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Femdagarsveckan 


S
edan 1963 har arbetstiden för den tekniska 
och huvuddelen av den civila personalen 
medgivit att ordinarie tjänstgöring kunnat för
läggas till veckans fem första vardagar. I takt 
med arbetstidsförkortningen har arbetet kun

nat organiseras på motsvarande sätt också för viss 
militär personal, placerad i förbands-, stabs- eller ex
peditionstjänst. 

På grund av att de värnpliktigas utbildningstid i 
princip skall omfatta 48 timmar - vakt- och bered
skapstjänst oräknad - har det ansetts nödvändigt 
att utnyttja veckans samtliga vardagar för denna ut
bildning. Frågan om femdagarsvecka året runt även 
för de värnpliktiga behandlades ingående av 1960 
års värnpliktsutredning. I betänkandet stannade man 
emellertid inför 48-timmarsvecka uttagen under vec
kans sex vardagar. 

• Efter införandet av VU 60-systemet kvarstod såle
des kravet på att de värnpliktigas utbildning och 
tjänst skulle pågå även under lördagar. Detta med
förde att vissa befälskategorier - framför allt trupp
utbildarna - till skillnad frän merparten av förban
dens aktiva personal fortfarande måste tas i anspråk 
för lördagstjänst. Psykologiskt verkar givetvis en så
dan skillnad i arbetsbetingelserna inom samma för
band negativt för den missgynnade gruppen, särskilt 
som denna också i övrigt har en påfrestande tjänst. 

Även för de värnpliktiga framstod lördagstjänsten 
som något negativt. Från det civila samhället och 
skolan, som i största möjliga utsträckning ställt om 
till femdagarsvecka, hade man vant sig vid det läng
re veckoslutet. De värnpliktiga har sålunda själva 
framställt starka önskemål om fria lördagar. 

CFV har, sedan femdagarsvecka kunnat börja till
lämpas för stora personalgrupper, ansett att man så 
fort som möjligt borde innefatta i princip all perso
nal i detta system. Därför föreslogs redan i remiss
yttrande över VU 60:s betänkande, och senare i 
andra sammanhang, att lördagen skulle göras ar
betsfri för värnpliktiga, genom att ta ut de 48 tim
marnas utbildning under övriga vardagar. 

• CFV har - liksom berörda personalgrupper 
därför med tillfredsställelse hälsat den nyligen utfär
dade generalordern, som anbefaller försök under två 
år med femdagarsvecka. Även om inte arbetsvoly
men minskar, innebär försöken en inriktning av tjäns
ten, som medför att den ej onödigtvis avviker från 
det övriga samhällets rytm. Den militära tjänstens 
natur är och måste vara artskild från civil verksam
het i många avseenden. Men i övrigt är det angelä
get att den anpassas till vad människor är vana vid. 
Det är en förutsättning för att i rådande hårda kon
kurrens kunna rekrytera fast anställd personal och*att få de värnpliktiga att finna sig till rätta. 
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FV-Nytts tenloserie: 3 * * Flygvapnets Halmstadsskolor - ett nytt f1yg
vapenförband ? Svaret är både ja och nej! Flyg
vapnets Halmstadsskolor är det nya namnet på 
Hallands Flygkår. I det avseendet blir svaret allt
så nej. Intet annat än ett namnbyte sker. F14 får 
vi heta i fortsättningen också. -i"r Men i övrigt 
blir svaret ja. Bakom Kungl. Maj:t proposition nr 
69, som ifråga om F14 är ganska knapphändigt 
formulerad, döljer sig en koncentration till ett 
enda förband av de nu över hela landet spridda 
basutbildningsresurserna. F14 får därvid helt 
andra möjligheter till rationell utbildning än vad *vi nu har. 1-':? 
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Flygvapnets 


Ha/rnstadsskolor 


"nytt" FV-förband 


F14 ~;~~::~:iS~ed oer~ 
ganIsatlon sedan 
1960, där nume
ra "in te en siff
ra är rätt", Hur 

de nuvarande skolorna kommit till och 
vad de i dagens läge har som uppgift be
rättar skolcheferna om i särskilda artiklar. 
Jag skall därför i stället redogöra något för 
de tanlcar som varit styrande när Flyg
vapnets Halmstadsskolor vuxit fram. 

Man kan konstatera att det nuvarande 
skolförbandet F14 bestar av tre till sin ka
raktär helt skilda skolor. Organisationen, 
starkt schematiserad, beskrivs enl fig l. 

Till detta kommer en särskild utbild
ningsenhet, lU1derbefälskurserna, direkt un
derställd C F14. 

Det märkliga är dock att inte en 
enda elev börj ar på en skola, fort
sätter vid den andra och slutför sin 
utbildning vid den tredje. Däremot 
är det så att den tekniska persona
len har ett allmänmilitärt skede på 

FMS, som emellertid tidsmässigt inte 
är knutet till den fortsatta tekniska 
utbildningen. 

RATIONELL NYORGANISATION 
Vid den översyn av organisationen som 
påbörjades 1967 stod det klart att vissa 
väsentliga bitar saknades för att en ratio
nell utbildningsorganisation inom bassys
temet skulle kunna skapas. 

Proposition nr 69 tillför dessa bitat'. Man 
ka" konstatera, att departementschefen i 
alla delar följt försvarets fredsorganisa
tionsutrednings (FFU) förslag. Vad som nu 
avses hända klargörs enklast enl fig 2. 

Det bör kanske påpekas att bilden med 
olika stora rutor inte är avsedd att vär
dera innebörden av förändringarna. Den 
minsta biten personellt sett - flyttningen 
av FBTS - är nästan den viktigaste. Av
saknaden vid F14 av den skola som nu 
svarar för den taktiska utbildningen, har 
gjort det nästan omöjligt att inom nuva
rande organisation på F14 åstadkomma ett 
mera rationellt utbildningssystem. 

Fig 1. 

hittat på detta verkligt underbara och 
stimulerande namn?) 

l) Försvinner ur bilden 1971 och hänförs 
till "Statens Regionsmusik". (Vem har 

Förändringarna på den tekniska sidan 
blir mycket omfattande. De medför att för
banden så småningom kommer att få sina 
elever betydligt bättre skickade att efter 
utbildning vara direkt användbara i pro
duktionen. Givetvis är det också meningen 
att eleverna skall få så mycket som möj
ligt av taktisk och allmänmilitär utbildning 
under vistelsen på F14. 

Vidare kommer förbanden att slippa den 
belastning som de särskilda typskolnings
kurserna innebär. Omskolningen av bas
kompanier - närmast aktuell för attack
förbanden - kommer också att ledas av 
FFS, men måste av personal- och materiel
skäl göras på hemmaflottiljerna. 

NYA SIGNALER 
Principerna för hur en förbandsstab skall 
vara organiserad och sarrunansa tt som en 
följd av försvarets nya planerings- och 
ekonomisystem kan i princip anses utrönt 
genom den försöksverksamhet som ägt rum 
och alltjämt pågår vid flera förband. Dessa 
principer har följts rörande F14, men an
passning till särskilda förhållanden har va
rit nödvändig. 

Som F14 nu är uppbyggt har C F14 små 
möjligheter att vara annat än administrativ 
chef. Hans huvuduppgift bör i stället vara 
att planera, samordna och kontrollera ut
bildningsverksamheten samt att direkt sty
ra uppgifter utanför skolverksamheten. 
Skolcheferna har på motsvarande sätt i allt
för hög grad tagits i anspråk för utred
ningar och administrativa uppgifter. Deras 
huvuduppgift bör vara att leda och genom
föra planerad utbildning. 

Som en följd har staben, lU1der en stabs
chef, byggts upp som förbandschefens styr
organ för den samlade utbildningsverksam
heten samtidigt som staben, förvaltnings
enheterna samt bas- och specialkompaniet 
åläggs de uppgifter av servicekaraktär som 
lämpligen kan centraliseras. Resurserna 
kan då samlade utnyttjas på ett bättre sätt 
än tidigare. 

Med hänsyn till de särskilda för
hållanden som råder beträffande 
Halmstads-basens användning för 
flygverksamhet, liksom krigsuppgif
terna, har avsteg gjorts från den 
konventionella uppbyggnaden av 
förbandsstaberna inom flygvapnet. 
"Merparten av de enheter som sva
rar för betjäningen av basen i krig ~ 
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• 	 Den rationella nyorganisatlonen. 

och fred har samlats till ett kom
pani: bas- och specialkompa niet . 
Detta innehå ller t ex U-, sambands 
och väderftm ktionerna, vilka nor
malt ingår i förbandsstaberna som 
särskilda avdelningar. 

TIDSPLAN 
För omorganisationen har gjorts upp en 
nätverk splan. Den är emellertid beroende 
av ganska omfattande byggnadsarbeten. 
Tidsplanen ä r därfö r alldeles för osäker 
för att presenteras nu. Verkcamheten vid 
den nya skolan FFS milste emellertid 
komma i gång omgäende om programmet 
för första fly geskaderns (El. dvs attack
e skaderns) omskolning till 37 :an skall hälla. 

Det har dä rför lyckats att bry ta ut skol
byggnaden för den nya skolan, FFS, ur 
byggnadsplanerna. Den första februari näs
ta är skall detta femmiljonersbygge vara 
så långt kommet alt den nya tekni ska si 
mulatorn för flygplanteleutbildningen på 
37:an skall kunna börja monteras . 

När nu rik sdagen i höst faltat beslut är 
det dags att fortsätta planeringen för nä sta 
stora skolenhet. Det blir för BMS i en n y 
byggnad i anslutning till FFS. Den kom
mer då även att hysa den spelanläggning, 
eller taktiska bastjänstsimulator som jag 
fö redrar att kalla den, vilken skall bli en 
ersättning för nuvarande anläggning vid 
FBTS på FB. Ett intressant byggnadsobjekt 
för nya F14 är också det centralförråd som 

Fig 2. 

Frågor 
r- till förbanden 

• 	 har elever som sänds till kurs tillräckliga förkunskaper (svaret torde ofta bli: 
lite si och så). 

• 	 äl' kursen verkligen nödvändig för hans freds- eller krigsplacering (sva r : tyvärr 
visste jag inte att han tä nkte sluta året därpa ) . 

• 	 fungerar systemet med elevanmäla n (svar säkert: nej!) 

il 	hur är kontakten med eleverna när de är på skola under vinterhalvåret (svar 
kanske: tyvärr hade eltan glömt skicka flotliljorder) . 

• 	 har ni sa m ma intresse att följa upp alla elever (svar: flygeleven den cch den, 
men inte - - -l. 

P .S. Dessa frågor är medvetet provokatoriskt ställda och kan väl nästan samt
liga försvaras med hänvisning till arbetsbelastningen på bassidan , Men de har 
ka nske hjälpt Dig till ökade resurser eftersom detta milste funge ra . 

~____________________________________J 


skall hysa all den materiel som inte är ut sonaIens fl y ttning till F14 och omplace

lämnad för dagligt bruk till skolorna och ringar inom F14. 

som nu är spridd på ett stort antal förråd S" långt det val'it möjligt har personal

inom hela F14:s område. organisationerna varit med och diskuterat 


den nya organisationen . Personalförbunden 
i Stockholm har också yttrat sig över förPERSONALFRÄGOR 
slag f ran chefen för flygvapnet. Jag tror 

Vi p il Fl4 har aldri g haft nedläggningsho mig också veta att personalen pil F14 näs
tet över oss i denna omgång. Detta uteslu tan utan undantag reagerar positivt för 
te r emellertid inte att det i alla fall upp förändringens vind . • 
står en hel del problem i samband med per estangenberg 

6 



* * Flygvapnets Markstridsskola - FMS - fyller i år tio år. 
Samtidigt ser den slutet närma sig! Detta är uttytt: FMS 

skall bli Bastjänst- och Markstridsskolan BMS och 

därmed omfattas alla grenar inom basutbildningen. U Hit

tills har vi alltså "bara" varit FMS och sysslat med markför

svar, skydd mot ABC-vapen, fältarbeten, brandförsvar osv. 

Uppgiften har varit och är alltjämt intressant och innebär 

verksamhet inom ett brett arbetsområde. 

BMS 
skolan 

tör all 

basutbildning 

U
nder de forsta åren hade vi kan
ske en kansia av att arbeta på 
flygvapnets bakgludar. Det av 
tekmskt tankande helt genomsy
rade vapnet ville lIksom inte er
känna möjligheterna att i krig 

bedriva effektiv tekniskt tjänst. De mÖjlig
heter som baserar sig på ett mark- och 
lultskydd som tillåter att personal friställ s 
för tekniskt jobb. 

Med den nya typen av repetitionsutbild
ning ställdes bl a den tekniska personalen 
allt oftare inför uppgifter som fo rdrade 
mer grundkunskaper i strid och skydd än 
vederbörande fått under sin första utbild
ning. Resultatet gav sig omedelbart, man 
begärde och fick mer och bättre utbild
ning. 

För FMS betydde detta ökade kursom
fång. nya kurser och framför allt början 
till en integrering av basutbildningen. Vi 
deltar numera i "hela gårdens skötsel" . Mer 
och mer utbildning som administrerats av 
flygmaterielJörvaltning, militarområden osv 
söker sig in till rena utbildningsanstalter, 
och då bl a till F14 och FMS. Denna 
s a s självsanering följs upp aven pla
nerad sammanslagning av all basutbildning. 

Flygvapnets Markstridssko la övergår där
med till att bli Bastjänst- och markstrids
skolan . 

FMS + FBTS = BMS 
Det nya med BMS är dels att Flygvapnets 
bastjänstskola - FBTS - slås samman 
med FMS, dels att en ny utbildningsenhet 
för brandförsvars - och räddningstjänst 
upprättas inom BMS. Men framför allt är 
det nya att kurserna vid bastjän st- och 
markstridsskolan inriktas på att var och 
en ger den utbildning en befattningsha
vare behöver för sin krigsuppgift. 

Relativ t snart skall det alltså finnas 
bara en kurstyp för varje krigsbe
fattning. På lite sikt skulle såväl 
grundutbildning som specialutbild
ning kunna vävas samman sa att in
dividen fick aUt detta till livs under 
en enda kommendering till F14. 

Nåja, fullt så enkelt är det kanske inte 
när nlan går närmare in på ulbildnings 
kravet. Vi har alltjämt behov av vissa spe 

• 	 Del är av siar vikl 
alt alla ullagda mi
nor noggranl an
tecknas lägesmäs
sig! . " bl a om 
man senare ~kulle 
vilja la upp dem. 

cialkurser för ren fredsutbildning, bl a be
roende på säkerhetskraven. Utvecklingen 
gäl' raskt framåt, och den utbildning som 
gavs för ett antal 1\r sedan räcker inte i 
dag; ett slags uppföljnings- eller påbygg
nadskurser blir följden. 

SE MEN EJ SYNAS ... 
Under den tid FMS verkat har åtskilligt 
hänt. Sålunda är totala antalet utexami
nerade underofficerare fran 1960 till 1970 
ca 275. Principerna för och utbildningen i 
basförsvar har överförts på robot- och 
verkstadsförbanden. UtbUdningen i vad 
gäller markförsvar har stabiliserats och ut
gör en bra grund för den totalutbildning 
som befattningshavarna i resp förband be
höver för sin krigsuppgift. 

Det mest skriande behovet av instruktö
rer i maskerings- och skenan läggnings
konsten hal' täckts och förbanden är på 
god väg att lära sig att se men inte synas. 
Under de år då FMS inte hade några större 
vakanser bland lärare och instruk törer 
genomfördes ett in te oväsentligt antal spe
cialutbildningskurser, bl a i fältarbete och 
skydd mot ABC. 

Totalt hal' vid FMS genomförts 30
40 kurser per år, och elevgenom
strömningen har varierat mellan 800 
och 1.000 elever per ar. I och med 
att personalbristen gjort sig gäl
lande har antalet spec ialkurser sak
ta men säkert sjunJ<it och produk
tionen just nu är inte till fylle st. 

Personalbristen för även med s ig att vi
dareutbildning av lärare och lärarnas kon
takt utåt med förbanden kommer i kläm 

mellan kravet på flera kurser med större 
kursomfång och kravet på väl kvalificerade 
lärare. 

FRAMTIDEN 
Den omorganisation F14 nu står inför, 
och som bl a innebär att FMS, FBTS 
och en ny utbildningsenhet för brandför
svar och räddningstjänst utgör den nya 
skolenheten "Bastjänst- och markstridssko
lan", medför en omfattande byggnadsverk
samhet för att kunna tillgodose skolorna 
med moderna undervisningsmöjligheter. Så 
t ex kommer BMS att få en modern spel 
anläggning som medger effektiv t räning av 
alla personalkategorier vederbörande 
krigsuppgift. 

Vad framtiden bär i sitt sköte för BMS 
är väl svårt att sia om, men några av de 
mer angelägna uppgifter som skolan måste 
lösa framstår tydligt. Den markförsvars
och verkskyddsutbildning som bas-, robot
och verkstadsförband nu får måste också 
strilförband av skilda slag ges. I den "för
bandschefsutbildning", som i så många fall 
är sönderp lottrad j flera olika kurser, sak
nas e Uer undertrycks delar av befattnings
utbildningen, i regel sådana som sällan eller 
aldrig spelas upp vid fredsövningar. 

Den nya skolan ger möjligheter att 
undervisa över hela fältet och kurs
omfången måste därför tillrättaläg
gas så att cheferna fär en totalut
bildning i stä llet för den nuvarande 
delutbildningen. Detta för att vår 
förband sproduktion i framtiden skall 
bli bältre men också för att den 
skall bli lättare att genonnföra. Ii 

Sten Dalborg 



P
å 30-talet var flygp lanen relativt 
enkla. Den "elektroniska" utrust
ningen bestod av batteridrivna 
mottagare och sändare som fick 
sin strömförsörjning genom en 
vinddriven generator. För det 

tekniska underhållet svarade företrädesvis 
stamanställd militär personal, men en och 
annan tyghantverkare och vapenhantver 
kare av underoff icers tjänsteklass fanns 
också. 

Utvecklingen g ick dock vidare med 
stormsteg . Man kom snart till insikt om 
att man måste göra en större satsn ing på 
grundutbildning av flygvapnets arbets le
dande tekniska personal. A v den anlednin
gen etablerades flygvapnets tekniska skola, 
FTS, i Västerås år 1944. 

Till att börja med utbildade man endast 
blivande mästare, (flygp lan-. vapen- cch 
e lektro-) samt omskolade signalister och 
instrumentmakare genom s k komplette
ringskurser. Tio år senare var det nödvän
digt med särski lda teknikerkurser. Dä sko
lan 1962 flyttade frän Västerås till Halm 
stad var den en fu ll t etablerad skola med 
kurser för blivande flygtekniker och mäs
tare inom samtliga yrkesgrenar. flygplan , 
vapen och elektro. 

Tekniska skolans lokaler - i en av Il8:s 
gamla kaserner pä Viksäng vid Västeräs 
övertogs av flygförvaliningens teleskola, 
FFTS. För FTS vidkommande började en 
ny era vid F14 i H almstad . 
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{;{ {;{ Trots att det inte är mer än 67 år sedan brö
derna Wilbur och Orville Wright skrev flyghisto
ria uppvisar våra flygplan och deras utrustning
ar idag en oerhörd teknisk komplicitet. Ett stort 
ansvar vilar på den tekniska baspersonalen som 
skall hålla dessa flygplan i luften. Ett enda miss
tag kan vara tillräckligt för att vålla en katastrof 
- därför har man inte råd med folk som begår 
misstag. {;{ Den kvalificerade tekniska personal 
i form av mästare och flygtekniker som svarar 
för service och underhåll av flygplanen får en 
omfattande grundutbildning och olika special
kurser. Det yrkestekniska kunnandet parat med 
noggrannhet och ansvarsmedvetande utgör en 
säkerhetsgaranti för flygplan och besättning. {;{ 

F14 och FTS 

NY MILJÖ 
Vid F14 flyttade tekniska sko lan in på 
nedre området i flo t lilj verkstaden, i mate
rieLförrådet samt flygtjänstbyggnaden i en 
av hangarerna. På senare år har skolan 
tillförts en bas-elektrosektion som håller 
till i F14:s reservhangar. Lektionssalar har 
inrymts i en särskild byggkropp i hangar
hallens västra del. 

En förutsättning då FTS flyttades till 
F14 var, att skolan skulle iru'ymmas i tidi 
gare befintliga byggnader. Detta har med 
fört att lokaliteterna är splittrade: framför 
allt lämnar lektionssalarna en hel del att 
önsk a med dagens krav på en modern sko l
miljÖ. 

Verkstadsutrymmena har dock blivit bätt 
re och mer ändamå lsenliga än i Västerås . 
En väsentlig fördel vanns: denna tekniska 
utbildningsanstalt låg direkt knuten till en 
flygbas och fick disponera en rymlig flyg
planhall för den tillämpade praktikutbild
ningen. 

Mycket arbete har ägnats åt att snygga 
till det grönomräde som skiljer de olika 
byggnaderna. I dag kan både lärare och 
elever sommartid glädjas ~t vackra gräs
maltor och blomrabalter. 

KURSVERKSAMHETEN 
Flygvapnets tekniska skola har till uppgift 
att med verkstadsskola eller motsvarande 
som grund - plus praktik i sammanlagt 
minst tre år - ge erforderlig teknisk 
grundutbildning fö,' att eleverna efter typ 
utbildning och praktik skall kunna tjänst
göra som flygtekniker resp mästare vid 
flygvapnet. 

Dessutom genomförs e t t stort anla l kur
ser inom ramen för flygvapnets specialu t
bildning främst för service och underhåll 
av bas-elmateriel samt typ- och markom
skoining på fpl 35 Draken. 

F n genomförs 80--90 kurser per år. Kurs
verksamheten utgörs av: 

• 	 Tekn ikerkurser 
• 	 Påbyggnadskurser 
• 	 Mästarkurser 
• 	 Service kurser, basel 
• 	 Ve rkstadskurser, basradio och basradar 
• 	 Specialkurser: reglerteknik 1, radartek

nik l, telemätteknik l, mikrovågsmät 
teknik samt telefon - och transmissions 
teknik 

• 	 Ammunitionsröjningskurser 
• 	 Verkstadsutbildning , flygingenjörsaspi 

ranter (Cim och Cif) 
• 	 Markornskoining och typskoining fpl 

35 D och F 
• 	 Centraliserad utbildning för vpl/vapen 



• Skissen t h visar 
starkt förenklat - FTS 
organisallon. Kurser
nas fördelning på sek
lIoner framgår ej här. 

mek till grupp (rote) vapenmek samt 
chef främre ammtmi tionsplats. 

FACKINRIKTNING 
Utbildningen vid FTS omfattar ett stort an
tal tekniska områden. Av den anledningen 
är skolan organiserad på fackmässigt in
riktade sektioner och utbildningsgrupper. 

Lärarna vid dessa utgörs av förste verk
mästare och mästare samt förste flygtek
niker. I dagsläget finns fem sektioner upp
delade på utbilclnlngsgrupper: motorutbild
ningsgrupp, flygplanutbildningsgrupp, ut
bildningsgrupper för vapen, mätteknik, te
leteknik, reg lerteknik, bas-elmateriel och 
verkstadstjänst. Det BO-tal lärare som in
gär i dessa sektioner och grupper är starkt 
specialiserade. Specialiseringen är nödvän
dig för att lärarna skall kwma nå erfor
derligt tekniskt kunnande inom sina resp 
områden . 

