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Haveri/äget 1970

lygvapnets haveristatistik för
fjolåret uppvisar sex omkomna
besättningsmän och tolv total
havererade flygplan . 1968 och
1969 var motsvarande antal sju och
elva resp sex och nio.

F

• Antalet skador på flygplan (exklu
sive totalhaverier) har under de se
naste fem åren successivt minskat.
Under 1970 uppnåddes det hittills
lägsta antalet, 135 (152 år 1969). Det
ta är glädjande inte minst m h t ma
terielens fördyring och de allt högre
reparationskostnaderna. Orsaken till
förbättringarna måste till stor del till
skrivas ökad disciplin och skicklig
het hos förarna .
Statistiskt innebär fjolårets resul
tat så långt inga större förändringar
i ett redan i stort tillfredsställande
flygsäkerhetsläge. - En ökning av
antalet totalhavererade flygplan in
nebär emellertid en försämring - en
försämring som inte kan eller får
accepteras för framtiden!
• Två A 32:or har förlorats under
1970. Det är sannolikt att ett av des
sa haverier, varvid besättningen om
kom, orsakades aven motorstörning
i samband med fågelkollision under
starten. Räddningssystemet i flyg
plan 32 har sedan länge ansetts be
höva förbättras betr prestanda på
låg höjd, men av flera skäl har detta
inte varit möjligt. Frågan har nu ånyo
tagits upp och undersökningar på-

går om möjligheter till förbättringar.
- I övrigt förelåg inga större pro
blem betr flygplan 32.
När det gäller flygplan 35 måste
främst flygsäkerheten vid den strids
mässiga flygningen förbättras . Detta
innebär bl a bestämda krav på snab
ba tekniska åtgärder för att förbätt
ra flygplanets egenskaper under vis
sa förhållanden.
Modifieringar och kompletteringar
som införts, pågår eller beslutats ,
t ex stallvarningssystem och moder
nisering av styrautomaten, kommer
att ge föraren bättre hjälpmedel och
öka driftsäkerheten.
• Ytterligare resurser måste emel
lertid sättas in för att minska antalet
haverier och driftstörningar. Okad
uppmärksamhet måste ägnas åt den
yngre personalens utbildning till le
dare av förband i luften. Av största
vikt är också att övningars svårig
hetsgrad och tillika stegringstakt om
sorgsfullt analyseras m h t förarnas
aktuella förmåga och utbildnings
status .
Flygvapnets allt överskuggande
målsättning för 1971 måste vara att
reducera förlustsiffrorna, såväl per
sonellt som materiellt. Härför ford
ras än större ansträngningar och in
satser från såväl centralt, regionalt
som lokalt håll. En förbättrad flyg
säkerhet är och måste vara värd
stora arbetsinsatser.

*

FV-Nytts temaserie: 4

SKOLA
och jaktförband samtidigt

*

Att få bära flygarmärket är det stora målet för
alla GFU-elever. Emellertid är det målet bara det
första stora steget i en förares karriär. Först nu
betraktas han som flygförare och anses ha sådana
kvaliteer vad avser flygtjänsten, att han är värd aU
satsa på i vidare sammanhang.
Nästa steg
att klara av är TIS (typinflygningsskedet) och TIS
35, som förlagts till F16 Uppsala, skall här kort
fattat skild ras.

**

***

n första sk PROV-TIS genom
fördes med sju eleve r tiden feb
ruari-juni 1963 . De utbildnings
planer som då skisserats har i allt
väsentligt kunnat följas även un
der följande utbildningsomgångar,
och gäller alltj ämt. Det vittnar om ett myc
ket gott planeringsarbete av dem som på
den tiden var ansvariga för utbildningen.
Man måste ock så ha klart för sig att några
utländska erfarenheter inte fanns att tillgå.

E

Fortfarande lär det vara så alt det
svenska flyg va pnet är det enda som
glir direkt fr än den grundläggande
flyg.,tbildningen till elt mycket
kvalificerat krigsflygplan. Åtskilliga
utländska besö kare har också ut
tryckt sitt intresse för var utbild
niJlgsfilosofi.
Det vanliga är alt stegvis via alltmer kva
lificerade skolf lygplan övergå till krigs
flygplan. Hur är det möjligt att bedriva
utbildningen som vi gör? Det är inte bara
utländska besökare utan äv en äldre fö rare
i vårt flygvapen som ställt sig den frågan.

GYNNSAMMA FAKTORER
Svaret är:
•
•
•
•

noggrant utarbetade utbildningsplaner
ett mycket gott elevunderlag frän F5
bra hjälpmedel - simulator och 35C
kvalificerade instruktörer på TIS

Till detta bid rar även den skickliga tek
niska personal som producerar den fl yg
tid som ford ras. Kl:avet på stationskomp a
nierna härvidlag överstiger vida vad som
är normalt på en flottilj .

4

•

Kapten Göran Bjuremalm
"know how" om 35:an värda sin vikt i guld.

foto: nils andersson

lär ut sItt
kunskaper

**

I FLYGvapen-NYTT nr 3/70 re
dogjordes för verksamheten vid
FS, flygskolans organisation och
uppgifter samt om tjänsten som
flyglärare. 1;:{ I artikeln framgick
att GFU-året (grundläggande flyg
utbildning) är att anse som det vik

Sedan starten 1963 har verksamheten grad
vis ökats. Ar 1969 fär betraktas som det år
då TIS-verksamheten nådde sin fulla om
fattning. Det året genomgick nämligen den
första kullen kategori Cof, (flygofficers
aspiranter) , sin TIS-3S enligt det nya ut
bildningssystemet. För framtiden planeras
tre TIS-kullar per är, två kategori E med
kursstart i april och november och en ka
tegori Cof med kursstart i juli.

Som synes är det in te långa perioder som
helhjärtat kan ägnas ät lärar nas fortsatta
flygslagsutbildning. Här är utan tvekan en
av flottiljens stora problem på flygsidan.
Kravet att utbilda TIS-elever och samtidigt
h å lla krigsdugliga divisioner är ofta svårt
att förena. Hittills har ME (militärbefä l
havaren) som operativ chef inte haft an
ledning att klaga på någon FI6-divisions
krigsduglighet; det har resultatet från öv
ningar visat.

EJ FLER ÄN 16 ELEVER!

Får flottiljen de
resurser som
fordras för att lösa bäda dessa stora
uppgifter har !Vill säkert inte an 
ledning att klaga framdeles heller.
En fördel i detta sammanhang är
att flottiljen är utrustad med 3SA,
en version som har ett relativt en
kelt vapensystem.

Diagram
visar
planerad
verksam
het och antal elever per utbildningsom
gång. Det anger ett elevantal per omgång
till 16. Fler elever ryms ej med hänsyn till
tillgängligt arbetstidsu ttag på division och
kompani. Diagrammet är även intressant
såtillvida att man - utöver TIS på flot
tiljens båda divisioner kan utläsa de
perioder då FFSU-betonade övningar kan
läggas in för lärarpersonalen.

tigaste under en flygvapenförares
aktiva år. Så har nog de flesta
förare också upplevt GFU-året när
de ser tillbaka på sina flygarår.
MEN därefter kommer TIS-utbild
ningen! För både jakt och spaning
i 3S-sits ges den på F16.

*
**

UTBILDNINGSGANGEN
Hur ter sig nu den utbildning eleverna får

genomgå under TIS? Diagram 2 visar upp
läggningen i stort. De fem effektiva ut
bildningsmånader som TIS-35 tar delas upp
i tre olika skeden enligt bilden.
Skede l börjar med en ordentlig gnugg
ning i teori. Stor vikt läggs vid utbildning
aerodynamik. Eleverna gör de första
flygningarna i 3SC - sko lversionen - från
baksits. Ändamålet är närmast att för ele
ven demonstrera flygplanet och visa dess
prestanda. Givetvis får han själv också
flyga 3SC från baksits.
Jämsides med detta genomJörs grund
läggande övningar i simulatorn: reglage
kännedom, formell nöd träning osv. När
dessa är avklarade och eleven är mogen
att sitta i framsits börjar övningar i nor
mal flygning med flera pass start- och
landningsövningar och avancerad flygning.
Skede I är genomfört när eleven flugit
3SA ett pass.
Varför görs de första elevflygningarna
från baksits? För den som fått tiUiälle
studera 3SC baksits (den normala arbets
platsen tör läraren ) är frågan lätt besva
rad. Lärarens möjligheter att ingripa är
nämligen i vissa avseenden obefintliga.
I baksits kan han nämligen inte starta
motorn och köra flygplanet på marken. Han
kan inte handha radio- och navigeringsut
rustningen. Han kan inte vidta åtgärder vid
fel på flygplanet. Han kan inte manövrera
landställs- och bromsskärmsreglagen osv.
Vad han emellertid kan är att flyga flyg
planet och visa, instruera och övervaka en
elev under flygning; det är dock det vik
tigaste!

INSTRUMENTFLYGNING
Under skede II läggs stor vikt vid instru
mentflygning och instrumenlinflygning för

5
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DIA GRAM 1:
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Genomförd och planerad TIS-verksamhet vid F16 åren 1970-1972
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Anm : Fr O m 1973 utökas antalel elever till 20 per omgång .

Den övervakning av eleverna som sker
und et· GFU på F5 och under TIS på Fl6,
och de mÖj ligheter till korr igeringar som
DK,f1ygplan ger, hal' säkerligen i hög grad
bidragit till den höga kvalitet flygvapnet
nått under senare år. Till delta bidrar även
den uppföljning med hjälp av radar som
en TIS'elev f Jr finna sig i under praktiskt
taget va r je pass.
När TIS'utbildningen är klar kan elever,
n a med gott samvete lämnas över till
andra 35-förband för v idareutbildn ing på
andra 3ö-versioner och deras olika vapen ,
system . De kan nu flyga flygp lanet men
har ännu en läng väg alt vandra innan de
är mogna alt ingå i krigs division erna.
FI6 har genom TlS blivit ett ge
.. alt så s n abbt som möjligt k u nna sänka
väderm inima för e levern a.
Navigeringsflygningar,
slyra u lomatflyg ,
ning och avancerad flygning ingar.
De förs la trevande försöken med rote ,
flygn ing börjar . utan att eleven mä r ker
n,lgot specie llt övergår sa ulbildningen i
skede III med navige l'ingsflygningar, role,
flygni n g och s lr idsmässig avancerad fl yg
ni n g.
p r inc ip är IUlder h e la ul b il d,
n ingcn en fl ygöv ning upp la g d sä a ll
den förs t ge nomfö r s i sim u la t or,
d äre fte r i 35C och s lullige n i 351\.

NOGGRANN UPPFÖLJNING
Denna ulb ildningsmelodik gel' en m yck e t
noggrann uppföljning av eleverna under
hela utbildningsskedet. Flygläraren är dess,
utom simulator instruklör och får på sa
sält en möj lighet till ärrnu bältre uppfölj 
ning av adeptern a .

6

nomgä ngsförband där den ena ku l
len TIS-elever efter den andra pas
serar. Det är ofta med saknad de
lämnas över till andra förband 
och det ä .. med saknad mänga läm
nar F16 . Tyv81'l' medger inte kapa
citeten vid flottiljen att GFSU - dvs

•

Statss ekre te raren vid försvarsdeparte
mentet
ANDERS
THUNBORG
har
grundligt sall si g in i TIS -prob lema
tiken och bl a Hugit 35 C i baksits .
- Till andra titlar kan därför också
lägg as den exklusiva ... " Orakvä p
nare " .

DIA GRAM 2:
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grund läggande flygslagsutbildn ing 
kan b edriv a s. Men lärarkadern be 
höver ständigt fy lla s på - långlids 
anställningen för fältflygare väntar
ännu pä sin lösning! så chans
finns fö r förarna att f å komma ater
till FIS.

SJUDANDE AKTIVITET
Allt är nu inte bara TIS-35 p å FI6 även
om den uppgi f ten har högsta förtur.
• Med 3SC hjälper f lyglä r arna till
med inflygning av äldre personal pil
andra 3S - förband .
• Inflygning av dansk personal på
Karup ingilr.

•

En lyrgrupp SK 35 :or hissar mot
skyn . Från m ar knivå till 12.000 m på
ca Ivenne röda m inuter. - TIS- e leven
k astas snabbt in i d e högt ställda
fo rdringarna för e n bra och säker
förare .

• FIK, dvs flyginstruktörskurser,
måste läggas in med jämna mellan
rum . Bl a har danska förare under
1970 avslutat en så dan .
• Supers ta llutbildning har p~ börjats
(se a r tikel i nr 3/ 70 av FLYG
vapen-NYTT ) .
• Uppvisningsgruppe n
å ker land
och rike runt och skapar good-will
för flygvapnet.

VIDAREUTBILDNING VIKTIGAST
Viktigast av allt ä r dock vidareutbildning
av flyglä r arna genom FFSU-övningar (dvs
fortsalt flygs lagsutbildning) med allt vad
det inne bär av Skjutperioder, Hedenbase 
ring i Norrbotten , deltagande i milo- och
seklorövnjnga r m fl, samövn inga r, basväx
lingar , Hebyla ndn ingar ,
mörke r flygn ing ,
incidentbereds kap. övningar med säker
hetsmaterielen osv för att nu nämna någ
ra aktiv iteter i sl<ön blandning.
Just denna blandning av olika aktivite 
ter gör tjänsten så stimulerande vid F16.
Nå gon monotoni lider vi avgjort inte av
vid FIS .
Det ä r fortfar a nde en jaktflo ttilj - och
lite till.
•

Börje Fricjofsson

7

**

I februari 1970 diskuterades flyguppvisningar
nas berättigande inom flygvapnets ledning. Be
slutet blev att en grupp J 3S och en grupp A 32
skulle sättas upp. Av de 3S-versioner som fanns an
sågs J 3SA vara mest lämpad, med hänsyn till bl a
vändbarhet och enklare siktesutrustning m m. När
valet föll på J 3SA blev det återigen F16 som ut
sågs att ansvara för uppvisningsgruppen.

***

LUFTCIRKUS
utan "skyddsnät"
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Tiden var emellerti d knapp , ty redan den
9- 10 maj skulle gruppen framträd a pil
flygvapnets huvudflygdag i Ängelholm.
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mitten av mars 1970 godkände chefen
för flygvap n et följande fö rare att in
gå i gruppen (se bilden ovan):
Kapten Göran Bjurema lm, I:e fält
flyga ren Rutger Nordling, sergeant
Lage Zackrisson och I:e fältflygar en
Lars NorIander. Därefter startade omedel
bart gru ndträningen på högre. höjd för att
gruppen snarast skulle kunna öva in ak
tuella formeringar. Efter ca tio flygpa ss
var gruppen redo att börja uppvisnings
trän ing. HÖjden minskades successivt till
uppvisningshöjden, som
normalt ligger
mellan 100 oc h 2.000 m. Beroende på moln
bas och sikt övade grupp en in tre alter
na ti va program.

I

MÄSKOLLlSION ...
Förträningen i Ängelhol m g ick inte bra.
Bland anna t kolliderade gruppchefen med
e n mås på liig h öj d. Denna tog på front
rutan sa att sikten fö rsvann momentant.
P å uppvisn ingsdagarna gi ck flygningen bra,
trots en vindstyrka om 40-50 km/ tim.
Askåda ra ntalet varierar kraftigt. Vid Äng 
elholm var det ca 50.000 åskådare under
söndagen; som jämföre lse kan nämnas en
uppvisning för 20 förare ur RAF. Under år
1970 har gruppen gjort över 30 uppvis
ningar för samm anlagt ca 170.000 åskådare.
Efterhand bli r uppv isnin garna rutin un
d er sommaren. N är fredagen kommer fly
ger vi till aktuell uppvisningsplats, på
måndag fö rmiddag vänder vi åter till FI6 i
Uppsala. Under dessa förhå lland en är det
vi ktigt att förarna inom gruppen trivs till
sarrunans.

SPEAKERSYSSLAN VIKTIG
Var speaker löjtnant Bo Hellström har
också en viktig u ppgift. Det gäller att med
korta ord i rätt ögonblick kommentera pro 
grammet så alt åsk ådarna fil r saklig in
formation om flyguppvisningen.

TIS-utbildningen:

En elev tycker fritt
i:J: i:J: -

De' va' inte så svårt som
jag väntat mig! '" Så tycker
kadett ULF SPENGLER
C 682 - om TlS-35, när FLYG
vapen-NYTT intervjuar honom
om hans intryck. Han tillhör
2:a divisionen på F16, där
han ryckte in tillsammans
med femton kamrater mån
dagen den 13 juli i fjol.
i:J:

Den för sta veckan dom inerades av
mark lektioner, framför allt i SFI, dvs fö
rarinstruktIonen, för 35C, Drakens tvåsitsiga
version . Efter en vecka börjad e flygtjäns
ten. När vi fått ca tolv pass på 35C bör

8

ja de J 35A-inflygningen. Para llellt med
den na bedrevs simulatorfl ygning.
- När man kommer t ill sitt första krigs
fl ygplan efter att i två år på F5 ha flugit
SK 60 har man naturliglvis högt s tällda
förväntningar, fortsätter kadett Spengler.
Förväntningarna har i hög grad infriats.
När vi ser tillba ka in ser v i att ett mycket
v iktigt steg i vår utbildning har tagits. Man
kan skönja den framtida flyg tjänsten .
TIS -halvåret har präglats av ett vä l ut
veck lat samarbe te. Strävan har vari t alt
skapa ett gott förh å llande me llan fly gfö
raren och flygp lan et, det som i sino m tid
skall utveckla s till en Slagkraftig enhet i
värt luftförsvar.
Naturligtvis har typinflygningen inte be
s tått enbart av f lygtjänst. En stor del av
tiden har använts till tek nisk utbildning .

•

F16 erhöll redan på hösten 1964 uppdraget att blida en
uppvisningsgrupp med flygplan J 35A . Detta uppdrag
förlängdes sedan att gälla till hösten 1969 då det slut·
giltigt upphörde . Gruppchef under de två första åren

För att flygning arna skall kunna genom
föras krävs sk icklig markpersonal. I:e flyg 
tekniker Ekmyr är en av eldsjä larna i detta
sam manhan g . Som exempel på hur väl den
na tjänst har fungerat kan nämnas, att av
disponibla sex flygpl an a lla med rök ·
aggregat - har endast fyra behövt använ
das v id uppvisningarna. Detta betyde r att
varje föra re alltid h ittills fått flyga samma
flygplan . Även om a lla flyg plan skall vara

En annan viktig del är kunskaper i aerody
namik. Som bekant uppför sig fpl 35 något
a n no rlunda aerodyn am iskt än övriga fl yg
plan i flygvapnet. Det är därför myck et
vik tigt att ha vissa kunskaper på detta om
r åde. om man skall kunna flyga Draken
pä ett säkert sätt intill dess gränsvärden.
Nödträning upptar en stor del av pro
gram met. Den na sker sa gott som utes lu
tande i Simulatoranläggni ngen. Nödåtgär
derna kan därför träna s in på ett realistiskt
sätt och till en ringa kostnad jämfört med
kos tnaderna per f lygtim me för flygplanet.
Sist men inte minst fo r dras, för att ut
bildningen skall ge högsta utdeining, triv
sel, loj alitet och kamratskap.
Vi kadetter här på TIS· 35 på FI6 tycker
att utbildni ngen har prä glats av alla de
fak torer som vi anser är v ikti ga för att
gOd a resultat skall nås. Vi låter framtiden
visa hur resul tatet blir . Men d et beror i hög
grad på oss själva I
Slutar kadett Spengler och återgä r till
typinflygn ingen.
•
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Kan man försörja sig som "simulant"? Frågan verkar
först något egendomlig men har faktiskt ställts. De som
ställde sig denna fråga var fyra man från flygvapnet, vilka
sommaren 1961 satt i ett SAS-flygplan på väg till USA.
Målet för resan var en åtta-veckors kurs vid Curtiss-Wright
Corp . i East Paterson utanför New York.
Andamålet var
att lära sig tillsyn, reparation och översyn av flygsimulator
för flygplan 35 A.
Jag skall här ej gå in på alla de besvär
ligheter som mötte oss med språksvårigheter, värmen, (det
var 30 grader varmt i skuggan), bullret i vad man kallade
lektionssal och andra förtretligheter. Alltnog, efter åtta inten
siva veckor anträddes hemfärden av oss nyblivna "specia
lister" på denna nya utrustning,
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lika, känns det ändå tryggt när man sitter i
sitt "eget",
Som sammanfattning kan sägas alt
det är stimulerande och intressant
att ingå som förare i uppvisnings 
gruppen, dessutom ett behagligt av
brott i TIS-utbildningen.
•

G Bjuremalm

fter hemkomsten var det bara att
hugga in på de nya arbetsupp
gifterna. Först gällde det att ord
na simulatoravdelningarnas orga
nisation, annonsera efter och an
ställa meda rbetare samt alt ut
bilda dessa. Den 4 juni 1962 anlände den
första flygs imulatorn till F16, Uppsala.
Montering och installation sa ttes omedel
bart i giing a v folk från Curtiss-Wright och
redan den 8 juni kunde anläggningen sät
tas und 2r spänning. Därefter bö rjade in
trimning och justering, en omständ lig pro
cedur, vilken slutade 19 juli 1962.
Äntlige:l var simulatorn vår, och utbild
ning av de första instruktörerna kunde
börja. På den telmiska sidan var vi nu sex
man fran de flottiljer som skulle utrustas
med flygsimulatorer, Arbets uppgifter sak
nades sannerligen inte . Redan fÖrsta dagen
hade vi ett anta l fel som måste klaras.
Efter ett intensivt letande i ritningar och
reparation av ett antal förstärkare kunde
vi trölta men beliHna åka hem, Dagarna
gick, fyllda av repara tionsarbeten och mo
difieringar i utrustningen,
Under hösten anlände så simulator nr 2
till F16, och lagom inför å r 1963 var även
den intrimmad och klar,

E

-:

var dåvarande kaptenen R o I f G u s t a v s s o n, nu·
mera major vid Milostab O. De tre följande åren var
kapten H a n s H a g m a n gruppchef. Hagman tjänst·
gör sedan hösten 1969 på Milostab O. - Ovan en enk
lare variant, . , en "split up" rak mot publiken,

l

*

FINURLIG FELPANEL
Vad är nu en flygsimulator J 35A? I kort•

Ovan t h: Simulatorns räknemaskiner kra
ver ständig, noggrann översyn och ser
vice så att inget skall fallera vid nästa
dags "körning", Ovärderliga skötare är
driftsingenjör STIG STENBERG och ingen
jör SVEN ERIKSSON, •
Nedan: FanJun
kare Lars-Erik Algborn instruerar fältfly
garen av 2:a graden Jan Serwe för elt
pass I den flygsäkerhetsnödvändiga si
mulatorn,

c

het kan sägas att den består aven original
framkropp till flygplan 35, och är fÖrsedd
med all utru stning som finns i förarkabi
nen. Under skalet är utrustningen ombyggd
för att kunna drivas av signaler från en
analog räknemaskin placerad i ett rum vid
sidan av d et egentliga träningsrummet.
För alt övervaka eleven finn s en in struk 
törsplattform försedd med instrumentpanel,
lamptablåer - vilk a visar lägen för ström
ställare och reglage iförarrummet - samt
skrivare, Dessa visar förflyttning i höjd
och geografiskt läge,
Dessu tom har instruktören till sitt förfo
gande en felpanel, med vilken han kan in
föra fel på samtliga sys tem i simulatorn,
samt s trömstä llare och reglage för manöv
rering av simulatorn. Analogimask inen in
nehåller bland annat:

•o
••

130
2.200
300
200
• 15.300
700

•

O

1/1
1/1

.
41

-

't1

~

C
~

c

..

