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En avvikande mening I
mars i år framlade ÖB den första perspektiv
planen . I den presenterades ett antal " ide
skisser " till försvarets utveckling under en
1S-årsperiod. Efter en hektisk arbetsperiod
presenterade ÖB i september de första program 
planerna.

I

sakad att i militärledning anmäla avvikande me
ning .
Jaktförsvarets uppgifter och de egenskaper
som fordras för att lösa dessa under 80-talet har
ingående belysts och belagts. JA 37 har befun
nits vara väl balanserad mot uppgiften . JA 37 är
dessutom den ojämförligt billigaste lösningen för
En programplan skall uttrycka ett konkret hand
jaktförsvarets materielomsättning . ÖB:s förslag i
lingsprogram för de närmaste fem åren. Hand
de lägre ramarna innebär att vi för lorar möjlig
lingsprogrammet skall möjliggöra för försvaret att
heten till inhemsk typutveckling och blir hänvi
lösa sina uppgifter och dessutom tillgodose den
sade till att tillgodose vårt framtida flygplanbehov
handlingsfrihet som fordras för att perspektivpla
genom licenstillverkning eller direktköp av de
nens skilda mål i rimlig utsträckning skall kunna
typer som utländska leverantörer kan och vill
nås.
sälja .
• • För programplanearbetet har statsmakterna
• ~ En lyckad försvarspolitik i detta land har
angivit fyra alternativa kostnadsramar. Man har
medfört
att v i med hjälp aven högtstå ende
vi dare angivit nya regler betr kompensation för
svensk
industri
kunnat bygga upp ett flygvapen
inträffade prisstegringar som innebär att tillde
som
åtnjuter
stor
och ofta omvittnad respekt i
lade penningmedel kommer att få en successivt
vår
omvärld
.
Man
har
uppfattat detta som en na
sjunkande köpkraft . ÖB har konstaterat att alla
manifestat
ion
aven
liten stat som vill visa
turlig
de givna kostnadsramarna är lägre än som er
en fast vilja och förmåga till alliansfrihet i fred
fordras för att bibehålla försvaret vid nuvarande
och neutralitet i krig .
nivå. Ramarna kallas minskningsnivåer. ÖB har
Om statsmakterna mot förmodan skulle välja
därför redovisat en programplan även för en hög
en
handlingslinje som gör oss oförmögna att
re nivå, den s k bibeMl/andenivlm .
utveckla flygplan inom landet, måste vi röja nya
Direktiven har medfört att programplanerna
vägar för flygvapnets framtid . De alternativa vä
delvis har hamnat utanför perspektivplanens ram .
gar som hittills översiktligt utretts har icke varit
Detta har försvårat arbetet. Programplanerna in
framkomliga . De är orimligt kostsamma och yt
nehåller därför ställningstaganden med långsik
terligt osäkra . Vår framtidsplanering skulle kom
tiga konsekvenser som icke behandlats i perspek
ma att för lång tid framåt vila på en ytterligt
t ivplanen.
vacklande grund .
.. • Jaktförsvarets materielanskaffning har varit
Vad som däremot är säkert är att ett avbry
en dominerande faktor i de avvägningar mellan
tande av JA 37-utvecklingen äventyrar våra möj 
krigsmaktens olika funktioner som föregått ÖB:s
ligheter att fullfölja de uppgifter vi ålagts, att
rörslag . Förslagen innebär att endast bibehållan
omvär ldens förtroende för vårt försvar kommer
denivån möjliggör att JA 37 utvecklas med den
att rubbas och att ver kningarna för vår industri
kvalitet och vid den tidpunkt som man anser erfor
blir raserande.
der lig . I den högsta av minsknings;livåerna kom
•
•
Chefen för flygvapnet kan inte uppfatta
mer jaktförbandens antal att minska på sikt. Tro
ett förslag med så långtgående konsekvense r
ligen måste också kvalitetsambitionen något re
som en lösning . Det är ett exempel som be lyser
duceras. I de lägre anvisade ramarna har ÖB fun
styrkan i de handlingslinjer vi valt och svaghe
nit, att stora kostnadsreducerande ingrepp är
terna som följer av att fr ångå dessa . Det finns
nödvändiga . ÖB antyder några möjligheter härtill
all anledning för oss att tro , att statsmakterna
- men har valt föreslå att JA 37 icke utvecklas.
kommer till samma uppfattning och även för
framtiden ger flygvapnet en fram skjuten posi
ÖB :s val berör väsentliga livsnerver för flygvap
net. Chefen för flygvapnet har därför sett sig nöd
tion i vårt totalförsvar.