Några exklusiva kurser för utbildning av 
skolans lärarpersonal finns emellertid 
knappast utan lärarna måste genom själv
studier vidareutbilda sig inom de ämnen 
de undervisar i. Mycken fritid måste sät
tas till för detta och problem uppstår alltid 
då nägon lärare maste bytas ut. 

L edn ingsfunktionen vid skolan utövas av 
en skolchef, flygdirektör av 1. gr, som till 
sitt förfogande har en planerings- och ut
bildningsenhet, en expedition och i övrigt 
biträds av skolans sek tionschefer . Chef för 
planerings- och utbildningsenheten är en 
flygdirektör av 2. gr med en flygingenjör 
som assistent och en planerare för utbild
ning, budgetering och kostnadsuppföljning. 
Dessutom ingår fem teoriIärare som under
visar på de olika facksektionerna. 

Genom utbildningens speciella tekniska 

CFTS II 
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inriktning som svarar mot flygvapnets be
hov finns utbildningsunderlag sällan att 
tillgå i den allmänna marknaden. Större 
delen av de kompendier som används i un
dervisningen har därför måst skrivas och 
sammanställas av skolans egna lärare . Ge
nom att F 14 disponerar över en väl utrus
tad dupliceringscentral är kompendierna 
även typografiskt av god klass. 

Att lärarna ständigt måste förnya och 
förkovra sig för att ktmna hänga med i da
gens våldsamma utveckling säger sig självt. 
Alla vet att det som var toppmodernt i går 
blir hopplöst omodernt i morgon. Kraven 
på lärare och elever ökar ständigt. Genom 
lärarnas ambitiösa arbete och deras möj
lighet till specialisering har utbildningens 
standard med åren successivt kunnat höjas. 
Vi hoppas alla att denna tendens skall stå 
sig . 

HARD STUDIETAKT 
Eleverna utgörs till större delen av hjälp
tekniker och flygtekniker. De är i de flesta 
fall väl motiverade för utbildningen och 
spräckningsprocenten är låg (max 10-15 
proc). Disciplinsvårigheter föreligger inte 
och tillrättavisningar och bestraffningar är 
ytterst sä llsynta. 

Kurserna är krävande och studietakten 
hård. Från höstterminen 1967 arbetar man 
med nio lektionstirrunar per dag, varje lek
tionstimme omfattar 40 min. Lördagarna är 
fria, något som uppskattas mycket av både 
elever och lärare. Utbildningen är dock så 
koncentrerad att hemarbete måste göras i 
stor omfattning. Man räknar genomsnittligt 
med minst tre tirrunar per dag. Vid tekni
ker-, pabyggnads- och mästarkurserna om
fattar teoriundervisningen cirka 80 procent 
av utbildningstiden. 

För at! tmderlätta arbetet för eleverna 
anslås särsk ild tid för genomgang av stu
dieanvisningar. Ett omIattande arbete äg
nas även åt att förbättra utbildningsmeto
derna. En noggrann revidering av detalj 
planerna pågår för närvarande. Då beaktas 
särskilt de metoder som används vid 
inlärning av olika avsnitt, t ex vad som 
skall göras som grupparbete, vad eleven 
skaU lära in själv genom studIer hemma, 
särsldlda övningar. diagnostiska prov etc. 

Den hårda studietakten till trots brukar 
eleverna I a limänhet finna sig väl till rätta 
och trivas i skolan. En särskild elevnämnd 
utgör kontaktorgan mellan elevrepresentan
ter i de olika kurserna och skolledningen. 

Eleverna har tillgång till dagrum, där de 
kan uppehålla sig på rasterna. En särsk ild 
marketenterifilial finns även anordnad i an
slutning till FTS lokaler. 

Mycket finns dock att göra när det gä l
ler att förbättra skolmiljön. I samband med 

F14:s utbyggnad h oppas vi på avsevärda 

förbättringar. Många elever vid skolan har 

hwmit bilda familj. Det är ingen oviktig 

faktor när det gäller att nå gott utbild

ningsresultat, att den miljÖ de arbetar i är 

trivsam. Det kan vara pressande att vara 

borta från familj och anhöriga under 20 

veckor eller mer. Därtill kommer kravet att 

under utbildningen nå goda betygsresultat. 


GEMENSAM GRUNDUTBILDNING 
Sedan 1962 genomIörs gemensam grundut
bildning för yrkeskategorin flygplan/ 
vapen. Detta sammanhänger med vapen
materielens utveckling och taktiska krav 
beträffande klargöringstjänsten mm. 

I den fullständiga teknikerutbildningen 
för flygplan/ vapen - teknikerkurs och på
byggnadskurs - ingår inte mindre än 360 
lim vapenämnen. För att befästa och 
vidareutveckla dessa kunskaper fordras 
dock fortsatt vapen tjänst vid förbanden. 
Det är därför angeläget at! de nya tek
nikerna ges a llsidiga arbetsuppgifter så att 
de ä ven får tillräcklig praktik inom vapen" 
området. Detsamma gäller även de nya 
flygplanmästarna som får ytterligare 90 
tim utbildning i vapenämnen. 

Hitti\ls har dEt med hänsyn till påbygg
nadskurserna bedömts särskilt viktigt att 
flygteknikerna erhållit tillräckligt omväx
lande praktisk t jänstgöring i perioden mel
lan teknikerkurs och påbyggnadskurs. För 
vissa tekniker och mästare vid förbanden 
kommer dessutom särskilda vapenkurser 
att fordras. Dessa är under planering och 
ingå r redan i kurskatalogen över flygvap
nets specialu tbildning (kurserna 6864
6868). 

ANPASSNING 
Flygteknikerna väntas i framtlden komma 
att rekryteras med personal som få tt yr
kesutbildning vid gymnasieskolan, dvs nu
varande yrkessko la, fackskola och gymna
sierna. 

På den fordonstekniska linj en kommer att 
ingå en flygmekanisk gren. Denna finns re
dan etablerad vid Västerås Yrkesskolor 
(Flygmekanikerskolan, Johannesberg) . För
slag föreligger att den el-teletekniska lin
jen skall byggas ut med en särskild för
svarselektronikgren. 

Flygvapnets teknikerutbildning måste 
framgent anpassas till dessa sko iformer. 
Därför planeras en omläggning av utbild
ningsgången för blivande flygtekniker. 

CFV överväger att frän utbildningsäret 
1912/ 13 låta teknikerutbildningens tekniska 
skede omIatta två perioder. Första perio
den förläggs till höstterminen och den 
andra till vårterminen. Den andra perio- .. 
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• 	 Elektromästarna Lennart Kvist, F15, och Herbert Andersson , F17, som skaper mo tsvarande vissa kompetensnivåer 
tjänstgör som lärare vid utbildningsgruppen i reglerteknik får här en i den nya gymnasieskolan, kan ges en kor
introduktion av förste flygtekniker Rune Bergshed behäffande hand tare utbildningsgång vid flygvapnet. Enhavande av utbildningsanordning för flyglägesinstrument Ffi 19. 

elev frön fiygmekanikerskol a behöver t ex 
endast gå teknikerkursens 2:a period och 
en elev med teknisk fackskolekompetens 
behöver inte gå det skede i mästarutbild
n ing som omfa ltar allmänna läroämnen 
etc. 

Undervisningen i allmänna läroämnen 
bör kunna göras gemensam för försvars
grenarna och förläggas till FÖrsvarets läro 
verk . Den tekniska utbildningen däremot 
måste, med hänsyn till försvarsgrenarnas 
olika behov av teknisk specialinriktning, 
ske försvarsgrensvis. 

SAMLANDE SYMBOL 
FÖrra å ret kunde flygvapnets tekniska sko
la fira sitt 2S -ärsjubileum samtidigt med att 
F14 i sin helhet firade samma jubileum. 
Många lärare har skiftat under årens lopp, 
men fortfarande finns en del lärare kvar 
som tjänstgjort vid skolan ända sedan slu
tet av 40-talet . 

Skolan har på senare är skaffat sig ett 
särskilt skolemb lem som för a!la blivit en 
samlande symbol. Vi är därför glada Över 
alt vi i samband med F14:s utbyggnad och 
omorganisation filr bibehålla vårt redan 
traditionsbundna namn. 

Många gamla elever har sökt sig ut på 

~ den av teknikerutbildningen skall da vara skolekompetens vid försv are ts läroverk. den civila marknaden, där de ftmgerar 

så upplagd. att elever som genomgått flyg Inom armen och marinen pågår även för som yrkeslärare och ingenjörer m m. Man 

mekanikerskola eller försvarse lektronikgren söksutbildning för teknisk personal syftan har ofta i dagspressen läst annonser där 

endast behöver gå denna senare period för de till fackskolenivå i allmänna läroäm man söker personal med genomgången tek

att nå en utbildningsnivå som motsvarar nen. Inom flygstaben undersöks möj lighe niker- eller mästarutbildning vid flygvap

kraven och målet i nuvarande påbygg terna att nä fackskolekompetens för flyg nets tekniska skola . FTS tycks ha blivit 

nadskurser flygplan/ vapen resp elektro. I vapnets mästare utan avkall på de tekn iska ett begrepp även utanlör flygvapnet! 

dagsläget motsvaras flygteknikerutbildnIng  kunskaper som fordras för tjänsten vid 
ens andra period av flygteknikerkurs B flYb'VapneL 

FRAMTIDEN(kurs 1625 ). Mycket talar för alt en ny utbildnings

gäng för mästare, inkluderande fackskole 
 Vad kan nu framtiden bära i sitt sköte? 

Den tekniska utbildningen vid F14 byggs
FACKSKOLEUNDERVISNING 1972 . Mästar utbildningen skulle uppdelas i ut. Enligt förslag från CFV kommer att 

Redan 1961 yttrade sig öB över 1957 ars tre skeden: undervisning i allmänna läro

kompetens, bör eftersträvas från våren 

skapas en ny skolenhet vid F14, benämnd 
Flygvapnets Flygmaterielskola (FFS).skolberednings betä nkande, ställt till che ämnen, teknisk utbildning och allmän

Den nya skolan kommer att innehållafen för utbildningsdepartementet. I detta militär utbildning. 
tre 	facksektioner. en för typskolning flygsägs bl a alt behovet aven bättre anpass Av det sagda framgår all en anpassning 

ning av fackskoleutbildningen till krigs sker av flygvapn ets tekniska utbildning vid plan 35 och 37. en föl' apparat- och tele

maktens speciella förhållanden och krav F14 till den tekniska utbildning som ges utbildning flygplan 35 och 37 samt en bas

ger vid handen, att en särskild fackskole inom det allmänna skolväsendet. elsektion som f n är helt etablerad och än 

undervisning bör ordnas inom krigsmakten. I princip innebär detta a tt elever, som sä länge ingå r i FTS. FFS avses inrynunas 
i en nybyggnad och ett till denna närbelä
get hangarskepp samt i redan nu befint
liga lokaler för bas-elsekUonen. De senare 
kommer dock att ökas något. 

All såvä l grundutbildning som materiel 
utbildning på detta sätt sarnmanlörs till ell 
och samma förband bedöms medföra stora 

F n ges blivande underofficerare fack- rekryteras till flygvapnet och besitter kun

... - fördelar när det gäller samordningen mel'O lan grundutbildning och materielutbildning.
Qj FFS måste komma i gång med sin verk
C. 

samhet redan under vilren 1971
C Det stora problemet är alt så snabbt som 

mÖjligt börja elektronikutbildningen på 
flygplan AJ 37. MÖjligheten till typskoining 
vid F14 på flygplan 37 medför att flottil 
jerna i framtiden inte längre behöver be
lastas med alt vara värdförband för typ
skolning av nyrekryterade tekniker. Mark
omskolning av ett helt förband kommer 
dock att liksom tidigare ske direkt vid 
fÖl-bandet i fråga . Även i detla fa ll styrs 
emellertid kursverksamheten från FFS. 

C. 

På FTS ser man med förvän tan fram 
mot den dag då den nya skolan börjar sin 
ver ksamhet vid F14. Vi hälsar kamrater 
från F2, FFTS och andra förband välkom
na till F14 som lärare. Vi har all anled
ning att se optimistiskt och ljust på fram
tiden när det gäller utbyggnad och sam
ordning av den tekniska utbildningsverk

• 	 Uppskuren fpl 35 för utbildningsändamåi upp samheten vid F14. 	 •
ställd i FTS flygplan hall underlättar utbildninge n 
i flygplan lära . 	 Tage Hedberg 
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"* "* Signaltjänstens utveckling under 50
och 60-talet har gått rasande snabbt. 

Fjärrskrift- både på tråd och radio - är 

numera huvudsignalmedel mellan våra 

staber och förband, och våra flygbaser 

och andra anläggningar har redan i fred 

fått en omfattande utbyggnad av externa 

och interna signalnät, vilket ger hög be

redskap och stor tillförlitlighet. {::[ {::[ {::[ 


FSS
uppgift är att 
utbilda sam

bandspersonal 

olika nivåer för 
att 	på bästa sätt 
utnyttja försva

rets sambandsnät. Enligt Sambandsinstruk
tion för krigsmakten omfattar sambands
t.jänst signaltjänst, signalskyddstjänst och 
ordonnanstjänst. FSS utbildning domineras 
av de två första grenarna. Verksamheten 
vid skolan är uppdelad på två skolavdel
ningar, den ena för centraliserad grund
utbildning av all värnplIktig sambands 1971 beräknas en speciallektionssal stä fär TSS, Totalförsvarets signalskyddsskola 
personal i flygvapnet, den andra för ut digutrustad med sju mottagare och en lokal Uppsala.
bildning av fast anställd personal. faxsändare. Efter några mänaders förbandstj änst 

Fyra gånger per år - i april, juli, ok återkorruner underbefälsuttagna telefonister 
tober och januari - får förbanden sina till FSS för utbildning till chefstelefonister 
sambandsutbildade vä rnpliktiga från FSS, TILLÄMPNINGSÖVNING vid en treveckorskurs som ger dem kom
där de gått en 8--9 veckors kurs till tele att avlösningschef ipetens tjänstgöra somVarje vämpllktsomgäng avsiutas med 3-4
fonist eUer fjärrskriftexpeditör. 	 och somsambandsexpedition linjegruppdagars tillä mpningsövning för att prak

Vad behärskar då den nyutbildade tele chef. 
fonisten? Var ligger begränsningarna? 

tiskt öva tjänsten, främst vid basbataljons 
UnderOfficersuttagna värnpliktiga utbil sambandscentraL övningen arrangeras inom

Fjärrskrifttjänst är huvudämnet i tele das inom sambandsfacket vid FSS tUlderFFS skolbyggnad, där samtrafikerande
fonistutbildningen. Genom automatisering två perioder . Under den första perioden ifjärrskriftnät byggs upp kring en befintlig
av förmedlingscen traler, samtrafik med september-oktober får de en grundlägfjärrskriftväxel och en förmedlingscentral
andra nät, vädertrafik m m har floran av gande teiefonistutbildning och undel' denM9!. Dessa fungerar som undercentral i
trafikbestämmelser ökat, varför timantalet andra i januari-februari den påbyggnadtrådfjärrskriftnätet resp. understation
i ämnet efterhand måst ökas. Ett viktigt som för tjänsten enradiofjärrskriftnätet. Fjärrskriftväxe ln är krävs att leda i sam
komplement till fjärrskrifttjänsten är ma bandscentral. 
skinskrivningsutbildningen. Beroende på 

av äldre typ men byte ti Il modern mate
riel sker så snart ekonomin tillåter. F n 

förkunskap och fallenhet kan doc k resul
planeras installation aven helt modern un BRIST PÄ TRUPPUTBILDAREtatet efter 60 tim utbildning variera från 
dercentral genom FMV :s försorg.100-300 nedslag per minut. 	 Jämsides med faCkutbildningen vid FSS 

Jämför man med fjärrskriftsändarens En tredjedel av telefonisterna får viss får alla värnpliktiga fortsatt allmän militär
tekniska överföringshastighet på 400 tec signalskyddsutbildning (krypto) tUlder en utbildning, bi a vid en prisskjutning och 
ken per minut (= 50 Baud ) förstår man tilläggsvecka. Kryptobiträden utbildas dock en stridsskjutning under FSS-perioden. Lik. 
lätt att en sambandscentralchef gör klokt inte vid FSS. Den utbildningen sker vid som andra förband lider även FJ4 av brist 
i att sätta den duktigaste maskinskrivaren 
bland telefonisterna till att producera med
delanderemsor vid hög belastning. 

• 	 En komplett fartygsradloslatlon står 1111 förfogande för radlocerllllkal
kurserna . 

GRUNDKUNSKAPER 
Linjebyggnad, telefonväxeltjänst och bas
radions handhavande ingår också i kursen. 
Det bör dock observeras att den tid som 
disponeras för dessa ämnen inte ger ele
verna mer än grlrndkWlSkaper, varför re
petition och komplettering erfordras ge
nom förbandens försorg. 

Framförallt gäller det bet jäning av flot
tiljväxel, där FSS inte kan ge telefonis
terna någon övning. Det är heller inte 
betjäningen av själva växeln som ger tids
fördröjningar när våra vpl sitter i växeln. 
Svårigheterna ligger i deras bristande per
sonal- och lokalkännedom . 

För utbildning i telefaxmottagning på 
radio disponeras endast två mottagare, var
för eleverna inte får praktisk övning i 
önskvärd omfattning. En väsentlig förbätt 
ring är dock p å väg. Under iörsta halvåret 



på trupputbildare och ibland måste övning
ar strykas pga personalbrist. 

Uttagningen av telefonister vid insluiv
ningen är inte alltid tillfredsställande mot 
bakgrund av att huvudsignalmedlet är 
fjärr skrift. 

Kravkatalogen ställer inget särskilt 
yrkesluav för uttagning till telefo
nist. För fj ärrskriftexpeditörer där
emot står yrkeskravet "kameralt och 
kontorstekniskt arbete", vilket även 
borde gälla för flygvapnets telefo
ni ster. Kontorspersonal har större 
förutsättningar att klara de krav 
som vår sambandstjänst ställer. 

Trots varierande förutsättningar gör dock 
alla sitt bästa för att tillägna sig under
visningen och det är bara ett fåtal som 
behöver avskilj as. Den ambi tion som de 
värnpliktiga visar kan hänföras till det in
dividuella ansvar som läggs på dem i sam
bandstjänsten. Ett tecken på all utbild

• 	 Det ringer, det ringer .. . Utbildningen av 
en 8--9 veckors kurs vid FSS. 

Från linjebyggnad 
till trafikavveckling 

ningen fångru: intresset är all FSS yllerst Elevintresset är stort. Man är mycket ny
sällan har några disciplinmål att behandla . 	 fiken på hur ADB används eller avses ut

nyttjas i försvaret och samhället i övrigt. 
De höga överföringshastigheterna - upp

"KONSUMENTUPPLYSNING" till 3.000 Baud') jämfört med fjärrsluiftens 

Vid övningar av olika slag har det gång 50 Baud - ger sambandspersonalen en 

efter annan visat sig att ledningspersonal tränande blick. 


på olika nivaer har bristande kunskaper 
 Radiocertifikatkursen för underbefäl om

om vår sambandsorganisation och dess fallar tio veckor. Den kvalificerar för ci 
vilt radiotelegrafistcertifikat om elevennyttjande. 


Ett par av FSS 15 kurs typer för fast 
 klarar slutproven inför televerekts prov

anställd personal tar just sikte på all förrättare . 

orientera icke sambandsutbildad lednings
personal om sambandssystemens uppbygg Certifikatet ger mÖj lighet all söka 

nad och utnyttjande. Det är korta kurser civil anstälining i försvarets radio

på tre dagar som ger "konsumentupplys n ä t och öppnar vägen ut på de sju 

ning" för kunderna. Ett avsnitt behandlar haven som fartygstelegrafist. En 

ifyllande av M-blanketten. Detta kräver en lockelse som dock minskat efter

vLss kunskap om våra sambandsnät, deras och lossnings hand som lastnings

uppbyggnad, förmedlingstider och sekre
 tekniken gått framåt i handelsflot

tesskydd. tan. 

BEHÖRIGHETSBEVIS
Här ett tips till alla läsare. En god 
övning är att alltid innan man lyf För att få tillträde till och utföra in
ter 	 telefonluren för att beställa ett kopplingar i televerkets stationsutrustning
rikssamtal skriva ner s ina fdigor ar krävs behörighetsbevis. Tiodagarskur
eller meddelanden på en M-blan serna v id FSS avslutas med teoretiska och 
kett. Sedan kan det räcka att fylla praktisk a prov inför televerkets kontrol
i huvudet på blanketten och skicka lanter 	som obevekligen kuggar elever som 
den till sambandscentralen i stället kopplar fel. 
för att beställa samtalet. Enkelt el  I övrigt finns återkommande kurser för 

ler hur? sambandspersonal av olika kategorier. Kur


serna syftar till att gå igenom ny mate

riel och nya reglementen och lik.rikta olika


ELEMENTÄR DATABEHANDLING uppfattningar om hur tjänsten i sambands 


Å ter till FSS verksamhet. Bland kurserna organen och trafikavvecklingen skall ske. 
Innehållet i de flesta kurserna för fastför fast anställda är sambandsofficerskurs, 


förvaltarkurs och sergeantkurs de mest om
 anställda har efterhand imik tats på större 

fallande kurserna på drygt två månader . taktisk bredd och mindre tekniskt djup . 

De ger grunderna för tjänst i sambandsbe Den taktiska delen av utbildningen har 
ökats för att ge sambandspersonalen bättrefattningar i olika nivåer. Här ingår bl a 
förutsättningar att planlägga och effektueorientering om elementär databehandlings
ra sambandet för krigsbehov medan måletteori. 
för den tekniska delen har begränsats och 
nu kan definieras som teknisk förståelse 
på blockschemanivå. Den tid är länge se
dan förbi då sambandspersonal ageradevpl 	 telefonister sker vid 
"tekniker" med mottot "friskt kopplat är 
hä If ten brunnet" . 

FSS FRAMTID 
FSS verksamhet bygger på god kontakt 
med förband och staber. Dels genom att 
lärare vid FSS kommenderas ut på öv
ningar av olika slag. dels genom att per
sonal från staber och förband tillfälligt 
tjänstgör som lärare och instruktörer vid 
FSS, för speciallektioner och för att "kapa 
topparna" i FSS produktion. 

En fortsatt anskaffning av modern sam
bandsmateriel för undervisningen, pedago
giska hjälpmedel samt en god lärarrekryte
ring är av s törsta betydelEe fö r FSS ut
veckling mot framtidens sarr,bandsbehov.• 

Sten Söderberg 

') 3.000 Baud 24.000 tecken/min 
50 400 

.... foto: arthur appeltofft ! 
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I FV-NYTT :s lemase rie utl ändska fl ygvapen: 

• • 
i dag ... 