O

...O
-

.

f)

...

.\.

(.{...! (..! ( /

."

1/ ·.• • •
[/

--~-

o
o

•

km elkabel
elektronrör
förs tärkare
säkringar
motstånd
reläer
70 servomotorer
590 skarvdon
780 glödlampor

S(T)IMULERANDE LAGJOBB
Transform atorer, motorer, tidsfördröjningar
och likriktare, allt för att beräkna de tu
sentals funktioner som sammantagna utgö r
underlaget för ett modernt jaktplan firU1S
förstås också,
Till s ist elt för sök att besvara frågan i
ingressen. Ja , det går att försör ja sig som
simulant - för så vitt man är sim u lator
ingenjör, Ett yrke som fordrar mycket av
sin utövare men som erbjuder ett fascine
rande arbete i en trivsam miljö och Som
inbjuder till elt s timulerande lagar bete.
Fråga oss på simulato rn, v i vet.
•

Erik Wallin
Driftsingenjör
och "simulant"
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Första september 1969 var det officiella datum då
"Svea kontroll" övertog ansvaret för terminalkontrollen
i Uppsala TMA, dvs terminalområde .
Cirka 1 1h år
har förflutit sedan övertagandet och vid en återblick
stannar kanske tankarna inte enbart vid det gångna
året, utan går tillbaka till tider då de första fröna till
militär flygkontroll började gro . Dessa frön som seder
mera skulle växa upp till flygsäkerhetsfrämjande kon
trollorgan, som nu inte kan undvaras . Materiel och
metoder provades, finslipades och godkändes.

*

* **

SVEA KONTROLL
- den ovärderliga trafikledaren
enn a artikel om flygtrafikled
ning gör ej anspråk P~l aU vara
n~gon komplett historlebeskriv
ning, ulan redovisar enbart en
.
del milstolpar, som synes kla
rare än öv riga .
En sä rsk ild tanke ägnas då åt den första
sv enska UK-pejlen. dvs ultrakortvagspej
len. Kort beskrivning:
Med hjälp aven ratt omedelbart under
innertaket i trafik ledartornet vreds ett an
tennsystem på tornets yttertak. Samtidigt

D

där bäringarna lades ut. Med två stationer
blev lägel i krysspunkten. Men när lre sta
lianer deltog, blev lägel ka nske ni\gonstans
i en stor tri an gel.

ETT SYSTEM STANDARD!
Senare,
samband med J29-tiden, blev
l;lOgvågsfyrar ett bra hjälpmedel. De ute
slöt dock ej gamla hederliga UK-pejlingar,
Varje division med sjä lvaktning utarbetade
ett ell er flera system, på vilket en pej l-

stånd att separera militära flygplan genom
luftleden mot Norrland. Flygplanen fick på
sa sätt möjligheter att pa ett smidigt sätt
utnyttja även östra Uppland.
Om PJ21 sade en gång en civil trafikle
dare alt den hade "varannandagspresenta
tion", och man insåg snart att den hade
sina begränsningar.
Arlan da flygplats som var under upp
byggnad, skulle naturligtvis bl a ha en
övervakningsradar (SRE
Surveillance
Radar Equipment). I samarbete med flyg 
vapnet tillk om en SRE, Decca DASR l, Som
länkades via viss knutpunkt till F16.

PROVISORIUM

•

Oversl + ovan : Svea Kontroll av idag .. , där såväl quinna som man har
en viktig roll för luflsäkerheten,

arbetade trafikledaren febrilt efter "mini
ma" på ett instrument uppsatt på väggen.
Detta instrument sku lle mäta antenn lob zr
nas maximala fä llstyrka. Mellan dessa lob er
skulle finna s tya rni n in1a, dvs en fram
och en baksida . Pa speciellt sätt skulle
lrafikle daren avgcn'a vad som var "rätt
sid a".
Med spärrni ng avläst t's sedan pejlvärden
QDM (QTE ) pi; g ra d skivan run t rattstilngel'
och
vidarebefordra des
till
flygföraren,
(Gärna med tillägget: stammer det?) . .

FLERA MINIMA ...
Under utvecklin gsstadiet erhölls nä mlige n
int2 bara lV~l minima. Flera Ll nd e1~li~a fe 
n omen uppenbara de sig och fö r,! e f tl' r ell
fler lal pejlingar kunde tra fi kl ed a r ~ n ' T I)
känna sig övertygad om att det n o g var
rä tt p e jlvärde .
Ovanstå e nde försöker skildra at! tl - jobbet
var nog ,;fl "pännande da I Dels upplysa sen 
lida kolleger Qln alt en numera ~å enkel sak
som en pejling en gäng var r iktigt ko mpli 
cera d.
Småningom tillkom även krysspejling.
Radiostationerna på Fl, F8 och FI6 utgjor
de gemensamt "U ppsala Kryss" och åstad
kom tre pej Ungar samtidigt. Fl och F8 sän
de sina pejlvärden på kortvåg till Uppsala,
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eller navigeringsfyrlandning skulle genom
föras. Säkerligen var flera av dessa system
myck et bra, men jag ka n försäkra att tra
fikledarnas glädje var stor, när standardi
sering till ett syste m genomfö rdes.
Pejl- och navigeringsfyrlandningar ge
nomfördes i uppdelade förband med två 
f y ra enheter iit gan gen . Som rege l kom för
sta enheten/ förbandet under moln först.
En övel'vakningsradar på den tiden hade
kanske avslöjat att det fanns vis.a brister
i sy steme t.
Ett annat hjälpmedel som i vissa fall hän
fördes till flygsäkerhetstjänsten var ER3B
( ER = Ekoradio) dvs föregångare till ra
dar,
där
specia lutbildade
observatörer
slundom såg " ekon" som k u n d e vara
flygplan.

TL "KANONFOTOGRAF"
ER3B ersattes så små nin gom med en PJ2\,
och PPI (dvs "radarskärmen ") från denna
monterades i tornet. Ett svart skynke typ
kanonfotograf gillrades och tr afi kledaren
k r öp in under detta och började flyg
kontrolltjanst med hjälp av radar.
Den ringa kunskapen avhjälptes senare
med radarkurser, bl a en kortare kurs p å
Bromma . Den sena re innebar att militär
tr afik led are, efter ett visst system, fick till

I början av 60-talet had e äve n en ny pejl
(FMRP 6) tillkommit. I tornet kunde ej
all ny materiel fa p lats, varför det s törsta
radiorummet gjordes o m till "Uppsala ko n
troll" . Allt monterades som ett provi so
rium, Alla längtade efter den dag då ma
teriel och personal kunde flyttas till ny
modern lokal (ca 8 m") där allt sist och
slutligen monterades, nämligen till KC
(kommandocentralen) .
Tyvärr hade någon felräkning gjorts i ett
avseende. Ny skrymmande materiel hade
nämligen tillkommit, varför utrymmet för
pejl (FMRP 6, sedermera FMRP 8), tvil
PPI Decca, en PAR och tre manöverpul
peter blev i knappaste laget. Däremot stod
utrymmet för personalen helt i relation till
personalbristen (PAR :=: Precision App
roa ch Radar, dvs precisionsinflygningsra
dar.)
Tanken att inrymma ter m inalkontroller ..

et

Uppsala Kontroll i ett tidigt utveck
lingsskede,

•

Dan sk-svensk blandning pä den dans
ka basen Karup . Fr v Slående: Nep ,
Zak , Ris , Sto , Bon , Hel , Des , Bu , Fr.

Sittande : Fln , Den , Mak , Bä m, For.
Korl il gott - Jo, men visst , , !

.. i KC ändrades . De skulle i stället så små 
ningom övedas av Svea Ko n troll pil Ar
landa , varför vi c1 tervände till provisoriet i
radiorummet.

Hvornår
en Drake?

HÖJD FLYGSÄKERHET
Glädjen va,· sto r när de bilda Decca-PPI :na
började fungera. Trafikledningen med hjälp
av denna SRE - fjärrövervaknin gsradar 
höjde fl ygsäkerheten högst väsentligt. Men
vi erfor snart att avtal mellan flygvapnet
och luftfartsverket upprättats ang~ende
gångtider, översynstider m m. Kortare av
brott uppstod därför i början helt oanmält.
Senare, efter samarbete mellan civil och
milit.är t rafikledarpersonal, kom avbrott
först efter samråd .
I början av 1965 anmäldes alt större ar
bete skulle ske p~ Deccaradar n . Länkför 
bindelser anslöts dil på Brommaradarn (typ
Selenia) . Efter mycket krå ngel (bl a infö 
J'ande ave n fördröjnl ngsenhet) kom små
ningom en radarbild. Den var dock långt
if rån så bra som den från Decca-radarn.
Ett exempel: radartäckning gavs ned till
75 m över FI6 med Decca . Motsvarande
för Selenia vru' 400 m.
I slutet av 1965 äteranslöts lä nken till
SRE Decca . Dock vreds länken något för
att klUlna betjäna även andra organ. Re
sultatet val' atminstone föl' var del d å ligt,
varför länken vreds rätt och vi hade åter
en god radarövervakning dvs SRE. Själv
klart uppstOd fel på län kförb indelsen nä
gon gång, men tack vare tillmötesgående
och s tor snabbhet fran " Länk service" på
F2 var dessa fel av underordn ad betydelse .

SVEA KONTROLL LYCKOKAST
Det mycket väl fungerande provisoriet
"Uppsala kontroll" hade upphört, och "Svea
kontroll" - en nu välkänd radarkontrolJ
- utökade sitt ansvarsområde till all om
falta Stockho lm, Tullinge och. Uppsa la ter
minalomraden. Denna rationalisering visa
de sig vara ett lyckokast t i ll glädje för
bå de piloter och flygtrafik ledare.
I kontrollcentralen på Arlanda flygplats
disponerade Svea kontroll fyra radarposi 
tioner med toppmOdern utrustning, men
tyvärr a ll t färre flygplan all ansvara för
(F8 och FI8 under avveckling). Nu avde
lades tva radarpositioner för Uppsala ( F161
F20 ) fl yg trafik och resterande två pOSitio 
ner för genornIlygning i Stockholm TMA
samt inflygningar till F8 och F18.
Dessa radarpositioner är stä ndigt beman
nade unde,' flygning ( per sonalbehovet lös
tes genom kommenderingar och omflytt
ningar av trafikledare frå n bl a F16) och
för Uppsa las del innebar d etta at! flygtra
fiken delades på två flygtrafikledare mot
tidigare normalt en . Tjän stgörande tJ s lapp
nu känna oron att den intensiva flygtrafi 
ken skulle bli honom övermäktig.

130,4 NY FREKVENS
En ny radiofrekvens tilldelades FI6 
130,4 MHz - som används av inflygnings
kontrollen till Uppsala . Förutom en för
nämlig interfonanläggning (Uppsala TWR
dv s flygplatskontroll och PAR saknar dessa
finesser ) kan operatören pi, Svea kontroll
med si na tva PPI :n skifta melJan två ra 
darstationer, Arlanda och Bällsta / Bromm a.
Dessa båda radarstationer kompletterar
varand ra på ett utmärkt sätt och är en
extra säkerhet vid exempelvis ström avbrott.
Samru'betet m ellan de olika flygtra
fik lednin gsol'ganen v id Uppsala oc h
Ar landa fungerar perfekt , och d a
gens piloter ve t a tt nuvarande sys
t e m {ör flygtrafikledning vel'kligen
är bra.
•

HVERGANG!

<r

-<;-; Tjänsten som flyglärare

på F16 innebär ofta kon
takt med personal från
andra förband, speciellt
3S-flottilier. Detta innebär
ett stimulerande utbyte av
ideer och uppslag och ger
goda möjligheter till vid
gade vyer - till godo för
bl a flvgsäkerheten. {;; ,',y ix
åren 1970 knöts emellertid en
kontakt något över den vardag
liga, d å fyra danska officerare
gjorde FIK-35 (flyginstruktörs
kurs) pil 2:a div FI6 som för
beredelse för den danska om
skolningen till F-35 Draken dvs den dan
ska versionen . N~ja , det var inte helt nya
bekantskaper. Vi hade redan träffats pil
F3 , Malmen, där danskarna gjort TIS :Ä
(typinflygningss kede/ äldre e lever)
under
major Stig Abraham ssons spira. N ågra pass
hade vi alltså redan flugit tillsammans.
En viss flygrutin fär man onekligen efter
ca
1.500-3,000
flygtim,
vilket
dessa
gossar hade bakom sig. Att det inte var
några dunun gar hade vi följaktligen redan
märkt, Flygningen som ~l1 dan var vi alltså
inte &l oro ade för. Däremot undrade vi väl
lite tiU mans hur en kurs med våra blyg
samma resurser s kulle jämföras med mot
svarande kurs i USA. Hur sk uUe det gir
med språket? Vad innebar det att dans
kal'lla inte gjort GFSU dvs grundläggan
de flygslagsutbildning på Draken , och vad
skuJle det innebära att vi hade sa väsent
ligt olika flygbakgrund ?

V

Sam t idigt som dessa fl'ägor genom 
korsade vå ra huvuden kände vi oss
på n agot vis iakttagna av hela
NATO, Danmark är ju det första
NATO-land som köpt flygplan frän
Sverige.

•

F-35 :a n nyd a ns k jakibombare,

Sä kert hru' den affären orsakat en del
höjda ögonbry n , särskilt som man snart
fick klart för sig alt man i omskolnings
programmet i stort ämnade följa den
svenska utbildningsmetodiken med huvud
sakligen avancerad flygning ledand e till
gränsvärdesfJygning. ( Aerobatic s, det är väl
något man stökar av under den grundläg
gande flygutbildningen? ).

BALANCEKLAP?
Nil, beträffande de fyra dan skarna var det
ingen tvekan. De insåg snart nyltan med
att bära g -d räkt och göra halvrollar, och
när de flyttade friln F3 och FI6 hade man
redan at.ski lJiga g "i rumpan". Språket vi 
sade sig inte heller vara något större pro
blem. Pi loter kan nog göra sig försttldda
sinsemellan på vilket språk som helst.
Danska är ju inte särskilt svärt (?)
när man väl kommit öv er den för
sta ovanan. Att " balanceklap " är
skevroder förs!iir man ju eller ett
par
illustrerande
handviftn ingru' ,
o ch jag försäkrar att det inte var av
elakhet som flygplanmästaren va r je
dag s tällde Petter 77 på linjen I (Har
ni hört en dansk försöka ett svenskt
sj e-ljud ?).
Snart var alIts" vår kurs på g å ng i gam 
malt känt mönster och man fann det inte
längre ovant att instrueras i looping " pil
skandinaviska". Först vid kLLrsens slut bör
jade vi pa allva r inse, att fyra av kurs 
deltagru' n a dessvärre inte kunde placeras
på divisionen, utan sku Ue ilka till främ
mande la nd .

F16 FICK FÖRTROENDET!
Men samarbetet var inte slut med delta.
Eftersom den tvåsitsiga TF-35 levereras
först i maj -71 fick FI6 förtroendet att
medverka vid inflygningen av övriga förare
pil de lvå divisioner på Karup som skall
ombeväpnas t ill Draken. Hösten 70 företogs
alJtså tva resor med 35C till Danmark och
ytterligare två väntar våren -71.
Nu var det vår tur att hamna i främ
mande mi ljö. Och nog pirrade det litet i
magen när man läg över Karup med när 
maste navigeringsfyr 230 km bort, svenska
och dans ka surrande mellan fram- och bak
sits, och traf ikledaren talande engelska
med viss vä stjyd s k accent.
D r akskeppen seg la nu i Dana land .
M å nga vänskapsband hru' knutits,
och sist men inte minst har vi på
FI6 fått en värdefu ll glimt av andra
flygvapen och andra metoder. Sam
tidigt har misstanken bekräftats alt
piloter är sig lika om inte världen
över så dock i Sverige och Dan
mark
•

Hel
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Värnpliktsverket (VPV) är centralt organ för
inskrivning och personalredovisning
inom
krigsmakten. Värnpliktsverket skall bl a efter
samråd med berörda myndigheter ansvara för
och meddela föreskrifter om tillhörighet, ut
tagning, fördelning och inkallelse av värnplik
tiga. Vidare skall verket samordna personaI
redovisningen inom krigsmakten och ansvara
tör den centrala registreringen av krigsmaktens
personal.
~~ 

V ä rnpiiktsverk ets

system för
personalredovisning

Av O. BRAN och L-G. SÖDERMAN
.

lrffi\'lltfJ 'jR~ lJlt~ I~VR~ R\I

PERSONALPLANERING

tfu

~D\:2~\)fl~~\)ILJA ~R MD~I\lR~lUf:\ .

B I L D 1:

personalredovisningssy
VärnplIktsverkets
stem : Principskiss över huvudfunktioner,
vissa register samt integration med vissa funktioner
utom myndigheter.

egistrering av krigsmaktens per
sonal innebär att stora datavo
lymer måste registreras. Kravet
på aktualitet är stort för att
systemet skall kunna läntoa un
derlag både till myndi gheter och
enskild värnplik tig. Intervallen mellan ak
tualiseringar blir således korta. samtidigt
som indata i förhållande till registermäng
den är av liten omfattning. Underlag för
handläggning av enskilda värnpliktsären
den skall kunna ges utan fördröjning.
Dessa krav har gjort att systemet har
byggts upp kring en databas, där de för
värnpliktsverkets verksamhet viktigaste re
gistren lagras pil skivminnen för direkt åt
komst.
Bearbetning och aktualisering av regist
ren sker daglige n. Alla indata, som avise
ringar, ansökningar och beslut, läses in
osorterade i ett generellt inläsningsprogram.
Efter rimlighetskontroll i inläsningspro
granunet sorteras inda ta på olika "ärende
typer" som behandlas i ett gemensamt "be
sluts- och registreringsprogram". Delta är
segmenterat efter förekomtnande "ärende
typ er", Urdata lagras på skivminne för alt
vid bearbetningens slut sorteras och delas
upp på olika utskriftstyper.

R

DIGERT DATAUTBYTE
För att minska det manuella arbetet med
datains arnJing och för att öka säkerheten
har integrering - dvs samordning - med
andra system skett. Behovsunderlag för pla
nerings- och genomförandeverksarnhet får
man på datamedia från försvarsgrenssta
berna. Undedag för inskrivningsverksamhe 
ten (personuppgifter om inskrivnlngsskyl
diga) lämnas årligen frän länsstyrel sernas
befolkningsreg;ster på magnetband.
Även löpande avisering vid förändringar
av data för vid krigsmakten registrerad
personal sker - veckovis till och från
länsstyrelsernas
befolknlngsregister
med
h å lkort.
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I övrigt förekommer datautbyte med ett
flertal myndigheter inom och utom krigs
makten, bland annat Försvarets civilförvalt
ning och Arbet,marknadsstyrelsen. Detta
datautbyte kan vänlas öka då datasystem
l~' i drift vid de övriga myndigheter, som
Varnpliktsverket samarbetar med.
Datain samling i samband med inskriv
ningsprövning sker med hjälp av optiskt
läsbara blanketter (streckmarkerlng) som
dagligen överförs till hålkort i optisk läsare
(IBM 1232) .
Omfattningen av värnpliktsverkets data
syste m för inskrivn ing och p~rsonal.redovis
ning samt dari ingäende huvud register
framgår av principski ss. bild L

ENORM DATAKAPACITET
Dataproduklion sker vid datoranläggnlngar,
som är lokaliserade till Värnpliktsverekts
värnpliktskontor i Kristianstad, Soina och
östersund. Maskinutrustningen består av tre
Bmroughs-system B 3500/2500 . Datoranlägg
ningarna är utrustade med skivminnen med
en enorm sammanlagd lagringskapacitet.
För förfr å gan i register och viss daglig
bearbetning
används
terminaluirustning,
Burrou ghs Te 500 san1t Teletype. Termi
nalerna är anslutna till datorerna via tele
nät.
Lokalisering av dataanläggnlngar och
terminaler framgår av bild 2.