*

3

av FFSU-flygförare och njal an so m ev
kan krävas av flygsäkerh e tss käl.
Om bara en njal dispo ne ras, blir det
bättre övning;\lt !Jyte för denne om h an in
te beordr ar exak t malkurs ulan endast
"huvudkurs" son1 förarEn kan avvika
n ilgot fr it:1 och ända hälla övningsomra
d l ' ~ lca 15-20' avvi k d'" ä r oftast möjlig).

Fler
tillämpade moment
ökar
effektiviteten
för
GFSU-eleven

FÖRDRÖJD START

**

FLYGvapen-NYTT skulle egentligen här även denna
gång - i likhet med de senaste sex numren - ha in
letts med en presentation av ett förband. Men pga om
ständigheter över vilka redaktionen inte råder, har
denna temaserie temporärt fått avbrytas. I julnumret,
nr 5/ 71, återkommer dock denna uppskattade presen
tation - och då med Luleå/Kallax-flottiljen F21 i hu
vudrollen .
l ersättning för den felande länken har
dock C F13, överste CARL NORBERG, ställt ett eget
opus till förfogande. Han föreslår häri våra övriga för
band bl a ett ökat antal tillämpade moment under
GFSU-passen, vilket inte bara ger en effektivitets ök
ning utan också skänker behövlig omväxling och där

*

***

med ökad stimulans.

Betr malets frihet att manövrera kan det
vara lampligt att divisi o n schefen faststäl 
ler delta periodvis som stae nde order.
Detta mins kar belastningen j den löpande
planeringen och vid ordergivnin gar. Del
vore ocksa värdefullt om stril mer aktivt
än hittills ville påverka övningru'na genom
att t ex föl' en viss perio d begära viss in
riktning av de tillämpade momenten.
FFSU-f(ygfö raren (enskild e ller rote)
startar med viss fördröjning och led s av
rrjal till tak tis kt lämpligt utgångsläge och
anfall. Man bör i förväg bestämma hur
langt d enna tillämpade kontakt skall full
fÖljas . Speciellt om målet har kvalificerade
mEdd ata och stor manöveririhel kan kon
t~kten annars ta för sto r del av passet i
ansprak.
Efter bekämpning (e ller i vissa fall tidi
gare e nl ovan) börjar FFSU-flygföraren
snarast målgäng och GFSU-övn ingen ge
nomförs. Om denna skall ske i rote utförs
"ornorganis ationen" ~ <l att eleven följer
den ene av FFSU.

NACKDELAR .. .
Nackdelen med metoden är givetvis att
GFSU-övningen kortas något. Erfarenhets
mässigt dock inte mer än max ca 20 p roc
om övningen är rätt upplagd. Det kan
rnöjligen också vara sv€trt att få radarjakt
ledarens kvalHet lämpligt anpassad, efter
som även enklare övningar far in ett svå 
rar e moment.
Detta bedöms dock som regel överkom 
ligt och avsikten är just att ge bl a stril
persona len mer tillämpad träning, där man
verkligen får pröva sin förmaga .

. . . OCH FÖRDELAR
Fördelarna är stora och upp väge r utan
tvekan nackdelarna . Utbytet för FFSU-fö
raren. radarjaktledaren samt övrig berörd
strilpersonal ökar avsevärt. Vi har även
kunnat konstate ra alt GFSU-eleverna lärt
sig en hel del pa ~ t I. u ppträda som mål
under dessa former.

örutsättning är all en GFSU-elev
ska ll ha kontaktövning (enskilt eller
som tvila) med FFSU-flygförare som
mal. Elevens utbildnings låge är S~l 
dant att han mht råd ande väder m m
kan utgöra tillämpat mill under ett öv 
ningsmoment. Detta är utan tvekan tillämp
ba rt redan under GFSU :s tidigare skeden .
SIriibestäl lningen anger under "övrigt"
att första kontakten skall ske tillampat
(preciseras i erforderlig grad ).

F

CI SI Sil här gilr det till. Eleven st artar en
sk ilt och leds till lämp l igt utgängsläge för
en tillämpad kontakt. Bästa övnin gulby tet
får man om må let leds aven separat ra

darjaklledare l njal), men delta ä r givet
vi~

inte nödvandig1.