• "Co-operation 


depends on confidence, 


and confidence depends on 


competence".• Britterna tycker 


om att klä sin livsåskådning och sina 


livsprinciper korta, kärnfulla 


meningar. Men sammantagna 


har orden och innebörden 


en djup andemening .• 
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• • • ser framåt i tillförsikt 

mot morgondagen 

I 
nledningen t v ger kärnan i de för

hiillanden under vilka RAF alltid för

sökt utveckla sig och behålla sin 

egenart. Sentensen inledningsvis har 

valts för att rikta läsarens uppmärk

samhet på det faktum alt på det 

nationella planet RAF är en del av 

det brittiska försvarssystemet, som 

omfattar de tre försvarsgrenarna och 

deras materielansvariga. RAF bidrar 

även till internationella förband inom 

ramen för Storbritanniens försvars

allianser. 

Samarbetet måste därför fortlöpande ut svårt alt möta alla krav effektivt. Efter  länder; effektiva åtaganden kan I 

vecklas och fu llföljas om hela tea som nu bl a åtagandena i Aden upphört, framtiden ej göras utan medverkan 

met skall bli samspelt. Det är ett oavvis konflikten mellan Malaysia och Indonesien från RAF. 

ligt kravatt varje lagmedlem måste visa likaså, har det blivit möjligt att fördela 

skicklighet och lämplighet för att vida huvuddelen av försvarsresurserna till ge Den nuvarande försvarspolitiken går ut 

reutveckla förtroende hos de andra. Att mensamt stöd för förbanden inom NATO. på alt minska antalet brittiska förband 

utveckla och vidmakthålla skicklighet Inom De uppgifter som möter RAF är klart ut stati'onerade i Malaysia/Singapore-området. 

alla områden l den militära tjänsten kvar stakade i dagens läge, men världshändel Försvaret av detta onu'åde konuner att le

står därför som det främsta målet för an serna styrs av faktorer vilka är omöjliga das gemensamt av de fem berörda län

svariga på alla nivåer. De tta blir än mer att förutse. RAF:s främsta uppgift bltr att derna, nämligen Australien, Nya Zeeland, 

nödvändigt när den nya doktrinen om kol under 70-talet medverka till att säkra fre Malaysia, Singapore och Storbritannien. 

lektivt försvar inom de nuvarande väst  den och säkerheten i Europa. 

allianserna utvecklas under 70-talet. 
 Detta nya arrangemang har nyligen träf

Många organisatoriska förändringar har fats av den brittiska regeringen, och RAF 

nyligen skett inom RAF, och djupgående Försvarsbidraget i Malaysia/Singa konuner att spela en avgörande roll för ett 

förändringar i strategi, utbildning, uppgif pore-områdena, försvaret av kron framgångsrikt genomförande. Detta innebär 

ter och utrustning kommer att inträffa kolonin Hongkong och bidragen till främst ansvar för att flygledes snabbt stär

under 70-taiet. CENTO-pakten konuner även i fort  ka stridskrafterna i området med hänsyn 
sättningen alt vara viktiga åtagan till de operativa krav som kan uppstå. 
den, i vilka RAF blir starkt delaktig. Dessa strategiska förändringa.r tillsamSTRATEGISK BAKGRUND 
I området kring Persiska viken dis mans med det fa.ktwn att försvarsåtgärder-

Storbritanniens väpnade styrkor har haft kuteras försvars insatser i samarbete na från brittisk sida i hög grad måste sty 
så många försvarsuppgifter att det blivit med de politiska ledarna i berörda ras av ekonomiska hänsynstaganden har ~ 

I
Författare: 

Group Captain 

B. BroW'nloW' 

RAF 
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• 	 The Red Eagles - "De röda örnarna" 
ur No 23 Squadron gjorde e:t uppskattat 
besök på F13 och F21 i september 1970. 
Tvåmotorigt allvädersjaktplan - BAC 
"Lightnlng" . 

R. A. F. 
att räkna med 
I
• Asien 

RAF-förbanden i Persiska Viken , med 
baser i Bahrein och Sharjah, ä r f n utrus
tade med beväpnade spaningsflygp lan och 
spaningsflygplan för maritima uppgifter; 
vidare ingår transportflygplan och heli 
koptrar. Den framtida baser ingen och slag
kraften hos dessa styrkor kommer att bero 

på de försvarsöverenskomlnelser som träffas 
med de politiskt ansvariga vid Persiska 
Viken . 

I Medelhavs-regionen kommer RAF-
förband även j fortsättningen att vara ba
se rade, som en del av Near East Air Force, 
dvs Mellers ta österns flygs tyrka, vilken av
delats till stöd för NATO och CENTO
pak t ~ rna. Dessa förband kommer 5armo
likt äve:1 i fortsättningen att utgöras av 
allack- och spaningsflygplan för maritima 
fjärrövervakni ngsuppgifter, jaktförband och 
transportförband samt ett förband Blood
hound Mk 2 luftvärnsrobotar. Även här 
inga r ett förband ur ett RA F-regemente 
(ö r flygplatsförsvar. 

ANPASSNINGSFÖRMAGA 
En utpräglad styrka hos RAF har alltid 
varit fölma gan att snabbt anpassa sig till 
ändrade förhållanden, vare sig dessa har 
tvingats fram av tekniska framsteg eller 
ändrade uppgifter beroende på ändringar i 
försvarspolitiken och försvarsätaganden. 

Vidare är, självfallet, luftherravälde i sig 
föränderligt. Men luftherraväldet måste 
snabbt utnyttjas om det skall leda till fram
giing. Vidareutveckling och uppmuntran till 
snabb anpassning till sammans med fantasi 

.... 	 medfört slora förändringar i sammansätt 
ningen av alla tre försvarsgrenarna. 

RAF:S BIDRAG TILL FÖRSVARET 
RAF:s huvudsakliga bidrag till det euro
peiska försvaret under 70-talet omfattar 
taktiskt flyg, dvs flygplan för attack, tak
tisk spaning, fotospaning och luftförsvar. 
Beslut som nyligen fattats av den brittiska 
regeringen innebär att ett stön-e antal flyg
plan med attackuppgiftel' tillförs NATO
styrkorna i framtiden. 

F n är läget det att RAF bidrar till 
Far East Air Force, dvs flygstyrkan i Fjär
ran östern, i Malaysia- och Singapore
områdena tillsammans med Royal Austra
lian Air F orce och Royal New Zeeland Air 
Force. RAF :s bidrag inbegriper jaktflyg 
plan och till jaktförsvaret hörande strids 
ledningsutrustning ; vidare ingår maritima 
fjärrspaningsflygplan , helikoptrar för per
sonal- och materieltransporter. samban d s
och eldledningsuppgifter m m . Vidare ingår 
ett förband transpor tflygp lan för taktiska 
transporter samt RAF :s markstridsfö rband . 

kronkolonin Hongko ng kommer 
den främsta försvarsuppgiften san
nolikt bli av karaktären säkerhets 
fragor. Dessa blir främst en uppgift 
för armen. RAF:s jBkt- och atlack
förband kommer emellertid att re
gelmässigt gästa Hongkong i sam
band med att förbanden ombasera< 
från Malaysia -området eller från 
S tor bri lannien. 

- c
"'''' .<:c. 

I~ 

• 
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Den nya 
• RAF:s organisa tionsindelning " com organisationen

mands", ga mmal och ny struktur (OBS !: 
Rubriken " Mini stry 01 Delence (Air) " skall 
gäll a HELA nedre avdelningen!!) 

har därför blivit utomordentligt viktig vid 
utbildningen av RAF-offlcerare ; detta har 
skett friln vapnets tidigaste är. Det är föga 
tvivel om att dessa tv~ kännemärken gjort 
det möjligt för RAF att vidta stora änd
ringar i sin organisation och planering, så 
dana som skett de senaste ätta åren . 

Under 60-talet utarbetades detaljerade 
plane r för ombeväpning till TSR-2 (Tactical 
Strike Reconnaissance) enhetsflygplan, 
p 1154 V/ STOL (Vertica l/Short Take Off 
and Landing) attack/ jaktflygplan, HS 
(H awker Siddeley ) 681 transportflygplan för 
underhål! och den amerikanska F-lIl. 

Av olika skäl måste dessa projekt skr in
läggas. Delta uteblivna materieltillskott har 
emellertid följts av ett vidsträckt nyutrust
ningsprogram, inom vilket nio olika flyg
plantyper planeras bli tilliörda RAF under 
en femarsperiod. Detta sker jämsides med 
tillförseln av nya vapen. 

Utan tvekan kommer även i fo rtsättning 
en förändringar att ske vilka fordrar myc 
ket i fråga om snabb anpassningsförmåga . 
Det är därför lämpligt att här skissera 
utbildningen av de officerare, som blir an 
svariga för utformningen av RAF i fram
tiden. 

RAF COLLEGE CRANWELL 
De kadetter som rekryterats till RAF Col 
lege Cranwe l! (viss motsvarighet till Flyg
vapnets Krigsskola, F20 i Uppsala) har 
tagits direkt från sk olbänken vid 18 års å l 
der. Detta har slagit väl u t under ca ett 
halvt sekel. 

F rån iir 1972 kommer emellertid de ka
de tter som antas vid RAF Co l.lege att börj a 
först efter viss universitetsutbildning. Syf
tet med denna utbildning är att ge möjlig
het fÖr blivande officerare att vidga s in 
utbildningsstandard innan de börjar ägna 
s ig åt de speciella läroämnen som är vik 
tiga för en framgångsrik RAF-karriär. Ge 
nom att införa denna utbildningsgång vän
tar man s ig - bortsett från den formella 
intellektuella träning som i sig ryms i 
universitetsstudier - att de blivande offi 
cerarna redan från början fält vidgade 
vyer. 

Sedan universitetsstud ierna fullföljts, och 
under vilken tid man ges viss flygutbild
ning vid en University Air Squadron, dvs 
en RAF-divisio n som handhar flygutbild 
ni ngen av de universitetsstuderande, fort
sätter kadetterna til! Cranwel! för militär ~ 
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~ utbildning. omfattande även fortsatt flyg
utbildning. Utbildningen här gör dem mog
na för flygslagsutbildning. 

STAFF COLLEGE BRACKNELL 
Utbildningen för stabstjänstgöring inom 
RAF korruner även i fortsättningen att ske 
vid Bracknell, men Staff College i Ando
ver har upphört. Högskolan i Bracknell har 
nyligen byggts om och har nu goda resur
ser för högre stabsutbildning. 

Utvalda officerare genomgår här en ut
bildning utformad så att deras analys- Oel1 

bedömningsförmåga utvecklas, samt i munt
lig och skriftlig framstä llningskonst. En 
stor del av undervisningen sker tillsam
mans med kolleger från de båda andra för
svarsgrenarna, elever som genomgår lik
nande kurser vid marinens och armens 
stabshögskolor. Nyutvecklade metoder i 
konsten att leda oc h genomföra oUka ty
per av verksamhet studeras också. 

Elever från andra länders flygvapen kom
mer även i fortsättningen att välkomnas 
som deltagare i utbildningen. 

Man kan därför vänta s ig att den vik
tigaste faktorn i varje stridande förband, 
ledarnas skicklighet och förmåga. kommer 
att kvarstå på den höga nivå som krävs för 
att planera för framtiden. för att skapa 

• 	 Nykonslruklionen Harrier, närmast på bil
den , samarbelar intimt med Phanlom. (Den 
senare är försedd med brilliska Rolls
Royce Spey-molorer.) 

fullvärdiga medarbetare till den komplice
rade apparat som försvaret utgör. Och att 
rätt handha och underhålla de flygplan och 
vapensystem. med vilka RAF nu utrustas! 

ORGANISATIONSINDELNING 
Royal Air Force organisation i Storbritan
nien har nyligen ändrats. Antalet com
mands har skurits ned med hälften, från 
åtta till fyra. Fighter, Bomber. Coastal och 
Signals Corrunand hal' bakats in i det nya 
Strike Corrunand. Flying Trainlng Com
mand har tillsammans med Technical Trai
ning Command blivit ett enda Training 
Command. (Se tablån sid 17.) 

Vidare har Transport Command tillförts 
ytterligare uppgifter, och fätt benämning
en Air Support Command. 

Dessa förändringar är slutgiltiga och tor
de inte kräva många justeringar under 70
talet. 

FLYG PLANTYPER 
För att kunna fullgöra sina olika uppgifter 
måste RAF - så långt detta är ekonomiskt 
möjligt - stå i första linjen vad gäller 
flygmilitä rt kunnande och kompetens. 

Mönstret för ombeväpning i fråga om 
fl ygplan under de kommande tio åren är 
nu rätt klart. De nio flygplantyper som tas 

i tjänst är Buccaneer, Harrier, Nimrod, Ja
guar . Jet Provost Mk 5. Phantom , och 
i fr åga om helikoptrar - de fran sk-brit 
tiska produkterna SA 330 Puma, SA 341 
Cazelle, och WC 13. 

Under senare hälften av 70-talet vän
tas MRCA, Multi Role Combat Aircraft. 
dvs det brittisk-ty sk-italienska enhetsflyg
planet. börja tillföras förbanden och få ett 
flertal operativa uppgifter. 

RAF kan därför se med tillförsikt mot 
sina uppgifter i framtiden ä ven om det 
otvivelaktigt sker smärre förändringar i de 
metoder som kommer till användning, och 
i utnyttjandet av förbanden. 

TRANSPORTUPPGIFTER 
Planläggningen måste baseras på förmåga 
att förflytta flygplan, trupp och materiel 
snabbt och effektivt. Därför är en relativt 
stor strategisk transportflygstyrka livsvik 
tig. för medellånga och korta distanser lika 
väl som långa. 

De stra tegi ska fjärrtransportförbanden i 
RAF beslår av ca 50 flygplan med lång 
räckvidd . De flygplantyper som ingår i des
sa transportförband är Britannia. Belfast, 
VC-1O och Comet 4. De är stödda av den 
mest mångsidiga av luftens arbetshästar, 
C-130 Lockheed Hercules. 

RAF har mer än 60 av dessa i sin tjänst. 
Hercules kan användas för fjärrstrategiska 
transportuppgifter eller för transporter in
om ett visst begränsat avsnitt. De turboprop
drivna Britannia har gjort utomordentliga 
insatser sedan ar 1958. Valet av efterträ
dare är ovisst, då så många och effektiva 
civila flygplan nu tas fram. Vilket än valet 
bli r kommer Britannias efterträdare nästan 
säkert att innebära anskaffning av ett färre 
antal mycket stö rre flygplan. 

• 
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• Lufllanknlng spelar en betydande operativ 
roll, Inte minst I strategiska sammanhang. 
Här tjänstgör 'bombaren' Victor som fly
gande tankvagn vid en övning med Sea 
Vixen och Buccaneer. 

LUFTTANKNING 
Lika väl som transportförbanden är viktiga 
för RAF vid basering av flygförband och 
andra militära styrkor snabbt, är möjlig
heterna till bränslepäfyllning i luften vik
tig för att undvika tidsödande mellanland
ningar. 

En stor flotta tankflygplan kommer utan 
tvekan att bli av än större betydelse med 
hänsyn till de nya försvarsarrangemangen 
i Malaysia/ Singapore-området. 

De tankflygplan som nu gör tjänst är spe
ciellt anpassade medeltunga bombflygplan 
av typ Victor , och man kan vänta sig en 
avsevärd ökning i nuvarande antal flyg
plan av denna typ i tankilygtjänst. Bränsle
påfyllning i luften kan ske till Lightning, 
Phantom, Harrier och Buccane er , och för 
transportflygplan av ty p Belfast. Jaktflyg
planet Jaguar och MRCA, enhetsflygplanet , 
kommer även att utrus tas för lufttankning. 

Som en iIIustration tiII effektiv iteten i 
bränslepåfyllning i luften kan det vara 
värt veta att i maj i år två Phantom 
flög från Storbritannien till Singapore non
stop. Distansen mäter ca 14.000 km, och 
flögs på 14 timmar och 9 minuter med 
bränslepåfyllning i luften frå n Victor . Den
na typ av operativa övningar kommer ä ven 
i fortsättningen alt ske då och då . 

ATTACKUPPGIFTER 
RAF kommer intill mitten av 70-talet att 
behålla Vulcan 2 ingående i Strike Com
mand och i Near East Air Force, flygstyr
kan för Mellersta östern, för insatser med 
ostyrda vapen, dvs bomber av konven tio
nell typ och taktiska k ä rnva penbomber, 
båda fällda enligt "fritt fallande-principen". 
Vulcan löstes från sina uppgifter Som kärn
vapenbärare i milten av år 1969; rollen som 
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kärnvapenbärare har övertagits av Polaris
ubå tarna ur Royal Navy. Vulcan ingår nu i 
NATO-förband. Vissa förband är baserade 
på Cypern och flygstyrkan är tillgänglig 
därest omständigheterna så kräver. 

Även om MRCA, enhetsflygplanet, ej får 
anses som en direkt ersättning för Vulcan 
kommer det att vara kapabelt att ta över 
vissa av de altackuppgifter som avsetts för 
Vulcan-förbanden. 

Buccaneer avses för inträngande attack
uppgifter över land, liksom för maritima 
attackuppdrag. Den totala Buccaneer-styr
kan kommer att omfatta mer än 100 flyg
plan d å RAF övertagit de flygplan som f n 
tillhör Royal Navy . De tidigare versionerna 
av Buccaneer kommer att moderniseras 
med nya elektroniska hjälpmedel , för att 
förbättra slagkraften som attackilygplan. 

NÄRSTÖDSUPPGIFTER 
Jaktflygplan av typ Phantom och Jaguar 
kommer alt avdelas för närstÖdsuppgifter. 
Mer än 160 Phantom står tiII fÖrfogande 
när de flygplan typ Phantom som är i 
tjänst inom flottans flyg överförs till RAF. 

Phantom avses samverka med Harrier , 
och planeringen gäller främst huruvida 
Phantom skall användas för altack- och 
spaningsuppdrag i de bakre områdena av 

en krigssk ådeplats, och Harrier sättas in för 
liknande u ppgifter i de främre områdena 
så alt fö rdel kan dras av denna flygplan
typs extremt korta anf lygningstid. Harrier 
kommer att baseras på större RAF-flyg
platser men avdelas för framskjutna stöd
områden i kritiska situationer. 

Från dessa framskjutna områden kom
mer de att vara tillgängliga för stöd åt 
militära markiörband. Det nya jaktflyg
planet Jaguar, avsett även för attackupp
drag, kommer alt 1972-73 överta de upp
gifter som tilldelats Phantom. Detta flyg
plan återgå r då till rena jaktförsvarsupp
gifter. 

LUFTFÖRSVAR 
Lightning har varit RAF:s standardjakt
plan i några ar nu. Beväpningen utgörs 
av robotar Red Top, 30 mm kanoner och 
jaktraketer i kapslar. 

Phantom - med två Rolls-Royce Spey
motorer och utrustad med mer modern 
elektronik samt jaktrobotar - kommer san
nolikt visa sig vara än mer effektiv. Den 
ersätter Lightning när Jaguar övertar 
markaltackuppgifterna från Phantom. In
sä ttande aven "air superiority fighter" lik
värdig den amerikanska F-H och F-IS av
se s ej för 70-talet då bl a kostnaderna 
skulle bli a vskräckande. ~ 
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• 	 Det brittisk-franska projektet Jaguar, här 
i treplanskiss . Flygplanet avses även för 
lufttankning, för att vidga det strategiska 
användningsområdet. 
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Man kan dock vänta sig alt jakt
versionen av MRCA kan tas i tjänst 
för luftförsvarsuppgifler under se
nare delen av 70-talet. Detta flyg
plan kommer da alt användas på 
låga och medelhöga höjder, möjli 
gen beväpnat med jakIrobotar mot 
mäl på höga höjder (snap-up robo
tar) eller mycket lilga höjder (snap
down robotar). 

Luftvärnsförband kommer även i forl 
sättningen att utruslas med Bloodhound 
Mk 2. (Samma typ av luftvärnsrobol som 
i Sverige. Red. anm.) Markstridsförbanden 
i RAF:s flygplatsförsvar - RAF Regiment 
- ulruslas även i fortsättningen med robol 
typ Tigercat. Inom kort kommer även del 
ylle rst effektiva Rapier-systemet att ingå 
i förbanden för Jåghöjdsförsvar vid punkt
mål. 

Nuvarande försvarspolitik innebär att 
RAF blir ansvarigt för luftonu'ådesförsva
ret för flottans del när hangarfarlygen las 
ur tjänst. Detta komme r antagligen att ske 
i slutet av 70-talel. Stöd uppgiften kommer 

i så fall att ges från baser p~ kusten, mcn 
RAF-förare kan antagligen även fil operera 
med V/STOL-flygplan baserade pa faliyg 
av olika slag som i framtiden kon~trlleras 

för atl ulnyttjas på detta säll. 

MARITIMA SPANINGSUPPGIFTER 
Den uppgift mari lim spaning utgör är av 
ökande betydelse, och introduktionen av 
flygplan typ Nimrod (utvecklat ur den d
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vila Come t) sOln ersältning för gamla kolv
molordrivna Shacklelon innebär en stor 
förbättring i slagkraften vid bevakning av 
u-båtar och övervattensfartyg med samma 
operativa uppgifter. 

Nimrod är f ö det enda jetdrivna fjärr
spaningsflygplanet hittills i världen. Det 
har goda prestanda och med de nya system 
föl' upptäckt av u-bätar som utvecklats och 
nu tas i ljänst kommer Nimrod sannolikt 
att visa sig vara ett ytterst effek tivt vapen 
till sjöss i många år framåt. 

HELIKOPTERNS ROLL 
Helikoptern kommer även i fortsältningen 
att spe la en betydande operativ roll inom 
RAF. Den vanligaste helikoptern för lunga 
transporter är nu Wessex. Denna helikop

• 	 Spaningsblässen Nimrod - för maritima 
fjärrövervaknlngsuppgllter främst - inne
bär ett fint tillskott I bekämpning av bl a 
ubåtar. 

Nytt lönesystem 

konkurrenskraftig1 

fÖl 

ter ersätts successivt med den brittisk
franska produkten SA 330 Puma, som går 
ut i förbandstjänst i år. Den kommer att 
användas som stöd ät de flygplan Harrier 
vilka avdelats ti ll avlägsna baser. Man kan 
vänta sig att Puma-helikoptern under 70
talet kompletIeras med en helikopter som 
avses för tyngre lyft. En sannol.ik möjlig
het är en version av Sea King. 

Ytterl igare två projekt är, som tidigare 
nämnts, SA 341 Gazelle och WG 13, båda 
byggda på fransk-brittisk samarbetsbasis. 
Dessa är tänkbara ersättare till Whirlwind
helikoptern för utbildnings- och sambands
uppgifter. Flygräddningsuppdrag med heli 
kopter kommer även i fortsättningen att 
ske under ledning av Strike Command. 