UTVECKLING ETAPPVIS
Utveckling av del redovisade systemet har
skett i eta pper. Den beslutade omorgani
sationen av inskrivnings- och personalredo
vlsningsverksamhtten har varit styrande.
Rutiner för inskrivningsverksamheten in
fördes i samband med försöksinskrivningar
inom milo B - BergSlagens militäromrade
- budgetilret 1967/ 68 och togs i bruk i full
skala fran ar 1969. Omläggn ing av perso
nalredovisningen har skett under hösten
1970 och for tsä tter våren 1971. Den skall
vara slutförd somm.a ren 1971.
Personalplaner ingsrutin en är under arbe~
te och beräknas vara driflklar i början
av ar 1972. Samma ål- kommer även ruti
ner för uppföljnings- och kontrollverksam
het att ingå i systemet.

SEX TRM FRÄN 1 JULI
Enligt nu gällande system är varje rege
mente lnom armen och förband inom flyg
vapnet egen truppregistreringsmyndighel.
Från 1 juli 1971 slå s dessa truppregistre
ringsmyndigheter ihop till en myndighet
inom varje militärområde.
Det kommer d" a tt finnas sex regionala
truppregistrer ingsmyndigheter en l nedan:

Militärområde

Truppregistreringsmyndighet

Södra
Västra
östra
Befrgslagens
Nedre Norrlands
Övre Norrlands

Södra Värnpliktskontoret, Kristianstad
Västra Inskrivningscentralen. Göteb org
östra Värnpliktskontoret, Solna
Bergslagens Inskrivningscentral, Karlstad
Norra Värnpliktsk ontoret, östersund
Övre Norrlands inskrivningscentral, Boden

~

För den enskilde innebär detta att han
efter nämnda tidpunkt skall vända sig till

i:: {;{

Signalskydd - berör det DIG? Självklart gör det sål Rubriken
har tillkommit för aU fånga Din uppmärksamhet. Sedan är det en
annan fråga om signalskydd kan anses angå Dig eller inte. Då
är vi inne på personliga värderingar. ~. Du som sysslar med
flygsäkerhet, tror Du att flygsäkerhet och signalskydd går att
förena? Radiokommunikation gäller ju förlopp som snabbt är
överspelade. Det kan väl inte en främmande makt utnyttja? 
Jo, men visst!
1\

sin nya lruppregi streringsrnyndighet i värn

pJiktsfragor.
Fr~n denna myndigh et kommer han även
att fii krigsplaceringsorder och inkallelse
order till grund - och repetitionsutbildning.

'* *

ÖVERSYN AV KRIGSPLACERING
Sedan de nya truppregistreringsmyndighe
terna övertagit krigsplaceringsansvaret sker
en översyn av nu gällande krigsplaceringar,
Krigsplaceringsorder trycks i s k data
post direkt i datamaskinen.

Då denna översyn införs kan det inträffa
att samma värnpliklige under loppet av de
[örs ta liren bUr omplacerad en eller flera
gånger med följd att han får besöka post
anstalten varje gång för att hämta sin nya
krigsplacerin gsorder.
Detta är tyvärr ofr6nkomligt db en om
placering ofta utlöser en kedjereaktion .
Sammanfattningsvis kommer man
för varje omplacering som sker
ett s teg närmare mottot " Rätt man
på rätt plats".

EFFEKTIVARE PLANERING
Geno m det nya systemet far man en effek 
tiviserad p lanering för de värnpliktigas ut
tagning och fördelning vid inskrivnin g . För
delarna är uppenbara också för fortsatt
användning inOln krigsma.kten i nära sam 
arbete med övriga totalJörsvarsrnyndighe
ter.
Utnyttjande av folkbokföringcTL<; informa
lionsresurser och P~l sikt integration mel
lan

per sonalredovisnin~

och andra redovi s

ningsomr~den

inom krigsmakten är av stor
betydelse i hanteringen.
Direkta vinster i form av mekaniserings
vin ster av betydande omJattnin g har man
fatt genom att systemet även nyttj as för
admini strativa rutiner som tidig;:tre utförts
manuellt elle,' med hjälp av tryckpli\tar . •

BILD 2 :

Värnpliktsverkets
terminaler

dataanläggningar med

aJ"l Id

Signalskydd

V

~r
omvärld strävar efter all
tänkbar
information
om
vc3.r
krigsmakt, värt flygvapen. Alla
länder som vill bevara sitt obe
roende har ju ett försvar. De
flesta länder har också en sig
nalspaningsorganisation, större eller m ind
re. Det är denna frärrunande s ignalspa
ning som lyssnar pti Din kommunikation .
Den sammanställer, utvärderar.
Dct tir i fred signalspaning kan vara
mest effektiv. Din uppgift är att i görli
gaste mån se' till att den frärrunande sig 
nalspanaren f<lr ut så litet som möjligt av
g'ivande infOlmation genom Din trafik. Det
är därför viktigt att Du är medveten om
att han lyssnar. och att Du rättar Din tra 
fik därefter. D ärmed !"Ubba,' Du kanske
signalspanarnas cirklar och gör matchen
j~lmnare.

Här följer n>,gra hårt beskurna utdrag
ur tidningar och andra öppna källor. Jag
föreslår att Du omsätter innehållet ifrån
Dina egna utg~ngspun kter. Mycket av det
som citeras är redan känt av FLYGvapen
NYTTS läsare . I det här vällovliga syftet
finns dock anledning ~terge denna bak
gl'Und .
De pllstaenden och slutledningar som göl's
i Mergivna a!'tik lar är givetvis respektive
tidnings egna formuleringar.

PUSSELBITAR SAMMANFOGAS ...
"Flygp lanet flög in till en position ca 80
km fr å n kusten medan radiospecialisterna
i samarbete med tolkar började av lyssna
olika sändningar. Intressanta sändningar
fångades in och bandupptagningar starta
des. l\1ycket av informationen visade s ig
förmodligen vara av ringa värde när den
senare analyserades,
l\1en när materialet senare sam
man ställdes med några u ppgifter
som plockats upp p " en tills tällning
i
samt med fotografier
från en spaningssatellit och rappor
ter frän en agent gav det hela be
sked om att man på drygt ett ~r
mer än fördubblat antalet baser för
Iu.ftvärnsrobotor inom aktuellt om
rilde .

Spaningsuppdrag kommer i fortsättning
en att försöka lokalisera dessa baser, be
döma deras kapacitet m m. Vid ett even
tuellt utbrott av fientligheter anses känne
dom om dessa baser och möj ligheterna att
oskadliggöra dem fa avgörande betydelse".

SPANINGSSATELLITER
För signalspaning använd s även specie lla
rymdsatelliter, De innehåller elektronisk

rör det DIG?
spaningsapparatur som kan uppfånga de
allra svagaste radio- och radarsignaler, kan
avlyssna exempelvis telefoni över radio
länksystem på mikrovågsbande t och upp
fånga styrsignaler till robotar.
Vi fiir heller inte glömma de special
utrustade fartyg för signalspaning som ger
möjlighet att avlyssna såväl radio- som
radiolänktrafik,
"Fartyget är utrustat med toppmodern
elektronisk spaningsm ateriel. Det ligger på
internationellt vatten och kränker således
ej
terrilorialvattengränsen,
Genom
den
strategiska placeringen kan fartyget följa
pågaende övningar."

SIGNALSKYDDSMEDVETANDEl
Vad kan man nu dra för slutsatser av
detta material" Ett allmänt konstaterande
är att i vår omvä rld bedrivs en omfat
tande signalspaning, vi lken uppenbarligen
tillmäts stort värde som lillderrättelseme
del.
Om vi vet detta Wter vi då vetska
pen därom genomsyra de övningar vi pla
nerar, den trafik vi utför? Tar vi fram de
bestämmelser och hjälpmedel vi har? "Ef
terlever" vi dessa bestämmelser m ffi för
att eventuellt klillna "överleva" framdeles?
Det gäi ler att väcka Din uppmärk
samhet. Mer utbildning och upp
lysning behöv s som ger förståelse
för de här speciella problemen och
som gör personalen mer signa l
skyddsmedveten, Man måste koppla
ihop signalspaning och signalskydd,
mMa en bakgrund för att göra
signalskyddskltgärder meningsfulla.
Upprepning och paminnelse fordras, inte
bara vid större övningar, vid prov och
försök med ny materiel utan ocks:. till
vardags. Det lix inte fraga om ett överdri
ve t s.ignalskydd som gör övrig verksamhet
ineffektiv utan snarare att få fram ett
jämviktläge.
Till sist en särskild kommentar som be
rör fjärrskrift.
Det påstås enl en tidskrift att: "Klartext
telegram ägnas även ett systematiskt stu 
dium med ofta givande resultat. Ett kon
staterande som pa intet sätt överraskar dem
som reflekterar litet i denna fr~ga".
Utgå frän att Dina öppna meddelanden
kan läsas även utanför landets gränser. För
medling sker ofta pa radiofjärrskrift. Ägna
formuleringen av texten en extra tanke. Är
Du tveksam om innehållet - hUl'uvida det
ska bedömas som öppet eller hemligt - se
till att det blir krypterat.
•

Se
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UtskottsbehandIing
av motioner
ide med kvalite
FVRF:s konferens och stämma
hölls i flygvapnets ämbetsbygg
nad på Gärdet i Stockholm 15
-16 januari. Förbundsordföran
den Olle Karleby kunde hälsa 
förutom föreningarnas valda om
bud - även ett stort antal in
bjudna gäster välkomna, där

.

ibland chefen för flygvapnet.

:2:

Flygvapenf öreninga rnas Riksf ör bund, FVRF,
hade även i är lag t sin utbildnings- och
k o nlaklkonfe r ens före de egenlliga stäm
m oförhandlingarn a . De tta med tanke på
de goda erfarenheter man hade från för:'a
ärets stämma, då
syslemet pröva~
des för första
gä ngen . En n y 
he t f ör a ret var.
a tt m otioner och
vi s.~ a
insända
[rago r utskotls
b ehandlades. Detta \' isade ~ ig vara elt rikligt
grepp och k o mmer att till ä mpas vid kom
mande st älnmor.
Vid konferensen or ienterade repres en
tanter för flygstaben samt CFB - Central
fÖl'bwldel för frivillig befä ls utbildning
och FVRF om aktuella fr il gur.
Lördagens förhandlingar inleddes med atl
överste Björn Hedberg gav en med s tort
intresse moltagen redo";ö relse för luflför
svarsulredningens (öl'sl a g.
Därefter redovi sade utskotten s ina för
slag: givande diskussioner fö ljd e .

FVRF

Från den egentliga förbundsstämmans b e 
slut kan noteras:

•

att de tre motionerna i princip godkän 
d c's av slämnlan,
• att Olle Karleby och Sven Alm enhäl 
ligt omvaldes till sina uppdrag som för
bunds- resp styrelseordförande,
• att Ralph Johnsson , Västgöta flygvapen
förening, omvaldes och Sven Thyren.
Halsinge-Dala flygvapenförening, nyval
des till ledamöter i förbundsstyrelsen.
• att Allan Wramsby, Älvsborgs FVf och
Bertil Strandberg, Västernorrlands FVf,
blev nya suppleanter.
CFB:5
förre
generalsekreterare,
Carl
Yngve Dahl, och kamrer Carl Wredling,
östersund s
luftbevakningsförening,
fick
riksförbundets guldmedalj. Silvermedalj ö
rer blev styrelseordföranden Sven Ahn, Nils
Lindqvist, Stockholm, Erik Olmeu s, Boras,
Sune Swahnström, Bro, uch Allan Wramsby,
V al'b~ r g,

Gustaf Wasa-kannan tillföl! i år
bottens flygvapenförening.

NotT

Ejvinsson

•

'------------------------------------------------------------------------------
VPL UOFF RIKSFÖRBUND
I den sen aste friviJJigkungörelsen, dalerad
i maj 1970, upptogs Värnp likliga Underoffi
cerar 0 ~ Riksförbund SOln frivillig f örsvars
organisation, anslutet till Centralförbundet
Iör befälsutbildning (CFB).
Redan 1947 bildades i Slockholm Värn
plikliga Underofficerares förening och snart
därefler uppstod sponta nt en motsvarande
organisation i Göteborg.
Intresset för en riksorganisation stärktes
smäningom och ö r 1951 grundades Värn
pliktig a
Underofficerares
Rik sförbund
(VUOR) som
i dag b e st1t r
av ett 20- [3.1
föreningar
och ett antal
kontaktmän.
D å lokalför
eningarnas
vel' k samhetsområ de
stort sammanfaller
med Fo-gräosel'l1a blir ,am arbetet med
FBU-förbunden en naturlig följd . Förbun
dets styrelse h ar s itt säte i Stockholm, och
ledamöterna representerar alla försvarsgre
nar och v apenslag,
VUOR är en modern frivillig fö rsvars 
organisation, utan partipolitiska och reli
giösa bindningar. Målet är att stimulera
de;) frivilliga befäl su tbildningen samt att
med hjälp av den e g na tidskriften "Den
Värnpliktige Undel' officeren" ge underlag

VUOR

.

V l :an hade pulsn1otor "\
FLYGvapen-NYTT hade i sitt nr
5/19 70 i artikeln "Flygvapnet 'värd'
för 342 krigsgäster" (sid 25), på tal
Om de 1944-45 hitkomn a mer eller
mindre söndriga tyska V l-robotar
na, bl a uppgiften att denna robot
t y p varit försedd med rammotor, En
intresserad lä sare och robotstude
rande har bett oss p a pek~, att robo
ten V 1 hade pu)smotor , ej ram
motor .
Vi \'i llfar gärna han s begäran och
tackar för upplys ningen, särskilt
SO m den kompletterats med ett till
lägg
om motorns typbeteckning.
Denna var, säger han ,> .I\rgus As
019-014. Just den motorn, erfar vi,
skall finnas i den bärgade och ge
nomgallgna V l-robot, som finns
utställd i Stockholm, pil TelUliska
museet, i maskinhallen
•

N Kbg
,-------------------------~)
för en konstruktiv debatt i frågor som
berör vart tolalfÖrsvar. - Den har sting!
Som fack lig organisation sElr VUOR vakt
om sina medlenunars rältigheter bl a ge
nom svar pa remisser i totalförsvarsirågor,
uppvaktningar och skrivelser till departe
mentschefer och militära myndigheter. •

VPL OFF RIKSFÖRBUND
Värnpliktiga Officerares Riksförbund är en
organis ation som bevakar vär största offi
cers k a r s intressen nämligen den v ärnplik
ti ga. VOR ar t ill för samtliga värnpliktiga
officerare, aven civi lmilitärer, Bland lned
lemma rna finns t ex vakthavande office
rare (Val. basbalaljonsadjulanler, flyg
fältsingenjörer. meleorologer, krigskassö
rer och trafikledare.
Riksförbundet bildades nyåret 1943 och
bestar av 17 lokalföreningar över hela lan
del. frim M a lmö t ill Lulea.
Riksförbundet
företräder
karen
inför
olika
myndigheter.
Som exempel kan
nämnas att nlan är
remissinstans i oli
ka utredningar, som
t ex
tjänstesläll
ningsulredningen
och VK-66. Förbun
det har begärt att även "repgubbarna" skall
bli representerade i Värnpliktsriksdagen och
a tt man vid längre repetilionstjänstgöring
skall befrias fr å n sjukförsäkringsavgift.
Föreningarna ordnar bäde middagssam
mankomster och mer seriösa evenemang ,
som t ex föredrag och s tudi e besök vid olika
förbaod och institutioner inom to talfö r 
sv aret.
VOR ger ocks" u t 'Tidskrift för Vä rn
pliktiga Officerare ' .
III

VOR

-------------------------------------------------------------------------------------

Fjärranalys med jordresurssatellit'
•

St)relsen tör Teknisk Utveckling
(STU) har till en företag sgrupp inom
Sveriges 1\1ekanförbund lämnat i
uppdrag aU i samarbete utföra en
stlldie~ titulerad "Svenska tiUämp
ningar av 'remote se n sing' teknik
med flygburen och satellitburen ut
l' u s tning". Företagsgruppen består
a\': AGA, Boliden AB, L 1\1 Ericsson
och Saab-Scania, som ocksä funge
rar som sanlmanhällande föt shtdien.

Med h jä l p av 'remote sensing' - fjärrana
lys - l,an man redan idag med stor säker
het studera högst varierande förlOPP på vår
jord, Flyg- och satellitburen utrustning kan
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komnla till an vä ndning vid mine r alprospek 
tering , skogs brandbevakning, lok a li sering
av fiskstim, mätning av luft- och vatten
föroreningar (t ex oljeutsläpp), prognose
ring av snösmältnin g Och vattenavrinning,
kartritning m m. M ö jligheten t il! analys av
jordens gröda kommer att me dge progno 
sering av skördeutfall och missväxt eller
insektsangrepp . Detta innebär globalt selt,
att man vid hotande katastrofer i tid ska
kunna vidta ;,tgärder föl' tryggande av
livsmedelsförsörj ningen .
Dagens vetenskapliga saleI liter och kom
munikationssatelliter konuner redan 1972
alt få sällskap runt Väl' jord av USA: 5
första s k jordresurssatellit (ERTS, Earth
Resources Technology Satellite) . Uppfa tt
ningen inom Gruppen Rymdteknik, Me
kanförbundet tolkas av dess sekreterare
Gert Larsson, Saab-Scania: "En teknisk ut
veckling i egentlig mening är inte att vänta
förran tekniska metoder är kartlagda och
förutsättningar och problem beräknade. Men
genom en tidig start bör vi i Sverige ha
goda möjligheter att göra vår röst hörd
i ett internationellt samarbete" .
•

Litteratur:

o
"Alternativa framtider"
sakunderlag i debatten
I dagarna utkommer boken "Alternativa
framtider " , den tredje utgåvan CFF-serien
"Försvar och säkerhetspolitik".
Boken bygger till väsentlig del på ut
redningsmaterial som framtagits av de s k
miljöutredningarna, som bedriver framtids
st udier rörande den internationella utveck
lingen och dess konsekvenser för vår sä 
kerhetspolitik. Ett omfattande underlag har
framtagits för det pågående perspektivpla
nearbetet och även överlällU1ats till den i
höstas tillsatta parlamentariska kommitten.
Denna skall utreda det militära försvarets
och civilförsvarets utveckling.
Det har ansetts önskvärt att valda delar
av utredningsmaterialet offentliggörs och
publiceras för att man i den offentliga fö r 
sva rsdebatten skall kunna utgå från de
förutsättningar som ett beslut i försvarsfrå
gan bygger piL En särskild redaktion har
fått i uppdrag att svara för publiceringen
och har valt att göra detta i en pocketbok 
serie , som utges av Centralförbundet Folk
och Försvar, CFF.
"Alternativa framtider" titeln syftar
på det för mlljöutredningarna karaktärIs
tiska planerlngsunderlaget i form av hypo

tetiska, alternativa framtidsbilder - bestar
av fem avsnitt. l det första diskuteras be
tydelsen av det nällU1da planeringsunder
laget i kombination med tänkta s k an
greppsfal!. I ett annat belyses hur forsk
ning och teknik for tlöpande skapar nya
metoder och produkter och hur dessa till 
sammans med befolkningsutvecklingen styr
ekonomi- och samhällsutveckli ngen.

•

Ovan en principskiss lör FOBS ett
salellitvapen i låg, partiell kretsbana samt
en ABM-robot. FOBS utvecklas av Sovjet
unionen medan en begränsad utbyggnad
av antirobotsystem (ABM) pågår både i
USA och Sovjet.

•

Fram tidens stora luftlandsättnIngar av
otrateglsk och operativ karaktär. Rörlig
heten IIulIen ökas med allt större och
fler helikoptrar med förbättrad lastlör
måga.

Bokens huvuddel utgörs av miljöutred
ningarnas bedöllU1ingar ifråga om de inter
nationella utvecklingslinjerna . Den ger en
allmän bild av de krafter och tendenser som
präglar förhållandena i världen och de ris
ker och möjligheter detta medför. Den be
lyser också hur framtiden kan te sig vid
en oföränd rad resp förändrad internatio
nell maktstruktur och vilka konsekvenserna
härav kan bli för Norden och Sverige .
Det fjärde avsnittet redogör för den tek 
niska utveckling som är av speciell bety
delse för försvaret; det avslutande kapitlet
ägnas åt en diskussion av angreppsfallen
som planeringsin strwnent.
"Alternativa framtider" omfattar ca 150
sidor, rikt illus trerade med kartor, dia
gram, ide- och principskisser.
•

---------------------------------,------------------------------,--------------------------------'.

o

o
Fred vårt jobb
bra debattbok!
Boken " Fred vårt jobb" är ett lagarbete av
de nuvarande lärarna vid försvarshögsko
lan A Edeen, B Klinge, L Lindqvist, D
Löfgren, N Rydström, P Widmark.
Man kan genast konstatera, att boken på
ett lättfattligt och överskådligt sätt ger en
god sammanfattning av de många och stora
problem som vårt totalförsvar utgör.
Författarna definierar och :örklarar kort
faltat vår säkerhetspolitik och vår säker
hetspolitiska mi lj ö. Man presenterar där
efter hela värt totalförsvar med en bra his
torik och enkla definitioner. Efter dessa
grundfa kta ger man sig in på mera spe 
kulativa tankegångar av största intresse för
framtiden. Man belyser hur omvandlingen
av samhället piiverkar vårt totalförsvar .
Sambandet mellan urbanisering, därmed
följande avfolkning och minskad personell
beredskap i vissa delar av vårt land be
handlas . I detta sanunanhang pekas även
på det minskande antalet jordbruk och att
detta måste kompenseras med en ökad la
gerhå llning av olika försnödenheter. Den
ökade mekaniseringen och de därmed sam 
manhängande problemen samt aspekter på
Sveriges anslutning till EEC är andra stora
frågor som tas upp till behandling.