Fran utgJ n g,läget flyger eleven en mä l
bana med far t , h Öjd, ev höjd- och kurs
ändringar samt undanmanö vn~r enl giv
na order - v ilk a inte bör va ra mer kända
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Variationer på temat finns natur
ligtvis. Det ka n t ex ibland passa
bättre att utföra det tillämpade mo
mentet sedan GFSU-eleven natt ett
visst antal lyc kade anfall. Detta kan
v ara speciellt lämpligt vid övning
som bara medger e tt fåtal kontak
ter och där man vill sä kerställa att
GFSU-eleven verkligen när övnings
ändamiilet.

EFFEKTIVITETSÖKNING
Självfallet pas sar inte metoden i alla sam
m"nh"ng. Men om alla strävar efter att a n 
vända den när den gär att till ämp a ~i r my c 
ket vunnet. Om e n divi sion t ex genomför
60-90 GFSU-pass på en vecka och 50 proc
av de ssa innehilliet' ett tillämp at mo
ment, torde della rnedföra en avsev ärd [ör
b,i tt ri n g mot nuläge t. Om man ser det hela
fr im " FPE-synpunkt " kan metoden anses
inn ebära eHekt ivite tsöknin g i flera av
seende n. Dessutom blir dessa pass me ra
omvä xlande och sti mulerande för alla 
•
v ilket inte är nägon dålig b iprodukt.

No

D

et är också glädjande att det
av skolöverstyrelsen utgivits ett
elevhäfte om totaUörsvaret med
tillhörande lärarhäfte. Mening
en är att man för lolalJörsvaret
skall använda 5 tim på värter

i:J: i:J:

Med all rätt är totalförsvaret
en av de funktioner som skall
tas med när man i skolan stu
derar samhällsfrågor. Gällande
läroplan för grundskolan in
rymmer också "viktiga sam
hällsfrågor, bl a rörande tra
fiken, miljövården, totalförsva
ret och bruket av tobak, alko
hol och narkotika". Storheter
na är väsensskilda, men total
försvarets
talesmän
noterar
tacksamt att totalförsvaret kom
mit med.
'/:( i:J: 1;(

lninen i årskurs 8.

Lärarhäftet anger följande mål för un
dervisningen:
att belysa den aktuella världspolitiska
::;iluationen och motiven till den svenska
säkerhetspolitiken. neutraliteten och to
talförsvaret;
• att ge en allsidig information om det
svenska totaJ.försvaret, dess uppbyggnad,
organisation och uppgifter;
• att härigenom fä eleverna att se total
försvaret som en samhällsfunktion i ett
större samlnanhang;
• att klargöra de uppgifter som den en
skilde medborgaren har inom totalför
svaret. ba d e under fred och i krig;
• att g " upplysning om vapenvägran och
~

värnpliktsvägran.

För att nå detta mål filr eleverna stu
dera de politiska grupperingarna i Europa,
supermakternas globala intressen, studera
konflikter i världen efter 1945, se på makt
balansen i Europa. fundera på tänkbara
hot mot Sverige och hur vi avvärjer dem.
Vidare studerar man totalförsvarets orga
nisation, gill' igenom de säkerhetspolitiska
mäl som riksdagen beslutat. studerar för
svarskostnaderna totalt och i procent av
driftbudgeten. Det betonas att det är vik
tigt att klargöra den enskildes uppgifter
unde,' beredskapstillsti1nd och krig. Elever
na skall kanna till vad värnplikt och civil
försvarsplikt innebar. Vapen- och värn
pliktsvägran skall behandlas allsidigt. Skol
överstyrelsen framhåller att det angivna
källmaterialet varierar från officiellt tryck
till propagandatidskrifter och att det är
viktIgt att eleverna fär lära sig kritiskt
läsa och granska också si:ldana texter.