UTBILDNINGSUPPGIFTER 
Mer än 100 Jet Provost Mk 5 hal' hittills 
beslälils för grundläggande flygutbildning. 
Denna version med tryckkabin kommer att 
få tjäna hela 70-talet ut. De flygplan av typ 
Gnat och Hunter som nu används vid skol
ning pa jelflygp lan kommer antagligen all 
ersättas med ett enklare jetdrivet skolflyg 
plan . Utformningen av detta projekt över
vägs nu. 

http:sannol.ik


trivselvapen 

brittiska försvaret 

En ersä ttare för Chipmunk blir nödvän
dig vid mitten av 70 -talet , och flygplan 
Bulldog tycks vara det mest lovande lätta 
kolvmotordrivna skolflygplan som stå r till 
förfogande. (Samma flygplan typ som b e 
stä llts för svenska flygvapnet s räkning. 
Red. anm.). 

LÖN EFTER PRESTATION 
RAF är en försvarsgren med uteslutande 
yrkesfolk. Värnpliktiga fi nns ej i organi
sationen. Följaktligen kan högsta tänkbara 
yrkeskunnande krävas på tjänstens alla 
nivåer. 

Den 1 april i år infördes ett nytt 
militärt lönesystem inom hela det 
brittiska försvaret. Detta var resul
tatet av två års studier i fr åga om 
den grad av ansvar och skicklighet 
som försvarsanstä llda måste ha . De
ras löner j ämfördes med de arbeten 
inom den civila sektorn som kräv
de motsvarande ansvars- och kun
skapsmått. J flertalet fall framkom 
att civila löner var högre . Följakt
ligen har lönerna för brittiska för
sva rsanställda ökats för att komma 
i nivå med civila motsvarigheter. 

För att kompensera för oregelbundenhe
ten och annat som präglar tjänsten inom 
försvaret ökades lönerna ytterligare med 
fem procent för män och en procent för 
kvinnor. Detta lades på den militära grund
lönen . Alla försvarsanställda , män som 
kvinnor, har därför numera bättre betalt 
än de civilt anställda med vilka de kan 
jämföras. 

FRAMTIDEN 
Royal Air Force motser med full 
tillförsikt 70-talet. Den utrustning 
som tillförs RAF motsvarar de upp
gifter som förutses för framtiden. 
Det intresse och den lockelse som 
ligger i möj ligheten att få flyga, i 
att arbe ta med och betjäna de in
vecklade vapensystem som ett mo
dernt flygvapen behöver, attraherar 
säkert även i framtiden de bäst 
lämpade unga männen till RAF
tjänsten. De som nu tjänar RAF 
kommer utan tvekan att även i 
fra m tiden övervinna de svårigheter 
som 70-talet innebär - precis som 
deras föregångare gjort. 

Det kan därför med fog hävdas, att RAF 
även i framtiden erbjuder yrken värdiga 
dem som vill hänga med i den snabba 
utvecklingen inom flygteknologin. 

*' * * 
översättning: Lennart Olander, FSj Press. 

• 	 Det brlttlsk-franska helikopterprojektel SA 
330 Puma avses operera bl a som slöd ål 
Harrler-förbanden. 

KORTA DATA 

OMr- FÖRFATTAREN 

Group Captain B. Brown
low är en RAF-pilot med 
omfattande erfarenhet av 
flygtjänst och stabstjänst
göring. Han har varit verk
sam stJ.väl inom bomb- som 
markattack- och fjärrtrans
portflyg. Ar 1958 utexami
nerades han från Em
pire Test Pilots' School 
(samväldets skola för prov
flygare) och tjänstgjorde 
som provflygare i tre tJ.r 
vid Royal Aircraft Estab
lishment i Farnborough 
med uppgifter delvis mot
svarande vår Försökscen
traI ptJ. Malmslätt. 

Under sin stabstjänstgö
ring har han bl a haft pos
ten som ansvarig för den 
operativa mtJ.lsättningen 
för flygmateriel inom det 
brittiska försvarsministe
riet, och han har även 
tjänstgjort som lärare vid 
RAF Statt College Brack
neII, motsvarande vtJ.r Mili
tärhögskola, MHS/F. 

Group Captain Brown
low utnämndes till för
svars- och flygattache 
Sverige i mars 1969. 

Asikter framförda i den
na artikel är författarens 
egna, och ftJ.r inte tolkas 
som officiella. 
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Sverige och andra världskriget 


* i::I Aren 1939-45, under tiden för det andra världs
kriget, undgick Sverige bl a genom en rad lyck
liga tillfälligheter ödet att tvingas in på det ena 
eller det andra av de krigförande stormakts
blockens sida. Vårt land befann sig - som förut 
skildrats i FLYGvapen-Nytt - i förstärkt för
svarsberedskap för att bevara Sverige från 
fientligheter. * * Vi blev den tiden ofta på
minda om krigets och krigsfarans närhet. Ett 
exempel härpå var de ofta hitkommande objud
na flyggästerna från krigförande länder. De 
nödlandade, havererade, störtade, nedtvangs 
till landning eller kom på annat sätt. I krigets 
slutskede deserterade ett flertal tyska flygbe
sättningar med sina plan hit från de sönderfal
lande tyska fronterna öster, söder och väster 
om vårt land. i::I * * 

Å 	Kontrollflygning av den 
Internerade och kon
tinuerligt underhållna 
utländska flygmaterie
lens funktion måste då 
och då företas. Här en 
B-24 Liberator ur US 
8th Air Force under 
sådan flygning i april 
1945 över Vänern. Eli 
svenskt Saab B 17-plan 
ur F7 bevakar. O T h: ~ 
Eli av de i allt ca 110 
tyska plan, som under 
kriget hamnade I Sve
rige. Tvåmotorigt ra
darutrustat allväders· 
(nall-) jakfplan Junkers 
Ju 88. Nödlandade 6 
oktober 1944 på Bull
tofta efter felflygnlng 
över moln. Ateriämnai 
(efter förhandlingar) i 
februari 1945. 
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Flygvapnet 
"värd" 

tör 342 
krigsgäster 

författare: 

ö v erste löitnant 

nils k i nd berg 

F
lygvapnets främsta uppgift under 
d en förstärkta försvarsberedska
pen 1939-45 var att söka åstad
komma den spaning och det för
svar av Sveriges luftrum som det 
vid upprepade tillfällen kritiska 

läget nä ra vårt land påkallade. 
De krigförande mak ternas flygoperatlo

ner intill och ibland t o m ovanför svenskt 
sjö- och landterritorium liksom direkta 
följder av luftstrider m m i vår närhet led
de emellertid också till andra krav på flyg 
vapnets ledning, materiel och personal. Ett 
av dessa var att ta hand om, bärga, repa 
rera och i sinom tid återställa eller ut
växla de många främmande krigsflygplan 
m m - i allt över 340 plan och ca lO-talet 
tyska robotor - som under beredskapsti
den hamnade i Sverige. 

En tät följd av nÖdlandningar, felnavige
ringar, störtnIngar, nedskjutningar, ned
tvinganden genom Ingripanden från svenskt 
beredskapsflyg m m inträffade från det 
andra världskrigets första dag 1939 till nära 
nog dess sista före vapenstilleståndet i maj 
1945. Med början 1942 och särskilt 1944--45 
kom vidare ett flertal tyska plan hit, av 
växlande slag och storlek, vilkas besätt
ningar och extrapassagerare flytt eller de
serterat från Nazitysklands sönderfallande 
fronter och hemort. 

Det svenska flygvapnet orsakades av 
alla dessa många händelser i luftkrigets 
periferi en massa extra arbete och kost
nader m m för att ta hand om flygplanen. 
och för att förpläga, för lägga, bevaka och 
under medverkan från försvarsstaben m fl 
internera besättningarna. Så småningom, j 

allmänhet först efter maj 1945, hemsändes 
mellan 1000 och 2000 man utländsk flyg 
personal, som ingått i de många planens 
besättningar m m , när de hamnat i Sverige. 

DET BÖRJADE 1939 ... 
En under spaningsflygning över östersjön 
under de sista augustidagarna av besätt
ningen övergiven tysk flygbåt Do IB drev 
då i land på ölands östra kust so m vrak. l 
s lutet på september nödlandade ett annat 
tyskt spaningsplan , typ Re 60, för motorfel 
på Ystad redd. Ett polskt plan, som flytt 
undan ty skarna, nödlandade på Gotland . 

Vintern 1939-40, under Finland~ för
svarskrig mot Sovjet, nödlandade ett tiotal 
av Finlands i England köpta jakt- och spa
n ingsp lan under flygning hem via Norge 
och Sverige, på olika platser i mellersta 
Sverige. Ett av dem fördes av kapten Reino 
Artola, senare generallöj tnant och kom
mendör (chef) för Finlands flygvapen. De 
bistods på olika sätt och hjälptes vidare 
till sin bestämmelseort. 

Under samma tld och ca en månad till 
medverkade Sveriges flygvapen dels med 
egna organ - f lygflottiljer och flygverk
städer - dels via den svenska civila flyg
industrin m m , till montering, översyn, mo
difiering, reparation och vidaresändande till 
Finland av materielen. Först gällde det ca 
150, därefter förberedelsevis över 200 av 
finska staten i Storbritannien , Frankrike, 
Italien och USA köpta jaktplan och bomb
plan. Det blev en rätt så kraftig extra ar
betsbelastning för det svenska flyget och 
för vä r industri , vid en tid då vårt eget lä
ge snabbt blev alltmer faro- och arbetsfyllt. 

UNTERNEHMEN WESEROBUNG 
Det tyska storanfallet j uni 1940 på Väst
fronten föregicks av det strategiskt moti
verade, men för de u tsatta länderna Dan
mark och Norge ödesdigra tyska blixtan
fallet i april, som för dem ledde till över 
fem års tysk ockupation. 

Det fann s d a mycket som tydde på. att 
ock.s1\ Sverige skulle bli anfallsmå l. Ope- ~ 
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.. 	rationen gick under det tyska täcknamnet 
Unternehmen Weserilbung. Hitlers och Gö
rings flyg spelade tiden 9 april-lO juni 
huvudrollen för operationens genomföran
de. Närmare ett 20-tal tyska plan ham
nade därunder på svensk mark ned
skjutna, nödlandade, med sinande bränsle, 
felnavigerade eller vinddrivna. Ett fle rta l av 
dem var tremotoriga Junkers Ju 52, de n da 
vanliga trafikplantypen. Tyskarna hade an
passat dem för transport av fallskärmsjä
gare och luftlandsättningstrupp, krigsmate
riel, förplägnad, sjukvård sutru stning, driv
medel mm. 

Ju 52:orna kom ,ärskilt till användning 
vid intagandet i Danmark av bl a Stor
slrömsbron (mellan Falster och SjälJand) 
samt av två flygfält vid Aalborg (pä norrn 
Jylland). I operationerna mot mål i Norge 
märktes ,ärski lt Ju 52-planens betydelseful
la medverkan till att ta Oslo -Fornebu och 
Stavanger-Sola m fl flygfält samt besättan
det av de viktiga hamnarna Bergen, Trond
heim och Narvik i norr. 

JU 52 PÄ FJÄLLTOPP 
Det första av de i Sverige nödlandade Ju 
52-planen satte sig på hemväg, utan bensin, 
på Vänerns is utanför Mariestad. Ett andra 
sköts ned av svensk luftvärnstrupp nära 
I 17 :s kaserner i Uddevalla , när det försök
te nödlanda. Tre döda. Ett tredje - på 
hemväg frän fallskärmsföretag till Narvik 
- nödlandade så längt österut i Sverige 
som i Hälsingland. En annan Ju 52 :a, som 
våren 1940 också varit pä hemväg från Nar
vik, hiltades först på senhösten av svenska 
samer, övergivet och oskadat, på toppen 
av det ca 1.500 m höga Lapplandsfjä llet 
Vaulatjokko, strax norr om Polcirkeln, 
nära gränsen till Norge. 

Flygvapnets Jämtlandsflottilj - F 4 på 
Frö~ön organiserade och genomförde 
på vintern 1941 framgångsrikt planets 
bärgning från fjälltoppen och dess vidare
tran sport till svensk Norrlandshamn. Tvä 
Heinkel He 111 (tvåmotoriga bombplan ) 
landade 1940 på Gotland , efter uppdrag 

• 	 Nosparti med vapen på ett av de 
över 70 tunga amerikanska bombplan 
Boeing B-17. som sökte nödhamn i 
Sverige 1943-45 under 2:a världskri
get. Planet "Lakanuki" (troligen in
dianskt namn) är av typ B-17 F. 

Norge. Be,ättningarna uppgav, att stark 
västlig vind ovanför slutet molntäcke drivit 
dem så längt österut under hem flygn ing
en till Tyskland . 

Ett av dem brändes av sin be,ättning, det 
andra blev på sensommaren 1940 utväx
lat mot ett svenskt plan Ju 86 (B 3). som 
und er strategisk spaning över södra öster
sjön fått motorfel och måst nödlanda pä en 
nordtysk flygbas. Ett tyskt plan Heinkel 
He III blev i slutet på april 1940 nedskju
tet vid Kovikshamn i Bohuslän, av ett 
svensk t beredskapsplan, en S 5:a ur Rosla
gens flygflottilj, baserat pli västkusten. 

35 "GÄSTER" 1940 
Det fOI·tsatta kriget 1940 om Norge ledde i 
september-oktober till brittiska nödland
ningar i Sverige. 

Tre enmotoriga plan tvii Blackburn 
Skua och ett Fairey Swordfish - tillvara
togs i respektive Lappland, Jämtland cch 
Angermanland. Ett tvåmotorigt bombplan 
Handley Page Hampden (samma typ som 
tidigt pli 30-talet av vår dåvarande rege
ring beställts till Sverige), störtade över 
öresund , eventuellt efter nedSkjutning med 
luftvärn nära Hälsingborg. Under krigsåret 
1940 hamnade i allt 35 utländ ska plan på 
svenskt orru·åde . 

Ar 1941 giCk antalet i Sverige lan
dade utländ ska krigsflygplan ned 
till endast 13. Därav var tio lyska, 
två brittiska och ett ryskt. Det sist 
nämnda drev, lv a manader efter det 
rysskriget i öster börjat vid mid
sommar, obemannat i land på Fårön 
norr om Gotland. De tv a brittiska 
planen var bombplan, som störtat 
eller nödlandat I Skåne. Båda brann 
upp. 

Vid den tiden och något därutöver hade 
västmakternas flygper sonal order att brän
na upp sina plan, om de måste landa i Sve
rige. De t antogs på högl'e häll i väster an
tagligen att planen kunde råka i tyska hän
der. Krigsflygplan har ju en hel del mili 
tär utrustning, som vapen, radio- och fo
tomateriel, kartor och signalkoder m m, 
som inte bör få komma till motsidans kän
ned om. 

TYSK "GENVÄG" 

De 	 tyska flygplanen till Sverige 1941 var 

oftast sådana, som på väg från tyska flyg
fält i Norge eller på väg dit från tyskbe 
mannade flygfält i Nordfinland eller i rys
ka Murmansk-trakten tagit "genvägen" 
över svenska Norrbotten och Lappland . De 
hade därunder nÖdlandat i Tornedalen, vid 
Gällivare eller nära kusten, ej lå ngt från 
Skellefteå . I ett fall rörde det sig om ett 
Ju 52-plan i "tillåten" kurirtrafik Norge
Finland via Sverige, Det nödlandade i söd
ra Värmland och måste hjälpas därifrå n p5 
en provisorisk startbana av plank. 

Ar 1942 gick antalet utländska nödland
ningar i Sverige ytterligare ned något, till 
blott elva. Därav var sju tyska och fyra 
brittiska. I de sju tyska fallen spårades åter 
sambandet med flygningarna Norge-Fin
land. 

Ett tyskt Fieseler Storch-plan, med en el
saSSare som pilot, omhändertogs nära Arje
plog i Lappland. Denne var den förste de
sertören fran Luftwaffe. Det blev många 
senare under de tyska nederlagens år 1944 
och 1945. 

LUFTSTRID ÖVER SVERIGE 

Av 1942 års britti ska plan hit var ett av 
typ Spitfire, foto spaningsversionen. Det ha

• 	 Tyskt tremotorigt Iransportplan Jun
kers Ju 52-3 m, nödlandade våren 
1940 i norra Lappland på flället Vau
latjokkos topp, ca 1.450 m Ö h. Hittat 
av samer efter många månader. Pla
nets uppdrag : fallskärmstrupps insät

,. ", 	 ........ .. .. 


de varit på uppdrag till Norge, störtade i 
nordvästra Härjedalen och totalförstördes . 
Piloten räddade sig med fallskärm. 

De tre andra förlorade britti,ka planen 
var alla bombplan. Ett nödlandade i Skåne 
och brändes. Ett skö ts ner av tyskt luftvärn 
i Helsingör-trakten och bärgades som vrak 
i SU!ldet, nordväst Hälsingborg. 

Det sista av de tre fÖrföljdes ef
ter si tt uppdrag över Norge långt in 
i Lappla nd av tyskt jaktflyg. Efter 
luft str id sköts det ner ca 60 km 
nordväst Arjeplog, i Lapplandsfjäl 
len . Blott tvil man av den i allt sex 
man starka besättningen på planet 
kunde, svart sårade och efter svära 
strapatser, ta sig fram till en svensk 
m i Ii tärförläggning . 

KULMEN ÄR 1944 

Ar 1943 - i andra hälften av januari 
fattade Churchill och Roosevelt det för kri 
gets fortsatta fÖrlopp viktiga Ca,ablancabe
slutet. 

Dessa tvii samt övriga västmaktsledare 
kom dä överens om att främst med flyg 
nedkämpa Hitlers Tyskland. Massiva och 
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Ihållande brittisk-amerikanska bombanfall 
dygnet runt mot stridskrafter, kommuni
kationer, industri och hemort skulle bringa 
fienden på fall. Under andra halvåret 1942 
hade luftoffensiven mot Tyskland minskal 
något. Under 1943 lilllog den och antalel i 
Sverige hamnade utländska krigsflygplan 
ökade. 

Då började också amerikanska plan ingå 
i de till Sverige kommande. BI a märktes 
tidigt åtta tunga fyrrnotorsbombare frän 
USA. Anlalet i Sverige omhändertagna ut
ländska plan kulminerade 1944, med över 
160 st, varav 120 amerikanska. 

Det sista och avsevärt kortaste krigsåret 
1945 (endast ca fyra krigsmånader i Euro
pa) blev antalet mindre, blott 87 plan i allt. 
Därav var 54 tyska, 19 brittiska och 14 
amerikanska. Vi återkommer nedan till 
detta och till tolalsiffrorna för hela bered
skapstiden 1939--45 - över 340 plan och 
nära lO-talet tysk a robotar (s k vedergäll 
ningsvapen), allt ganska märkliga siffror. 

KURIRPLAN MED KULSPRUTA 

Bland 23 år 1943 här hamnade plan märk
les bl a två tyska kurirplan lyp Ju 52. Ett 
av dem nödlandade i februari pa en skogig 

4 . J 

tande. Dess besättning troligen på 
skidor in i Norge, anträffades aldrig. 
Planet nästan oskadat, bärgat genom 
F4:s försorg. Nedtaget från fjället 
och på flertal slädar fört till järn· 
vägsstallon vid Inlandsbanan f v b. • 

bergås i trakten av Lekvattnet i nordväst
ra Värmland, på färd från Finland till Nor
ge. 

Det planet vållade åtskilligt I'abalder 
på grund av slappt omhändertagande av 
besättningarna från därvarande svenska ar
me trupps sida, kulspruta ombord i strid 
med kurirflygavtalet mm. 

Det andra kurirplanet nödlandade i slutet 
av juli på Rommehed i Dalarna, under en 
j ust då pågående svensk krigsövning i 
västra Sverige. Det omhändertogs omedel
bart av däl'varande flygvapen trupp . 

Av de brittiska planen från 1943 kom ett 
Mosquitoplan i kurirtrafik i april till Bar
karby vid Stockholm. Det hade blivit an
fallet över Nordsjön av tyskt jaktflyg, men 
klarat sig bl a tack vare sin för dåtiden hö
ga fart, ca 570 km/tim. 

"MASSLEVERANSER" AV BOMBARE 

Den 24 juli 1943 började "massleveranser
na" av nödlandade amerikanska bompl an 
till SverIge. Den första var en Englands
baserad fyrmotorig S k "flygande fästning" 
eller Boeing B-17, skönt bemålad och med 
fullstä ndig beväpning m m. Efter företag 

mot tysk t mål i Norge hade planet på grund 
av motorfel måst söka sig hit. Väl inne 
över Sverige gick det ned pil en mosS€ vid 
Vännacka, södra Värmland, i Arjängs
trakten. 

Vårt flygvapen utnyttjade självfallet till 
fället till ingående studier av plan , moto
rer. vapen och annan utrustning, Så små
ningom begagnade sig svenska staten av 
ett amerikanskt erbjudande att köpa flyg
planet, liksom ett par liknande, något se
nare här nödlandade USA-plan. De Över
läts på civila ABA (A B Aerotransport), 
som uppdrog åt SAAB att bygga om dem 
till passagerarplan. 

Kort efter krigsslutet i Europa 1945 kun
de det för svensk lufttrafik på Nordameri
ka särskilt bildade bolaget SILA (SAS fö
regångare) börja använda planet i Atlant
trafiken. Men - vi fic k också direkt mili 
tär nytta av de ofrivilliga "flyggästerna" 
hit till vårt land. 

RADAR OCH ROBOTAR 

I december 1943 stÖrtade ett brittiskt fyr
motorigt bombplan Avro Lancaster, efter 
ett bombanfall mot Berlin och med svåra 
skottskador av eld från tyskt nattjaktflyg 
- på en frusen sjö i Småland, söder om 
Växjö. 

Genom denna händelse och tack vare i 
planet anträffade, särskilda ka.rtor, fick vi 
kännedom om bl a de nya, högst märkliga 
radionavigeringsmetoder, som bl"ittiskt 
bombflyg och EnglandsbaS€rat USA-flyg 
använde för att hitta fram till sina mål, 
under flygning Över moln, i mörker och 
utan mark sikt. En känd svensk flygofficer 
lyckades tyda de brittiska kartornas tecken. 

Ål' 1944 blev sedan toppil ret - bilde 
västmakternas i enlighet med Casablanca
överenskommelsen efterhand all tmer skärp 
ta bombkrig mot Tyskland, och ifråga om 
antalet i Sverige omhändertagna, haverera
de eller nödlandade utländska plan. Ifråga 
om hitkomna tyska plan, var de b~de från 
den sönderfallande tyska östfronten och 
från Tyskland självt. I allt hamnade det 
året över 160 utländska plan här. 

TYSK ROBOT REALITET! 

Ar 1944 fick vi också ta hand om resterna 
av ca lO-talet tyska robotar. De var först 
av typ V 1. en aerodynamisk, självgående, 
flygplanliJ<nande robot, med rammotor och 

• 	 Amerikanska Boeing B·17 F "Geor· 
gia Rebel" på Vännacka mosse I 
Värmland. Nödlandat pga skottskador 
m m efter uppdrag i Norge. Repare' 
rat och ombyggt av SAAB till trafik· 
plan. övertaget av AB Aerotransport 
för tjänst hos SILA (Svensk Interkon· 
tlnental LufttralIk AB) år 1946. 

ca 600-800 kg sprängladdning. På grund av 
det surrande motorljudet av britterna kal
lad "Buzz-bomb". 