SOLDATINSTRUKTION AR 1630
Sveriges Kreditbank har låtit trycka en
begränsad upplaga i faksmil av Sveriges
äldsta soldatinstruktion. Fi!. dr Alf Ahlberg
presenterar upplagan i en trevlig pärm
med instruktionen inlagd. Pärmen kan gra
tis hämtas på närmaste Kreditbankskontor.
För en försvarsanställd ligger det nära
till hands jämföra den lilla handboken i
fickformat med dagens instruktioner och
handböcker. Hu ruv ida jämföreisen vittnar
om att vär lden gått framåt eller bakåt må
läsaren själv bedöma.

•

En stor mängd frågor presenteras; det
är inte alltid fötiattarna ger svar pa dessa .
Men en del av meningen med boken är ju
att den skall ge underlag för diskussion.
Detta syfte har man nätt.
Boken är lämplig som underlag för un
dervisning och disk ussion såväl Inom som
utom försvaret s gränser.
"Fred vårt jobb" understryker totalför
svarets fredsbevarande uppgift, en sanning
och en hela svenska folkets ange lägenhet
som inte kan framföras ofta nog.
•

Orr
("Fred vårt jobb" AB ca 17: - kr .)

bokförlaget Larsson

Psykförsvaret
nu i CFF-serien
En skrift om psykologisk t förs var, "Infor
mation och opinion", ingår som nr 6 i 1970
års serie av Försvar i Nutid . Den har skri 
vits av ordföranden i Beredskapsnämnden
för psykologiskt försvar, chefredaktören
och riksdagsmannen Olle Svensson.
Information och opinion är ingen hand
bok I psykologiskt försvar. Skriften är hel
ler inte någon detaljerad beskrivning av
hur det psykologiska försvarets krigsorga 
nisation är uppbyggd och hur det är tänkt
att den skall fungera i krig.
Författarens ambition har främst varit
att slå häl på m issuppfattningen att psy
kologiskt försvar är n ågonting som bara
BeredskapsnällU1den för psykologiskt för
svar sysslar med . I en demokrati ingår vi
alla
det psykologiska försvaret : våra
massmedier , våra bildningsorganisationer
och andra folkrörelser, ja alla vi som vill
slå vakt om demokratin.
I skriften ges en ganska utförlig redo
göre lse för op inionsbildningen och nyhets
förmedlingen i en demokrati och för sam 
hällsinformationen i fred. Två kapitel äg
nas beredskapsnämndens verksamhet i fred
och ett kapitel krigsorganisationen Statens
uppl ysn ingscentral.
Skriften kostar 4 kr inklusive moms och
den kan bestä llas hos Folk och Försvar,
Grev Turegatan 2, 11435 Stockholm eller
per telefon 08/ 23 18 25.
•

15

Aktuellt om flyghistoriskt
Sven sk F lyghlstorisk F örenings årsmö te
hölls lördagen den 7 n ovember på M a lm
slätt, där förhandlingarna inramades med
visning av pil F3 befintlig flyghistorisk ma
teriel sam t en aktuell redogörel se för fl yg
mu seifragan . (Se FV-N ytt n r 5/70, sid 29. )
• Föreningen har bl a ti ll syfte att verka
för ett vidgat intresse för svensk flyghisto
ria samt att därvid i samarbete med flyg
vapnet och a nd ra m yndigheter medverka
till att f lyg h istoriskt värdefull ma ter iel Inte
går för lo rad. Frå gan om ett svenskt
flyghi storiskt musewn på Malmslätt om 
fattas m ed s tort Intresse av Svensk F lyg 
historisk Förening och utgö r en Integrerad
del i före ninge n s a rbe te.
För n ärvarande har handläggningen fixe
rats till en u tbyggnad av den nuvarande
förrådsbyggnaden (se bild i nr 2/ 70, sid
10.) omedelbart öste r om flottiljens om
råde (Ryd). Utbyggnaden omfattar en ut 
stä llningshall förbunden med förr å d s bygg
naden genom ett mind r e utrymme för ad
ministrationslokaler och entre. Utstä llnings 
hallen medger inte att heja f1ygplansam
lingen, f n 36 Objekt, visas samtidigt. M an
har i stället skisserat en rörlig utställnlng
med 15 flygplan vi sade åt gången OC ll
resten förvarade i den nuvar ande förriids 
byggnaden, där man äve n avs er utrynunen
för en mindre samlin gssal och en varm bo
nad verkstad för vård av materielen och
för restaurering av nytlllskott.
~

,
•

I avvaktan på den statliga museiutred
ningens betänkande och f in ansieringsfra 
gans lösning har ärendet inte kunn at fram 
föras vidare. Detta har på senare tid re sul
terat i det i och för s ig intressanta försla 
get att förlägga samlingarna till F3 .. efter
flottijlindragningen. I de d" tomma loka 
lerna och på delar av området sku lle ska 
pas ett "flygfältsmuseum" av sanuna typ
som Wright-Patterson Air Fo rce Base

USA. Denna lös nin g f a r dock bedömas som
nagot mindre lämplig mot bakgrund av
de höga driftskostnader förslaget på sikt
kommer att innebära och flygfältets ovissa
framtida status som e v entuell bas för mål
flygorgan isationen.
Konununika tionsfrilga.l
ä r inte heller löst.
Flyghistor ikernas
årsmötesförhandlingar,
vilka leddes av ny tillträdde ordföranden
general Nils Söderberg, återspeglade i verk
samhetsberättelsen många från flyghisto
risk synpunkt viktiga och aktuella frågor.
Bevarandet av flyghistorisk materiel utgör
som tidigare nälnnts ett av föreningens mest
angelägna nl~ll. De nuvarande samlingarna
kan utan tvekan betraktas som de mest full
ständiga något nordiskt land kan uppvisa.
Tyvärr åte rstär dock många luckor att fyl
la. Sålunda fattas sådana för var svenska
flyghistoria representativa objekt som bl a
B 18, S 31 oc h J 30. Sonderingar i USA
har gett vid handen, att man där är
beredd at t i utbyte mot en av våra två
kvarvaran de Seversky Republic EP l (J 9)
er bjuda oss antingen e:o Supermarine Spit
fire e ller en de Havilland M osquito. Dessa
är visserligen inte av exakt samma versio 
ner so m de i Sverige nyttjade, men detta
torde vara av nagot underordnat intresse,
dA det här gä ller att åsk"dliggöra svensk
flygmilitär historieutveckling snarare än
att enbart se till det autentiska.
• Förhandlingarna i ärendet sköts av flyg
vapnet som ägare till större delen av den
svenska
mihtärflyghistoriska
mater ielen .
Alla flyghistoriskt intresserade när en in
nerlig förhoppning att förS lag et att utbyta
J 9 :an mot en amerikan s k luftvärdig DC-3 :a
(fur f örstärkning av den svenska transport
flygorganisat io nen) inte vinner gehö r .
Den st~ ende fl~' gva p enor d e r (n r 3/ 65
en skrive lse från FS/ C 19/ 3 -70, ru' 554:
60573) som reg lerar överfö ringen av f lyg-

+

•

Innan du börjar din brandsläckningsöv
nlng - se efter vad du länder pä!1 Det
kan vara nagot som regleras enl FoA
nr 3/55.

historiskt värdefull materiel fran förbanden
till samlingarna på Malmslätt har under
året aktualiserats av föreningen. F rämst mot
bakgrund av den beklagliga händelse n ny
ligen da den första förband slevererade och
serieproducerade J 29:an uppe ldades och
upphöggs vid en brandsläckningsövning.
Denna händelse kontrasteras av ljusglin1ten
att den Junkers F 13, vilken tillåtits vittra
sönder utanför Tekniska Museet i Stock
holm och som ansågs or eparabe l, genom
frikostig donation av ABA återställts
mycket gott skick.
Den verksamhet S vensk Flyg historisk
•
Förening bedriv e r är också en fl ygvapnets
angelägenhet. Gen om att bidra till sam
lingarna av flyghistoriskt värdefull mate
riel och genom att göra samlingarna till
gängliga i ett museum äskåduggörs på ett
levande sätt vad den korta men intensi va
svenska flyghistorien förmått frambrin ga
och som i dag resulterat i ett a v världens
modernaste
flygvapen.
Med
f ullständi
gare sam lingar ges bättre mÖjligheter att
följa den träd som dagens konstruktörer
spinner i den fria änden . De flyghistoriska
sam lin garna omfattar förutom flygmateriel
även ett o mfattande bibliotek och fotoarkiv
oc h skänker sålunda rika tillfällen till
forskning i ett a v de yngsta a v historiska
ämnen. - Vad som idag kanske kan anses
som värdelöst är i morgon guld värt.
•

berns

------------------------------------------------------------------------------------------------e

e e

Som en liten pendang till artikeln om
SFF och vårt svenska embryo till flyg
museum kan det vara intressam med
några ord om ett s k flygmuseum
"over there".
• ••

R esultatet av denna jätteansträngn in g är
drygt 130 å r senare att betrakta som ett
mi sslYCka nde . Den uppförda byggnaden
tillåts förfa lla ( i naiv avvaktan på anslag
frä n den amerikanska staten) och på do
mänerna utanför staden har vanvördigt
stap lats ovä rder liga fl ygp lan.

staden Washington i sta ten Maryland lig
ger undangömd en gammal konst- och in
dustribyggnad och i för orten Silver Hill
en tillhö rande "junkyard" som betitlas " N a
tional Air and Space Museum" och som
för valtas av "Smithsonian In stitution ",
Ar 1838 fick USA en donation på
$ 508.318,46 från den då nyss a v udne , n å 
got bisarre J a mes Smithson i Eng land ...
för att öka och sprida kunskap bland män
nisk orna ...

Låt oss ta en snabbtitt på vad som idag
finns samlat i detta v ind skontor och jäm
föra det med ursprungstanken att sprida
kunskap åt f olket.

~

Resterna frän en av Japans
" nedskalade" Me 262 kopior.

• Man samlar pä saker. In stitutionen äger
b l a 10 milj frimärken. 10 milj blötdjur,
16 milj insekter. Presi dent Hardings favorit 
golfboll, en uppstoppad elefant som är mer
än 13 fot h ög, en kupa med lev a nde flitigt
surrande bin, 168 ä lghorn skronor, 3 vanliga
skunkar, l uppstoppad hund av blandras
(som tyckte om en brevbärare som hette
Owney). Walte,' Shirra's mest älskade har
monium, en samling 1700-tals unde rk läd er.
etc, etc.
Bibuoteket en trappa upp brukar vara
tomt. Det beror inte p l1 att lånefrekvensen
är stor.
Dessutom äger mu see t (oc h det motive 
rar denna artikel) en stor sam lin g f lygplan
(ca 210 till antalet) oc h ca 300 flygmotorer,
ora kneliga m odeller oc h inte så fii av
NASA:s rymfarkoster s amt robotar mm. 
En rolig skylt värd att ih~lgkommas lyder :
"Var -så - god -och - gå - fram - oc h - rör - v i d -d enna
-vätebomb" .
•
De flesta flygplan e n fi nn s d ock på
"kyrkogården" l Silver Hill. Denna är
egentligen inte tillgänglig för allmäni1eten.
Där finns i rad er av skjul in packade och
inlåsta massor av "malätna" rariteter. Nå-
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gon förteckning över vad den väl kamou
flerade skattkammaren äger finns inte.
Den kunnige antikvitetsvunnaren
kan
dock i bråten hitta t ex en Spad, en Fokker
D. VII, en Loening amfibie, en Fairchild
FC-2, en stor arme-Fokker T2 monoplan,
Hiroshin1abombaren B-29 "En ola Gay", en
Messerschmitt Me 262, en Focke-Wulf 190,
en Bell Ai racome t, en japansk Baka kami
kaze-"bombare" ... etc.
• Än värre medfarna är de plan (eller
res ter därav) som "glömts" kvar ute i det
fria ... med fri insyn för fäglar, råttor. in
sekter och vädrets makter. Där ruttnar
"Qu e Sera Sera" - DC-3 :an som blev förs
ta flygplan på sydpolen, en rad av Grwn
mans VK II:s skapelser fram till "Bear
ca t", Ryan Fire ball, en Ju-88, experin1ent
kärran Grwnman Widgeon, USA:s första
jetb ombare Douglas XB-43, Japans första
j etflygplan (den krympta kopian av Me-262).
D essutom finns en IvIcDonn e ll F-4 , v ilket
m as te b etyda att man än idag skänker
"museet" bidrag.
vilket (med hänsyn till
behandlingen) knappast jag skulle göra ens
med detta artikelmanus .
V isst kan d et vara intressant för en flyg 
museihabitue att vandra kring på Smith
sonian oc h se a lla läckerheter (f rån brö
derna Wrights första skapelse, Charles Lind
ber gh s "Spi rit of S:t Louis" över Bell X-l
till tidiga rymdfarkoster), men nog är det
fel att behandla värden på delta sätt. Många
tycker att det är en skam för USA , som
varande flygpionjärernas land. alt inte
bättre värna om det förg{ll1gna. - Och var 
för inte ens namnskyltar på rel ikern a?
• T ac k och lov finns bättre exempel. t ex
US Air F orce Mu se um i Day ton.
•

j -Ch

i:I i:I

I samband med att flyg
vapnet organiserades som
självständig försvarsgren den
1 juli 1926 övertogs fem äldre
bombplan av FIAT-typ från
armens flygväsende. De er
höll tjänstebeteckningarna B
1 och B 2 och fanns kvar
fram till år 1932 respektive
1937. B 1 och B 2 flögs bl a
i en del försök med bomb
fällning. De blev därefter me
ra sällan använda.

i:I i:I i:I
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bra beredskapsbornbare

o

r 1932 började dåvarande flyg
styrelsen sondera olika möjlIg
heter att skaffa ett nytt modernt
bombplan. Detta skulle enligt
planerna även kunna tjänstgöra
som fjärrs paningsplan och tor
pedplan. Flera företag inlämnade anbud.
Efter detaljstudium av alternativen kvar
stod tv å förslag - ett från tyskdirigerade
AB Flygindustri i Limhamn och ett från
amerikanska Douglas Aircraft Company.
Anbudet frän AB Flygindustri ansågs mest
fördelaktigt. Det rörde sig om ett Junkers
flygplan typ EF (EF = Entwicklungsflug
zeug). som fick typbeteckningen Junkers
K-37 och i stort sett var en föregångare
till Junkers Ju 86. Flygstyrelsen begärde
hos rege ringen att få köpa två provflyg
plan .

A

"SUECIA" SOM SVEK
Då anbudstiden utgått mot slutet av år
1933 inkom ytterligare ett anbud, från brit
tiska Handley Page, som avsåg ett tvåmo
torigt flygplan med arbetsnamnet " Suecia".
Det brittiska alternativet var tekniskt, eko
nomiskt och tidsmässigt underlägset det
tyska, men trots detta tvingades flygstyrel
sen av regeringen att skaffa Handley Page
"Suecia",
Det visade sig dock snart att Handley
Page inte kunde förverkliga sitt anbud gäl
lande "Suecia". Genom att slopa torped
alternativet kunde flygstyrelsen flytta över
intresset till Handley Page "Hampden". Ett
plan av denna typ beställdes under maj
1935. Leveransen kunde dock inte ske förrän
i september 1938, och dä hade redan hela
affärens fortsättning avvecklats.

JUNKERS SEGRADE
Junkers-alternativet blev trots allt det som
kom att segra. Visserligen inte Junkers EF
- eller Ju 85 som typen senare kom att he
ta. De tta flygplan utvecklades efter hand till
det projekt som ar 1935 tillsammans med
Junkers Ju 88 presenterades för Reichs
luftfahrtministerium, RLM. Ju 85 hade i
likhet med Ju 86 dubbla stjärtfenor men
det var Ju 88 som blev Luftwaffes nya

bombplan. Ju 85 tillverkades aldrig utan
förblev ett projekt.
Flygvapnet beställde den 30 juni 1936 ett
plan av typ~n Junkers Ju 86 A-l fran
Tyskland, försett med två Pratt & Whitney
Horne t S 1 E-G motorer pil 760 hk vardera.
Det nya bombplanet erhöll svensk beteck
ning B 3 och följdes snart av två liknande
plan med originalbe teckningarna Ju 86 K-l
(exportversionen av Ju 86 A). Alla tre flyg
planen tilldelades Fl i Västerås vid års
skiftet 1936-37 . I maj 1937 var två av dem
i tjänst.

37 B 3:0R TILL F1
ytterligare en serie (37 plan) beställdes
från Tyskland. Dessa tilUördes Fl under
åren 1937-38 och hade original beteckning
en Ju 86 K-4 (B ristol Mercury III motorer
på 680 hk vardera) samt Ju 86 K-5 (Mer
cury XII motorer pa 840 hk vacdera).
De svenska beteckningarna var B 3 A
respektive B 3 B, beroende på vilka av mo
toralte rnativen som för t.ilUäUet var ak
tuella. Senare ombyggdes femton B 3 A och
B till B 3 C-2 genom att planen försågs
med svensktillverkade NOHAB Mercury
XXIV motorer pil (då) 840 hk vardera.

1944 vid F17 i Kallinge. Från år 1945, det
är då kriget nominellt slutade, togs ty
pen även i tjänst som span ingsplan vid Fil
i Nyköping. Und er hela kriget användes
dock flera B 3 :or ur Fl för fjärrspaning.
frän krigsbaser i Skåne och på västkusten.
över resp södra östersjön och de västra
gränsfarvattnen mm.
Ar 1948 ombyggdes kvarvarande B 3 :or
till transportflygplan genom att beväpning
en avlägsnades. Den aktre skyttens plats
ersattes aven uppbyggd nÖdutstigningsluc
ka och i kropp ssidorna sk ars ut ett antal
fönster. De sista B 3 :oroa var i tjän st ända
fram till 1958. Ett exemplar finns numera
bevarat vid de flyghistoriska samlingarna
nära Linköping.

BESÄTTNING FEM MAN
Normalt hade B 3:an som bombplan fem
mans besättning. Denna utgjordes av förare,
reservförare
(a Iternativt
flygsignalist),
bombfällare, (även skytt v id kulsprutan i
nosen ), flygskytt vid aktre Övre kulsprutan
samt flygskytt vid kulsprutan i nedsänk
bart, undre torn.
Slutligen kan nämnas, att i samband med
att det nya radarutrustade nattj aktplanet
J 30 Mosquito introducerades vid Fl i Väs
terås användes en ombyggd B 3:a som fly
gande lektionssal försedd med Mosquitons
radar. Radarantennen var placerad under
en genomskinlig kupa i flygplanets nos. •

Bo Widfeldt

LICENSTILLVERKNING
För att utrusta ytterligare en bombflottilj
(F7 i Såtenäs) med B 3 beställde flygvapnet
hos SAAB i Trollhättan licenstillverkning
av typen med beteckningen Junkers Ju 86
K-13. Eftersom tillverkn ingen visade sig va
ra komplicerad och dyrbar hann endast J6
plan levereras till flygvapnet innan tillverk
ningen på grund av bl a ändrad taktik och
ny flygm aterielp lan lades ned.
De svensktillverkade planen erhöll be
teckningen B 3 C (svensktillverkade Mer
cury XXIV motorer) och B 3 D (polsktill
verkade Mercury XIX motorer på S05 hk
vardera) .

FRÄMST BOMBFLYGPLAN
B 3 :orna tjänstgjorde främst som bombplan
vid F1. Ett 20-tal plan modifierades långt
senare även för torped- cch min fälln ings
uppdt'ag och baserades från slutet av år

(Se även trep lan-sk issen sid 20.)

Data och prestanda för B 3 C,
Junkers Ju 86 K-13:
Motorer:

Beväpning:
Bomblast:
Maxhastighet :
Marschfart:
Flygsträcka:
Topphöjd:
Tomvikt:
Flygvikt:
SpännvIdd :

2 st SFA Mercury
XXIV på varde
ra 980 hk
3 st rörliga 7,9 mm
kulsprutor
1.000 kg
ca 360 kml!im
" 280 km /11m
" 1.600 km

" 6.200 m
5.760 kg
8.200 kg

Höjd:

22,7 m
17,9 m
4,9 m

Vingyta:

82 m'

Längd:

'-________J
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lygvapenmästerskapet
i
vinter
idrott avgjordes i östersund den
24-26 februari. I fin F4-regi. In
i det sista var dock osäkert om
snötillgången skulle vara tillräck
lig. Men snöv inte r bidde de' och
FV-mästerskap likas;,- T o m så köldknäppt
a tt tävlingsledningen måste tänka sig möj
ligheten ställa in en dag.
Massor med
minusgrader . En extra krydda som smaka
de något påfrestande. På arrangemangen
fanns dock inget att klaga. Att F4 kan sin
sak är riksbekant.

F

Väder- och transportstrejk
Så till tävlingarna. Dry gt hundratalet d e l
tagare välld e in i Centrala Verkstadss ko
lan vid Rådhusgatan i östersund dagen
före, den 23. Femton förband och staber
fanns bland de tävlingsanmälda och kämpa
lystn aden stod inte att ta fel på. Men sn ö
tillgången var skral och kvicksilvret s tod
nära noll, konstaterades med mulen min .. .
Transpor tfrågan som pga kon fliktsitua
tionen fördystrade tillvaron klarades ele
gant även för sydligare förband genom
förnämlig insats främst a v flygvapnets
transportflygplan . Buss och bil användes
också förstås också fliUgt, ... tagen stod ju
stilla.