ETT PAR ANMÄRKNINGAR
I stort sett lämnar häftena ett objektivt
och värdefullt underlag för elevernas stu
dier, och det är alt hälsa med tillfredsstäl
lelse att dessa häften eller åtskilliga föds
lovandor nu kommit fram. Pa några punk
ter finns det dock an ledning att göra ett
par kommentarer.
Man föreslår sju olika grupparbeten,
nämligen om det militära försvaret, civil
försvaret, det ekonomiska försvaret, det
p.sykologiska försvaret, försvarsviljan, in
nebörden av vapen- och värnpliktsvägran
samt om fredsforSkning. Det är i det här
~-ammanhanget som individen kommer bort
en smula. Det enda utrymme som enl häf
tena ges för en pe rsonlig aktivitet utanför
myndigheternas Mägganden är vapen- och
värnpliktsvägran. Det är alldeles riktigt, alt
man i skolorna tar upp också vapen- och
värnpliktsvägran. som är ett betydelsefullt
inslag i dagens mönster. Man har dock inte
hunnit få med som tips bl a den senaste
tendensen, nämligen att det är bättre att
göra värnplikt för alt lära sig hantera
vapen mot samhället, nota bene - än att
vägra värnplikt. Inte heller b2rörs de sa
botageförsök som en del av dem (vilka är
intresserade av värnpliktsvägran) söker
sätta i stand mot försvaret Att dessa syn
punkter inte kommit med kan vara för
staeligt.
~ •
Däremot maste det betecknas som en
allvarlig brist, atl man inte någonstans i
dessa häften berör den omfatt ande per
sonliga insats inom totalförsvarets ram,
som utförs av frivilligorganisationernas
folk. Alt det finns bortemot l milj männi-

Totalförsvaret
•
I skolor
och undervisning

skor i det häl' landet, som på ett eller
annat sätt stöder totaUörsvaret - t ex ge
nom medlemskap i Röda Korset eller i en
skytteförening, som lotta- eller bilkårist,
som Blå stjärna inom jordbruket eller ge
nom deltagande i frivillig befälsutbildning
(FBU) är något som inte alls berörs.
Värnpliktsvägran är en företeelse som mås
te beaktas, men man fär en skev bild när
den, som nu skelt, blir det enda uttrycket
för ett enskilt engagemang i totaJ.försvars
frägan. - Vi, som arbetar inom frivillig
rörelsen och som ser s1't många exempel på
en uppoffrande satsning av tid och krafter
till totalförsvarets fromma. har på den här
punkten anledning att säga ifrån.

KOMPLETTERING BEFOGAD
Den svenska frivilligrörelsen har en om
fattning, som i sin bredd och i sitt enga
gemang tvärs genom folket är ganska unik.
Frivilligorganisa tionernas
samarbetskom
mitte - FOS som tagit del av dessa häften,
avser att som en komplettering till häftena
om totaJ.försvaret berätta för lärarnas om
den svenska frivilligrörelsen.
Även på några andra punkter kan kom
mentarer göras. I anvisningarna för grupp
arbetet om det militära försvaret sägs att
tre elever vardera skall studera armen,
marinen och flygvapnet: uppgifter och
organisation. Man märker här en kvar
dröjande effekt från de gamla försvars
grensdebatterna. I själva verket innebär
ju den nya regionalindelningen ett inte
grerat militärförsvar. Den tanken bör inte
komma bort.
•
• I fråga om försvarskostnaderna an
ger diagranunen det n1ilitära försvaret:
"det är dessa kostnader som väger tyngst".

Det påpekas emellertid att det härjämte
finns kostnader för civilförsvaret, det eko
nomiska försvaret och det psykologiska
försvaret. När det gäller försvarsutgifter
på totalbudgeten visas ett diagram med
staplar lör kostnaderna under alla huvud
titlar. Försvarsdepartementets stapel har
här angivits med en särskild färg och i
anvisningarna sägs att lärarna skall låta
eleverna frift fundera kring det menings
fulla eller tveksamma i försvarets andel
i helheten. Men även i det sammanhangt
halkar man lätt in pä fel spär - det är
ju totalförsvaret som skall diskuteras, inte
bara det militära försvaret. Även om det
militära försvaret tar huvuddelen av kost
naderna, måste eleverna förstå att det
moderna kriget i all sin fasansfullhet
tränger sig på alla delar av samhällslivet
och att också alla delar av samhället in
går i totalförsvaret. I det sammanhanget
är alla vi. som vill bevara ett fritt land
med rätt alt säga och tycka vad man vill,
kuggar i totalförsvarets maskineri.