Längre fram på sommaren föll en robot 
typ V 2 ner i östra Småland. Den var av 
lufttorpedliknande, s k ballistisk typ, upp
skjuten i raketbana till stor höjd och där
ifrån nedfallande tämligen vertikalt. Dri
ven av vätskeraketmotor och medförande 
ca 1.000 kg sprängladdn ing. 

Det sistnämnda nya, "hemliga vapnet" 
blev ett bra byteskort på hand, när Sverige 
det året framgångsrik t förhandlade med 
Storbritannien om köp av bdttisk luftbe
vakningsradar typ "BattJe of Britain". 

DRAMATISKA NÖDLANDNINGAR 

Amerikanerna toppade listan år 1944 med 
120 av de ca 160 hitkomna planen. Atersto
den fördelade sig jämnt på Storbritannien 
och Tyskland. 

De allra flesta av bilde de amerikanska 
och de brittiska planen var tunga fyrmoto
riga bombare, av typer som Boeing FOI't
ress. Consolidated Liberator, Avro Lancas
ter, H. P . Halifax m fl. Men också många 
tvåmotoriga , som brittiska DH Mosquito och 
amerikanska Lockheed Lightning ingick j 

skörden. Där fanns också enmotoriga jakt
plan, bl a amerikanska NA Mustang - de 
användbara senare köpta av Sverige - och 
kända tyska Messerschmitt (Bt) Me 109 
och Focke-Wulf Fw 190. 

" INVASION" PÅ BULLTOFTA ... 

Antalet nöd landningar i Sverige ökade 
markant de dygn , då västmaktsflyget allt 
kraftigare anföll Berlin och andra nordtys
ka mäl. 

I allmänhet sökte sig särsk il t de nöd
landande amerikanska planen ned på Bull
tofta och Rinkaby flygfält i Skåne. De "in
leddes" dit av svenskt jaktflyg. Men även 
andra svenska orter, flygfält, skogar och 
obygder samt vattnen utanför svensk kust 
blev "slutstationer" för nödlandande eller 
störtande plan. 

På Bulltofta. där vid den tiden Tionde ~ 
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FATAL KINNEKULLE-KOLLISION 
Vidare märktes ett civilt plan typ Lock
heed Lodestar, med Över lO-talet norska 
flygaspiranter ombord, på väg till England. 
Lockheed-planet kolliderade i tät dimma 
med Kinnekulles högsta topp. Alla de om
bordvarande - 12 personer - omkom. 

Haveriet hände på en tid, d5 nutida var
ningsradar på flygplan för att förebygga 
kollision med bl a terränghinder, ännu inte 
hade kommit i allmänt bruk. 

Bland tyskarnas ca 20 under 1944 i 
Sverige omhändertagna plan eller 
rester av sådana märktes bl a ett 
Messerschmitt (Bf) Me 1l0-jaktplan. 
Detta gav sig en aprildag, när det 
förföljdes av US A-plan, in över Skå
ne och började enligt rapporter be
sk juta ett svenskt lätt lvakanbatteri 
intill etl flygfält. Tilltaget blev 
dock värst för angriparen. Messer
schmitlplanet blev självt nedskj utet 
av vakna svenska beredskapspojkar 
ur fältförsvaret. 

TYSKA DESERTÖRER 

Tyskarna bidrog OCks'l under 1944 till vår 
samling internerade utländska plan med 
inte mindre än 15 sådana, som flytt eller 
deser terat från den vikande tYSka östfron
ten i Baltikum, Polen och NordtyskIand. I 
flertalet fall var det än så länge mest två
sitsiga spaningsp lan o d. 

r ett fall - den 31 oktober 1944 - var 
det en tremotorig flygbåt, fjärrspaningsplan 
typ Dornier Do 24, som en enligt uppgift 
ofulJständigt flygutbildad flygmekaniker 
- med fästmö som enda övriga besättning 
- flög över till HälJevik på svenska Lis
terlandet, i sydvästra Blekinge. Paret hade 

• RAF-ägt USA-byggt lockheed Hudson 
spaningsplan nödlandade år 1944 på 
Säve Invid Göteborg, efter bränsle
brist (ev. leiflygning) över Nordsjön. 

"stulit" flygbåten på dess tyska sjöflygsta
tion på östersjökusten. 

Efter länga förhandlingar om köp inför
livades den ganska värdefulla flygfarkosten 
mej:! svenska flygvapnets övriga sjörädd
ningsplan. Som sådant gjorde Do 24 :an god 
nytta här i Sverige, i flera är efter krigs
tidens slut. 

"SJÖFLYGBJÖRN" BÄRGAR BAS 

Vi kom så in på 1945. Också det året blev 
i hög grad ansträngande för de flygvap
nets organ, som sattes in för att ta hand 
om, bärga, lilldersöka, vårda och underhål
la den utländska flygmaterielen. 

Redan 1942 hade flygförvaltningen orga
niserat en särskild sektion för att svara för 
ledandet m m inom den omfattande bärg
ningstjänsten. Den fick från 1943 den gam
le, nu bortgångne sjöflygbjörnen Albin 
Ahrenberg till närmaste chef. Dess arbete 
växte i ett. 

Också på de svenska flygflottiljer 
främst Västmanlands, Skaraborgs, Göta och 
"Tionde " - samt vid flygvapnets centrala 
flygverkstäder, rådde hög arbetspress. Den 
nämnda, dyrbara utländska flygmaterielens 
uppställning, tiIlsyn, vård och underhålI 
krävde sitt. Tekniskt högt utvecklade krigs
flygplan och flygmotorer m m kunde inte 
bara stå stilla utan att användas - då skul
le de snart bli obrukbara och värdelösa. In
te minst fuktskador i samband med lång
varig utomhusförvaring blev alltför lätt en 
framträdande bov i dramat. 

Personal ur värt eget flyg, biträdd av och 
övervakande särskilt uttagen, internerad 
utländsk flygande och markteknisl< per
sonal m fl, sattes därför in för att regel
bundet se till, lUlderhålJa och rutinmässigt 
flyga alla de många utländska plan , som 
kunde komma ifråga för att bli återställda 
till respektive utländska flygvapen vid elIer 
efter beredskapstidens slut. 

KRITISKA SLUTMANADER 

Ar 1945 blev det inte mer än ca fyra må
naders aktiva flygoperationer i Europa . Ha
lien slogs ut ur kriget redan 1943 och 
Tysklands en gång så mäktiga Luftwaffe 

TABELL 1: Utländska flygplans nationalitet 193~5: 

-

I 
N a t i O n a I i t e t 

Isumma]Ar 

I I I I Ameri plan Anteckningar 
Tys k Pols k I Finsk Norsk Rysk IBrit!i sk Ikans k 

1939 2 1 - - - - - 3 ') Et! bärgat först 1941 
1940 19') - 10 83

) - 4 - 41 
') Et! anträffat 1946, 1941 10 - - - 1 2 - 13 

1942 7 - - - - 4 - 11 icke bärgat 
1943 7 - - - - 8 8 23 ') Ev 12 nors ka plan
1944 22 - - - - 22 120 164 (obekräftat)
1945 54'1 - - - - 19 14 87 

Sum;-na 121 1 10 8 1 59 142 342 

~ flygflottiljen - senare döpt till Skånska 
flygflottiljen - dä hade sin huvudbas, blev 
trängseln i luften och på marken vissa da
gar oerhörd. En del av de tunga amerikan
ska planen kolliderade med jordvallar i 
fä ltgränsen eller med varandra. Ett av dem 
r'lkade i brand efter en sådan sammanstöt
ning. 

Da m~nga av planen fortfarande hade ic
ke fällda stridsbomber samt ammunition 
kvar ombord var riskerna för plan, besätt 
ningar och svensk markpersonal på flyg
platsen mycket stora. Rådig personal ur 
flygvapnet ingrep raskt och lyckades med 
stor fara för egna liv få ut amerikanerna 
ur brasan. En bragd som fick svensk belö
ning efteråt. 

21 	 FLYGPLAN DYGNSREKORD 
Exempel på särskilt påfrestande dagar för 
den flygvapenpersonal, som skulle ta emot 
och omhänderta utländska plan och deras 
besättningar, var bl a den 20 juni 1944. 

Inte mindre än 21 tunga fyrmotoriga 
plan hamnade då här, de allra flesta på 
Bulltofta. Ett flertal andra dagar i juli, 
augusti och oktober kunde våra pojkar 
varje gång räkna in tiotalet plan eller där
över. I oktober 1944 störtade ett ameri
kanskt fyrmotorigt Fortress-plan med full 
bomblast i en bergstrakt nära sjön Anten i 
Västergötland. Det blev en kraftig smäll 
när bomberna briserade - dess bättre utan 
förlust i människoliv. Hela besättningen 
hade hoppat falJskärm och räddats - utan
för svenskt område. 

Bland de 22 brittiska plan, som 1944 ham
nade i Sverige, var bl a ca tiotalet tunga 
bombare, som i slutet på augusti nödlanda
de elJer störtade i södra Småland eller nor
ra Skåne, till följd av sinande drivmedels
förråd . 

• 	 "KrigsmålnIng" på en amerikansk B
24 Liberator, som nödlandade I Sveri· 
ge. Bombfigurerna upptill t v om 
"krigsbabyn" anger utlörda uppdrag. 
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TABELL 2: V = (" vedergällnlngs-" )vapen (tyska) : 

Anträffade 
Ar Anteckni nga rSum-I V1') I V2') I ma') I 

1943 2 - 2 ') Aerodynamisk, flygplanliknande , självgående robot 
1944 3 1 4 ' ) Ballistisk, lufttorpedliknande ro bot , med raketbana
1945 - - 

' ) Härutöver passerade ca ett tiotal tyska robotar 1944-45 
Summa 5 1 6') svenskt område utan att falla ned här . 

TABELL 3: De utländska flygplanens fördelning på flygstag: 

St r i d s f I Y g I Spaningsflyg l avriga flygs lag 
SummaA r Jakt-I Tungt I Lä tt I To r- Fjärr-I Arm e-I Marin'l Trans-I sam-I Ov- I SkOl-I 

flyg bomb- bomb- ped- spa- spa- spa- port- bands· nlng s- och flygplan 
(a-) (a-) nings- nings- nings- flyg flyg o d. spo rt· 

f939-45 55 173 16 1 15 10 8 21 21 9 13 342 

hade särskilt mot slutet av 1944 och under 
1945 genom motsidans kraftiga. ständigt 
ökande flyginsatser red ucerats till en 
bråkdel av sin styrka. 

An talet i Sverige nödlandade. haverera
de och omhändertagna utländska plan blev 
därför under operationsmånaderna januari 
-maj 1945 inte mer än ca ett 90-tal. Man 
bör dock jämföra den slifran med 1944 års 
fem första månader. d å motsvarande antal 
endast var någo t över 30. 

Det var därför inte frågan om någon ned
gång i påfrestningarna på Sveriges fö r om
hände rtagandet m m avdelade persona l och 
verkstäder m fl. Det blev snarare en tre
d u bbling av frekvensen. och ingalunda nå 
gan avmattning - trots krigsläget. 

DESERTöRPLAN DUSSINVIS 

Ser vi sedan på de i luftkriget medverkan
de huvudaktörerna blev det i E uropakrigets 
s lu tskede Tyskland. som stod för flertalet 
plan till Sverige. nära 55. Storbritannien 
bidrog med nära 20 och USA med ca 15. 

Minskningen i antale t brittiska och ame
rikanska plan till Sverige 1945 samman 
hängde - förutom med det nämnda mind
re antalet krigsmånade r det året - mest 
med att västmak tsflygets Ihållande flygan 
fall mot Tysklands stridskrafter. industri 
och kommunikationer m m i det närmaste 
u ppnått må let Nazitysk landS militära 
och ekonomiska sammanbrott. 

Ökningen i antalet t ill S verige ankomna 
tyska plan , relativt sett. berodde främst 
på fortsa tt. s tark frekvens i de tyska de
serteringarna, både från östfronten, Norge 
och frän egentliga T yskland . De uppgick 
till inte mindre än ett 30-tal p lan. 

UTKASTAD 
Den 8 maj 1945 nödlandade ett tyskt fyr
motorigt p lan Focke-Wulf Fw 200 Condor 
på Torslanda flygfält invid Göteborg . Det 
befann sig på flykt från Oslo och var en 
ligt utsago på väg till Afrika. En av be 
sättningen saknades. 

Eftersom han t rots det tyska nederlaget 
ville hem till " d as grosse Vaterland", hade 
han för att hindra Afrika-färden med en 

• 	 Ett tyskt tremotorigt Dornler Do 24
IJärrspaningsplan kom 31 o ktober 1944 
efter flykt från nordtysk bas (deser
tering) till Hällevik på svenska syd
kusten (Llsterlandet)_ Köptes av flyg
vapnet och användes därefter som 
räddningsplan vid (dåv) F2_ 

av 	planets rörliga bakre vapen sk jutit sön 
der en av dess fyra motorer m m. 

Som tack för denna björntjänst åt de öv
riga ombordvarande sades han ha blivit ut 
kastad från planet, medan d el ännu be
fann sig ute ö ve r Skageracks vatten. 

"RYSKT KRIGSBYTE" 

De 	många tyska plan. som efter samman
brottet på östfronten flytt från av ryssar 
erövrat och behärs kat område i Baltikwn 
m m, i allt ett tjugotal, krävdes av de ryska 
makthavarna åter från Sverige som "ryskt 
krigsbyte", 

Svenska regeringen biföll kravet och flyg 
materielen laslades pa ryska farlyg för 
transport österu t. 

Ett annat tyskt flyktingplan. en specia l 
inredd Ju 52:a med lyxutrustning, fullaslad 
med en talrik tysk fami lj och ca l 500 kg 
bohag m m, landade i början på maj 1945 
på Ljungbyhed. Omsider så ldes 52:an för 
att skaffa täckning för en del av p lanet or
sakade kostnader. 

J 22 RESPEKTERAD 

Bland 1945 års amer ikanska och brittiska 
plan märktes främst åtskilliga tunga bomb
plan, som efter bombanfall i kri ge ts e lfte 
t imme mot tyska mäl, på grund av strids
skador , bränslebrist O d sökte sig ned på 
svenska flygfä lt . 

Förutom Bulltofta och Rinka by I Skåne 
ko m då också Torslanda v id Göteborg samt 
Tro llhättan oftare in i bilden. De från 1940 
-41 nyuppsatta svenska jaktför banden Gö
ta flygflottilj (Säve) och Tionde flygflot
tiljen (Bulltofta) hade 1945 Liksom dessför
innan fullt arbete med att leda in, i vissa 

• 	 Tysk flygplanbesättning efter land
ning 1944 på Bulltofta och internering. 
T v dåvarande majoren Bill Bergman 
i förhör med den tyske Ilygplanchefen. 

fall tvinga ned planen till landning på res 
pektive fält. 

Vi 	 hade då också börjat få egna , svensk 
konstruerade och svenskbyggda, för dåtiden 
snabba och vä lbeväpnade jaktp lan J 22. De 
tillvann s ig klal' respekt f rån de utländs 
ka 	"gästernas" sida. 

P å 	 svenska västkusten märktes bl a ett 
flertal nÖdlandningar vid Torslanda, T roll 
hättan m m av brittiska Mosquilo-p lan . De 
hade var it sä rskilt insatta för alt bekämpa 
de tyska flyg- och sjöförbindelser, som än 
nu fanns kvar mellan ty skarnas Norgeslyr
kor och hem landet. 

VUNNA ERFARENHETER 

Sverige kunde - när kriget i Europa tog 
slut i bö r jan på maj 1945 - se tillbaka på 
ett krä vande men på samma gång kun
skapsgivande och lärorikt arbete. Vi kunde 
nämligen ta t ill vara och i många fall ut 
nyttj a de främmande flyggästernas flygplan 
m m till gagn för den svenska flyg- och 
vapenindustrins egna utvecklingsarbeten 
mm. 

I några fall - som i fråg a om några hä r 
nödlandade Mustangplan - kunde vårt flyg
vapen få köpa dem i samband med krigs
slutet. En del av de övriga planen - såväl 
amerikanska som brittiska och tyska 
kunde köpas av oss och utnyttj as i svenskt 
civilt kommersiellt trafi k- och annat flyg . 

I a llmänhet kvarhö lls de internerade pla
nen och deras besä ttningar i Sverige t ill 
be redskapstidens slut 1945. Vid några till 
fä llen - på särskild framställning och när 
berättigade skäl därtill kunde åberopas 
ordnades frigivande tidigare . Det blev då 
oftast fr ågan om utväxling av samma antal 
plan och flygande personal m m från båda 
de luigförande sid orna ungefär samtidigt. • 
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Informa'tionsku rs 
Hemmeslöv 

Den årliga informationskur

sen för flottiljernas frivillig

officerare och frivilligassi
stenter hölls i år tiden 14-18 

september i Hemmeslöv vid 
Båstad. Kursledare var nuva

rande generalmajoren Hans 

Neij, och han assisterades av 
kaptenerna Lennart Carlson 

och Gösta Göthlund samt 
personalassistenten fru Ruth 

Bjarnolf från flygstabens fri

villigdetalj, 

Vom kan sia detta rekord av GOTA flygvapenförenings 
unga mästers kytt, flyg lotta Ingegärd Gustafsson? Hon 
har under verksamhetsåret med kpis t erövrat : Armens 
skyttemeda lj (1 47 p), Fält s kyttemärket i guld, Skid 

skyttemärket i si lver. 1:a pris i FBU's fälttävlan "Höstträffen" samt 2:a pris i Göteborgs-Postens 
rikstävlin g . - Efler Ire är som ak liv sky tt! Fotograf BJORN HERMOND tog bilden medan Ingegärd 
vi lade på hanen. II 

Hei! Vilken tiei! 

Orienteringar om Riksförbundet Sveriges 
Lottakårer (SLK) och Flygvapenförening
arnas Riksförbund (FVRF) gavs även av 
före trädare för dessa frivilligorganisatio
ner genom fru Elna Askerberg, SLK, och 
förbundssekreterare Folke Ejvinsson, FVRF. 

Må let för kursen var att ge ömsesidig in
formation om riksdagens beslut om ökat 
stöd till frivilligorgani sationerna, System 70. 
Tolkningarna av de nya ekonomiska be
stämmelserna tilldrog sig särskilt stort in
tresse , och här gav major P G Thorstens · 
son, in tenden t i Centralförbundet för Be
fälsutbildning, CFB, inblickar. 

En nyhet var , att de regementsofficerare 
som har till uppgift att samordna frivillig· 
detaljens verksamhet på förbanden beretts 
ti ll fälle delta i kursen under en dag . I sin 
genomgång för dessa betonade general Neij 
särskilt behovet av att förbandens personal 
informeras om de frivilliga försvarsorga
nisationerna och dessas betydelse. 

Den som ställer sig till förfogande för 
frivillig militär utbildning maste mötas med 
en positiv inställning frå n den fast anställ · 
da personalens s ida . De frivilliga mäste 
känna att deras insats uppskattas och of 
fervilja värderas . 
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Den nya utb ildnin gsgiven, System 70, in 
nebär att nya bestämmelser måste utarbe
tas. Därför anordnades under kursen 
grupparbeten med denna inrik tning . Fri 
v illigofficerare . -underofficerare och -a ss i
stenter deltog och mötte nya utbildnings
frågor, som ej hör till den dagliga rutinen . 
Resultaten av grupparbetena var mycket 
tillfredsställande och en hel del direk t 
användbart i de nya utbildningsbestämmel
ser som nu ska ges ut av chefen för flyg
vapnet • 

Ca 

GÖTA FLYGVAPENFÖRE
NING firade den 10 oktober 
30-årsjubileum på "Trägår'n" 

i Göteborg med ett hundratal 
deltagare från Strömstad 

norr till Falkenberg i söder 
och ett antal hedersgäster 

med C F7 och FVRF:s för
bundssekreterare i spetsen. 

När luftbevakningscentralen i Göteborg 
organiserades å r 1939 saknades framför allt 
specialutbildat befäl. Behovet var sto rt, och 

Aldst - och störst 
snabbaste sället att utbilda ansågs vara ef
ter landstormsmodell, d v s med en befäls 
utbildningsförening som anordnade fritids
kur ser. 

Det kom sil till, att kamratklubben "KK 
lcG ", som bildats 10 okt 1940, blev FBU
förening. All personal vid le , som handploc
kades, skuIJe först provtjänstgöra och sedan 
utbildas - efter inval i klubben. En fack 
förening så god som någon! 

Ett 50 -tal vpl officerare, underofficerare 
och underbefäl utbildades i föreningens 
regi under krigsåren. Dess verksamhet har 
efter hand vidgats att omfatta nästan hela 
västkusten och all flygvapnets markperso
na l. Den är numera inte bara landets äld
sta utan även den största flygvapenförenin
gen, med nä rmare 500 med lemmar. • 

Boa 

F18 bjöd på fin familjedag 

Gripsholms och Stockholms 

flygvapenföreningar anordna

de gemensamt en familjedag 
på F18 i Tullinge söndagen 

den 25 oktober. Arrangeman

get skedde i samarbete med 

flottiljen. Ej mindre än 250 
besökare hade infunnit sig, 

Dagen inleddes med samling i matsa len 
där C FIS, överste Sven Alm, hälsade väl
kommen och berättade om flottiljen. Tore 
Hast, styrelseordförande i Gripsho lms flyg
vapenförening, redogjorde för dagens pro
gram. Han orienterade vidare om FBU, 
FVRF och flygvapenförenlngarna, deras 
syfte och verksamhet, och uppehöll sig 
särskilt vid den lokala föreningens aktivi 
teter. 

Efter avbrott för lunch fick deltagarna 
se ett konluet exempel på hur bastjänsten 
fungerar. En rote J 3SF Draken landade, 
klargjordes snab bt och effek liv t och fort 
satte sedan på nytt uppdrag. 

Kapten Peter Forsman gav i en uppvis
ning med Draken strålande bevis för flyg
planets manövrerbarhet i skickliga händer. 

Visningen av FIS:s skyddshundar upp
skallades livligt - inte minst av de y ngsta. 
Ett spec iellt inslag för denna kategori 
var Ka ll e Anka-filmer. som barnen kun
de titta på vä l omhändertagna av 
flyglottorna Birg itta Andersson och Eva 
GidIund. Under liden fick mamma och 
pappa ta del av information om lägerkur
ser. En film fran ett FBU-läger visades 
även. Gi vetvis var fruarn a särskilt intres 
serade att fa se hur fint det äl' ordnat för 
familjemedlemmarna på dessa läger . 

För de nya premierna och andra ekono 
miska fördelar , som gäller för frivilligut
bildningen, redogjorde rustmästare N ils 
Ragnehag . Styrelseordföranden Stock 
holms flygvapenförening, Gustav Hejden
berg, berä ttade om övriga fördelar som 
medlemskapet ger. 

Ett antal fl ygturer utlottades bland del
tagarna. Sammanlagt fick 38 deltagare föl
ja med fÖl'säljnings ledare Per Ydenius på 
en tur i ett enmotorigt civilt flygplan över 
Södertörn. • 
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• HÄNT VI D FLOTTILJ ERNA • HÄNT VI • 

FLYGHISTORISKT 

Svensk flyghistorisk förening (SFF) för
lade sitt årsmöte detta år till Malmen. Om
kring 120 entusiaster inom gebitet, frä mst 
frän Stockholm, Malmö, Göteborg och na 
turligtvis östergötland, gjorde i början av 
november sltt intåg på gamla Malmen. 