Från lila till grönt ...
Första tävlingsdagen, 15 km skidor, kom
grå och grinig. Temperaturen visade just
under nollstreeket då nära åttiotalet lö
pare mötte upp vid öSK-stugan på mor
gonen . Bli',slamporna susade i vallningstäl
tet och löparn a prövade glidet i upp värm 
nin gss påret. Här var som upplagt för "lila" ,
d vs noUföre. Trodde man . Veteranen Bruno
Melver ( F8) gick först ut i spåret, kl 09.32.
Men d å började vintern. Snabbt kom en
kallfront invälla nde. På mindre än timmen
sjönk kvick s ilvret ca tio grader. Snön drå
sad e ner och gjorde föret än kärvare. Helt
plötsligt hade det blivit klart "grönt"
före ... Startnumren efter kl 10.00 - med
de flesta löpare som stalltipsen pekade ut
som fav oriter - hann valla om . Där kom
t ex yngre oldboyen och fälttävlingsspecia
listen Runo Lindström (F21) följd av flyg
stabens veterankämpe Sven-Erik Sjöstedt.
En kvart efter for sade favorittipsade Per
Olof Ha ssis (F21) fram i god stil. Och med
prakti skt taget hela fältet framför sig kom/
flög F21-ässet Nore Westin ut i spåret.
Halv elva var a lla löpare ute p å banan
och den spännande "ned räk ningen" börja
de i högtalarna . Snabbt stod klart att F21

Flygvapenmästers

*

sku lle bli farligaste laget. Och när sju
kilometerskontrollens tid ropades ut för
Nare \-Vestin började man ana vart segern
skulle gå.

Resultatstege i särklass
Den finurligt komtruerade res ultatstegen 
rustmästare Bolin (F4) var pappa till den
och d en borde patenteras - började fyllas
med resultat. Tider under tim men var det
tunn s" tt med i börj a n . Men så snar t de
h ögre och snabbare startnumren började
droppa in skärptes spänningen. Startnum
mer 94 Lennart Jönsson (FI2) skrällde med
noteringen 54,09 .
Länge fick han s skylt dock inte sitta
överst, för bara fem minuter efter stod
det klart vem som skulle bli fl y gvapen
mästare pil 15 km. Nore Westin hette han.
Han flög in under målskynket på rekord
tiden 52 . 16. Nära två m inuter bättre ä n
Jönsson , In a o
en
klar
segrare.
När
så lagkamraten, yngre oldboyen Per-Olof
Hassis noterade 57,07 kunde ingen hota
F21-1aget.
Betyg om banan: knixi g men snabb.
Res ultat 15 km skidor senjorer:
l. Nore Westin, F21
2. Lennart Jönsson , F12
3. Jan Nordin, F4
4. Lennart Bjö,' ken, F21
5. Olov Bomark. FI5
6. Jan Jon ss on, F3

52,16
54,09
55,59
57.03
58.34
59.13

Yngre Oldboys:
1. Per-Olof Hassis, F21
2 . Runo Lindström, F21
3. Arne Höög, F13
4. Kjell Brännlund, F4
5. K ar l Lund, F7
6. Göran Festin, F4

57,07
58,30
1.00.06
1.00.13
1.02,05
1.03.13

Äld ..e oldboys:
l. Rune Edin, F4
2. Nils Pärson, F15
3. Sven Wik enius, F16
4. Ame Gavell, FI5
5. Bertil Frankfeldt. F7
6. Sven Bengtsson, F5

1.02.42
1.04.51
1,06,35
1.07,50
1.10.21
1.11.13

Veteraner:
l. Nils Norberg, F12

2.
3.
4.
5.

Lennart Rehdin, F4
lva,' Uvhagen, F8
Bruno Melver. F8
Per Svensson, F 21

Juniorer:
1. Jan Reinholdsson, F5
2. Anders Halldorf, F5
3. Jan Olofsson, F14

1.09 .37
1.09,52
1.12.13
1.13,30
1.13.52
1.10.55
1.13.42
1.14. 27

VINTERFÄLTTÄVLAN
• And ra dagen (25/ 2) stod vinterfälttävlan
pil programmet. Sekretessen kring tävlings
pla tse n var stenhärd . Ingen utomståe nde
fick veta var vinterfälttävlan skulle gå.
Vid lagledargenomga ngen kvällen innan
avlyssnades
uppmärksamt
väderprogno
sen frä n F4-meteorologen. Minst -20' på
morgonen f örutsp addes. Svenska Skidför
bundets papper studerades ingi't ende. Re
kommendationerna löd pa att avlysa täv
lingar vid _16 ' .
Men väderförhållande
na i övrigt spe lad e förstås också in.
När torsdagsmorgonen grydde ilade käm
pa rna förstås till termometern först av allt.
Mycket riktigt var det tjugo minus.
Men tävlingar skulle det bli, bestämde täv
lingsledningen. För man räknade kallt ( ! )
med att tempen skulle gå upp med solen.
Sol blev det också h e la dan, fast "vass".
Rykande i rad stod bussarna för att föra
ca 80 tävlande till den hemliga tävlings
p latsen. S om snar t visade sig vara S som
i Stugun. Där hade n ågra tävlat förr, fast
givetvis inte på exakt "amma plats. Ur
la stni ng vid starten , nära Mörtän . In i vär
me - och valtningstält. Inget tvivel om valla
här inte. Banan mätte 15 km. i lätt terräng

kapet i vinteridrott

*
förs löpan med rimfrost i skägget såg
manga ut som dundergudar. Löptiderna
varierad e kraftigt mellan två och tre tim
mar.
M en hur h ade det gätt med fältskjut
ningen' Och med punktorienteringen? Alla
klagade bittert på s idvinden, som särskilt
på Mörts jön gjort livet odrägligt för skyt
tarna . Sparet fick betyget kringelkrokigt
me" li stigt. Förvaltare Folke Branthei m
(F4 1 kunde som ban läggare känna sig lugn
för k ritike n .
F ra m ~t tv~ -tid en började sta lltipsade fa
voriterna pila in. Där siigs orienterar-ässet
Runo Lind st röm (F2I) löpa i" pa något
över tva timmars löptid. Men där sågs ock
så, minuterna efter, äldre oldboyen UIi
.lohansson (F41 svänga in i mål på smått
fenomenala 1.54 blankt. Med en poäng för
varj 2 m inut gav det alltså 114 poäng. Frå 
gan var främst hur fältskjutning en lyc
kats för Ulf, flotti lj polis till vard ags. Att
han klarat punktorienteringen fint kunde
man utga fran. för där har han god ru tin.

Klappjakt på sekunder
Prick 9 kast ade sig löparna u t över start
fältet: nu gällde att hinna få fin position
till spåre t i förs ta motlutet invid skidsta
dion. Som vanligt blev det en grann syn:
solen sken, snön blixtrade och vitklädda
löpare gnodd e för glatta livet sä snön yrde.
Alla hetsade aUa för att fil "köra spik"
och vinna sekunder, dyrbara sekunder. F4
lyc kades bäst - Jan Nordin gick ut hårt
och tog hem första sträckan med 36,05 . Med
45 sek till gOdo kunde F4 skicka ut andra
sträckans Rune Edin, ä ld re oldboy med
många års tä v lingsslit bakom sig. Men
F21:s and re -man Lennart Björken visade
redan vid första kontrollen vem som var
snabbast av de två .
Snabbt hämtade han
in F4- förs prånget och drog ifrån. Sträcktid
.för Björken 36.50, nära två minuter före
Edin. P å andra plats låg F21..
men då
med laget utom tävlan.
Ny växling och slutvarv. nu med de
flesta sprinteressen. Lennart Björken sände
a ll tså iväg ässet Nore Westin , segraren från
onSdagen. Och Nore gjorde förstås inget
misstag Som s lu tman , utan ökade l agets led
ning i segerv iss stil. Särklassigt bästa ti 
den på sträckan. 33.07 , gav F21 l agsegern
och mästerskapstiteln på 3x l0 km stafett.
F4 god tvåa, där slutmannen Kjell Bränn
lund noterade 37.54 och laget sJuttiden
1.52.37. Mindre än minuten före F12. lag l.
som med Jan-Erik Pettersson - Eive Fran
se n - Lennart Jönsson gjorde flnt ifrån sig .
Slutsträckans Jönsson tecknade s.ig för da
gens näst bästa sträcktid, 34.19.

Tvag, mat, resultat

Fråge- och utropstecken

S~kreteriatet

i Stuguns nybyggda skola
arbetade febrilt med a ll a beräkningar. inte
min s t för punktorienteringen. Svettiga lö
pare ilade till bastun för tvagning och så
tillbaka föl' en välbehövlig lunch.
enl programmet. Punkorientering med tio
punkter i och utom banan. Karta som van
ligt omedelbart före start.

Strikta order '" och så iväg
Skjutmomentet gällde. som alltid pa senare
år, skj utning med kpist m / 45. Målen var
fä ltskyttemäJ, med tre Skj utstationer in
lagda i skidlöpnings banan. Anta let skott
3xlO, i st~ende, liggande och knä stående.
Och regeln om att ski dorna sku lle vara
avtagna under skj utningen betonades starkt.
Laddat vapen under skidlöpningen fick gi
v e tvis inte förekomma.
Av ursprunglige" anmälda 121 till fält
tävlan åters tod ca 80. Det starka manfal 
let hade sin främsta förklaring i att vissa
förband in te kunde ställa upp, som t ex
Fl. Kylan avskräckte däremot inte många!
Kl 10 .02 satte förste man av, Gunnar
Persson (FI3). Och m ed en minuts mellan 
r um star tade
kämpalystna
skidskyttar/
orienterare i bistra -16 °. Mot en Snö
tyngd skog. där till råga på a llt snön drå 
sade ner över löparna. Vinden hade näm
ligen friskat i, kom i byiga iskalla s tötar
och ställde till med svårigheter främst vid
skjutning i sidvind. Först efter nära två
tlmmar kunde siste man ge sig i väg; d,.
hade v inden mojnat nagot.

Frostiga fartfantomer
Vinden ven viniervasst i minu s sexton 0ver
gärdena vid garden Fredrikslund, dit m å
let förlagts. Spänningen kompenserade.
Ganska prick kl 12 susade förste man, Karl
Lund (F7) - yngre oldboy me:> still going
strong - in över mållinjen. Föl' cagen fina
1.55.05 kloc kades han till , och låg med den
noteringen länge bäst till i fråga om löptid.
Frostiga löpare susade in i tät följd i ut-

Resulta tstegen fylldes snabbt med spän 
nande resultat. Summa tre man av sam
man lagt 77 som fullföljt klarade skidlöp 
ningens 15 km pa mindre än tya timmar.
Bara en braver ade bland seniorerna . Det
var Christer Jägerhem (FI6) i Uppsala .
Karl Lund (F7) i särklass bland yngre old
boys. Ulf Johansson (F4) likaså suverän
bland äldre oldboys. Punktorientel'ingen av
gjorde nu. Skyhögt bäst Ulf Johansson, med
summa 9 mm fel. Med 0,8 poäng per mm
ga v det honom rekordlåga 7,2 poäng, och
därmed var sa ken k lar. Trots nio bom
sl<ott - seri en 9-3/ 2-8, noterade Ulf 16 p.
Flygvapenmästare i fälttävlan: Ulf Jo
han"on, F4. Summa 137,2 poäng.

Skall man sätta frågetecken. och ett
slort frågeteCken , för framtiden i
fråga om flygvapenmästerskapen är
det i fråga om återväxten bland vin
teridrottarna. Den är k lart oti llfreds 
stä lland e. Nu sliter man i hög grad
pä några garvade kämpar , där som
liga var med på 40-taJet re'n .. .
Säkeri gör förbanden s idrottsledare
vad de kan. Men det räcker t yd 
ligen inte.
Som festlig slutvinjett återstod avslut
ningslunch med prisutdelning . Det blev en
sober ceremoni med C F4 överste Evert
B åge som prisutdelare. I snabb takt utde
lades hederspriser, mästerskapstecken, pla
ketter och sist men inte minst CFV:s sil
verpokal - för a lltid . F21 hade nämligen
tecknat sig för den stip ulerat antal gånger
och kunde i triumf hemföra praktpjäsen . •

SKIDSTAFETT 3X10 KM
• Efter torsdagens skid- och skyttestra
patser i kylan tycker ma:'! att vinter
idroltsentusi astema skulle ha få lt nog ...
Så var dock inte fall et ! Hela s ista dagens
förmiddag ägnades åt skidstafett 3xlO km.
Summa 17 lag stä ll de upp - plus ett utom
täv lan, från F 21. Tolv f örband represente
rades. varav syd li gaste F5 med tre ( I) lag.
M h t att den 26 var hemresed ag för de
flesta hade tävlingsledningen varit vis nog
att tidigarelägga starten till k l O~.OO. Tem
peraturen läg på beskedliga _1 5°, men
vinden ven som vanligt vasst. Så vasst t o m
att resultatstegen blåste omkull vid elva 
tiden. För publiken h ölls spänn ingen på
loppen hela tiden genom det listiga ban
arrangemanget. Mil banan h ade lagts i två
sl ingor med varv ning och växling i skid
stadion vid öSK-stugan . Klart stod dock
redan från för sta stun d , med erfarenhe
terna frän 15 km-loppet främst, att lag
uppgörelsen om mästartitein sku lle stå mel
lan hemmalage t F4 och vältränade F21.

e

FV-mästaren Nore Westin , F21 .
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'f): 'f): Flygmilitär vinterfemkamp är en relativt ung gren

't)

på flygvapnets idrottsträd. Premiären begicks för ett
år se'n på F15 i Söderhamn i samband med att flot
tiljen invigde sin egen förnämliga idrottshall. Primus
motor, då som nu, var C F15 Sven Lampell, själv
modern femkampare av klass och flygfemkampare
i vinter- och sommarsammanhang tillika. 'f): Vinter
femkampen 1970 blev en svensk-finsk uppgörelse.
Finlands flygvapen ställde då upp med sina bästa
mannar och individuellt vann inte oväntat Yrjö
Ilomäki.
'f): 'f): 'f):
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Björn Sverin, F15 -

INTERFEMKAMPEN 1971 blev,
av olika skäl, en rent nationell
uppgörelse. Ursprungligen sik
tade man på internationell fem
kamp. Tävlingarna gick samtidigt
med
flygvapenmästerskapen
i
vinteridrott i F4-regi tlden 24----27 februari.
Duellskjutning, basketboll och fäktning ut
kämpades alla på F4, simningen i öster
sunds badhus och längdlöpningen 10 km
i samband med flygvapenmästerskapet i
stafett 3xlO km. Storslalom slutligen, av
slutande skidmoment, gick i Are lördagen
den 27 februari. Och hela tiden härskade
Kung Bore med hård hand ... Men det på
verkade inte resultaten ens i skidor. Alla
kämpade tappert i kylan.
Värden F4 var ofin nog att ta hem fem
kanlpssegern denna gång, individuellt så
väl som i lag. Internationellt beprövade
flygfemkamparen Sven-Olof Karlsson, till
vardags förste fälUlygare på F4, tog hem
viktorian med en förkrossande fin serie:
2 - 3 - 2 - 2 - 1. Jämnheten gav som
synes utslaget; grenmässigt vann Sven-Olof
10 km skidlöpning. Fyra blev han i stor
slalom, avslutande gren i skidmomentet.

V

FINA FÄLTFLYGARFÄKTARE
När niomannatruppen startade femkamps
tävlingarna på F4, med duellskjutning och
basket, stod gamle femkamparen Mats
Tjärn, still going strong, som knapp men
dock vinnare i båda grenarna. Men med
fäktningen, som vanligt en segsliten en
dagsuppgörelse,
ändrades rangordningen.
Unge Lennart Pettersson, fältflygare på Fl,
registrerade sj u segrar på pisten mot sex
för Sven-Olof Karlsson. Simningen, som
är Lennart Petterssons favoritgren, blev
också en knapp men klar seger. Men även
här låg Sven-Olof Karlsson tvåa!
Men Sven-Olof tog törstås revansch i sin
favoritgren, 10 km skidor, och vann klart
på 38.30, dryga två minuter före stallbro
dern Lars Gustavsson, F4. Att storslalom i
Are se 'n skulle vinnas klart av Björn Sve
rin, F15, var givet. Han har nämligen DM
tecknet i slalom för sin hemort!

v-NAL TILL VINNARE
Vid en avslutande ceremoni i Are utdelade
överste Claes-Erik Abramson, Milo NN, den
mest åtrådda trofen i femkampssamman
hang, V-nålen, till Sven-Olof Karlsson. Att
fästas å tröjan och försvaras vid nästa
tävlingstillfälle.
Känner vi Sven-Olof Karlsson rätt kom
mer han att försvara V -nålen med fram
gång till sommaren, då man möter upp

Flygmilitär
vinterfemkamp

storslalomsegraren.

till flygvapenmästerskap på F16. Vare nog
sagt att han dagen efter slalomuppgörel
sen i Are, söndagen den 28 febr., ställde

upp i långloppet "Haido Hanssons Minne".
Sextiofem (65) km i ca 25 minus. Och
fullföljde med en hedrande placering.
•

Ola

RESULTAT:
I Förband ISkjutningi

Namn
Sven-Olof Karlsson
Lennart Pettersson
Mats Tjärn
Lars Gustavsson
Chrlster Jägerström
Sven Lampell
Björn Sverin
Christer Salsing
Kjell Fransson

Lagtävlan :

F4
Fl
F4
F4
F5
F15
F15
F15
F11

2
4
1
6
3
7
9
5
8

Basket
3
5
1
2
4
6
8
9
7

IFäktning I Simning I
2
1
6
5
4
3
8
9
7

2
1
5
4
7
3
6
9
8

Skidor
1
6
5
3
7

8
2
4
9

I

Totalt
10
17
18
20
25
27
33
36
39

1) F4 Platssiffra 28
60
2) F15

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

FV-män slet sig fram
Vasalopps-27:a, ej fy skarn
'f): Arets Vasalopp, det 43:e i ordningen, förtjänar mer än någonsin beteckningen
Fasaloppet. Det kan de 4.418 som fullföljde intyga. Nära fjärdedelen (1.369)
tvingades bryta i det urusla blöttöret, och "bara" 882 fick den åtråvärda min
nespengen. Däribland sågs nio av flygvapnets plankhasarhejare. De klarade
gränstiden 7.49,24.

• En verklig prestation gjordes av härje
dalsbördige Lennart Jönsson, flygtekniker
frän F12. Han stakade i mål i Mora som fin
27:a på tiden 5.43.55 bara ca halvtinl
man efter segraren.
Med sin 27:e placering blev 34-årige Len
nart Jönsson överlägset bäst bland de mili
tära löparna. Närmaste man, hån A4 i ös
tersund, kom först på 94:e plats.
En annan strong presta tion i si tt slag
stod utan tvekan 65-årige FV-generalen
Ingvar Berg för. Han fullföljde nämligen,
trots det tröstlösa föret. Det var hans tredje
Vasalopp. Vallningen blev största proble
met, han hade nämligen aldrig kört på
klister tidigare!
(Forts sid 22, spalt 1 längst ned)

•

Arets 27:a, Lennart Jönsson, F12.
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BRA GJORT!

*

Flygvapenm ästerskapet i ishockey blev i år en brak
seger för norrlaget F21 , Lule å, som finalvann med
hela 14-1 över F15, Söderhamn. Periodsiffrorna : 1-0,
3-1, 10-0.
Mästerskapet gjordes upp i Timråha/
len strax norr om Sundsvall den 23 februari , med bl a
ishockey-ässet " Lill-Strimma" Svedberg och gamle
landslagsspelaren Eje Lindström som sakkunniga
åskådare .

*

***

F21 ishockeyns ångvält

Räddningsa ktioner med militära helikopt
rar återf inns nästan varje dag bland tid
nin gsr ubri kerna - åt.rn in s tone pa vintern.
1970 utförde FV inte mindre än 271 fl yg 
tim föl' flygräddningsuppdrag . Oftast är
det vapnets HKP 4 (den stora tvarotoriga
Verto len) som gör sig kä nd som frälsaren
i nöden. Men när fick v i h öra något om
HKP 2 :ans bed rifter i den vägen? FV-Nytt
vill r ~ da bol för den sa ken och utnämn er
fanju nkar e Tingsen och meka niker Jardestig
till febrLIari månads " Bra gjort-män" inom
flygvapnet.
Det var d zn 26 februari och kraftig blåst
rådde kring Väner-området . Kl ockan 12.40
brö ts lunchen för en
av F6 HKP 2-besätl
ningar. Trafikledaren
( U) medde lade då att
fyra personer s iktats
drivande på e n flotte
i Lurö skärgård
Vänern .
Snabbt var HKP 2 :a:1 i luften med f j
Tingsen och mek Jardestig som besättning .
De t blä,te kraftig nord ostan, ca lB m/sek,
och darf ör tog det ca ',l -timmen för att nii
Vän ~r ns upprörda vågor . Ditkomna leddes
HKP 2 :an av F7:s tI mo t ett område nord
ost om H ökön. Snön yrde ned och gjorde
~öka ndet efter de fyra på flotten till ett
hart när omö jligt företag. Efter en tid s
irrande på mer eller mindre mätå erhölls
ögonkontakt med e tt la ~ tfartyg. Efter kon
takt med fartyget visade det sig att d ess
b esä ttning lokaliserat de nödställda, men
att assi.stans inte kunnat ges pga den grova
sjön.