NYTTIG DEBATT
Grupparbetet om vapen- och värnpliktsväg
ran skall innefatta olika skäl som redo
visas för och emot värnpliktsvägran. Även
på den punkten skall vi låta lärarna få
del av underlag.
Totalförsvaret är en icke oväsentlig del
av det kunskapsstoff, som skolorna ger
sina elever. De nu framtagna häftena kan
- med beaktande av bl a synpunkter som
framfört" här ovan bli till god nytta
när skolungdomen söker förstå innebörden
av försvarsministerns tes, alt friheten all
tid är värd att försvara.
•

Silfverstolpe
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o

ret var 1914. P å tyska östfronten trängde två över lägsna rys
ka arme er fram mot von Hin
denbu r gs
jämförelsevis
svaga
strid sk rafter. Läget var kritiskt.
Då uppfångade radiostationen i
fästningen Königsberg. som sedan en tid
fÖljt den ryska radiotrafiken, ett morse 
rneddelande som i klartext angav tider,
m ar sc hvägar och anfallsmål för de ryska
armeerna. Motståndarens fälttågsplan var
demaskerad på e tt cätt som ingen annan
fältherre upplev t före von Hindenburg.
Han utnyttjade sk ickligt den uppkomna
situationen och förintade i slaget vid Tan
nenberg 2 :a ryska armen under g2neral
Samsonov . De ryska förlusterna val' 150.000
i ,tupade och 100.000 fbmgar.
En fÖljd av u pptakten till detta drama
Vai" att n1ao världen över blev medveten
om signa lspaningens betydelse. Königs
berg blev te lekrigets vagga.

A
**

En förut sä ttning för ef
fektiv i' signalskydd inom
vårt to talförsvar är att
sekretesskydd inom oli
ka d elar av totalförsva
re i' är lika, understry
ker byrådirektö r BERTIL
KJELLOORFF i Totalför
svarets
s ignaIsk yddsav
delning . Artikeln, som är
avsedd att vara en tan
kes tällare,
inleds
med
några intre ss anta histo
riska exempel .

*' '* *

Bramaskering?Javisst!

"

O En kamp av avgörande betyde lse för

bada

parter

pågick

om

sjövägarna

över

A t la nten under s<\vä l l :a som 2:a världs
k r iget . De tyska u bå tarnas initialiram
gimgar följde s ave n efter hand ökad alli
erad effektivitet
i ubätsbekämpningen.
D e nn a effeklivitet val' till stor del baserad
pil forcering av tyska krypton och på öka
de och bättre resurser för lägesbestämning
av ubatarna, bl a genom förfina de meto
der för inpejling av ubåtarnas kortvågs
signalering och (under 2:a v ä rldskriget)
användningen av et t nytt lokaliseringsme
del - radarn .
~
e Sexdagarskriget mellan Israel och
arabstaterna 1967 fick ett våldsamt och
sClabbt förlopp. Krig ot inleddes med an
grepp mot de arabiska flygbaserna. Inflyg
ning en genomfördes så a tt den undgick
upptäckt av de arabiska radarstat ionerna.
I nästa fa s s logs de egypti s ka radarstatio
nerna ut. F or tsä ttningsv is ku nde i förväg
utbildade , israeli s k a specialister med egna
radios tati o ner blanda sig i den egyptiska
radio traf ik en och tidvis ta egyptiska en 
h~t~r und er silt befäl. Bl a lyckades det
dem att leda in egyptiska Mig- pla n i lufl 
"Irider mot varandra, att landa a lgeriska
jnk t- och trupptransportplan - med trupp
- pa av israeliska förband besatta flyg
baser samt att föra Samman egyptiska
pansarförband mot va randra i förbittrade
ökenslag.

VAD LÄRA AV DETTA?
Ovanståend e exemp 21 visar - var t och ett
JOa sitt sät t - hur okunni g h e t , låg utbild 
ningsnivå, bristfällig u nderrätte lsetjän s t el
ler obekymrad a:ti ngs lö s hc t kan ge a nl ed
ning ti ll katastro fala bak s lag. Bak slag även
fö: den som är persone llt och materiellt
överlägsen . Exemp le n visa r också hur tele
kriget s uccessivt blivit mer avancerat och
ökat i betyde lse. För oss galler det att

