
efter
fl ygning under stre ss kan fö rsam 
ras genom beslående förlust av
v i tal kapac ite ten .
Cigarrettrökning
försvarar situationen i hög grad .

*

Fig 5

Klara fakta
Del har in l e vari t mö jl igt all ur
Browni ngs unde rs okning strangt
stödja den teoreli ska be Isfö ring·
e n fö r en mins kning av presta
I l onsfö rmå _ an .
av två skäl. For
det fö rsta å r det svårt a tt overta la
e n besattn l ng smedlem so m jus l
land at att ju st da demon strera s in
maxi ma l a a rb etskapacitet v id ett
a nsträng ande prov i full fl ygut 
rustning. Resultalen av sadana
prov sk u lle säke rt kun na b li an 
no r lunda om besällnin gs !l1edlem
men ,:;p orrades aven emotionell
st ress någ ol Iivshotande, t ex
dr unkn i ng. Den andra svarigheten
är att maxi a l a andnIngskapacite 
ten al l varfi gl beg rän sas av smär
tor i br6slet vid fbrsok till djup·
inandning. Det län ga intervall som
fordras för återgång till full vitaI 
kapacitet (som påvisats i denna
och tidigare underscikningar) indi 
kerar att obehag och begränsning
handlingskraften
forekommer
längre an vad man t idigare trott.
Det faktum att röntgenförändrin g 
arna bestod längre an volym för·
lusten, antyder all ro ntgenfbränd
rt ng rna kan samman hänga med
ödem (= vätske utträde i lu ng vav
nad och a lveo ler) oc h volymfor
lu sten med lungsa mmanfall.

Stop
smoking
Buster

,
•
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•
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Problemet fågelkollisioner har i
många år studerats inom FV. (Se FV
Nytt nr 2/ 70. - Representant ur FS del
tog dessutom i ett stort, internationellt
"fågelkollisionssymposium" i Köln i vå
ras.) Men med innevarande års ovanligt
stora antal "fågel-driftstörningar" har
problemet i än högre grad kommit att
hamna i rampljuset . (Atgärderlev re
striktioner föranledda härav är under ut
arbetande.)
Ett bland de mest dra
matiska händelseförloppen relateras ne

*

***

dan.

MÄSART
vår tids
kamikazeflygare

et var en stor gr<lt rut
I Larus argenta tus) som
i försomras koll idera
de med en SK 60 ur
F5 .
Omständigheten
att
fåge ln
träffade
flyg planets högersida klarade san
noli kt fö rarens - aspiran t CLAES
MAGNUS WRENNINGE - liv . Om
fattande skador uppstod på fl yg
planet; sp l ittrad huv, demolerad
katapultstol (trasigt handtag till
säkringss pärren ,
gard inh andtaget
utdraget, avsl itet säkri ngsbl eck),
andra
kabinskador , motorskador
s amt p låtskador på vingframkant ,
l uftintag och stabilisator. Repara
tionskostnader for ca 100.000 kr.

D

de mot mig. I nästa sekund kom
mer smäl len. Utan all jag har den
minsta c hans att reagera. Någ ot
slår mig rakt i ansiktet. Hela p la
net rycker ti II och i nästa ögon
blick börjar det blåsa ofantlig t
runt omkring. Jag kan inte neka
till att tanken " nu stö rtar jag"
far genom huvudet.
Men jag märker snabbt all
det inte ar några prob lem all få
kon troll över kärran. Den verkar
bara ha sj unkit något hundratal
meter. Jag finner också till m in
lallnad att jag kan Se oc h all jag
inte har ont någonstans . Däremot
är kabinen fu l l med blod, slamsor
och splitter. Jag minskar omede l
bart farten och sätter kur s mot F5,
som bara ligger ca 40 km bort.
Jag kontaktar trafikledaren och
kollar alt instrumentvärdena är
OK. Först då märker jag emeller
tid att hela visiret är sönd ers la
get. Blåsten är, trots att hela hu
ven är väck, inte alltför besvä ran 
de . Det enda som egentligen stäl
ler till trassel pä hem väg en 
frånselt att jag he la tiden blöder

näsb lod sa alt det är svårt att
andas i masken - ar skakninga r
na, som är så kraf tiga all det inte
bara är svärt att avläsa instru men
ten utan också att orientera sig .
Detta innebär att jag får svänga
in mot banan lite "på känn" ef
tersom jag "ser fl era " banor ...
pga skakningarna .

Lugnet och vlslrel
Landningen går emellerti d lint. Väl
nere på banan väntar mig dock en
smärre chock, då jag vid en över
blick av kabinen upptäcker att ut
lösnings hand tage t till katapultsto
len är utdraget. "Gardinen " häng
e r och fladdrar. Med ett nervöst
lugn skyndar jag mig alt säkra
sto len. Resten av i nkö rningen och
parkeringen är bara vanlig rut in.
- Enda riktiga men av kollisio
nen, som utan nedlältt v isir kan
ske kunnat kosta mig li vet, är ett
par risp or i ansiktet och ett knäckt
näsben. Eller kont roll på lasa
rettet i Ängelholm kan j ag börja
flyga igen på tisdagen efter p ingst
- dock till att börj a med i dk. If

Ilygplanet lill säker landning . Den
na p restatio n är väl vä rd att om 
nämnas som '·BRA GJORT".
Så här berattar C laes Magnu s
Wrenninge o m händelse förlop pet
lor "KONTAKTEN" någon dag ef
te r det inträffade:
- Det är fredage n den 15 maj
i ar, första flyg passet för dagen.
Klockan är ca 09 .15. Jag spakar
en SK 60 och är ute på en s k
tidtabellnav igering . Jag befinner
m ig v id Vittsjö i norra delen av
Skane på ca 700 m höjd och med
ca 600 km fart oc h har j ust fällt
ned visi ret vilket se nare visar
s ig bli min smala lycka. Vädre t
är frnt och jag har inga prob lem
med navigeringen .

Föredömlig
Föraren sjä lv fick en del ansik ts
blessyrer och blodutgjutelse . Men
ta ck vare bevarat lugn lyckades
han på ett föredömligt sätt för a

" Nu störtar jag.
Någ ot får mig då att kasta ell
öga snett åt höger. PlötSligt ser
jag ett vilt föremål kom ma faran
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All Ihal husband of mine wants lo do is

Vintern
är här
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Kärnkraftdrivet passagerarplan projekteras tör år 2000. Planet skall drivas med avgasfria kärnkraft
motorer. Det skall flyga med ljud ets hastighet och ha en räckvidd som gör det möjlig1 att flyga nonstop
till vilken punkt som helst på jordklotet. Det är Lockheeds framtidsplan som skall ta 650 passage
ra re.
Det blir 11 0 meter långt. Flyg kroppens aerodynamiska utform ning minskar luftmotståndet vid
Framtidsplanet mo
lju dhastigheten. Vidare skall jätteplanet kunna använda existerande flygplatser.
dell 2000 får en maximal startvi kt av 385 ton (n ågot större än c-s " Galaxy" , världens hittills största
flygplan) . Spännvidden blir 60 m och passagerarkabinens bredd (diameter) 7 m. Planet skall ta över
60 ton betala nde last.
.
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