F6

•

En unik bild från sista perioden i FVM-finalen ... F21 mi ssa r för en gångs skull F15
kassen . Ett mål .varannan minut var annars lulegängets melod i. - (Folo: J o hn Forsell.)

retton
lag
hade
ursprungligen
mönstrats i olika utslagsomgångar.
F21 och F IS gick alltså till final,
medan fjolårsmästaren FI6 inte kva 
lificerade sig.
M atchen k araktäriserades av j uste spel .
där emellertid FIS kondition smässigt var

T

FV-RESULTAT
FRÄN VASALOPPET:
27)

Lennart Jönsson, FI2

5.43.55

249)

Jan-E rik Pettersson, FI2

6.11.27

260)

Ante Erland sso n . FB

6.52.15

465)

Arne Hö ög, F I3

7 .15 .12

5BO)

J an Jonsson, F3

7.26.16

605)

Seve Sundkv ist. FIS

7 .2B.25

666 )

Ivar Jordahl. F6

7.34.30

66B)

Tryggve Johansson, FI3

7.34.35

B07)

P-G Persson, FI3

7.44 .07

Dessa nio fick alltså m inn espe;og. se'n följde
bl a: 911 ) Sven-Olof Kar lsson, F4 (f ö vin
nare i flygm ilitära vinterfemkampen), 1051)
Bertil Frankfeidt, F7 , 1060 ) Olof Åkerman,
Fl, 121 7 ) Georg Eli seussen , F5, 1235) Eldon
Strandberg, F21, 1333) I van Myhr, F5 , 15 11 )
Widar Crantz, FB, 1519) Hans Karlsson , F3,
152B) Svante Hä ll, F21. 1761) Artur Lan
dare , FS, 3377) Bengt Manfred Renström,
FIS, 4194) I ngvar Berg, FS.
Sammanlagt ställde ca 70-talet skidlö
pare från flygvapnet upp i årets Vasa lopp.
Detta var nagra av kämparna.
•

Ola
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klart underlägset. Särskilt i sista perioden
sken bristen på ork igenom. Värst var dock
att veter anmå lvakten Gösta Karlsso n i
elden som ishock eymiilvakt sedan 1949 
skadades så illa att han milste ersättas helt
i början av andra pet'ioden. I FIS :s la g
märktes särs kilt backen Göran Hansson
(div II-man i Storvik) och forwarden Lars
Gunnar Karibo m, som dock skadades äve n
han sedan han gjort enda målet.
I F21:s lag var konditionen förträ ff li g,
och skr idskoaknin gen även av hög k lass.
Så togs också laget ut redan i oktober.
Rekryteringen var förnäm lig: 18 vpl var
aktiva ishockeyspelare av klass. Tretton in
g ick i laget, ~å det blev kamp om platserna .
Spelarna , alla fran Norr - och Västerbotten.
var fem div II-spelare av god klass, övriga
div III utom m~ lv akterna .
Bland backarna i mästa rlaget märktes sär
skilt Kurt Nilsso n , Rönnskärs IF , tidigare
juniorlandslagsman. Bra målskytt var RuJ'lc
Larsso n , Bodens BK . I forwardskedjorna
märktes H ans Å k e Lund st röm , Medle IF,
och !(ent Andersson, Clemensnä s IF, i ena
kedjan och Åke Nygrcn, Bodens BK, och
Ove Fröjner, Kiruna AlF, i den andra . Mål
skytt nr 1 var Ake N ygre n med sex h Lll 
träffar.
Med finalen som mål hade F21-laget trä
nat flitigt: 1 \2 lim i veckan föruto m spe 
lade fem vänskapsmatcher. Problemet var
d ock att samla laget, då mänga spelare lilg
på baser på s to rt avständ från spelplatsen.
Men med den lojalitet och det intresse spe
larna visade löste s svårigheterna och ett
fint kamra tgäng skapades.
Och så lyckad es man nå må let: aU bli
flygvapenmästare i ishockey.
•

Haldo

HKP 2:an fick bäringen och hovrade in
över de nöd s tällda i gummibåten . D ii vi
sade det sig att lyftvinschen inte gick att
manövrera inurän hkp :n. Därfö r tvangs
Jardeslig att ställa sig utvändigt (i d et
isiga snöglop pet) pil flottören och börj a
vinschande t. Räddnin gsselen fångades upp
av de nödställda och en äld re man (tung
som b ly oc h nästan livlös) blev den första
att hissas upp . Det visade sig att han legat
hela 10 min i det nollgradiga vattnet innan
han kunnat hjälpas upp i gurnmiflotten .
Hans kläder hade snabbt frusit t ill ispan sar.
Då
flögs
t l/F7)
lanser

mannen behövde omedelbar vård
han omgaende (efter samråd med
till Läckö slott, där bl a två ambu 
skulle invänta .

Sedan mannen avlämnats flög HKP 2 :an
tillbaks till d e resterande tre nödställda. D å
flotten hunnit driva ett bra stycke tog det
hkp:n en s tund att återfinna den. N är
detta dock gjorts, förde Jardestig åter ned
slingan och en dam krängde på sig selen .
Just d ä upphörde vinschen att fungera
- värmereglaget hade frusit fast och styr 
systemet kärvade. Där h ängde dan)en h jälp
lös, gummibaten drev bort under henne .
Så kom en bl utlsjö och slog över henne
och hkp :n tvangs snabbt stiga . Med damen
dinglande 6 m under hkp :n flögs hon för 
siktigt till närmaste ö där hon äntligen
äter fick fast mark under fötterna. Se
dan damen läl nnat selen. landade hkp:n och
damen kunde tas ombord. Ä ven hon flögs
omgå ende tiU ambulanserna.
P å vägen dit erhölls radiokontakt med
en av marinens HKP 1 :or och den om
bads genast bege sig ti ll de övriga två
nödställda . Denna hkp s lutförde alltså rädd
ningsuppdraget.
D enna verklighetsskildring rymmer myc 
ket av spänning och d ramatik för såväl de
räddade som för de räddande . Den är där
för s tarkt motiverad att dras fram i ramp 
ljuset och är ett typexempel på rådig hand
ling vä l värd atl rubrice ras som "Bra
gjort!"
•

j-Ch/Tin

HÄNT VID FLOTTILJERNA. HÄNT VI
DUBBEL GLÄDJE
Äntligen! x'opar flygskolorna pa Brom
ma. Det här var efterlängtat. Vad d~' 
Jo, att vi hal' fått tillstånd iran chefen för
flygvapnet att skolflyga på F8, Barkarby
flygplats.
Bakgrunden till denna glädje ä,· att
flygskolorna pil Bromma nu har fatt möj
ligheter till att skolflyga pa ett effektivare
sätt än tidigare. Fiyg
intensiteten på Brom
nla är nämligen av
sådan omfattning att
flygskolorna där un
der flera år har tvin
gats öva i Eskils tuna,
Norrtälje och Vängsö .
Detta medförde långa transportflygningar
med onödiga spilltider och kostnader för
flygeleverna.
Svenska Allmänflygföreningen SPAF
- skrev därför till chefen för flygvapnet
med begäran att flygskolorn a i stockholms
ormadet skulle fil skolflyga på Barkarby.
Denna flygverk~amhet - som nu dagli
gen pC'g"r är begränsad till max fem
flygplan samtidigt och endast under dagen
mellan kl 08.00 och 21.00. Tilliimpningsföre
skrifter har utfärdats av C F8.
Trafikledningens erfarenheter med blan
dad militär och civil flygtrafik pa Barkarby
är enbart goda och civilflygarna sy nes väl
smälta in i den övriga flygtrafiken. Månne
Barkarby blir en framtida tummelplats för
flygskolorna i stockholmsområdet?'?
•

F8
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INGENJÖRSINTRESSE!
Flyg'fältsingcnjörerna inom militärområde
Ö har i\rligen 1966-1970
samla Is till
veckoslutskurser om två dagar. Ingenjörerna har kallats in
till frivillig tjänst
göring under kur
serna och deltagar
antalet
har
varit
glädjande högt, 105
-1 20 per kurs!
De
första
å ren
koncentrerades kurserna, vid sidan av all
männa orienteringar, till genomg~ngar bas
vis under ledning av resp krigsbaschef. De
tva senasIe åren - på F8/ Il och F18/ lngl
- har kurserna främst inriktats på problem
kring blockering av flygbas samt återsläl
lande av flygbas. som utsatts för bekämp
ning, i flygdugligt s kick.

••

MBO

Förra året fulliöljdes utbildningen i för
beredelser för förstöring av flygbas med
praktiska övningar och demonstrationer,
och flygfältsingenjörerna har fill! en god
belysning av denna del av sina uppgifter.
Frän 1971 kommer koncentralionen i ut
bildningen att övergå t ill huvuduppgiften,
att h å lla flygbaser med rullbanor i flyg
dugligt sk ick .
Under veckos!utskurserna har flygfälts
ingenjörsföreningen öst hållit sina ordina
rie ärsstälnmor, där föreningens verksam
het under året behandlats.
Föreningens verksamhet är en positiv
faktor av stor betydelse för att samla flyg
fältsingenjörerna kring sin viktiga Iuigs
uppgift. Militärbefälhavaren uttalade vid
stämman sitt erkännande till flygfältsingen
jörerna.
•

Rune Eriksson

SUNE ... DEN 15:E
Fredagen den 18 december dracks tradi
tionsenligt "lille-julkaffe" i stora matsalen
för flottiljens hela personal. Militärmusi
ken fra n Linköping spelade riktigt svängiga
latar. Något mer svängde det dock när "Bra
valla Super Sonic Band" rev igång. Det be
star av vp I PerOlov Berndalen
F13, vpl Ronny
Funseth F13, vpl
Thomas Wester
Iund
F13,
vpl
Hans
Svensson
Fl3 (fd) samt
vpl Kent Trygg 14 Linköping och vpl Ro
ger Backström PI Enköping .
Id"otlsliga bedrifter under 1970 belönades
med priser och medaljer av flo t tiljchefen.
överste Norberg.
"Arets B råvallaf lygare" korades ock s.~L

F13

--e

Det var femtonde gängen priset utdelades
av tidningen NT-öD, den här gången till
l:e fältflyga re Sune Malmström. - Juryns
motivering löd : "För målmedveten insats
som flygförare och instruktör med tekniskt
kunnande och taktisk effektivitet. Goll
kaml'atskap och positiv vi lja alt lösa tjän s
tens problem".
Personalvardsofficeren kap len Bo Frans
son gavs inför finalen plals för presenta
tion av underhållningsartisterna. en till
dess noga bevakad hemlighet . In p" sce
nen stormade Charlie Norman, gitarristen
Roffe Berg (Sveriges präktigaste stereo 
lugg .
eller polisonger som Charlie sa).
Lenny Norman oeh batteristen Karl-Axel
Källner. Kvinnlig fägring och välljud be
stods av Kerstin Aulen. Inga okända arlis
ter precis och som vanligt succe och
applåder.

H emberg

•

1---------------------------------------------------------------.
MÄRKESMÄN
I flygvapnet har ett nytt märke lillkommit.
nämligen Telegrafistmärket.
Det har tagit [yra Jr alt få detta märke
infört i flygvapnet. övriga försvarsgrenar
har haft lYlOtsvarande rnärke i manga är.
Underhandskon 
takter har tagits

F

med
flygstabens
signalavdelning
om
förslag
till
prisle legraferin gs 
prov för flygvap
nets
salnbands
personal.

14

Det första pristelegraferingsprovet för
f1ygvapnels sambandspersonal har nu häl
lits. Delta skedde för eleverna på sam 
bandsbefälskursens furirskola pa F14. De t
andra provet gällde elevema i radiolele
grafistkursen.

Fordringarna för märke och nledalj är
följande:
• Medalj:
125 tecken / min. medalj pluS 45:
o Gutctmärke ~
100 tecken /min. märke plus 30:
o Silvermärke·
80 tecken/min, marke
• Bronsmärke
60 tceken / min, märke
Första telegrafistmärket inom flygvapnet
och i F14:s regi gick till korpral Hans
Yngve Br oberg, underbefälskurs. samband.
Andra
telegrafistmärket
tillföll
korpral
Carl-Gunnar
Johnsson ,
underbefälskurs,
samband. Det tredje märket gick till fan
junkare Ingemar Ingenla nsson, lärare i tra
fikteknik , Flygvapnets Signalskola.
Flera andra förband har av lagt motsva
rande prov med blandat resultat. Vi fär
hoppas att märket ska ll bli populärt och fä
sambandspe"sonal
flottiljerna alt försöka
göra proven.

pr,

•

HAVERIÖVNING
STAFETTERNAS F16
För att stimulera motionsidrotten vid flot
tiljen har på initiativ av idrottsledare flyg
tekniker
Ohl
s tröm anordnats
två
stafetter.
Den ena äl' på
skidor, den and
ra i form av ter
rängs ta fett
pil
floltilj ens
ter
rängbana som är 3,1 km lång.
Tävlingarna giir som 25-mannastafett mel
lan kompanier och divisioner. Avdelningar
na vid foltliJjstaben brukar ställa upp med
eget lag. Varje man springer eller åker
skidor ett varv. Den totala banlängden för
varje lag blir 78 km.
Tävlingarna är mycket lältarrangerade,
då man i förväg kan räkna ut den preli
minära sta,'Uiden för varje man. Dessa
stafetter, som nu arrangerats två år
följd, hal' stim ulerat idrottsintresset inte
minst bland de värnp liktiga . Alla har trä
nat för att bli uttagna i resp lag och på
så sält har en slor motionsaktivitet märkts
en god tid före själva tävlingsdagen.
II

F16

Trägdrdh

Ett övningsspel om flyghaveri har genom
förts på F14. i närvaro av representanter
för de myndigheter och organisationer som
blir inblandade i händelse av ett haveri.
Avsikten var att utröna onl räddningsre
surserna var tillräckliga vid en situation
som kw\de uppstå om en kraschlandning
skedde pa fäl tet. Samordningen mellan de
olika berörda enheterna repeterades.
Deltagarna fick under spelets gång en
klar uppfattning och överblick betr rädd
ningsorganisationens sammansättning och
kapacitet . FÖl' Fl4:s del är delta av stort
i.ntresse eftersom en särski ld utbildnings
enhet för brandförsvar och räddningstjänst
småningom
förläggs
till
Halmstadssko
~~.

.

1-----------------------------------.
F2 RÖKFRITT!
Vid veckosammanträde den 28 januari tog
C F2, överstelöjtnant Arne Persson. ett
lovvärt initiatlv då han beslöt att vid F2
genomföra rökfria sammanträden.
Om sammanträden drar ut pa tiden in 
lägges kortare rast då rökarna fär chansen
att " blossa"
•
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Finurliga F1 O-män:

Nytt dataprogram,
ny förvaltningsram
gav STORA pengar
Inom försvaret förekommer en
omfattande
förslagsverksamhet.
En betydande del av den ratio
nalisering, produktutveckling och
arbetsförenkling som genomförs
tillkommer genom förslag från de
anställda. Ersättningar eller be
löningar utdelas till de förslags
ställare som kommer med kon
struktiva förslag.
"''1'

Vid
försvarets
centrala
företagsn ä mnd s
(FCFN) sammanträde den 29 januari be-

s lutade nämnden utdela ersättningar oc h
belöningar pa sammanlagt 41.250 kr . Ett
förslag ersattes med 16.000 kr. Det är det
högsta ersättningsbelopp Som hittills tltde
Jats inom försvaret för ett enskilt förslag .
De näst högsta ersättningsbeloppen var
pa 2.000 kr. Sammanlagt 2.700 kr har till
delats ingenjör Kjell Eriksson vid Skånska
flygflottiljen, FlO, i Ängelholm. Han får
2.000 kr för ett dataprogram för överföring
av program och data till höjddatamaski n .
Med detta program är det möjligt att
gö ra ny programinläsning till höjddatama
s kinen utan att störa maldatamaskin ens
bearbetningar. DessulOlll far han 700 kr för
ett försla g om dataprogram för överföring
av aulonwti s k n1 iJ ~ följnjng i radargrupp

centraler.
Sammanlagt 2.000 kr har även tillde 
lats förste va penmästare Nils JV3l'SSOn, för
valtare Harry Jönsson och förrådsförman
S lure Bengtsson , alla FlO , för deras förslag

till förvaringsr am för k-pist m/45B och
pistol m/40.
Förvaringsramarna är avsedda som in
ft:;dning i kassun 67 (förvaringsutryrrune
för vapen och ammunition) och sarn vapen
stän i vapenförrad och vapenverkstad samt
för transporter mellan dessa lokaler. Ramen
är stap lingsbar och lätt att hantera. Den är
avpassad till kassunens modul och ger över
skäd lighet och möjlighet att lätt finna e tt
bestämt vapen.
FCFN har v idare , med anledning av s itt
25 - iirsjubileum, utdelat belöningar ti ll de
förslagss tällare inom försvaret som under
al'ens lopp inkommit med minst fem be
lönade förslag. Sammanlagt har 77 perso
ner premierats. varav tv" pa F14. Förste
elmåstare Nils Kadsson var en av dem,
m e d sj u premierade förslag: han kunde
tyvä rr ej närvara da belöningen ut.delades.
Förste fl yg lekniker Birger \Vennberg, som
belönat s för fem förslag, erhöl! en lito
grafi som bevis för sina uppfinningar.
•

.'--------------------------------------------------------------------------------------------

"Arnabragden "
fin vikingadust
Del finns många sätt att ordna
samklang och god kontakt mel
lan olika befälskårer. Ett av de
effektivaste är någon form av täv
ling med åtföljande samkväm och
muntration. Då brukar det som
regel lossna ordentligt.
-{;;:
På F16 möts befälet. varje ar i en tre
kamp som kallas för "Ärnabragden". Den
är en händelse som alla ser fram mot med
stor förväntan.

Initia tivet togs ~r 1965 av överste Björn
Hedberg, som da var chef. Nuvarande C F16,
överste Gösta Non-bohm, har väl följt det
uppgjorda sp"ret.
Underbefälet svarade för priset, en för
nämlig tennkanna som kommer att vandra
~Itskilliga &1r. Det krävs nämligen tio in
teckningar för alt ta den för alltid och den
l1ar stor benä genhet att byta ägare varje '1l'
Narn..net p .~ t~ivlingen ar inspirerat av tvi]
begrepp. Ärna var den gard som fick släp
pa ti Il huvudparten av marken d ~ flottil
jen sattes upp. Sa kallas den ock~,i mest
av folk i Uppsala. Bragd för tanken till
de hf:Jrdföra vikingar som utförde sä dana i
Gamla Up sala, blott ett stenkast fran fältet.
Dage n
bragd, s om är väse ntligt ob lo
digare ä n forna tiders, gal' mellan v,il hand
plockade lag ur varje befälskategori . Som

regel är det skjutning. löpning och någon
form av bOllspel som står pil programmet.
Det händer även att man varierar med
simning eller n &got annat.
När så kämparna gjort upp under mäng
dens bifall och gny - det brukar gil åt en
efte rmiddag tar man en v älbehöv lig
paus. Da gen avslutas med gemensam mid
dag PH n :t~o n av mässarna och under
kvällen blir det mera tä v lingar, minst lika
upps kattade nu d oc k inomhus .
Man konstaterar avslutningsvis att det
a lltid blir sent och att d et "snackas" myc
ket. V id are att Albel't Engströms pastående
alt disc iplin är den känsla av olust som
underordnad erfar l överordnads närvaro
inte gä ller på "Finna F16 ". Kanske "Ärna
bragden " bidragit till en liten del i delta? I!l

Rinkan

.-----------------------------------------------------------------------------------------------

.,----- När ingenting hörs - hörs allt •• ! 
Concorde (det fransk-brittiska SST -projektet) har ett icke negligerbart antal
belackare. BI a finns det människor som inte tycker om delta överljudsflyg
plans motor- och flygbuller. Vilket inte är svårt alt förstå .
Från Storbritannien, där man sedan ca ett år tillbaka flygtestar Concorde i
överljudsfart, har följande högst iniressanta information nått FV.

Bangande

Efter Concordes senast annonserade överijudsflygning inkom från allmän
heten (boende vid Concordes flygteslKorridor utmed Skottlands, Englands och
Wales västkust) ell stort antal klagomål och ersättningskrav för bullerskadad
materiel.
Myndigheterna ställde sig dock direkl skeptiska mo: denna opinionsstorm.
TY . .. den planerade flygningen hade i sista stund måst inställas! Concorden
stod tyst och stilla i sin hangar på RAF-Fairford-testbasen .. _
Radioannonseringen om den förestående överljudstestflygningen hade inte
hunnit dementeras. Folk i lestrayonen inväntade därför spänt flygningen 
man lyssnade intensiv\. Alla bullerljud - från helt vanliga flygplan, bussar, last
trucka r och motorcyklar m m - regi strerades som bangar ... från en inbillad
Concorde. Propagandan mot all överljudsflygning nådde maximal effekt. Folk
såg om sitt hus och fann sprickor och andra "nytillkomna" skador. Ersättning
krävdes .
Eti förväntansfenomen som man i Storbritannien ansett värt att psykologiskt
studera. Befolkningstest pågår.

<>

<>

Utan alt insinuera någonting kan här enbart bekantgöras, alt liknande fall
{med påstådda bangskador frän ej gjorda överljudsflygningar) inträffat i andra
länder - ja, t o m i vårt land. Och då med FV i skottgluggen. (Alla kan fela ,
men inte alltid.)
I ett kommande FV-Nytt-nummer avser "Kontakten" att publicera en omfat
tande artikel om bangproblemet etc - med bl a rön från bangtest i Sverige. )~(

J-Ch
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bullerbas?

KONTAKT

redaktör och formgivare: iahn charleville

r~

~

"V

Haverikonferens
lygvapnets haveristatistik 1970 offentliggjordes vid en
presskonferens på flygstaben den 21 ja nuari. Till kon
ferensen hade ett ovanligt sto rt antal representanter
från press, radio och TV infunnit sig. Denna invasion
hade föranletts bl a av ett s k scoop förmedlat av "Da
gen s Eko " ett par dagar tidigare. Det handlade om motorfels
haverier med spaningsversionen av "Draken" , flygpl an 35 E.