Bland de många intresserade å terfanns 
generalen Nils Söder
ber g , f d chef för flyg

ling, som i dag utgör storrunen det bli 
vande flygmuseet i Linköping. 

SFF:s årsmöte medförde att man på F3 
ordnat två mindre utställningar av äldre 
flygplan, vilka naturligtvis blev ingående 
examinerade. Man fick även en beskrivning 
av det riktigt gamla på Malmen. Det klar 
gjorde för de besökande att de trampade 
på historisk mark - på ett Malmen som 
varit vapenövningsplats för östergötlands 
krigsfolk sedan 1500-talet. Samt inte minst 

på ett Malmen, där det svenska militär
flygets vagga stod, och där f1ygbaronen 
Carl Cederström i ett hörn av heden star
tade Sveriges första privata flygskola för 
grundläggande militär flygutbildning. 

Man fick även en redogörelse för muse i
planerna i Linköping en titt på de verkligt 
gamla dyrgriparna i flygmuseiförrädet. • 

Carleson 

förvaltningen, som 
blev ny ordförande i 
föreningen efter över
ste Bill Bergman. Ef F3ter tio ärs ordföran

mindre än 200.000 kvadratmeter asfaltyta
deskap i SFF ansåg ANSIKTSLYFTNING har belag ts.
Bill Bergman någon annan borde överta 

Rullbana, taxibana och vissa plattor harspaken. 
givits en tå ligare beläggning, bl a med tan

Naturligtvis återfanns också på mötet Bansystemet vid flottiljen, som börj ade ke på UREA , och banbelysningen har fått 
den man som mer än någon annan under byggas 1946--47 re'n, med 2.000 m rullbana en lämpligare place
sin chefstid pi"! Malmen bidragit till att till att börja med och senare, 1955-56, för ring på "internatio
rädda och tillvarata den gamla flygmate längdes till 2.600 m, har i sommar och i nellt" avstånd, dvs 
rielen, överste Hugo Beckharrunar. Det var höst byggts om genomgripande. Banom 4 ~2 m från bankan
han som åren 1941-51 grundade det lokala byggnaden har ägt rum tiden 27 juni-2 ok ten. Inflygningslj us 
flygmuseet på Malmen, i en garrunal läger tober, och alltså tagit en hel del tid. Men planeras tillgodose 
hydda från sekelskiftet. Det är denna sam- så har också en hel del blivit uträttat: ej även den civila luft 

fartens behov, och 
beräknas bli färdiga under vinterhalvåret. 
Dessutom pågår en sambandsjteleutbygg

F 1 
nad av stor omiattning i materielverketsfoto: arne iohannesson 
regi.

KÄLLFRISKT 
Flottiljens flygverksamhet, främst tiden 

Könsskrankorna bryts på område efter om 3 augusti-2 oktober, har som en följd av 
råde. Flygvapnet föregår med gott exem arbetena förlagts till andra baser, nämligen 

pel. Nyligen anställ- Heden i Norrbotten och Tullinge, dvs F18, 
des vid F6 flygverk

F6 
med halva styrkan till vardera basen. By te 

stad flygvapnets förs har dock skett mellan förbanden mitt i ba
ta kvinnliga telemon seringsperioden, 
tör, 19-åriga Marita 
Käll. Hon har efter Flottiljens personal, ej minst den flygan
realskolan genomgått de, har på elt skickligt sätt anpassat sig till 
Tidaholms yrkessko det omiattande ingrepp som banombyggna

la n treäriga kurs för telemontörer. den inneburit i flottiljens normala r utiner. 
Nu arbetar Marita Käll vid flygverksta Taxibanan till verkstäderna - med en 

dens flygtelegrupp med tillsyn och repa bredd på säger och skriver tolv meter 
rationer av rad io-, radar och navigerings har vid behov använts av alla flygplanty
utrustningar. Hon trivs enligt egen utsago per, vilket bevisar graden av fältmässighet. 
utmärkt både med arbete och a rbetskam- Start och landning har obehindrat kunnat 
rater. ske t o m med fy rrnotorbjässen Tp 84 Her• cules!Raystål • 

SLUTFLUGET 
Tisdagen den 27 oktober kl 14.12 skrevs 
flyghi storia pa F14, markskoiningsförban
det i Halmstad. D å landade nämligen för 
oåterkalleligen sista gången tre flygplan 
Tunnan, S 29C, ur målflygdivisionen på F3. 

"Slutleveransen" markerade, om man så 
vill, utan ceremonier finalen på en ärorik 
epok i svensk flyghistoria. Nämligen den 
om fpl 29 I spaningsversion. 

På F 14 skall de tre 29 :oma ingå som 
övningsobj ek t i 
den bli vande 
brand1örsvars 
och räddnings
skola som till 
kommer snart 
vid förbandet. 
Kanske mången 

anser slutet vara föga ärofullt - men nyt
tigt är det säkert. 

Finalflyg ningen utfördes aven fältfly
gartr io, bestående av Björn Bergman, Nils 
Rege och Roland Nilsson, alla i frivillig
tjänst på målflygdivislonen. • 

F14 
Andren 

GOD asa 
Den 1 augusti i ilr anställdes fru Malle 

Jansson "~m radioass istent vid flygstaben 

med tjänstgöring vid huvudstationen i luft 

operativa radionätet. 

Fru Jansson kommer 

närmast från Försva

rets Radioanstalt. 

Hennes anställning är 

en praktisk tillämp
 FS
ning av flygvapen
chefens förslag alt 
vidga möj ligheterna för kvinnan att verka 
inom försvaret. 

Dagens radiotelegrafist inom flygvapnet 
har nya och mångskiftande arbetsuppgif
ter. Genom alt luftoperativa radionätet i 
stor utsträckning använder fjärrskrift pil 
kortvåg som överföringsmetod ökar mång
falt kapaciteten och därmed användnings
möjligheterna. Numera överförs exempel
vis en stor del av den väderinformation , 
som behövs för den militära vädertjänsten 
över radionätet. • 

foto: hans ericsson 
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( Fran vår läsekrets l'--_____ __J 

Reflektioner över flygvapnets befordringsfilosofi 


Sedan en tid har det funnits 

anledning förmoda, aU che

fens för flygvapnet inställning 

till befordringar har genom

gått en viss förändring. Ett 

studium av rullan synes be

kräfta denna förmodan. 

En jämförelse mellan majorsbefordring
arna åren 1961-1965 och 1966-1970 visar 
nämligen en betydande förskjutning mot 
senare utnärrmingar och mot en högre lev
nadsålder hos de nya majorerna. Genom
snittsåldern under den förra perioden var 
40.5 är och befordran s kedde efter i genom
snitt 16.5 år som officer. Motsvarande siff 
ror för den senare perioden var 43.5 resp 

18,5 år, 
Det är då att märka, att i den senare 

perioden har utelärrmats de tre f d signal
underofficerare, som av naturliga skäl ut
närrmdes vid en relativt hög älder, Om 
dessa tre nya majorer hade ingått i voly
men, skulle medelåldern ha stigit till 46 är, 

Det kan vidare noteras i jämförelsen, att 
en betydande ökning av antalet utnäm
ningar av officerare utan högre högskole

utbildning har skett. 
Jämförelsen mellan de två tidsperioderna 

ger anledning till en rad reflektioner, av 
vilka några äterges här, 

KONJUNKTURINSTRUMENT? 

Det fö refaller som om chefen för flygvap
net har börjat utnyttja befordringar som 
ett konjunkturinstrument för att i någon 
mån kunna lösa vakansproblemen. Den 
kraftiga ökningen av sena utnämningar 
tycks tyda på detta. Efterturen har ökat 
med inte mindre än 140 proc under det att 
förtw' och normaltw' har minskat med 10 
resp 50 proc. 

Förhällandet understryks av det faktum, 
att i den förra perioden endast tre offi 
cerare befordrades vid en levnadsålder av 
46 år eller mer, under det att i den senare 
perioden in te mindre än 20 officerare 
dvs 37 proc av det totala antalet utnämn
da - blev majorer inom detta åldersskikl. 

Den förändrade bilden kan tolkas på 
två alternativa sätt: 

• 	 Kvaliten hos den yngre officeren har 
försämrats, 

• 	 D en yngre officeren halls tillbaka för 
att CFV skall få utrymme att förbättra 
flygvapnets vakansläge. Detta sker ge
nom en senareläggning av äldre office
rares pension. 

Man får hoppas, att den första tolkningen 
är felaktig - pä sikt skulle annars resul
tatet vara katastrofalt för flygvapnet. Om 
i så fall det andra alternativet gäller måste 
det kännas högst otillfredsställande för de 
yngre officerare, Som pä detta sätt drabbas 
av försämrade befordringsutsikter. En fort 
satt relativ försämring torde dessutom vara 
att vänta under kommande femårsperiod 
med hänsy n till den åldersfördeining som 
f n råder bland flygvapnets officerare, 

VÄRDET AV UTBILDNING? 

Officerare utan högre högskoleutbildning 

har kraftigt ökat sin andel av den totala 
befordringsvolymen, Under den senare pe
rioden utgjorde de 40 proc mot 16 proc 
under den tidigare, Detta utgör en Ökning 
med inte mindre än 150 proc, Huvud
delen av dessa officerare befordrades vis
serligen i eftertur, men även i fråga om 
förtursbefordran kan man notera en ök
ning med 100 proc, 

Det är visserligen glädjande kunna kon
statera, att utebliven högre utbildning inte 
diskvalificerar i konkurrensen om högre 
befattningar - en av vära f d flygvapen
chefer hade för övrigt inte högre utbild
ning. om man får tro på rullans uppgifter. 
Den kraftiga ökningen inger dock vissa be
tänkligheter. 

Anser CFV att högre utbildning har för
lorat i värde? 

NORMALTUR ONORMAL? 

Fördelningen mellan förtur, nonnaltur och 
eftertur är intressant. Ordet nonnaltur le
der den oinitierade in på tanken att denna 
skulle vara den normala, och att beford
ringsvolymen skulle anslu ta sig till nor
malfördelningen, Detta tycks dock lnte vara 
fallet - speciellt inte under den senare av 
de studerade perioderna. Antingen har be
fordran skett mycket tidigt eller också 
mycket sent, 

Det kan givetvis dIskuteras om de an
givna gränserna i sammanstä llningen är de 
korrekta, En förskjutning på ett eller annat 
är åt endera hållet skulle dock ej nämn
värt förändra helhetsbilden, 

Vad beror dä denna skevhet på? Visser
ligen slår de senaste årens "pensionsbeford
ringar" igenom kraftigt ären 1966-1970, 
men detta kan inte vara hela svaret. 

Är normaltur i själva verket något onor
malt, som häller på a tt försvinna? Bör en 
officer som inte får en extremt tidig be
fordran inrikta sig på att vänta under 
minst fem ofruktsamma år på att nästa 
chans ska ll dyka upp? 

Studien lämnar efter sig en rad obesva
rade frågor. Den är dessutom långt ifrån 
fullständig. Sådana fragor som förgubb
ning av de högre officerarna, inverkan av 
en försämrad teoretisk utbildrting pä sam
arbetet med andra försvarsgrenar och åter
verkan på rekryteringen har ej berörts. 
Det skulle därför vara av ett stort värde, 
om CFV ville kommentera detta och lägga 
fram sin syn på frägorna. • 

Bengt Ridderstråle 

Svar från FS/Per: 

• • Flygvapnets befordrings

filosofi: Utöver för tillsättning 
av statlig".! tjänster allmängiltiga 
lagar och förordningar m m gäller 
för försvaret vissa särbestämmel
ser nämligen SF nr 819/1965 inne
hållande Kungl Maj :ts kungörelse 
om tjänstetillsättning m m vid ar
men, marinen och flygvapnet 
samt i Kungl brev 3/12 1965 med
delade bestämmelser om villkor 
för befordran av militär personal 
på aktiv stat m m (FoA nr 46/ 
1966). Bägge dessa handlingar 
rekommenderas till studium av 
befordringsfrågor intresserade. 

Till grund för befordran av officer till 
major. överstelöjtnant eller överste i löne
grad Bo 5 eller Co 1 ligger vitsord som 
upprättas minst en g~ng år ligen (FoA nr 
14/1967) Antalet officerare som enl vits

orden är lämpliga för befordran är alltid 
väsentligt högre än antalet befordrings
möjligheter. Det kan inte undvikas att de 
chefer som avger vitsord kan ha något 
olika skalor. Vitsorden bör därför inte utan 
vidare ligga till grund för en rangordning 
av befordringskandidaterna. 

För att som rådgivande organ till CFV 
pröva och värdesätta lämpligheten för be
fordran hos de officerare som mht tjänste
år och vitsord kan komma i fråga, finns 
en befordringsberedning för flygvapnet (se 
TKF 70010), Beredningens arbete utmynnar 
i ett förslag till den turordning i vilken 
kandidaterna bör komma i fråga för be
fordran. 

• Att använda majorsbefordran som ett 
konjunkturinstrument i insändarens me
ning skulle förutsätta, antingen att CFV 
skulle kwma styra befordringsberedning 
en eller att han konsekvent skulle avvika 
från dess rekommendationer. Den första 
förutsättningen faller på sin egen orimlig
het. At! den andra inte h~ ller streck kan 
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redaktör och formgivare: iah" charleville KONTAKT 
W,7 
~ Skumplastma tta 

nytt utrullningshinder 
• •• Flygplan som rullar av km/ t, medan 300 m krävs om pla
landningsbanan I hög fart kan hej net kör av banan med 240 km/ t. 
das utan skador med en ny bril  Metoden har utvecklats av BIP 
lisk metod. Efter banänden följer Chemicals, Turner and NewaII. 
en av 
uretantyp. som brister och pulvri  nien. Företaget uppger att en be
seras under fandningshjulen och läggning klarar "flera år" utan 
ger flygplanet en jämn retardation. underhåll. Plasten är inte brand
Vid ett försök stannade ett 16 t farlig . Bärigheten är tillräcklig för 
Phantom jaktattackplan på en räddningsfordon. En avgörande för
sträcka av 15 m från 132 km/t. del framför grus eller " Ly tag" (en 
Retardationen var 0.6 g. En me liknande bel äggning) är att det 
tertjock beläggning av drygt 90 m lätta pulver. som blir kvar sedan 
längd beräknas kunna stoppa ett plasten krossats, inte kan skada 
fullastat trafikflygplan från 113 flygplan eller motorer. • •• 

är absolut chanslös 

"No wonder your gear won't come 
up they left the pins in ..!" 

Vid st yr

en i höstas visades bl a en liten Från ca 50 m stö rtade 

gyrokopter - snarlik den vi sug gyron och Iataihavererade. Pi 10

flyga i James Bond-filmen "You ton var chans lös . 
Only Live Twice" - av märkfll • Något räddni ng ssystem linns 

Wall is. WA.117 . - (En kusi n. Cam ännu inte på dessa tänkta alle

bell Aircraft Crickel . visades vid manstransportmedel. En inbyggd 

Angelholmsutställningen i v~ras.) fa ll skärm i autogyron hade kanske 
räddat föraren. men den konstruk

vid den brittiska utställ  tionen har inte tillfredsställande 
siulade förevisningen lösts. - I dagens läge finns allt 

Iragedi. Ty plölsligt blev ca 20.0CO så anledning att varna alla pre
åskådare vittne till hur gyrons ro sum tiva köpare för dessa . 'Ieksa
torblad bröts söndflr. Testpil oten ker " . . . en gyro tros komma all 
sågs förgäves forsöka manövrera kosta li ka mycket/ litel som en 
ned ekipaget hetskinnat. men far stor MC. påstås det. ••• 

beläggning med skumplast vid Bedfordflygfältet i Storbritan

... 	 man lätt förvissa sig om. genom att jäm
föra beredningens protokoll och d e därav 
följande befordringarna . Hur kan det då 
komma sig att medelåldern bland de under 
senare är befordrade har höjts? 

En jämförelse av åldersfördelningen bland 
kaptenerna som prövades av 1963 års be 
fordringsberedning med den hos dem som 
prövades av 1968 ärs visar följande. Ar 
1963 prövades 78 kaptener, av vilka 58 proc 
var 41 8r eller äldre och således 42 proc 
40 iir eller yngre. Ar 1968 prövades 115, av 
vilka 69 proc var 41 är eller äldre och såle 
des endast 31 proc 40 år eller yngre. Det 
syns nalu r ligt alt åldersfördelningen i den 
grupp u r vilken urvalet sker påverkar ål 
dersfördelningen bland de valda. För när
varande är åldersfördelningen i flygvapnets 
officer skar ~adan, att årgångarr.a mellan 45 
och 50 är innehåller vardera mellan 30 och 
40 pe:'soner medan de mel lan 40 och 45 in
neMl1er 5 till 25. Därav följer bl a att mel
lan åre,., 1975 och 1980 kommer huvuddele,., 
av officerarna ur de stora krigskul1arna att 
g" i pension cch ersättas av yngre. Efter

som de närmast f öljande kullarna är myc
ket små kommer en påtaglig föryngring av 
regementsofficerarna att ske. De t är möj 
lig t att FLYGvapnen-NYTT:s redaktör då 
kommer att få insändare, Som hävdar att 
CFV ändrar policy och gynnar den yngre 
personalen. 

Vad vakanserna beträffar så finns de i 
huvudsak enbart bland kaptenstjänsterna. 
De täcks till större delen genom anständ 
med pensionsavgJng. Så kommer att ske så 
länge utrymme finns och intresse förelig
ger bland berörd personal. 

• Vad värdet vid fråga om befordran av 
MHS högre kurser el1er mo tsvarande be
träffar bör följande synpunkter beaktas. 
Genomgången högre kurs krä vs i n t e för 
befordran och är inte asatt nagot formellt 
meritvärde. Det är enbart de egenskaper. 
kunskaper cch prestat ioner man adagaläg
ger i tjänsten som utgör grund för v itsor
den och den därmed sammanhängande be
dömn ingen av lämpligheten för befordran . 
De egenskaper som gör alt man kvalifice

• 

rar sig för högre kurs. de kunskaper och 
erfarenheter man tillägnar sig som elev i 
sådana kurser och de arbe tsuppgifter man 
sälts att lösa efter genomgången högre kurs 
ökar i väsentlig grad utsikterna att hävda 
sig i konkurrensen om befordringstjäns
terna. Sett i något större perspektiv än de 
valda femål'sperioderna har officerare med 
högre kurs v ä 1 hävdat sig bland beford
ringskandidaterna och torde komma att gö
ra det all t framgent. Men lika väl som vis
sa individer hävdar sig bättre i arbete t än 
på skolbänken. finns det andra som fung e
rar pil motsatt sätt .. . och det torde gälla 
flertalet yrken. 

CFV :s befordringsfilosofi är helt enkelt 
den alt den lämpligaste skall vä ljas. Krigs
m aktens befordringssystem ger utrymme 
för så väl tidig befordran av officerare läm
pade för högre befattn ingar som för senare 
befordran av officerare lämpade fbI' befalt 
ningar på lägre urvalsnivåer. Förutsätlnln
gen 
dande 

är att 
ko nkurrens. 

vederbö rande hävdar 

Ing var 

sig 

He

i 

din 

rfl 
• 
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• • • 

Vad 
innebär 
"System 

safety" 

? 
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• • • 

• • 

A
lltsedan flygkonstens 
begynnelse har målet 
varit att förhindra ha
ve ri er. I första hand 
gä ller det att hindra att 
människoliv går förlo

rade , i andra hand att förhindra 
förlust av dyrbar materiel. Materi
eiutvecklingen på flygets område 
har ju varit sådan att man för 
praktiskt taget varje ny flygplan
typ krävt a lltmer förbättrade 

•JO, 
inbyggd 
flygsäkerhet 

• • • I varje 
flygplansystem , , , • • • 

'* '* I nedanstående behandlas systemsäkerhetsbegreppet 
och systemsäkerhetens tillämpning. Det anses i USA att 
systemsäkerhetstekniken (vilken kan karaktäriseras som 
ett driftverktyg) kommer att bli 1970-talets slagord för ökad 
säkerhet - speciellt vad beträffar flygsäkerheten. '* Här 
ges en beskrivning av "System Safety" betr historik, inne
börd och huvudsaklig användning. BI a på grund av sys
temsäkerhetens stora komplexitet lämnas endast en över
siktlig redogörelse. '* I kommande nr 1971 följs denna 
introduktion upp av artiklar om "System Safety" visavi 
F-15 och flygsäkerheten tillgodosedd i fpl 37. '* Författare: 
Biträdande flygattachen i USA, flygdirektören SVEN-OLOF 

HÖKBORG. '* '* '* 

att reduce ras och det enskilda Avancerade metoder, va rs omfall vad det gä ller vapensystem och 

haveriet kommer sålunda att få ning är proportionell mot projek flygplan) öka överlevnaden genom 

större återverkan än tidigare på tens komplexitet , måste i stället att minska sårbarheten ... t ex av 

försvars pote ntial en . användas. I USA har de senaste fientlig påverkan. 