förstii dynamiken i d e nna utveckling och
lära oss dess tillämpningar. Taktiker och
tekniker m asl2' gem ensa mt utforma möjlig
h ete ,' till te lekrigföring. Kraven på effek
tivitet i lednings - och telesystem m"ste
balansera~ med krav på uthål lighet och för
vi3sa enheter krav på överraskning. Om
systemkon!:truktörerna ej helt kan elimi
nera ett systems Akilleshälar, måste bru
karen göras väl förtroge n med dem - lik
som med de medel och metoder han kan
utnyttja för att Skydda och förstärka sy
sten1et.
Signalspaningen är telekrigföringens käl
la. Satsningen på denna form av underrät
tels2tjänst världen över är enorm . Som
exempe l må nämnas NSA ( National Se 
cu rity Agency) i US A med en å rlig bud
get pa Över fem miljarder kronor , med en
personalstyrka på ca 25 .000 man inkl ca
t.OOO radiotelegrafiste r ) och med tillgång
till "data jä tlar" och specialbyggda datorer
som gör NSA ti ll USA:s och vär ldens nu
stö rste innehavar e av datorer,
Signalspaningen riktar s ig mot alla for
me,· av elektromagnetisk strå ln ing inom
frekvensspektret - fr å n låga tonirekvenser
över de områden där radio och radar in
mutat sina tjänster upp till f rekvenser
som utnyttjas av v ärmespan in gen i IR- om 
radet*. Insamlingen av materialet sker
del~ direkt från markbaserade spanings
centraler inom motståndaren s territorium,
dels med hjälp av fram skjutna "elektro
niska ögon" i b l a fartyg, fl y gp lan och
satelliter samt med agenter.
~ •
Även om signa lspan ingen huvud sak
ligen riktar sig mot de lätt avl yssningsbara
oc h iniormativa e lektromagnetiskt strå lan
de hjälpmedlen för kommunikation , navi 
gering och lägesbestämning radio , ra
diolänk , radar får man på intet sätt
negligera trådavlyssningen. Denna kan spe 
ciel lt pil fast uppkopplade förbindelse r och
i utvalda kopplings - eller knutpunkter l
trådnätet ge motståndaren värdefulla un
derrättelser. Den stora mängd uppgifter
som på olika sätt inhämtas av signal spa 
ninge:1- reg is treras, bearbetas, samman ställs
cch värde ras med hjälp av datorer.

FÖRBEREDELSER

*
6

IR = Infraröd

strålning.

Underrättelsetjänsten inom teleområdet be
drivs med sto r intensitet i fred . Verksam
heten är främst av kunskapsuppb yggande
art. Un der lag inhämtas dels o m st rälnings
kä llornas läge och kn yt ning ti ll organisa
tionen . dels o m textsk y ddssystem, anrops
signalsys tern och trafikru ti ner, dels slutli 
gen om materielens tekn isk a up pbyggn ad
och egenheter. Underlaget utnyttjas för
krigsp lanläggning. för utveckling och an
vändning av telernotmedel och för utbild
ning av motmedeJsperso nal. I krig ökar
spaningsinsatsen främs t genom användning

sky ddet omfattar textskydd.
och signalkontroll.

trafikskydd

e e Textskydd åstadkoms - beroende på
informationens art och sekretess - genom
kryptering, täckning eller omskrivning.
Textskyddssystemens styrka varierar mht
tids- och sekretesskrav för informationen.
Styrkan beror på ett flertal faktorer. Hit
räkna~ bl a systemkonstruktion. nyckelin
formationens storlek, total omfattning av
den informaUon som krypteras med en viss
nyckel , meddelandeIängd. systemets sprid
ning i organisationen och risken för att
nycklar kan tas, kopi~ras, rekonstrueras
eller forceras av motståndaren. Oforcerbart
är endast system med för avsändare och
motlagare och för varje meddelande unika
nycklar . vilka förvarats så alt de ej varit
iltkomliga för obehörig .
av i krigsorganiserade förband ingående
signalspaningsenheter . Under laget från sig
nalspaningen används l detta läge för stra
tegisk och taktisk beslulsfattnlng, för mål
bestämning vid vapen - och motmedelsinsats
,amt för insats av falsk signalering .

e e Kraven på utspddning, rörlighet,
kommunikation med enheter till sjöss och
i luften samt förmåga alt överbrygga av
motGtåndaren sönderslagna eller besatta
områden framtvingar användning av radio 
och rad iolänkkommun ikalion. Motståndaren
utnyttjar detta beroende genom att ut
veckla motmede l, som han i vissa skeden
och med visst syfte kan sätta in för att
begränsa användningen av des~a kommu
n ikationsmedel. Sförsändningen är i delta
sammanhang ett motmedel av stor bety
delse. Störsändning kan väntas bli insalt
dels mot vissa utvalda , för kommunika 
tionen särski lt betydelsefulla radio- och
radiolänknät inom frekvensomräden som
gemensamt används av bäda parter , dels
generellt bredbandigt inom sådana
frekvensband som motståndaren inte ut
nyttjar för egen kommunikation . Störsän
darna kan för olika störfaU programmeras
sa att störning ej sker på av motståndaren
för egen trafik undantagna frekvenser.
Vid störsändning mot ett bestämt trafik
nät övervakas detta så att störning snabbt
kan insättas mot den nya frekven sen vid
frekvensväxling. Störning av kortvågstra
fik kan utföras från motstå ndarens eget
territorium eller med störsändare som föl
jer d e stridande förbanden . Störning av
ultrakortvågs- eller radiolänktrafik kan
endera u(föras av sjö- el1er markbaserade
störsändare belägna inom ett fåtal mlls av
stånd från störobjekten eUer med pil stör
re avstånd från dessa belägna luftburna
störsändare. De alternativa möjligheter till
s törinsatG som föreligger i krig ger i regel
motståndaren förutsättningar för alt åstad
komma en effek ti v insat s.
FALSK SIGNALERING