F

• Detta motorfel har bara, upplyste bl a överste Bengt Rose
nius (inspektör för flyg ~äkerhetstjä nsten) och civing Per Oreds
son (FMV-F), uppträtt i motor RM 6 C, vilke n b l a finns i flyg
plan 35 E. Tre fall av skovelbrott med tota lhaveri som följd
har inträffat med denna flygplanversion. Anledningen till mo
torfelen har varit utmattningsbrott i vissa kompressorskovlar
(steg 6 och 7), som kan ha uppstått pga de påfrestni ngar
mot orerna ut~atts för vid flygning i hög fart på låg höjd (bl a
kraftig markturbulens).
För att komma till rätta med dessa dyrbara skovelfel har
man infört tätare översyner/kontroller av de aktuella stegen
samt förkortat deras gångtid . Dessa nödvändiga skovelbyten
medför dock en kostnad på 4-5 milj kr och ytterligare en
merkostnad på ca 1 milj kr/år i underhåll. Man räknar med
att ca 80 proc av nu reklamerade RM 6 C-motorer kommer
att förses med nya skovlar under innevarande år.
• Som möjlig åtgärd har också föreslagits att låta fram
ställa de aktuella skovlarna av titan - ett betydligt hårdare
material än det nuvarande , som ökar motståndskraften och
därmed livslängden . Men denna stora modifiering skulle
komma att belöpa sig på i runt tal 10 milj kr och något beslut
i saken finns inte i nuläget.

Lik so m under 1969 inträffade under fj ol året ett stort antal
driftstörninga r med skada pga fågelkollisioner (29 st). För
första gången också med dödlig utgång (se special-Ofyl nr
940). Trots diverse fågelhämmande försök och åtgärder på
det lokala planet (se FLYGvapen-NYTT nr 2/70, sid 24-28)
har fågelproblemet snarare accentuerats än tvärtom . Kon
frontationerna ökar och reparationskostnaderna stiger språng
vis - med 100.000 kr vart annat år sedan 1965.
Ovriga orsaker

Fågelkollisioner
Fältbeskaflenhet
Splitter, rikoschetter
Väder
FOO
övrigt
Okänd orsak

*

Totala antalet driftstörningar med skada m m åren 1966-1970

Antal skador
omkomna
"
driftstörningar med
"
omkomna
totalhavererade flygplan
" lyckade fallskärmshopp
"
" misslyckade fallskärms
hopp

II

Il
11

il

IlI)

1966

1967

1968

1969

1970

186

165

160

152
6

135

18
15

18
11

lt

5
12

1967

1968

1969

1970

18
10
2

13

19
12

29
13
2

29

3
1
3
7
Totalt:

I

27

38

47

57

ReparationSKostnader för skador på flygplan och motorer orsakade
av fågelkollisioner 1965-1970.
Kostnader

1965

34 .950 kr

1966

137.500 kr

1967

116.150 kr

1968

265.000 kr

1969

213.850 kr

1970

358.925 kr

S:a

1.126.375 kr

+

1 tothav fpl A 32

+
+
+

1 tothav fpl A 32
1 tothav fpl A 32
3 tothav fpl A 32

Men även andra fågelarter orsakar FV besvär och åderlåt
ningar, skrov- och motorskador för ca 400.000 kr ... i fjol.
För att bättre kunna kartlägga fåglarnas beteenden och flyg 
stråk, har CFV hos Kungl Maj:t tvingats begära anslag för
anlitandet aven fåg e lexpe rt - en ornitolog. ilie faciet .. ?
•
Under presskonferensen tog s även FV:s flygräddnings 
tjänst upp till behandling. Här redogörs inte för dess orga
ni sations och arbetsbelastningsproblem utan ges bara en
redovisning av fjolårets många imponerande räddningsupp
drag (som o ftast måst utföras under de mest dramatiska
och miljöovänliga situationer).

3

• De åtgärder som vidtagits för att motverka dessa haverier
är en ständigt påg ående kontroll av målsättningen och ut
bildningens svårighetsgrad. De ssuto m har skärpta bestäm
melser införts i sy fte att höja kvaliteten på de förare som får
flyga som rote- och gruppchefer under avancerade övningar.
Men detta är inte tillrä ck ligt. Vid alla förband måste man vid
varje tillfälle noggrant penetrera de mer avancerade övn ingar
na och anpassa dessa efter de just då aktuella förhållandena
- framför allt då personalens flygtrim och dagsform .

52

Det är framför allt måsfågelns ändrade levnadsvanor (den
förra sjöfågeln har pga miljöförstöringen blivit " landkrabba ")
samt existensen av svällande soptippar i närheten av FV:s
flygfält , som är ingredienserna i ett icke önskat samband. Att
få de "näringsrika" soptipparna flyttade skulle medföra ett
väsentligt minskat antal förbandstillgivna måsar.

Ar

Fjolårsstatistiken uppvisar. se även ledaren sid 3, en näs
tan lika god bild som 1969. Medan antalet driftstörningar
med sk ad or har sj unkit och antalet omkomna är det samma,
har antalet totalhavererade flygplan ökat. Av tolv totalhaveri er
har sex (tv å med flygplan 32 och fyra med flygplan 35) orsa
kats av motorstopp. Ett av dessa dessvärre med dödlig utgång
- fågelkollision, F15.
De allvarligaste haverierna (då personal omkommer) in
träffar emellertid i regel under strid smässiga och/ eller avan
cerade övningar - och då framför allt i förband .

1966

Ja hn Ch

*

Flygräddningsuppdrag 1970
Antal larm för flygräddning
Antal räddade personer

54

Antal larm för sjöräddning
Antal räddade personer

54
16

Antal utlörda ambulansflygningar
Antal flugna patienter
Antal utryckningar

17
18
78

Antal flygtimmar för flygräddningsuppdrag

270 lim 47 min
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"SYSTEM SAFETY"
•

•

visavI
inbyggd
flygsäkerhet

•

I

flygplan 37

. . "*

~~

I juli i år får F7 som första förband den
första uppsättningen AJ 37:or. En emotsedd
världspremiär. 17 Men vad vet DU om "Vig
gen"? Hur säker kommer hon att vara? -t:
"KONTAKTEN" har känt behovet av informa
tion och vänt sig till Saab-Sca nia. En plane
rad långkörare om 37:an visavi flygsäkerhet/
System Safety inleds här av provflygare ULF
FRIEBERG. Det handlar om raketstolen 7;.( 1:t

*

26

AVSNITT 1:

Raketstolen
•
I Viggen 
hur

säker är

enna art ikel har ini
tierats av FV-Nytts ar
ti kel om "System Sa
fely" i nr 5170 . For att
i nte svaret på frågan
rubriken skall b ii
alltför yll igt förutsätts viss kun
skap
om
ta n kegångarna
betr
"System Safet{' och dessutom om
grundkonstru ktionen
av
SAAB :s
raketstol. Därför först några grund 
läggande data kr ing 35- och 37
sto len samt problematik förknip
pad därmed.

D

Grundkonstruktion
Inget system är bättre än sin
grundide. I detta här fallet (av
seende utskjutbar räddningsstol) är
grund iden hämtad från en viss
överste Stapp och hans slädprov,
Han har där visat att en männi
ska som anblåses framifrån och
90 0 mot ryggraden kan tåla retar
dation pa upp emot 60--90 g, om
han är väl fastspänd och har till
räckligt starka kläder. Overste
Stapp har visat att denna princip
med öppna stolar är giltig upp
till Mach 1.7 vid markhöjd.
För att åstadkomma stabilitet på
stolen och samtidigt en hög re
tardation är det enda kända hjälp
medtet i dag att använda en stol
med stabiliseringsskärm. Maxacce
lerationen är dock mindre än
60--90 g. Vid utskjutning vid 1.100
km/tim rör det sig om ca 30--35
g . . och da bara under mycket
kort
tid.
Stabitiseringsskärmen
åstadkommer dessutom en myc
ket
kraftfull
separation mellan
förare och stol, vilket i sin tur

den?

gör det möjligt att sänka fali 
skärmsöppningstiden så lagt sorn
till 0,5 sek. Raketen behövs i
högfartsområdet
för
att astad
komma tillräcklig
kasthöjd
för
fenfrigång och
lägfartsomrädet
för att åstadkomma nödvändig
kasthöjd och för att hinna minska
stolens rotationer i trppled.
Korta tider mellan utskjutning
och bärande skärm är det samma
som goda prestanda . (Dock bara
om 'den utskjutne' och materielen
utsätts for toleranta påkän n ingar.)
Vid utsk lu tning fran ma rken mas
te remfrigöri ngstid8n vara 0,2 sek
för flygp lan 35 och 0,3 sek för
flygplan 37 . Omslagsfarten mellan
kort och lang remfrigöring har
kunnat sattas så högt som 515-
550 km/tim. Detta pga att s kärm
systemet har utmärkta utdrags- och
öppningsegenskapN v id 450 km/
tim , som blir högsta fart för fall
skärmsöppning . Oppningschocken
blir dock i detta fall upp emot
15 g, vilket man utan vidare tal.
Vid mycket låga farter, under 200
km/tim, maste fallskärmsutdragning
och fallskärmsöppni ng vara sär
skilt snabb. Della underlättas av
utdragslinan och de s k fickban
den på huvudskärmens kanter.

Lik a törlopp ?
Systemet är alltså uppbyggt så
att man vid uthopp vid höga far
ter snabbt skall retarderas ned till
låga farter, där huvudskärmen kan
tas ut. Vid låga farter skall hu
vudskärmen tas ut med mycket
små
tidsfördröjningar.
Alla
dessa egenskaper , som ovan sum
mariskt nämnts, ger tillsammans
de internationellt sett goda p re
standa
som 35- och 37-stolen
har _.
och som finns angivna i
SFI.
Systemets stabilitet och de korla
tider som är inbyggda i systemet
ger också någonting annat posi
livt . nämligen att systemet blir
väl predikterbart. Dvs v id en och
samma fart ser utskjutningsför
loppel med docka prakliskl laget
idenllskt ut vid skott efter skott .

Detta gör att systemets säkerhet är
bra och att sannolikhelen för alt
angi vna preslanda skall erhållas är
hög.* (Se FMV-F:s kommeniar ne
dan sid 28 .)
Vid separalion bromsas slolen
in relativl krafligt. När sedan hu
vudskärmen fyllts passerar stolen
huvudskärmen. Kollisionsrisk mel
lan stol och huvudskärm kan dock
lörel igga t ex vid exakt verti
kal dykning. Detta pga att sto len
alltid bromsas in relativt kraftigt
och snabbt går in i en mera ver
likal bana än vad föraren med
huvudskärmen gör . I vertikal dy k
ni ng foreligge r alltså en viss kol
lisiansrisk, men den är även
detta fall relat i vt li ten . Stolen
hinner nämligen retardera så pass
mycket (ca 70 m), att den passe
rar väl förbi den stora hu vud
skärmen .

Helst över 500 m
grundkonstruktionen ingår en
serie manuella och automatiska
reservfunktioner. Några exempel:
Komple tt dubblerat hu vkastnings
system,
dubbierai
utskjutnings
system , tre dubblerade avfyrings
pärlor på stol kanonen, reservrem
frigöringshandtag , manuelII fall
skärmsutlösningshandtag, dubble
rade blåsor i flyt väsen osv. Aven
om raketen. stabiliseringsskärmen
och omställningsmekanism (som
ställer om från kort till lång rem
frigöringstid) inte skulle fungera,
lyckas utskjutningar på höjd över
ca tOO m och med fart under 800
km /lim . Sannolikheten för att nå
gon av dessa reservfunktioner nå
gonsin skall behöva användas är
emellertid mycket liten. Detta helt
enkelt pga att funktionssäkerhe
ten hos ingående apparater är
mycket hög jämfört med antalet
utskjutningar som kan tänkas fö
rekomma. För att man manuellt
skall hinna ingripa i utskjutnings
förloppet bör utskjutningshöjden
vara över 500 m. Om man har
möjlighet att välja en utskjutnings
höjd föreligger (trots god system

funktion) därför ett definitivt skäl
att välja hö j d över 500 m.
Till stolens
grundkonstruktion
hör också förarens fixeringssys
tem . Detta kan uppdelas i ben
fixering,
bålfixering , armfixering
och
huvudfixering .
Benfixering
sker med hjälp av remmar och
vadstöd . Vadstöden är något bätt
re utförda på 37-stolen än i 35
stolen. På 35-stolen finns risk för
att skador ska ll uppstå även un
der max utprovad fart. 1.150 km /
ti m. Bålen är fi xerad av fastbind
ningsselen. Denna har internatio
nellt sett myc ket goda egenskaper
när det gäller att hå lla nere säte
och bål vid negativa lastfaktorer.
Detta ger mindre risk för rygg 
skador v id utskjutning.
Positi v axelremsindrag ni ng finns
på 37-stolen . Den är absolut nöd
vändig pga att tyngdpunklsläget
måste kontrolleras mycket noga
på denna stol. Den hade också
varit önskvärd i 35-stolen vid hög
fartsutsprång. Den armfixeringsfi
losofi, som SAAB an vänder sig av,
består i att om en katapultstol är
väl stabiliserad i tipp- och girled
kan armarna ti Ilätas svänga bakåt
oCh flöjla snett bakåt utan att
skadas. Upp lill vilken fart denna
teori håller streck är idag obe
kant, men förhoppningsvis 'Jör
den kunna fungera upp till farter
omkring 1,200 km / tim .
och kan
ske t o m däröver. - I de fall arm
skador erhållits har stolen uppen
barligen inte varit stabil i girled
och dessutom har farterna med
största sannolikhet varit för höga .

Benstödshandtag bäst
Huvudfixering finns inte på 37
stolen och veterligt finns det
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Till
stolens grundkonstru ktion
hör också stolens avfyringsanord
ning. Så vitt det är SAAB bekant,
är utskjutning shand ta g på benstö
den den typ som snabbast kan
nås. Att snabbt kunna nå utskjut
n i ngshandtagen är givetvis viktig t i
alla st ri dsfl ygp lan. Detta är fö r
fl ygp lan 35 oc h 37 särskilt v i ktig t i
en landningsp lane där e tt motor
bortfall snabb t lede r till höga
sjunkhastigheter.
De andra existerande typerna av
utskjutningshandtag kan ge ut
skj u In i ngsfördröj n i ngar.
Så l u nda
kan en dragring mellan benen
komma att bädd as in av flygklä
derna eller bli klämd bakom
spa ken. En "gardin" kan också
ge upphov till tidsfördrö Jninga r.
Den ka n vara svå r att nå med
händ erna v id höga lastfak to rer
och den kan bli k lamd mellan
huvud oc h hu v v id negativa last
faktorer.

Utprovning

~

ingen stol fab rikant som i pra kti 
ken har lycka ts fabricera någon
användbar sådan. Det är obekant
till vilken fart man kan klara sig
utan. Förhoppningsvis li gge r den
na fart öve r 1.350 km/li m. Däremot
har det befunnits va ra abso lut
nödvändigt a tt införa ett stötd äm 

*

pande nackstöd. Detta stöd är di 
mensionerat att ta hand om den
chock som uppstår när huvudet
vid höga fa rl er accelereras från ett
nedsjunke t bröslläge till dess det
träffar nackstödet. Denn a islags
hastighet ka n vara ända upp mot
10 m/sek.

Vid konstruktion av ny sto l, och
även i samband med ti II synes
re lativt enkla modifieringar, har
det visa t sig absolut nödvä ndi g t
att genomföra en ganska full stä n
dig utpr ov ningsse ri e. Det är helt
enkelt inte möj lig t att beräk nings
mässig t avgö ra hur elt utsk jut
nings fö rl opp ko mmer att ske i al la
detaljer och speciellt svårt är det
att förutse fallskarmars beteende.
Antalet skott som har skjutits in
nan raketstolarna
flygplan 35

Kommentar från Flygmaterielförvaltningen:

Artikelförfaltaren säger bl a om 35- och 37-stolarnas grund
konstruktion att " systemet blir väl predikterbart. Dvs vid en
och samma fart ser utskjutningsförloppet med docka prak
Ilskt taget identiskt ut vid skott efter skott."
Då innebörden härav kan missförstås tarvas en komplelle
ring . - Vid utprovning av räddningssystem för flygplan mås
te alltså människan av säkerhetsskäl ersättas med en docka.
Trots stora ansträngningar att göra provdockorna så männi
skolIka som möjligt och dessutom förse dem med ett flertal
mätpunkter i syfte all kartlägga kraftspelet under räddnings
förloppet , måste man konstatera att en absolut realistisk
efterbildning av de verkliga förhållandena inte är möjlig I
utprovningssammanhang.
•
Ovanstående förhållanden Inverkar givetvis på tillförtitlig
heten av den utvärdering som sker i samband med utprov
ningen. BI a därför hävdar FMV-F att gränserna för ell rädd
nlngssystems prestandaområde (t ex i fråga om fart och
höjd) är ungefärliga och I princip är räddningssannolikheten
störst i mitten av området och sjunker mot gränserna.
Man har både i Sverige och utomlands varit Inne på tan
ken att genom beräkningar söka fastställa ell visst rädd
ningssystems tillförlitlighet, då della skulle utgöra ell värde
fullt underlag för nöd Instruktioner, vidareutveckling och mo-

d ifi ering. Hillills har dock försök i della syfte Icke lyckats
beroende på dels att underlaget i sig själv varil otillförlitligt
och dels på de många svårbestämbara funktioner som på
verkar förloppet.
• I fråga om utveckling bekräftar FMV-F att räddnIngssyste
men i våra flygplan kan och succ<:!ssivt skall förbältras .
Vid val av åtgärder måste behovet analyseras bl a med hän
syn till tänkbara alternativa åtgärder som icke berör ut
skjutningsanordningar frän flygplan , men som påverkar be
hovet av alt skjuta ut sig inom vissa delar av flygenvelopen .
Vidare spelar resurserna i form av pengar, tid och tillgäng
till " know how" (som inte alltid kan köpas för pengar) en
stor roll. - Det måste t ex anses orealistiskt att i dagens
läge pumpa in pengar i forskningsprojekt, som inte under
överskådlig tid kan ge en färdigutprovad hårdvara som kan
tillgodogöras i serieuIförande med rimtig livslängd.
•
Varje systemförbällring måste också ha godtagbar veri·
fikatlon på all denna inte samtidigt ger en försämring inom
en annan, kanske viktigare, del av prestandaområdet. Sa
dana bedömanden pågär f n och FMV-F avser smäningom i
FLYGvapen-NYTT redovisa de materielförbällringar som blir
aktuella för FV:s räddningssystem.
•

.
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och 37 har kunn at anses vara OK
("gröna" ) är mycket stort. För 35
stolen rörde det sig om 85 prov
och för 37-stolen 63. Utskjutnings
proven har pågått ända till dess
att man fått repeterb arl utsk jut
n i ngsfö rl opp i nom hela fartområ·
det.
Det är vä rt all nämna att de t
bästa hjälpmedlet för att utvär
dera dessa skoll har va rit film
ning. Varje utskjutning har filmats
med 5--15 filmkameror, varvid ut
skjutningen registrerats från olika
synvinklar .
Som exempel på den fina ka
meratäckningen och den goda
upplösningen
kan
näm nas, att
de n tidsfördröjning som erh ö ll s
v id ett tidigt prov v id utdragni ng
av 35-skä rm en (och so m först an 
sägs bero på upphakning i lin 
kapen) kunde efter analys fast
ställas vara en byrålådseffekt i sta
biliseringsskärmlåsen. Detta tack
vare att man kunde se den I i Ila
5 cm långa lå ssp rinten till linka
pen på en bi Id hos en kamera
som filmat förloppet med 250 bi l
der/sek. I och med att felet var
lokaliserat kun de det sedan tätt
åtgä rd as innan skjutprove n fo rtsat
tes .
• • So m nämnts sä krävde även
den nya 37-sto len ett re lat ivt stort
antal skjutp rov. Orsaken till della
var att de små ändringa r so m
finns mellan 35- och 37-sto len
betr aerodynamik oc h mass fö rdel
ning kräver en mycke t om fatt ande
intrimning av stolens stabi l itet.

Utskjutningsprov
med 37-stol från "Lansen"
i 300 km/tim
ska System Sa/ety-programmet för
deras senaste flygplantyper finns
kontinuerl igt arbetande personal.
Den
andra
olikheten
är
att
granskningsgruppen kanske kom
mer in något senare i arbetet än
den av flygdirektör Hökborg i nr
5/70 beskrivna organisationen. På
SAAB
görs
stolens
grundkon
struktion med alla dess inbyggda
säkerhets- och reservanordningar
av konstruktionsgruppen. Gransk
ningsgruppen kommer alltså in
senare och kontrollerar att tanke
gåTlgarna varit riktiga. Gransk
n ingsgruppens
klassificeringssys
tem är dock mycket likt ameri
kanernas System Sa fet y-program
som används för F-14 och f-15.
De
granskningsresultat
som
SAAB kommer fram till kan ibland
leda till ändring av arbetsrutiner
och arbetsinstruktioner - men of
tast dock till konstruktionsänd
ringar .

.'.f.....
--"

samt även i andra avseenden. Pa
rentetiskt kan nämnas att orsa
ken till att SAAB måste göra en
ny stol för 37-an var, att man mås
te ha möjlighet till sitsomställning
under flygning för att se genom
siktlinjesindikatorn dels under
normalflygning, dels under land
ning med 15,5° anfallsvinkel.

Dessutom var nya stolen att
föredra layout-mässigt pga att 35
stolen är relativt hög. Detta blir
mer accentuerat i 37 :an. där sto
len måste vara mer upprättstående
för att medge tillräcklig fenfri
gång. Konstruktionen gav dess
utom möjlighet att införa extra
handtag för skjutning genom huv
och att allmänt modernisera kon
struktionen. Förutom flygpro
ven har ett mycket stort antal
prov ulförts med delkomponenter
i systemet. Huvkastningsmekanism
O d provades således enbart på
marken.

len till denna grupp är helt häm
tad utanför konstruktionsteamet.
Granskningsgruppen går igenom
stolkonstruktion och utprovnings
resultat ur alla tänkbara synvink
lar . Arbetssättet hos denna grupp
är mycket likvärdigt det som be
skrivs i förra FV-Nytt-artikeln om
System Safety. Det som skiljer är
dels
organisationsformen,
dels
tidpunkten när gruppens arbete
sätts
in.
SAAB:s
gransknings
grupp består av personal som nor
malt också har andra arbetsupp
gifter , medan det i det amerikan

•

• • Exempel på fel som gransk
ningsgruppen hittat kan kanske
vara av intresse. På baksidan
av 35:ans raketstoi finns ett ut
rymme där stabiliseringsskärmens
knut är instuvad. över delta ut
rymme satt från början en plåt
skiva fäst med kardborrband. Den
na anordning fungerade utmärkt i
samband med mark- och flyg
prov.
Men
granskningsgruppen
kom underfund med att om ut
skjutning skulle ske på höjd över
6.000 m, skulle tryckfallet bli så
snabbt vid huvfällning alt plåten
skulle slås lös pga volymökning
en i utrymmet. Plåten skulle där
efter krossas mellan skottet och

37-5101 klar lör
ulskjulningsprov
med docka.