åren en specie ll tekn ik - eller •• Uppr innelsen till "System
metod - vuxit fram då det gällerInbyggd säkerhet Safety " kom inte från flyg indu
all åstadkomma denna in byggda strin, som man kanske skulle kun-

I avsikt att bevara de nationetta säkerhet. Denna metod har getts na tro, utan från rymdindustr in. 
resurserna är det därför angeläge.t term inol ogi n "System Safety" el Där tvangs man från första början, 
att haverifrekvenserna nedbringas ler direktöversalt systemsäkerhet. vid konstruerandet av rymdfarkos
t i ll absolut lägsta nivå. För att ett Systemsäkerhetsansträng n i ngarn e ter, att arbeta med mycket höga
sådan t mål överhuvud skall kun kanaliseras genom att man utför säkerhetskrav. Men man hade in-

prestanda . Detta har haft ti II följd na nås , måste säkerhetsaspekterna en långsiktsp laneri ng i akt och te t ill skittnad från t ex flygindu
att utvec kl ingskostnaderna och de beaktas redan från ett flygp lan mening att eliminera konstruk strin några s k erfaren hetsdata att 
operat iva kostnaderna skju tit i höj projekts begynnelse. På samma tionsfel, som i ett senare skede bygga på. Man tvangs därför söka 
den . Med dagens enhetspris på sätt som man vid konstruktionen av programmet skulle ku nna leda nya vägar för att i en icke dri ftut
moderna krigsflygplan betyder där av ett flygplan med vetenskapli till haverier och/eller kostnads provad slutprodukt kunna garan
för ett haveri en sto r ekonomisk ga metoder bygger in prestanda, krävande modifieringar. Det fin ns tera en hög driftsäkerhet och ett 
förlust, även ur nationalekonomisk stabili tet , hållfasthet etc måste här en mängd av tråkiga erfaren minimum av dyrbara modifiering 
synvinkel. Som fö ljd av kostnads säkerheten byggas in . Men med heter att bygga på från tidigare ar. Genom en systematiserad och 
steg r ingarna komm er an talet pro nutidens komplexa flygmateriel konstrukt ioner (t ex F-111 ). Stor vetenskap lig ansträngn ing föddes ~ 
ducerade och operati va flygp lan kan della inte göras " på känn ". vikt läggs också vid att (speciellt 
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~ så begreppet "System Safety". Re
sultatet av denna verksamhet vi
sade sig slä mycket väl ut. Flyg
industrin, vilken i och med sina 
afltmer komplexa produkter hade 
svårt att få grepp om säkerheten, 
blev intresserad och sökte anpas
sa System Safety-tekn i ken för eg
na syften. Det första flygplanpro
jekt på vilket en säkerhetsteknik 
baserad på System Safety använ System Safety-tekniken tillämpas 
des var Lockheed C-S 'Galaxy'. numer i accelererande utsträck

ning vid amerikanska försvarsde

Tidig gallring 
partementets köp av 
Sålunda konstrueras 

vapensystem. 
den nya ge

Trots de problem man haft 
detta jättetransportflygplan 
nyttjandet av System Safety 

med 
har 

givit 

nerationen stridsflygplan, F-1S, F-14 
och B-1, med hjäfp av denna sä
kerhetsmall. 

mycket goda erfarenheter. Exem
pelvis kunde man redan i början 
av konstruktionsarbetet gallra ut 

Allmän tillämpning per 
som 

med olika 
styrsystem, 

specialinriktning 
framdrivningssys

ett stort antal säkerhetshotande Vid användningen av system tem etc . De säkerhetsspecialister 
detaljer, vilka med konventionella säkerhetstekn iken söker man som ingår i grupperna har i all
driftmetoder sannolikt annars kom effektivisera säkerhetsan mänhet långvarig erfarenhet från 
mit i dagen först i ett senare ske strängningarna - för alt kunna konstruktionsarbete . T ex kräver 
de av projektet och därmed lett bygga in säkerheten - genom att Boeing minst fem års sådan er
tilf större modifieringsproblem och utnyttja en formaliserad säker farenhet innan utbildning för ar
kostnadsökningar. 

Användandet av System Safety
tekniken har medfört vinster i form 
av såväl kostnadsbesparingar som 
hög säkerhet och delta har lett ti II 
att amerikanska regeringen me

hetsorganisation med kvalificerade 
säkerhetsexperter, både hos ku nd 
och tillverkare . (Med köparen el
ler kunden avses främst US Air 
Force eller US Navy.) Denna or
ganisation har direkt samband 

bete i systemsäkerhetspositioner 
sker. 

Rent tekniskt anges ramen för 
omfattningen och komplexiteten av 
systemsäkerhetsarbetet av specifi
kationerna för grundsystemet med 

projektets komplexitet, men det 
syns vara vanligt att 1,5--2 proc 
av budgeten för ett systems ut
vecklingskostnader läggs på Sys
tem Safety. 

defst militära specifikationer upp med projektledning och/eller hög tillhörande undersystem och ut •• Huvudleverantören är an
ställt k r a v på att en systemsä ledningsnivå inom resp huvudor rustningar. Detta främst för att ga svarig för den totata planen för 
kerhetsorganisation skall finnas ganisation. Fig 1 exemplifierar sä rantera en maximal säkerhet i systemsäkerhetsarbetet entigt 
etablerad vid alla större försvars kerhetsorganisationen inom ett fö överensstämmefse med de opera amerikansk terminologi System 
kontrakt - både hos tillverka retag. På handläggande nivå är tiva kraven. Budgeten för system Safety Program Plan (S. S. P. P.) 
ren och köparen. denna organisation indelad i grup säkerhetsprogrammet varierar med - och har integrerande lednings-

Fig 1: Exempel på systemsäkerhetsorganisation inom ett större företag relaterat till verksamheter. 

Projeklledare F-XX 

Teknisk direktör, systemsäkerhet 
och tIIlförfltlighet 

Dokumentalion 
UPPdrags- ' Tlllförlillighet Specietia analyser och I , Flyghandböcker

I anatys och driftsäkerhet säkerhetsutredningar 
Underhåflspublikationer 

~~ 

LJ 
Säkerhetsingenjörer 

m fl experter i säkerhet 
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Fig 2: EXEMPEL PÄ SYSTEMSÄKERHETSPROGRAMPLAN (S.S.P.P.) 

1. 	ALLMÄNT 
1.1. Inledning 
1.2 Omfattning och syfte 
1.3 Tillämpning och utförande 
1.4 Tillämpliga dokument 

2. 	SÄKERHETSORGANISATION, ANSVAR OCH 
BEMYNDIGANDE 
2.1 	 Huvudleverantörsorganisation och ansvar 
2.2 	Sidoleverantörs organisation (Associate Con

tractors) och ansvar 
2.3 	Underleverantörens ansvar 
2.4 	Arbetsgrupper för systemsäkerhet 

3. 	MILSTOLPAR I SYSTEMSÄKERHETS
PROGRAMMET 

4. 	 SYSTEMSÄKERHETSKRITERIER 
4.1 	 Definitioner 
4.2 Tillbudskategorier 
4.3 	Systemsäkerhetsprioritering 
4.4 	Speciella kontraktskrav 
4.5 	 Identifiering och spridning av risker 

5. 	 SYSTEMSÄKERHETSANALYSER 
5.1 	 'Översikt av analysmetoder 
5.2 	Kvalitativa och kvantitativa analyser 
5.3 	Preliminär tillbudsanalys 
5.4 	Tillbudsanalys för delsystem 
5.5 	Tillbudsanalys för totalsystem 
S.6 	Operativ tillbudsanalys 

6. 	 SÄKERHETSVERKSAMHETER 
6.1 	 Säkerhetsdata 

6.1.1 	 Identifiering av data kraven förmedling 
och lagring av data 

6.1.2 	Förvärvande och användning av säker

hetsdata 
6.1.2.1 	 Insamling av tillbudsdata 
6.1.2.2 	Dataflöde och dokumentträd 
6.1.2.3 	Dokumentering och datalagring 
6.1.2.4 	Rapportutformning och former för 

dataleverans 
6.1.2.5 	Haveriförebyggande åtgärder, ut

redning, rapportering 
6.1.2.6 Säkerhetsrapporter 

6.2 	Utbildning 
6.2.1 Kvalifikationskrav, utbildning, certiiiering 

för besättning 
6.2.2 	Kvalifikationskrav och utbildning för un

derhållspersonal 

7. 	 ÅTERKOMMANDE PROGRAMGRANSK

NINGAR 


8. 	 MARKHANTERING, LAGRING, SERVICE OCH 
TRANSPORT 

9. 	 KRAV PÅ HJÄLPMEDEL OCH STÖDFUNK
TIONER 

10. DIVERSE SÄKERHETSSYNPUNKTER 

ansvar för medleverantörers verk ler systemet. Under projektspeci tillgängliga datakällor för att ha dersystem, komponenter, logisti k, 
samhet i säkerhetsavseende. Hu likations- och konstruktionsstudi möjlighet att identifiera och ut underhåll, utbildning, operativ drift 
vudleverantörens säkerhetsperso erna blir sedan arbetet allt mer värdera potentiella tillbud. De da och miljö etc . När riskerna väl är 
nai deltar därför i alla avvägnings djupgående och går så småningom ta som alstras av tillverkarna, an kända kan sedan åtgärder vidtas i 
studier , arbetsstudier och system ner på detaljnivå. vänds och lagras enl de normer syfte att eliminera eller för att 
analyser etc som berör säkerhe Vanligen ställer köparen en hel som finns uppställda i kontrak kontrollera riskerna. Analyserna är 
ten i projektet. Flg 2 visar hur en del säkerhetsdata till säljarens tet. Vad det gäller säkerhetsut både av kvalitativ och kvantitat iv 
systemsäkerhetsplan kan vara förfogande av erfarenhetsdata från provning specificerar köparen i typ och utförs i enlighet med kö
uppbyggd. haverier ooch tillbud. I vissa fall allmänhet de säkeriletsprov som parens specifikationer. De kvanti 

Systemsäkerhetsarbetet påbörjas meddelas även data för apparater skall utföras. T ex måste s k sä tativa analyserna avser att faststäl
i grundläggande form redan i för· och komponenter vad beträffar kerhetskritiska enheter eller kom la sannolikheten för uppkomst av 
studierna av det nya projektet el- livslängd, driftsäkerhet etc. De sä ponenter särskilt provas för att kritiska eller katastrolala tillbud 

kerhetsdata som ställs till förfo konstruktionens risknivå och sä och skall som 'output' numeriskt 
gande skall utnyttjas av feveran kerhetsmarginaler skall kunna be ange det analyserade systemets, 
tören som ett hjälpmedel för att dömas. undersystemets eller materielens 
förhindra uppkomsten av kon risknivå. 
struktioner av undermålig kvalitet Analysmetoderoch säkerhet. Kunden kräver ock

så att huvudleverantbren skall Kvalitativa analyser
För att det skall vara möj I igt att 
upprätthålla samband med andra uppnå målet (om en i konstruk De kvalitativa analyser som genom

tionen inbyggd säkerhet) utförs ett förs består bl a av: 
antal analyser. Dessa analyser ge
nomförs primärt i syfte att idenfi  • Preliminär tillbudsanalys 

fiera potentiella tillbudssituationer (PHA) ... 

och riskomständ igheter som kan ... utförs som ett första ana

uppstå som följd av konslruktions lyssteg - när det gäller att stu

fel eller olämpliga konstruktioner dera möjliga tillbud - och in

eller operationsprocedurer. Exem nebär en koncentrerad redovis

pelvis analyseras totalsystem, un- ning av de större säkerhets
mässiga problemen i grund
konstruktionen. 

• 	 Tillbudsanalys på under
system ... 
. . . är en fortsättning av den 
preliminära tillbudsanalysen . 
Analysen skall innelatta ett 
fastställande av felmetoder och 
följdverkningar ur säkerhets- ~ 
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r--------------- Fig 3: Ett systems livscykelindelning --------------__. 

SystemstudIe SystemspecIfIkatIons Konstruktlons  och ProduktIons 
fas fas utvecklingsfas fas 

Operativ 
fas 

--~--~~----------------------------------------~ 
5-15 år beroende på tillgängliga resurser och systemets komplexitet. 

.. 	 synpunkter när fel uppstår i 
apparater och komponenter in
gående i undersystemen. 

• TIllbudsanalys för totai
systemet • • • 
. .. startas samtidigt med den 
preliminära tillbudsanalysen 
och tIltbudsanalysen för un
dersystem . Som helhet byg
ger den dock på de resul tal 
som erhålls från de preliminä
ra tIllbudsanalyserna resp ana
lyserna för undersystem . 

Klassifikation 

När det gäller att definiera risk
nivåerna klassificeras de poten
tiella t illbuden eller riskerna enl 

fÖljande : 

• 	 Kategori I - säkra eller negli 
gerbara: 
Omständighe ter sådana att fe l 
aktigt handhavande, miljö, 
konstruktionsfel , undermå lig a 
procedurer eller fel i under
system eller komponenter Inte 
resulterar i person- eller sys
temskador . 

• 	 Kategori 11 - marginella: 
Omständigheter sådana att fel 
aktigt handhavande, miljö, 
konstruktionsfel , undermåliga 
procedurer eller fel i under
system eller ko mponenter kan 
motverkas eller kontrolleras så 
att person- eller större sys tem
skador förhindras . 

• 	 Kategori 111 - kritiska: 
Omständigheter sådana alt fel 
aktigt handhavande, miljö, kon
struktionsfel, undermåliga pro
cedure r el ler fel i undersystem 
eller komponenter kommer att 
orsaka personskador eller 
större systemskador om inte 
omedelbara ko rrektiva ålgärder 
för överlevnad av personal och 
system vidtas . 

• 	 Kategori IV - kataslrofala : 
Omständ igheter sådana att fe l· 
akt igt handhavande, mi ljö , kon
struktionsfe l , undermåliga pro
cedurer eller fel i undersystem 
eller kom ponenter orsakar död 
eller svårare skador för per
sonal eller förlust av systemet. 

Om en länk (ingående i ett hyd
raulmanövrerat styrsystem) br ister 
pga utmattning , överlast , fientlig 
besk jutning etc och detta resul
terar i att rodret (rodren) styrs ut 
t ill änd läg e, måste ett sådant fel 
klassificeras som katastrofalt. 

Identifikation 

Atgärder måste vidtas för att eli 
minera eller minimera de risker 
som uppdagats vid analyser elle r 
provningar. Tillbud tillhörande den 
katastrofala (som exemplet med 
styrsysteme t) eller den kritiska 
kategorin kan inte tolereras , utan 
dessa risker måste elimineras el
ler kontrolleras. Aven när det 
gälle r den marginella kategorin 
av tillbud söker man vidta kon

struktiva åtgärder som kan åter
föra konstruktionen till åtminstone 
kategori I. 

Naturligtvis söker man intuitivt 
att bygga in säkerhet i ett pro
jekt genom att välja lämpliga 
konstruktionsdrag som "failsafe", 
" redundanee" osv. Ett därvid ofta 
använt säkerhetskriterium är att 
ett enskilt fel inte skall kunna or
saka en icke önskvärd händelse 
(s k single-mode-failure-design). 
System säkerhetsbestämme lserna i 
de militära specifikationerna anger 
dessutom att kraven på säker 
het i konstruktionen skall beak 
tas i följande förtur : 

G) 	 Konstruera för minsta risk . 
Detta uppnås genom att under 
alla faser av konstruktionsar
betet välja utprovade och till 
förlitliga konstruktioner och 
kvalificerade komponenter el
ler material. Om nya kon
struktioner/ förfaranden eller 
material används skall veri 
f ieri ng ske bet r konstruktio
nens lämpl ighet. 

@ 	Säkerhetsanordningar. 
De risker som inte kan eli 
mineras genom lämpliga kon
struktioner skall reduceras till 
en acceptabel nivå genom in
förandet av lämpliga säker
hetsanordningar, som automa
tiskt kan avhjälpa ett försäm
rat driftstillstånd. 

® Varningsanordningar. 
Då det trots konstruktiva an

strängn ingar inte är möjligt 
att utesl uta fall av tillbuds
situationer, orsakade av ett 
försämrat driftstillstånd hos 
materielen , skall lämp liga an
ordningar införas för upptäckt 
av ti IIståndet eller situationen 
och för att skapa en lämp
I ig varn ingssig nal. 

o Nödprocedurer. 
Då det inte är möjligt att kon
tro llera och reducera tillbuds
eller haveririskerna t ill en ac
ceptabel nivå genom införan
det av säkerhets- eller var
ningsanordningar, skall ade
kvata nÖdprocedurer utvecklas . 

S ä kerhetsa kt iviteter 

Med referens till ett systems livs
cykelindelning (se IIg 3) genom
förs under beteckningen system
säkerhetsarbete schematiskt föl 
jande ve rksamhete r . 

projektets förstudiefas krävs 
inte en formelt plan för system
säkerhetsarbetet. De studier och 
preliminära tillbudsanalyser som 
genomförs identifierar säkerhets
problemen och belyser de områ
den (exempelvis sårbarhetsaspek
ter) som bör beaktas ur säker
hetssynpunkt. Här anges också 
områden inom vilka speciella ut 
redningar , prov eller verifieringar 
av säkerheten som bör utföras. 

• 	 • Under specifikationsfasen 
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startar arbetet på en preliminär 
systemsäkerhetsprogramplan. Den
na är vanligen uppbyggd enl fig 
2. De preliminära tillbudsanaly
serna som genomförs under för
studiefasen överses och förfinas. 
Systemsäkerhetskraven identifieras 
i specifikationerna och de kom
promisser som eventuellt blir nöd
vändiga överlämnas till köparen 
för beslut. Verksamheten under 
specifikationsfasen skall leda till 
en detaljerad plan för systemsä
kerhetsarbetet. Denna plan skall 
sedan följas under i försia hand 
konstruktions- och produktionsfa
serna men även i viss mån för 
systemets drifts- eller operativa 
fas. 

Under konstruktions- och pro
duktionsfaserna skall alltså den 
plan för systemsäkerhetsarbetet 
som tidigare godkänts av köpa
ren följas. Det innebär bl a att 
ytterligare systemsäkerhetsanaly
ser genomförs och att systemet nu 
utvärderas i minsta detalj med 
avseende på säkerheten, t ex ge
nom att analysera konstruktionens 
lämplighet. Under dessa faser bör
jar man också med studier av ut
bildningsfrågor (t ex rörande kva
lifikationskrav, procedurer m m) 
för säker drift av systemet. 

Operativ bevakning 

Det krävs av leverantören att han 
skall kunna identifiera och doku

mentera kritisk produktionsteknik 
och dito sammansättningsprocedu
rer, hjälpmedel, test- och inspek
tionskrav m m, som kan påverka 
systemsäkerheten. Korrektiva åt
gärder skall vidtas för att elimi
nera, minska eller kontrollera de 
risker vilka identifierats och klas
sificerats. 

Studier av den operativa fasens 
säkerhetsproblem (inkluderande ut
provning) påbörjas redan under 
projektets förstudiefas men kon
centreras helt naturligt - m h t 
det kontinuerligt ökade dataflödet 
- till de senare faserna. 

Systemsäkerhetsprogrammet för 
den operativa fasen skall bl a om
fatta säkerhetsundersökningar och 
prov för att ge beslutsunderlag för 
de drift-, nöd- och underhållspro
cedurer som är lämpliga. Dess
utom skall nödvändiga modifie
ringar eller konstruklionsändring
ar g rans kas för att garantera att 
säkerheten i systemet inte ned
går. Inträffade haverier, tillbud 
och materiel fel analyseras och 
lagras för att kunna ge dataåter
föring, så att ett upprepande i 
kommande system eller system 
under utveckling förhindras. De 
operativa säkerhetsproblemltillbud 
som kan uppstå som resultat av 
underhållsåtgärder kan indelas i 
två klasser: 

• 	 Klass I 
De problem/risker som kan or
saka kroppsliga skador eller 

lörlust av livet för underhålls
personaI. Hanterandet av i flyg
plan ingående krutladdningar 
är ett exempel på sådana ris
ker. 

• 	 Klass II 
De problem som skapar polen
tiella risker för besättning och 
flygplan som följd av vidtagna 
underhållsåtgärder. Det klassis
ka exemplet är felkopplingar i 
styrsystem, något som hittills 
återkommit i de flesta kon
struktioner med viss regelbun
denhet. 

Båda dessa problemtyper in
kluderas i de studier som utförs 
betr underhållsåtgärderna. Spe
ciell uppmärksamhet ägnas åt de 
konstruktionsdrag och egenskaper 
som orsakat problem i föregående 
system. St yr- och framdrivnings
system analyseras noggrant 
framför allt i programmets tidigare 
faser - varvid man noggrant stu
derar lämpligheten av ingående 
komponenter och använda kon
struktionsprinciper. När man stu
derar de underhållsaktivitete.r som 
kan leda till skador för markper
sonal inkluderas även milJöfak
torer, såsom nederbörd, halka, 
extrema vindstyrkor etc. Vid den 
säkerhetsutbildning som skall ge
nomföras både för operativ perso
nal och underhållspersonal iden
tifieras och beskrivs nödvändiga 

skyddsanordningar och nödutrust
ningar noggrant. Också faktorer 
som kan påverka systemets sä
kerhet såsom lagringsbeständig
het, livslängd, hantering m m in
kluderas därvid . 

Framtidens S-garanti 

Den formaliserade säkerhetsorga
nisation som blir en nödvändig
het vid användandet av systemsä
kerhetstekniken har visat sig vara 
värdefull ur den synpunkten, att 
organisationen i sig själv utgör en 
primär garanII lör att säkerhets
aspekterna skall beaktas vid kon
struktionen av ett avancerat sys
tem. De moderna vapensystemens 
komplexitet är så stor att en sys
tematiserad ansträngning via en 
formaliserad säkerhetsorganlsallon 
sannolikt krävs för att säkerhets
intressena nöjaktigt skall kunna 
bevakas. Eftersom vapensystemen 
kan väntas bli än mer komplice
rade och människorna alltmer 
säkerhetsmedvetna, kan det för
väntas att systemsäkerhetstekni
ken kommer att få stor interna
tionell utbredning. Det syns där
för troligt att System Safety, i en 
eller annan modell och anpassad 
efter lokala förhållanden, kommer 
att utgöra 70-talets säkerhetsverk
tyg varmed än mer kvalificerade 
säkerhetsmål kan uppställas och 
förverkligas. 

* 

The Safety Concept...... from drawingboard to boneyard 
(:f-}J1l-~("~'>'~~
I ffr' . \ 'i> -0J~o... ',--" ------, 
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stämmelser 
innebar detta 

frågan. 

* * Genom regeringens beslut den 22 juli 1966 ersattes flygvapnets 
haverikommission av Försvarets haverikommission och i kungörelse 
samma dag angavs de bestämmelser som skulle gälla vid undersök
ning av militära haverier och allvarligare tillbud. * En av de vik
tigaste nyheterna i reformen var - förutom att kommissionen fick 
en annan sammansättning - att i kungörelsen angavs de bestäm
melser i luftfartslagen och luftfartskungörelsen som i tillämpliga 
delar skulle gälla vid undersökning av militära haverier. Dessa be

grundas på internationella överenskommelser. BI a 
att Försvarets haverikommission - till skillnad från 

Försvarets 
haverikommission 

flygvapnets haverikommission - har att ta ställning till a n s var s

* * * 

T
ill att börja med upp
stod av denna anl ed
ning (genom vissa om
ständ ighe ter) o rO bland 
den flygande persona
len . BI a fruktade man 

att haver iu tredni ngen skulle bli 
av pol isiär natur, där ansvars
frågan sku l le b l i den dom ineran
de. Detta sku ll e kunna med fö ra 
att perso nalens pos itiva inställ 
n ing och beredv illighet att läm
na upplysn ingar skull e gå fö rl o
rad i den nya fo rmen av haveri 
utred ningar. Men genom bl a riks
åk lagarens c irkulär d en 4 jul i 
1966 angående möj li gheten att ge 
åtalseftergift v id r inga t jänste fel i 
samband med militär fl ygt jänst 
har d enna oro sti llats. - Vidare 
har säkert också det sätt på v il 
ket Försva rets haveri kommission 
utfört s i tt 
naste åren 
att ff ygand e 
de numera 
hög a nivå 

Sammansättning 

f kommiss io nen ingår fem led a
möter : Ordföra nd e och sekrete
rare som båda är jurister, en 
c ivi f f lygex pert , en av flygsäker
hetsregementsoff icerarna i flyg
vapnet oc h en läkare med ffyg
med ici nsk utbildning. Chefen för 
f lygvapnet har också att, efter ~ 

Ett jobb 
tör 

arbete under d e se
verksami bid rag it till 
personalens förtroen
är minst på samma 

som tid igare . 