TRAFIKSKYDD
Trafik,kyddet omfattar skydd mot signal
spaning. störsändning och falsk signalering,'
Efter hand som möjligheterna all forcera
d~ kvalitativt förbättrade textskyddssyste
men min skat har betyd~lsen av trafikskydd
ökat. Generellt gä ll er att trafikskydd ås tad
koms genom begränsningar av olika art i
telekommunikationen . Den mest radikala
formen fÖl" trafikskydd är sålunda - ra
dioty stnad. Radiotystnad används främst
för att skapa skydd mot identifiering och
lokalisering och utgör kanske den vikti
gaste förutsättningen och medlet för all
åstadkomma överraskning vid rörUgt upp
trädande förband .
En trafikskyddsmetod med samma syfte
som radiotystnad är snabbsän dning vilket
innebär all signal er ing sker så snabbt att
motståndaren Inte hinner upptäcka, regi
strera eller pejla sändningen. Denna metod
måste dock för att vara effektiv kombi
neras med frekvensväxling . Avancerade
system för frekven sväxlIng föreligger
form av s k hoppfrekvenssystem .

e e

Under
fredstid
råder
krig
i etern

Signalkontroll krävs för att chef skall

få under lag för all bedöma såväl signal

tjänstens som signa lskyddets effektivitet.
Av stor betydelse är därvid alt läckor i
kommunikat!onssystemet
kan klarläggas
och tätas och alt chefen får veta vilken
i:1formation som delgetts motståndaren.
Skilda totalförsvarsmyndigh oter kan bi
dre. till höjd total signalskyddseffekt ge
nom att verka för större känsla och ökad
förståelse för signalskydd inom organisa
tionen. Må de krigshistoriska exemplen
ovan i kombination med eU efter hand
påtagligt ökat tele hot stämma oss till ef
tertanke. Må vissheten om all tidigare
använda metoder för te[ekrigföring normalt
ej upprepas utan förbyts i nya mer raffi
nerade former få oss att skärpa tanken och
planera så framsynt att vi inte utsä tts för
obehagliga överraskningar.
•

Komm unikationsnätens
uppbyggnad
ger
mot~tåndaren större eUer mindre möjlighet
tiU förså tlig inblandning i motpartens sig
nalering i syfte aU skapa förvirring eller
inhämta underrättelser. Denna verksamhet
falsk signalering kräver specialut
bildad personal med goda språkkunskaper
och med god kännedom om bl a trafik
rutiner och system för anropssignaler och
lägesangivning. Underlag härför liksom för
att bestämma tid och plats för Insats in
hämtas genom signalspaning.

e e Signa lskydd syftar till att hindra
eller försvära för obehörig att med teletek 
niska medel uppfatta, registrera eller in
gripa i telekommunikation eller lokalisera
anläggning härför, eller att tyda innehållet
i eller innebörden av den information som
utväxlas med telekommunikation . Signal
7
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Underrättelsetjänst kan bedrivas på många olika sätt illegalt
och. .. legalt.
På höstkanten brukar svenska försvaret hålla sina
större militära övningar. Övningar som inte bara följs och bedöms av
övningsdomare m fl utan också av ett stigande antal ulländska ögon
och öron. Det "legala spionaget" ökar då avsevärt i omfaltning. Kame
raförsedda "svamp- och bärplockare", tungt radioutrustade "fiskebå
tar" o d, u-båtar som fastnar i svenska trålredskap, ökat antal spa
ningsflygplan längs gränserna (de s k spårvagnarna), m m, m m.
I nr 2/3 av FV-Nytt berältades bl a om F11:s och F15:s insamlade in
formationsverksamhet, något som väckte stort intresse hos läsekret
sen. Detta gav impuls till uppföljning av ämnet i fråga. Hur bearbetas
och delges insamlad information? {y En av de organisationsenheter
som arbetar med delta inom CFV:s tekniska intresseområden är
FMV-F:UC. Stabsredaktör JAHN CHARLEVILLE tog bandspelaren för
intervju med dess chef, bdir JERK FEHLlNG. 16 frågor sökte