System Safety
Nå, har då SAAB något säker
hetssystem liknande det ameri
kanska 'System Safety'? Ja ... och
nej. Vid sidan av den rena ut
provningen pågår under stolut
vecklingsskedet en mycket omfat
tande granskningsverksamhel. Den
na granskning utförs aven spe
ciellt organiserad grupp som be
står av haveriutredare , kontroll
ingenjörer,
utprovningsingenjörer
och serviceingenjörer.
Persona
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Utskjutningsprov
för flygplan 35 XD
(exportversionen )
från markhöjd
i fart 100 km/tim

~

stolens lidutiosare, vi lke t skulle
resultera i att tidutlösaren lörstör
des och det automatiska förloppet
stoppades, Ut ry mmet är nume ra
tätat med en tun n gummiduk 
en helt tillfredsstä l lande lösn i ng ,
Ett annat exempel. I SK 37,
där den främre föraren kan skjuta
ut både sig själ v och den bakre
föraren, kunde det i nträffa att 
när den bakre stolen (som skjuts
ut först) kommit upp en bit på ut
skjutningsrälsen och raketen av
fyras raketen s dysbleck sköts
ned i elkablaget på ett sådant sätt
att främre stolens utskjutningssys
tem kortslöts, ,varefter den främ
re föraren blev hänvisad til! ~ ..
skju ta sig igenom huven, - Den
na risk åtgärdades genom om
konstruktion avelsysteme!.

vara klart olämpligt. Om man
vänjer s ig v id att gora dett a,
kommer någon all nagon gang
istailet g reppa stolens utskj ut
ni ngshandtag, I 35 :an skall man
absolut an vända frontrutestagen för
stödgre ppet och pä 37:an finns
numer införda speciel la handtag
pa instrumentbrädan för detta än
damal.

Totalomdöme
Verksamheten vid framtagni ng av
ett ut sk futningssystem går alltsä

t

foto: biörn pettersson

ut pa all åstadkomma optima l sä
kerhet. Det fi nns därför inget från
hiH aktuell utprovn i ng sverksa mhet
som inom det utprovade fartområ
det tyder pit nagonting an nat än
att syst emet är mycket säkert. t
kombination med goda prestanda
gör detta att stoten maste anses
vara myc ket bra inom det utpro
vade fartområdet. Det finns ingen
ting som motsäger detta frän de
utskjutningar so m förekom mit 
utom med undantag av fixering
arna, d vs arm- och benfixering som
kunde va ra bättre i det allra högs
ta fartområde t.

Vid farter över 1,150 km/tim av
tar räddnings barheten pga fö rsam
rad stabilitet i tipp- och girfed
samt
församrad
fenfrigång
för
stabiliseringsskärmsystemel.
Hu r
snabbt denna minskning sker är
obeka nt. - Det är dock i nte osan
no likt att fä ltflygare Dohton 1967
sköt ut sig vid ca 1.250 km /t im ,

Vidareutveckling
Det vore mycket önskvart att v i
dareutveckta stolen så att rädd
nmgsbarhet föreligger inom flyg

Trestegskol/
Efter det att SAAB:s gransknings
grupp kollat och avsynat alla sys
tem och anförda anmärkningar
åtgärdats tar Materielverkets ege n
granskningsgrupp over och g ar
igenom sys temet ylle rligare en
gång, Denna typ av gransknings
verksam het har varit organiserad
sedan i början på 60-talet - fram
tvingad aven hårdhänt verklighet.
Sannolikheten för all ett allvar
l ig t fel skall kunna slippa genom
denna trefaldiga skärseld (som be
står av konstruktions- , utprovnings
och tva granskningsteam) är liten ,
Ett förbiseende har dock gjorts
och det hängde ihop med det
mänskliga beteendet. En vädaut
skjutning tvingade fram omfat
tande undersökn ingar. Det fram
kom då, att de flesta förarna som
sitter i ell flygplan och sträcker
sig efter något tar omed vetet stöd
grepp i fra mkanten på katapultslo
len, då de måste dra s ig lite fram
åt i kabinen, Detta måste anses
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Flygarpionjären nummer 1, sa
gans IKAROS, nyttjade minsann
inte 'System Safety' ... och så gick
det som det gick också! Solen fick
chans att smälta vaxet - med den
katastrofala följden att fjädrarna
föll av ekipaget . .. Plask!
Detta
tragiska slut på en hjältes så för
hoppningsfulla karriär i fågelele
mentet hade garanterat aldrig be
hövt inträffa... om bara System
Safety-tekniken
hade
utnyttjats
bättre. .. En typisk Kategori IV
risk. i,- Ole.
i:r {J:

r,
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Artikelförfattaren ULF FRIEBERG under
prov med centrallåssele för flygplan

3S XD.
plcnens hela fartomrade och helst
med viss marginal. Genom att
grundprincipen bakocn stolen är
väl vald sa bör det förel igga goda
mÖjligheter till förbättringar i det
högre fartområdet. För att astad
komma detta fordens förbattringar
på drivsyslemet på både kanon
och raket, så att bättre fenfrigång
erhålls. Bättre gir- och tippstabi
I ite'; behovs. Detta kan åstadkom
mas genom tirligare utskjutning av
stabil iseringsskärmen . Detta drar
i sin tur med sig att huvfällnings
sys lemet måste justeras. så att
inte kollision skall ske mellan huv
och stabiliseringsskärm. Benfi xe 
ringen beh över förbättras. Helst
bör också armfixering införas .
Viss mö jlighet föreligger också
att förbättra prestanda i det lagre
fa rtom ra det genom att göra fa ll
skärmssyslemet ytterl igare någol
snabbare. Det skulle ge ytterligare
förbättrin g under landningsplane
med höga sjunkhastigheter och i
inverterade lagen. Som bieffekt
bör man därvid också kunna nå
0/0 ("zero-zero") prestanda (= ut
skjutning frän marknivå från stil
la stående flygplan) .
Systemels egenskaper vid vat
teniandning borde också förbättras
så att förare som antingen ska
dat s eller som inte är vältränad
i vattenlandning skall ha chans
att klara sig.

• • Man kan tänka sig anting
en att införa en centrallässele som
gör det möjligt att lätt komma fri.
Ett annat alternativ är att ge föra
ren respittid innan han behöver
göra sig fri genom att införa vat
tenfickor som alltid kollapsar ka

lotten samt dessutom införa små
bläsor någonstans i skärmsystemet
som gör att skärmen inte sjunker
och drar ned och dränker föraren .
Effekten av de ändringar som
nämnls måste givetvis provas noga
vid flyg- och markprov och efter
som SAAB:s provflyg plan för ut
skjutningstest bara kan komma
upp till en fart av 1.100-1.150 km l
tim . så bör effekten av hög farts
delens ändringar provas i raket
s l äde utomlands .

U If Frieberg

*
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För fattaren, nuvarande
kaptenen
FV :s reserv och
provflygaren vid SAAB-SeAN lA

ULF FRIEBERG. kom till SAAB
1956 som löjtnant influgen på
J 29

"Tunnan".

Han

har

på

SAAB varit med om slutu tpr ov
ningen

av

flygplan
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"Lan

sen",
elektron i kutprovni ngen
av flygplan 35 F "Draken" sam t
varit
projektprovflygare
betr
elektroniksystemet på flygplan
AJ 37 "Viggen". Men det är
som tillika expert på bl a Vig
gens raketstoisystem som han
har pa "Kontaktens" begäran
framtrader.
Friebergs in
tresse och kunskaper på detta
område går ti l lbaka på egna
och andra kamraters s kiftande
erfarenheter efter nödtvungna
utsprång. Att söka nå fram till
optimal säkerhet med 35 :ans
och 37 :ans raketstolar har där
för varit den allt överskug
gande ledstjärnan i Friebergs
arbete de sennste åren .
En
mi ns t sagt tilltrass l ad situation
gav förv isso in c itamen l e t till
den na hans må lmed ve tna ar
betssatsning.
1959 tva ngs
nämligen Frieberg brådstörtat
lämna sitt flygplan (32 B) på ca
7.000 m höjd. Flygplanet hade
råkat ut för roderläsning un

*

*

*

der max-rollulprovning. Frie
berg tvangs skjuta ut sig efter
det att huven exploderat, som
följd av den snedanblåsning
som erhölls vid den kraftiga
girrollkopplingen
som
max
rollen innebar. Efter utsprång
et (som troligen skedde med
negativ belastning och som
skadade ryggen) kom Frieberg
in i ryggspinn med huvudet i
mitten och fötterna gående i
yttervarv. Rolationen va r ca
ett varv/sek. Ett antal trasor
syntes hänga och s läpa runt
Frieberg . Det v isade sig va ra
den sönderrivna livbåtspacken.
Så småningom kom Frieberg
ul ur spinnen med h j a lp av i
instruktionerna rekommenderad
leknik , va refter s kärmen utlös
tes på ca 4.000 m .
Pga del
dä också rådande ovädret blev
Frieberg
snabbt illamäende,
innan han så småningom kör
de fötlerna i en grantopp och
åkte ru tsc h bana nedför med hu·
vudet före . Fallet bromsades
dock upp pga att skärmen
fastnad e .
i ett annat träd.
Odet var dock Frieberg nådig
i sisla sekunden av den gan
ska
misslyckade nedfärden.
Frieberg kom att vändas rätt
precis ovanför den klippblock

*

bemängda marken .

***
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" System Safety" ... igen! Den tredje artikeln i följd om samma
problem-teknik. Det måste vara något alldeles speciellt med denna
systemsäkerhetsteknik eftersom "KONTAKTEN" har råd att slösa
intresse så ofta och så mycket härpå. - "Vi" tror det - andra vet det!
I USA t ex.
Som en liten jämförelse till serien om 37:an och
flygsäkerheten tas här upp till kortfattad granskning det nya ame
rikanska jaktflygplanet F-15 och dess tillblivelse.
Materialet är
hämtat från amerikanska flygsäkerhetskällor och har bearbetats
av stabsredaktör JAHN CHARLEVILLE.

*

*
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USAF:s nya lultherravälde-interceptor, F-15 ... enl tecknarens vision.

bättre än motståndarens! (För
dessa laddade påståenden svarar
major Robert M Green, USA F
Directorate of Aerospace Safety. )
Nå, kommer man då i USA att
kunna ta fram ett sådant flygplan?
Vad har man för nyheter att pre
sentera som bryter denna för USAF
så onda cirke l? Hur har teknikerna
tänkt sig lösa problemet?

Lätt & okomplicerad
Efter många år av inten siva stll
dler tror man sig ha nått fram
till en lösning på "air-superiority
problemet" enl fÖljande. Det pri
mära har konstruktionsmässigt va
rit att nedbringa flygplanets vikt ,
alt rala all alltför avancerad in
strumentering
och
elektroniska
system. M a o låg vikt och för
enklade system har varit F-15
projektets ledstjärna.
Men dessa härigenom erhållna
goda prestanda är bara goda om
tillförl it ligheten är optimal. Där
för har ett nytt sätt att kontrol
lera och behärska tillförlitlighedecember 1969 tilldelades
McDonnel1 Douglas Aircraft
Co huvud kontraktet för US
Air Force 's nya jaktflygplan
F-15. Som motorleverantör
till det två-motoriga flygpla
net utsågs Pratt & Whitney. F-15
kommer att bli USAF :s första nya
jaktflygplan sedan F·4 " Phantom"
introducerades och tillika det för
sta flygp lan på ca 20 år som
konstruerats speciellt för absolut
luftherravälde ("air superiority").

I

USAF i underläge
T idigare amerikanska flygplan har
nog äg t goda prestanda, men de

ten hos F-1 5:s skrov, elektronik
och vapensystem måst införas. För
alt således kunna utvärdera funk
tionerna hos flygplanets total sys 
tem har man måst introducera nya
system- och kostnadseffektivitets
procedurer. "System Safety"-filo
sofin utgör en del därav.
Det amerikanska försvarsdepar
tementet (+ USAF) har av Mc
Donnell Douglas och Pratt &
Whitney krävt att erfarenheterna
från tidigare flygplanlyper i ha
verisammanhang (av vad s lag vara
må) datamässigt skulle analyseras
och penetreras, så att liknande
fel redan på ko nstruktionsstadiei
skulle kunna elimineras. Att på
detta sätt förebygga " alla tänk
bara " haveriorsaker krävde hjälp
av " System Safety Engineering" .

Riskförteckning
Grundfilosofin i sys temsäkerhets
arbetet baserar sig på antagandet ,
att förr eller senare kommer all
tid någon del i flygpl anet att gå
sönder, att underhållspersonalen ~

har också bevisligen varit behäf
tade med ibland ödesdigra bris
ter. Det har varit avsak naden av
ett högt driftkratt/viktförhållande
och därmed samma nhängande go
da svä ngprestanda etc som lett
till att ame rikanska ffygp lan fått
lämna lufth erraväldet (i
alltför
sto r grad i alla fall ) till sådana
välkända fly gp lantyper som MIG 17
och 21. Luftstriderna över Korea
och Vietnam bl a vet berätta där
om. Med F-15 avses denna
black om foten vara undanröjd
långt in på 1980-talel. För första
gången på mycket länge kommer
amerikanska piloter att (vi d ev
behov) kunna gå i strid med ett
flygplan som svänger och skjuter
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kan slarva md montering eller re
paration, att flygföraren kommer
att bega misstag etc. En system 
säkerhets ingenjör
maste
därför
a l ltid fråga sig' " Vad hände r om
det e l le r det fe let inträlfar ?" Re
s u ltat e t b lir en ri sk fö rteckning som
uppdelas i li era fö ljd kategorier.
Den risktyp som kan re su lte ra i
fö rl ust av hela flygp lanet oc h/ eller
besättningen benämns Kategori IV
risk. RIsktyper som skulle kunna
o rsaka fö rlust av flygplan och / eller
besättning - om inte snabb mot
åtgärd vidtas kallas Kategori
III-risk. (Se utförligare beskrivning
i FV-Nyttl"Kontakten" nr 5/70, sid
32-37).
Kategori 111- och IV-risker eli
mineras

genom

modifieringar,
verse

omkonstruktioner/

installation

varningsanordningar

av

di

o

a) Om styrspaken låses (t ex
pga glömda e ller tappade
föremal , s k FOD) skall be
gränsad styrning i tippled
ändå
kunna utfö ra s med
hjälp av stab ili sato rn , som
ingår i "a ll-fl y ing-tail " -s ys 
temet
Systemet
utnyttjar
ren t elektrisk överfö r ing av
styrsigna ler från spakhand 
tag till stabilisatordomk raft.
b) Om ett skevrode r blockeras,
kan det andra användas för
styrning genom att det fri
kopplas,
vilket
möjliggörs
genom all en säkerhetsfjä
der utlöses medelst en krut
patron .

sIa möjliga utsträckning dr a
gits genom bränsletankarna.
"

o

Primärkylaren för kylning av
flygplanets o ljor har placerats
sa nära kompressorluftavtapp
ningen som möjl i gt . Kylluften i
kylaren skall efter att ha fyllt
sin kyluppgift ha en tempe
ratur som ligger under själv
antändningsnivån hos Oljor.
För att minska riskern a för
brand i motorrummet har de
flesta apparater och ledning
ar placerats utanfor motorrum
met.

Orimliga krav
Bränslseystemet i F-IS sköter
sig självt, inga speciel la åt
gärder krävs av föraren
utom i ett avseende: föraren
måste styra inkopplingen och
tömningsföljden av fälltankar
na.
Bränsleledningarna har i stör-

Om le l/ avbrott uppstär i de me
kan iska öve rforingarna i styr
systemet (t ex pga stridsska
dor) skall rod ren inta neutral
läge och inte styras ut t i ll
fulla utslag.

•
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E)

och/

eller nya föreskrifter i Ilyghand
böckerna (. .. jfr våra SFI m m).
Vilka risker har man då kunnat
eimlinera bet r F-IS? Låt oss stu
dera några exempel på s k bort
konstruerade risker.

o

e

T v ses en rote F-IS - vars tikhet med den
ryska Mig-23:an (ovan) Inte är att ta miste på.
Två konkurrenter om luftherraväldet.

Upp och ner ... Bilderna här visar start och "landning" med
US Navy's nya "swing-wing"-jaktflygplan F-14 A "Torneat" vid
den andra provflygningen den 30 december i konstruktionsfir
man Grummans regi. Flygningen startade från Calverton och
varade i ca 20 min. Ett troligt hydraulIei under inflygningen
resulIerade dock i nödtvunget nödutsprång av besättningen på
200 fl höjd och elt totalhaveri av denna första prototyp. Nedan
I h ses förste piloten Robert Smyth sittande i sin Martin Baker
stol (den nedersta svarta fläcken), medan andrepiloten William
Miller redan separerat från sin.

Pa F- IS ställs hittills oanade krav .
Redan i kontraktet kräver be
stäl l a ren USAF av levera ntörerna
McDonnell Douglas/Prall & Whit
ney all varje serieexemplar skall
gä hell klanderfrill de första 5.000
fl ygt immarna
alllsä inte ell
enda (va rken " major " eller "mi-

nor") haveri tillåts inträffa. Dess
utom har man krävt en betydligt
minskad haverifrekvens. Från nu
varande B haverierl100.000 flygtim
till hälften
eller B haverier/
200.000 flygtim l McDonell Douglas
har accepterat villkoren, man litar
helt på "System Safety Enginee
"ng
En spännande framtid
väntar.

• • Även US Navy's nya "Swing
wing"-skapelse,
F-14
"Tomcat"
(som byggs av Grumman), har av
regeringen också tvingats under
kastats systemsäkerhe tsmetodiken.
Men det fatala inträffade all v id ell
av de första fl ygp rove n i december
i fjol totalhavererade den forsta
prototypen. Della tragiska faktum
jävar kanske pertek the ten i Sys
tem Safety -p rogrammet och kan
tillika anses som ett dåligt omen.
Men ännu återstår att bedöma de
första ser ieproducerade förbands
exemplarens
initialskedesresullat.
II is a long way to Tip a
Rary...

*

Våra nya flygsäkerhetsofficerare

Vid besöket på Saab-Scania gav" naturligtvis tillfälle till diskussion om och kring "Vig
gen". En tjusig gruppbild hörde som vanligt till anrällningen. Från vänster ses: Kn Hörberg
FS , ing M e bius Saab , mj Henriksson E1 , kn Ollosson F11 , kn Akerberg HkpS, provflygare
m m Oahlström Saab, kn Alm en ArtflygS , kn Hallgren F7, kn Bladh F18, övl Jagaeus Milo
ON , kn Sjöholm F12, kn Bolander F8 , kn NäselI F1 , kn Rönnberg F13 , kn Jansson 2. Hkpdlv ,
kn Berglund F21 , kn Tjärn F4, kn Wisbrant F6 och 1\ Persson F16.

redje kullen flygsäkerhetsofli
cerare (FSO) utexaminerades
i början av februari . Efter tre
veckors duvning på fl ygstaben har
lI ygsäkerheten begåvats med yt
terligare 14 regiona l a l änkar. Det
är FSO :ns uppgift att under sin
förbandschef leda fl ygsäkerhets
arbetet och handlägga härtill hö
rande ärenden.
Det finns anledning att peka på

nägra av FSO :ns uppgifter i öv
rigt :
~

Han skall följa upp sitt för
bands flygsäkerhetsläge och
vid behov föreslå fly gsä ker
hets främjande åtgärder.

~

Han skall utarbeta förslag till
anvisningar och planer för ut
bi Idning i flygsäkerhetsfrågor
samt leda denna utbildnings-

verksamhet enl flygchefens di
rektiv .
~

Han skall ingå som ledamot i
haveri nämnd eller tjänstgöra
som haveri utredare enl flottilj
chefens direktiv.

~

Han ska ll utarbeta förslag ti II
flyg säkerhet supplysning (!!I)

Efter djup l odningar i bl a psykologi,
flygmedicin,
statistik,

aerodynami k, flygplantaktik , mate
rialoch
jetmotoriära ,
väder
Iära, trafikledningstjänst och så
natu rl igtvis
flygsäkerhetstjänst
samt berikande studiebesök vid
eVM, Fe , Saab-Scania och Volvo
Flygmotor for de 14 med öppnade
ögon tillbaka till resp förband .
I kurstyg l arna hö ll öv l Sture
Jagaeus (e Flygsäk , Milo ON) . •

J-Ch

vxn though our typxwritxr is an old modxl it works quitx
wxll xxcxpt for onx of th ~ kxys. It is trux th at th x rx a rx
fortyfivx kxys that function wxll xnough, bu t just onx kxy not
working makxs all thx diffxrxncx,
Somxtimxs it sxxms our sxrvicing txams arx rathxr likx thi s
typxwritxr - not all thx kxy pxoplx arx working propxrly.
• Yo u may say to you rsxIf, " WxII , I am only onx pxrson , I
won 't makx or brxak it" , but it doxs makx a diffxrxncx
bxcausx a txam rxquirxs thx participation of xvxry pxrson
to bx xffxctivx .
So th x nxxt tim x you think you arx on ly on x pxrson and
that you r xffo rt s arx not nxxdxd , rxmxmbxr our typxwritxr. •
SAF, Flight Safety Division/ Fh 4

Hälsningar
från en
guldkantad
polare.
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