VAD 
HAR 

••

HANT 
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1) Haverikommissionen har att be direkt berört haveriet - ej i nå


söka haveriplatsen för att dar sö got avseende eftersatts. Naturligt


ka få en allmän uppfattning om vis hör kommissionen även mark


hur den sista delen av händelse vittnen vid haveriplatsen eller i 


förloppet har ägt rum. Det är där trakten där omkring. 

av värde alt studera flygplanvra

kets utseende och omgivande ter detta sammanhang bör fol 

räng. Man kan t ex av avslagna jande framhållas: Ett haveri (sär

träd få en viss uppfattning om skilt fall av dödlig utgång) 


.. överenskommelse med haverikom haveriplatsen. Det aligger dock nedslagsvinkel. Man kan lå en drabbar mycket härt en flottilj 
missionens ordförande, ställa per berörd militär myndighet att ome viss uppfattning om det vader som eller förband. All personal savar 
sonal till kommissionens förfo delbart vidta vissa ålgärder. rådde vid haveritillfället. Man kan pä mark- som flygs idan är syn
gande - experter eller sakkunni Man har att omedelbart sia vakt fa en uppfattning om vilka fart nerligen intresserade av och on
ga. I enlighet härmed ställs re om haveriplatsen och se till att förhällanden som varit för handen. gagerade i utredningen for att fä 
gelmässigt en ingenjör med flyg obehöriga inte får tillträde samt veta vad som hant och varfor dei 
teknisk utbildning till kommissio att se till att FV-personal fotogra hänt. På denna hoga positiva2) Ett annat viktigt led i kommis
nens förfogande som expert. Den ferar nedslagsplatsen och i de samarbetsvilja bygger kommissionens verksamhet utgor de for
ne svarar ocksä i första hand för talj flygplanvraket. Vikten av alt sionen sin verksamhet. Detta förhör som sker med besättningen i 
det tekniska utredningsarbetet. dessa åtgärder vidtas kan inte hållandet innebär även en pressdet havererade flygplanet, forare 
Kommissionen har även funnit nog understrykas. (Tyvärr har det pa kommissionens ledamöter ochsom deltagit i aktuell övning, an
värdefullt att i sitt arbete biträdas inträffat att den berörda militära svariga chefer (divisionschef, flyg experter att inte sky nagon möda 
aven erfaren flygförare för myndigheten ansett att i och med for alt komma fram till haveri chef m fl), trafikledare, radarjakt

bandstjänst som är expert på ak haverikommission tillsatts, ankom orsaken.
ledare, meteorolog, teknisk mark

tuell flygplantyp. Med anledning mer det pä haverikommissionen 
 personal (stationschef, chef for 

härav har överenskommelse träf att vidta erforderl iga åtgärder.) 
 flygplantropp och mekaniker), 

fats att även sådan expert utan 
 räddningspersonal m fl. Förhoren Irritation 
särskild framställning ställs till syftar till att få fram samtliga om

kommis~i(>nens förfogande. I fö
 Hav-kom:s uppgifter ständigheter som är av betydelse Tyvärr naggas ibland denna posi
rekommande fall anlitar försvarels for att bedöma orsakerna till och tiva samarbetsvi Ija något i kanten 
haverikommission som expert När haverikommissionen anlän omständigheterna kring haveriet. av den till synes enkla anled
även trafikledare, meteorolog och/ der till det berorda förbandet, Härigenom utreds ocksä om de ningen, att de personer som kal
eller flygpsykolog. I den tekniska vilket som regel sker samma dag ordnings- och säkerhetsföreskrif  las till forhor ofta får sitta och 
utredningen inhämtas expertutIa som haveriet inträffat, arbetar ha ter som gällt for aktuell flygning vänta på att få komma in till 
tanden från försvarets flyg labo verikommissionen med i stort sett uppfyllts och att flygsäkerhetens haverikommissionen. Haverikom
ratorier och flygverkstäder. Även tre uppgifter. krav - även i frågor som inte missionen är medveten om detta 
SAAB kan komma att biträda 
kommissionen dess arbete. 

Kommissionens flygoperativa och 

flygtekniska ledamöter eller ex

perter har i regel genom stud ier 

utomlands eller på annat sätt 

blivit insatta i den internationellt 
accepterade haveriutredningsme
todiken. 

Ordförande i kommissionen är 
f n hovrättsrådet Göran Steen och 
sekreterare advokaten Gert Ros
sander. Advokat Rossander är 
utan jämförelse veteranen i detta 
sammanhang. Han har tjänstgjort 

olika typer av haverikommis
sioner i flygvapnet sedan är 1941 
och deltag it i närmare 500 have
riutredningar. 

• • När ett haveri av den typ 
som skall utredas av haverikom
mission inträffar åligger det che
fen för den försvarsgren som 
drabbas av haveriet att omedel
bart meddela ordföranden i ha
verikommissionen. Helt naturligt 
tar det en viss tid att samla le
damöterna i haverikommissionen 
och att förflytta kommissionen till 
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missförhållande och gör upp en 
tidtabell för de olika förhören. 
Men av naturliga skäl är det svårt 
att på förhand bedöma hur lång 
tid ett förhör kommer att ta. Vis
serligen vet man av erfarenhet att 
förhör med flygande personal sorn 
varit inblandad i haveriet tar myc
ket läng tid, men det kan också 
väl inträffa att 2ven förhör med 
från början till synes ovidkom
mande personal tar mycket lång 
tid. därför att dessa har yt
terst värdefulla uppgifter att lämna. 
Det torde alltså inte heller i fort 
sättningen kunna undvikas att 
dessa förhör, som är synneri igen 
viktiga for haveril:ommissionen. 
drabbar enskilda vittnen pa sa sätt 
att de ti II synes alldeles i onödan 
får sitta och vänta. 

Denna de! av kommissionens 
arbete är också den svåraste. 
Kommissionens ledamöter är 
även de människor och det är 
mycket lätt hänt att man frän 
början får en viss uppfattning om 
ett haveri. Man har så att säga 
trott sig komma lösningen på 
spåren och det gäller att verk
ligen koncentrera sig på sin upp
gift så att inte hela förhöret spå
rar in på fel linje. Ett exempel 
från F21 kan belysa detta för
hällande. 

• • Det var en S 35:a som fick 
motorstopp omedelbart efter star
ten och när haverikommissionen 

besökte haveriplatsen företedde 
flygplanvraket alla tecken på att 
det rörde sig om ett kompressor
haveri. De förhör som hölls efter 
besöket på haveriplatsen styrkte 
till al18 delar denna förstahands
teori. Det var först i ett av de all 
ra sista förhören med en av de 

värnpliktiga mekanikerna, som det 
fraClkom att vissa strömställare 
(som har med tankningen att 
göra) fömodligen hade stått på 
fel sätt. En närmare undersök
ning av bränslesysternets kon
struktion gav vid handen att flyg
planet helt enkelt av misstag bli 
vit feltankat. Föraren hade sole
des startat på 8n Iilen rest brons
I::> i fälltankarna och genom den 
felaktiga inställningen av ström
ställarna i bränslesystemet hade 
bränslet tagit slut strax efter det 
flygplanet lättat. 

f-Iav-kom:s utlåtande 

3) Innan haverikommissionen läm
nat förbandet sammanställs preli 
minärt allt underlag som insam
lats och haverikommissionen för
fattar en preliminär rapport till 

chefen för den försvarsgren som 
är berörd. 

Underlaget skrivs ut vid haveri 
kommissionens kansli. Den tek
niske experten fortsätter sina un
dersökningar vid haveriplatsen och 
lägger s a s pussel med de delar 
som finns kvar. 

Den medicinske experten vidtar 
sina åtgärder för bedömning i 
vad mån medicinska orsaker kan 
ha bidragit till eller orsakat ha
veriet. Denna utredning komplet
teras regelmässigt av flygmedi
cinsk obduktion. 

Slutsammanträde 

När allt underlag skrivits ut till 
ställs det kommissionens olika le
damöter för närmare studium. 
Ordföranden kallar sedan till slut
sammanträde. Som regel äger 
detta rum Stockholm och de 
olika ledamöterna samlas då un
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der minst en dag för att gå ige
nom det tillgängliga materialet 

och för att söka nå fram till en 
möjlig anledning till haveriet. Vid 
detta tillfälle författas också ha
verikommissionens utlåtande. Ha
verikommissionens rapport ut
skrivs i inte mindre än 30 ex
emplar varav 10 exemplar är s k 
fullständiga exemplar med samt
I iga vittnesförhör och expertutlå
tande. Nio av dessa exemplar till 
ställs chefen för flygvapnet och 
gäller ärendet armen eller ma
rinen så tillställs ett exemplar 
chefen för flygvapnet och åtta 
exemplar den andra berörda för
svarsgrenen. Av denna detalj 
framgår att haverikommissionen 
behöver ha handlingar rörande 
t ex tjänstgöringsuppgifter, flyg
tidsuppgifter, väderrapporter m m 
i 10 exemplar. En gammal mIss
uppfattning är att sådana hand
lingar endast skall lämnas have
rikommissionen i fyra exemplar. 

• • Utan tvekan är systemet 
med en någorlunda fast haveri 
kommission värdefull. Ledamöter
na får en viss rutin och det torde 
också prägla utredningsarbetet 
(såväl kval itativt som snabbhets
mässigt). Men varje tanke att den
na .. rutin skulle leda till att leda
möterna är oberörda inför haverier 
är fullständigt felaktig. En haveri 
plats ger alltid ett mycket starkt 
intryck och ledamöterna är all 
tid lika illa berörda av vad de 
får se. Saken blir inte heller 
bättre av att många haverier s a s 
följer samma mönster. Ibland 
önskar man att all f:ygande per
sonal fick tillfälle att delta i ha
veriutredningar för att komma 
handgriplig kontakt med vad som 
händer om man åsidosätter till sy
nes enkla flygregler. För optimis
tisk bedömning av dåligt väder, 
ouppmärksamhet under luftstrid, 
ouppmärksamhet under förbands
flygning, ibland överdriven gå
påaranda under ti II synes enkla 
övningar. Det finns många, ty
värr alltför många haverityper som 
återkommer. 

* 
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Fig 2 ~ 

Have,iutrednings
materiel (t h): 

Satsj nnehå ll i HU1(v) , 
HU1(s) och HU? 

Kläd er HU1(s) (ryggsäck) 
1: Fl ygdräkt . sommar, o ran
ge 2: Mössa, g rön 3: Grön
stä ll , jacka + byxor 4 : 
Gummistöv lar 5: Ytter
strumpor 6: Regnställ kom

O.. 
O 

--. 

Fig 2 . 

1I 1I För att haveriutredningen skall 
komma igång så snabbt som möj
ligt måste den tekniska utredaren 
vara utrustad på ett lämpligt sätt. 
1I Författare: Flygdirektör THURE 
SVENSSON, F6. 1I ~, 1:r 

Den tekniske 
haveriutredarens 
utrustning 

plett . 

Kfäder Hul (v) (ryggsäck) 

1: Fl ygdräkt, vinter typ 58 2: Mös 
sa. v inter grön typ 59 3: Vin ter
dräkt, jacka + byxor 4: Gummi
stövlar 5: Ytterstrumpor 6: Ytter 
handskar skum 7: Pjaxor 8: Ytter 
strump or fro tte. 
Emballage och skyddsutrustning 
HU7 (ryggsäck) 
1: Plastduk 10 X S m 2: D :o 5 x 2,5 m 
3: Skyddspasar 4: Flaskor för 
bräsle- och oljep rov 5: Arbets
handskar 6: Handrengö ri ngs medel 
7: Pappershanddukar 8: Mvg gme
de l 9: Hud salva, armens 10: For 
sta förband . 

Fig 3 , 

Haveriulredningsmateriel 
(nedan): 

Satsinnehå ll i HU2-HU6 
I botten på varje persede l påse 
M7081 placeras ett block v it ure 
tanpla st 30 X 40 X 8 cm och ovan
på 2 block polyesterskumplast 
30 X 40 X 7 cm. Mellan de olika 
blocken placeras de oli ka satser
nas materiel. 

Skrivmateriel HU2 (persedelpåse) 
1: Stabsetui 2: Meterstock 3: An
teckningsbok A4 med re gis ter 4: 
Transportör 5: Tejp 6: Spritpennor 
7: Mi ll ime terpapper A3 v ikt t i l l A4 
8: Skrivu nderlägg A4 9: Skrivsk iva 
A4 med 4 k lämmor. 

Mätutrustning HU3 (persedelpåse) 
1: Ink l inometer Blume- Leiss 2: Na
vigeringsskiva Aris to 3: Kompass 

... 

Silva med fodral 4: Stålmållband 
50 m. 

Visuell undersökningsmateriel HUS 
(persedelpäse) 
1: Kamera , Polaroid 350 2: Hand
lampa , större för 4 batterier 3: 
Pann lampa 4: Stavlampa, gastät 5: 
Besiktni ngsspegel med belysning 
6: Förstoringsg las 50 mm d iam eter 
7: Lupp 3 ggr försto r ing 8: Fick
mikroskop 50 ggr förstorin g. 

Verktygssats HU6 (persedelpåse) 
1: 	 Verktygsfodra l 2: Kraftavbi tare 
3: U-nyckel 4: Ski ftn yckel S: Slid
kniv 6: Po lygrip 7: Skruvmejsel 
större , d :o mind re, Kryssmejsel 
stö rre. d :o mi ndre 8: Penhammare 
9: Huggmejsel 10 : Metall såg med 
extrablad 11 : Bräckjärn "Kofot ". 

H
averier kan inträffa på 
Vilk a platser och i vil 
ka terräng förh ållan
den som helst. Dess
utom kan vädret vara 
en försvårande faktor . 

Därför måste utredaren vara be
redd på att genomföra sin utred
ning under besvär li ga fö rh ållan
den. som kan upps tå pga svåra 
te rräng förhåll anden , extremt varmt 
ell er ka ll t väder el ler andra om 
ständighe ter. 

Have riu tredarens utrustn ing skall, 
utöve r lämplig klädse l , bestå av : 

skrivmaterie l , mätutrustning, re
gistrerings- oc h systematise
r ingsutrustning . v isuell under
sökningsmaterieloch verktyg. 

•• Denna utrustning ska ll vara 
förpackad i bärbara väskor som 
kan transporleras lill haveriplat
sen på ett bekvämt sätt av tek
ni ska utredaren och hans assi
stent. - Deta lj erat in nehåll i ut
rustning för den tek niska u treda
ren framgår av fig 2-3. 

Haveriutredningsmaterielen skall 
vara packad och förvarad på flot 
t i l je rnas flygmaterielfö rråd för att 
stå ti ll försvarets haverikommis
sions omedelbara förfogande vid 
utredning av int räffade haverier. 

Det måste framhållas att det är 
av allra största vik t. att haveri 
utredarens utrustning räknas som 
en del av det förebyggande f1 yg
säkerhetsarbetet. Vä rd efulla be
vis kan förstöras medan haveri u t
re daren "irrar" omkr ing fö r att 
samla ihop lämpl ig utrus tning ef 
ter det att ett haveri har inträffat. 
•• I samband med framtag ning 
av Handbok för tekniska haveri 
utredare har på prov framtag i ts en 
sats haveriu tredningsmateriei för 
den tekniske experten. som ställs 
ti ll fö rsvare ts haverikommissions 
förfogande vid utredning av ha
verier. 

Materielen är o rdnad och pac
kad i satser om två rygg säc kar 
och fyra persedel påsar enl nedan : 

CD 	 Ryggsäck 1: 
Skyddsk läder, som mar 

Q) 	 Ryggsäck 2: 
Skyddskläder, vinter (alt t i II 
ovan) 

G) 	 Ryggsäck 3: 
Emball age och skyddsmede t 

@ 	Persedelpåse 1: 
Skrivmateriel och mätutrus t
ni ng 

<il 	 Persedelpåze 2: 
Registrer ings- och sys temati 
se ringsmater iei 

@ 	Persedelpåse 3: 
Visue l l un dersökningsmateri31 

(j) 	Persedelpåse 4: 
Verktyg 

Detal jerat innehåll ill ustreras av*l ig 2-3 och av bildtex terna. -.---......
~ 



Stilla 
kursdagar 

etsad ,. 
flygspråks

kliche 

För drygt en manad sedan - eller när
mare bestämt tisdagen den 3 nov I delta 
s k nådens år 1970 - salte sig sex lIyg
journalister, en riksdagsman, en PR-chef 
och en fotograf i var sin SK 35:a för alt pa 
riktigt känna och uppleva miljön hos vara 
flygande Sverige-försvarare. 

A
•• , .. ntyret va, l'l<som v,d de Itdningsredogorelse, om (Iygnlng 

t"~ tld'ga,e tillfälle" .. (1963 med Ipl 35 löller sa har !lagat som 
och 1969) fo,lagr tll( FIS av.~g5 II kns ell k,,"ell om hUI 
och lcir ,eg ,n sva rade av det var aU II l malls~t lorsoka lore 
NOrrbohm och hans sak,,, vIga o\t,tnl1amnda drakvapnafes 
gossar - pa uppdrag av forellavonden pa ~ 000--10()tJ() m 
CFV Avsikten med denna hOld 

krlrta men Inlens1vGIi flygklJr~ V:1r •• Utgangslagot ar hagst" '110 
ocn ar) nämlIgen all genom d, 10'beredsk"p med en SK 60 ISK 

rekt konfrontallon med flygm,llons SuperKllfe r J Iran banande 03 
"a'dag OCh ,ulln biltIr" Skapa fo, Min ska,pladdad~ 8 mm Canon 
olaelse och kunskape, al de m:'n · vlb re, ar av spiwnrng OCll olallg 
nlskor som , sill yr~e har all fo' nel En spok'OSI knnstrar lIPP 
almanhelon '"eI," och beräIla om lo,drande pd .anal slreel Vart 
lorsvaret allmanhet och I lyg I mal uppges vara tvenne C<Esare' 
synnerhel samt aspekter OCh som I uSI passer 31 Rubl con ocl 
problem knUlna dartiii Bara ge  leds av 'Il otorvögen Bor's. Må· 
nom el1 förd,upn1ng av Ins ikterna lels defensiva bevapnlng antas 
t Mur saker och IIng ter !!Pg t verk från vanllg tv,s välunderrättat hål 
'OInaten kan an rt~ t ,gare bedom 5Qn1 stJr Konungen f'\iun VRra 

n,ng goras Bose, CFV tva ''<lu tiAr" I baksI Is 
Sa brakar a el 10SI Snoopy 007 

• Amls flygn ing lollde samma slegra, ,Ig hamlar lull och lam
schema som IIdlC/are ar Del be nar IruSlando Arne unda' $Ig Likt 
lydde som va"llgl Iv" daqars liga en obelIsk mot an klargra efter
rosa 10rbe,..dlll~Dr s"som ut middags.fa · h ,ssar AUb,squerna 
provnIng av lull.tandlg lIyg!)tru", ekipaget Sex km med rlkln lng Ve 
nlng . nogg,ann flygmedIcInsk un nUS. Co-pl lQten och Ego pressas 
,fersoknlng Pil FMU, "nde'tryck  !III rel iefer mot kalapullryggen 
~ammarprov pa G IH gonomgJng Farten kM med IH .. viI IvII Ia och 
och prov al,,' ~akerhetsulrustnmg fantasI Iamioras med en rymd 
,saval I '11'91.11,,""1 som pa rop sonds 35{l_OOO m h . De l ga, alIIsa 
Dcnl sam I qom>mgllng av lIyg undan . Fö, undan. Den sista 
passupplaggning och bflel,ng om lunchk~ldo l rllen go, sIg Intresse 
v:ichfll m o r,,' pamlnd I bvergangsbilgen Vid 

AIII avlopte Iii 910rsla betalen· utp lan ingen I underka"ten ev någ
nal lor sava I dellagare som orga  re ona In i rasar RlJol hors ollenie 
n salore10m della VIIInar b l a rfl om atl malet (d en usle led .. 
ell lIerllll myckel 'n '\lerace rap· Fl) a' under sam II1g 90 km nOll 
pOrto, , d'verse Itdntngar andel om punkl X ella-tlråa-t rea_ Och na
runt - I och med årels lou, na  got senA,e närma, de "g po) kurs 
l istflygn,ng Ilr antalet ' Orak· 1BOQ Cano"en skärper målspa
vapnare tlppe I det t/uSlga anla· n,ngen och larten Illssas upp 1011 
let av (ca) 60 me<! (ortursralt stridsla rt Huva 
all flyga SK 371" Pourquoi pas? 

Som kontrast tdl alla seflosa • Så leds VI trll u lgan~9faq. lor 

• 	 1970 ars " Drakvapn.re· ' samlade 1IIllluslg gruppbild eller se<!vanllgt 
ordenslesL Fran vänste, I den övre ,aden kan skadas: Red Wyn Enqvlst 
(Ayg-Horisonl) , lotograf Kent Hull (Scandla Photopress) , ri ksdagsman 
Anders Björck (m) . red Roll Lindqvisl (Svenska Dagb l adet) , red Carl· 
Ingemar Peralad (Västernorrlands Allehanda) och red Seve Ungermark 
(Sveriges Rad io, TV2) I undr@ radon hItI", vi från vllnll"" Red lars G 
Ruhr (Norra Skane) , Ing Claes Petzäll (Ffygmo!or) och ,ed Lars·Erl~ 

Lundgren (Teknrk lor lilla). 

,nlfygnlflg och pa avsland 20 Ilas 
Irnskoll lakl med Iv" mu,sleva, I 
,l1Inda ,du tgangslage ,,5Isympto· 
matiskt fo ' Egol 'les order om 
snabb dykning mot den Rod;, 
Baronen TIlltaliei Det, tagel al 
1011 absolul lordel - overrnsk 
nlng5momenlel. hOldoverlåge so
len I ryggen ~ hemmaplan Och 
30 fT! vantal ar F~ chanslos Av 
slandel krympElr och Canon"" 
S~I'IIP'r ~r"mp~k t lgl 74 b. SA pas· 
ssra l Snoopy 007 som en reptil· 
'kugga In under rotan, tar upp 
'l1ed d'ygR 6 g gOl en stopp ,olt 
rred brom. ule Da gOl Ego den 
pinsamma upplackle n tlft l.oomen 
',Kerar eli par kangsno,en Mon 
Co-pilol k,agar over greyoul men 
Ego ordinerar 5koll I In~ersv"ng 
och en ILrn'lelroll M hoger lor en 
avslutRnde salva ovan liran 

V'd en SISIR topproli gor lunch 
en "g IU~lIqt nog " ler påmont! 
och Ego samlycker !III olbrytnlnq 
oen plAne hem Alt filmen är ,Iul 
kord las som lorevhndnlllg 
Na:J01 senare smaker VI ater be 
langen . Ilkl en Ou.nna' '(ana 
hand over sin gUbbes IIInl All 
denna "skliC/a 'ard 'lagat kom att 
grumla m,nn beg,epp om d,llan 
OCh rlilllan Vi~8de 919 pa 911 sia 
ende salt pa celluloiden En 
guldkantad DA allade dock so,· 
gerne ho" !lten Snopoe" ",urvltl 

• Good ShOW whlsperod Colo 
nel G Weil dona coug hcd Mil 
lor B 'De 'lada I gurglad ,n 
brOken SPll n,sh and ftred a n 
enOrJ1lolJsly blg clgar p,olldly 
l\.Vinnlnq my lmy 'lUle mous*tacM 

I-CI, 

http:Drakvapn.re
http:ut�middags.fa


... pöjkar 