11:

r ar för motsvarande uppföljning av ut
ländsk taktik och organisation. När det
gäller teknik och taktik är det ur flyg
vapnet.!; synpunkt t ex av ,törsta betydelse
att de erfaren heter so m eft or hand kom
mer fram fdin krigssk adep latserna i Viet
nam och Mellersta östern noggrant följ s
upp.

11:

svar.

A

Ch.· Vilken är UC:s huvudupp
gift'?

j F: Den

tekniska underrättelsetjänstens
huvuduppg ift är att följa upp och presen
tera nuläget i vår omvärld inom olika ma
teriel- och leknikomriiden . För DC:s del
begränsar vi oss till det som är av intresse
för flygvapnet - vilket dock också inne
bär att de flesla moderna teknikomrä den
är repre senterade. Det är under rä ttelse
tjänstens uppgift att i möjligaste miln for
hindra tekniska överraSkningar i en snabbt
uppkommen krigss ituation. Denna m~l
sättn ing kan endast uppnas gen om en ef
fektiv verksam het i fred, där man efter
strävar minsta moj liga glapp mellan det
man har haft möj li ghet att fÖlja upp och
det verkliga läget. Den tekniska underrät
telsetjänsten lämnar silledes underlag till
ÖB för bedömning av den aktue lla hot
bi Iden sam t till försvar sg rensc hefen föl'
förbandens materiella utveckling.

B

Ch: Vad menas i detta fall med
"omvärld",?

j F: Ef tersom vara resurser ar relativt be
gränsad e ma ste en prioritering lill våra
geografiska näromraden oftast ske, vilket
dock inte innebär att vi betraktar den
tekniska utvecklingen i t ex Sydafrikas
elle r Australiens flygvapen sasom ointres
sant. Den tekniska utvecklingen är ju en

8

-():

**

i allra hogsta grad global företeelse. Re
dan nu kan exempelvis en påtagligt avan
cerad flygteknisk utveckling i Japan förut
ses.
Ytlerst är det emellertid våra kund er
öB. CFV och flygförbanden som
genom sin in rikt ning och sina krav på
tekniskt underlag sty r viir verksamhet.

c
JF:

Ch: Hur är i detta samman
hang ansvarsfördelningen mel
lan
Flygmaterielförvaitningen
och flygstaben?

Varje myndighet eller organisation har
ett ansvarsomrade son1 i huvud sak över
enslammer med det egna kompetensom
radet. F ö ljak tligen ansvarar FMV-F för
materiel och teknik. medan FS har ansva
r et for fl'agOr rörande organisationer, ut
bildning och tak tik. Eftersom modern flyg
taktik i sa hög grad är beroende av ma
terie len och de t ekniska begrän sni n garna.
fo rdras givetvis en alldeles särskilt god
samverkan mellan FM V-F och FS i detta
hänseende. Av de frågor som kommer från
förbanden kan man ibland uttyda viss
tveksamhet betr denn a a n sv arsfördelning,
Den na är emellertid i regleme nte fast
~ tälld av öB .
Flygmaterieliörvaltningen svarar så ledes
för uppföljning av flygmateriel och -tek
nik i samtliga länder och flygstaben sva

D

Ch: Hur skel' uppföljningen av
artiklar i utländska tidskriftex'?

E

Ch: Kan du med något exempel
närmare konkl'etisera vad ert
arbete går ut på?

j F: Denna uppföljning är en del av in
samlingsverksamheten. Eftersom tidskrifts
gran skningen till sin natur är helt öppen
har det visat Sig vara lämpligt alt lägga
ut den "om ett konsultuppdrag. Uppdraget
har givits Flygtekniska Försök sanstalten
(FFAj, och resultatet har blivit en refe 
ratsarrunanställning, som genom vår för
sorg distribueras bl a till flygstaben och
förbanden (se efterföljande saxade text
exempel. sid 11). Vid UC har v i därför inte
~örre
tidskriftscirkulation än vad som
är normalt för t ex en facksektion inom
er. sakbyr'!.

jf: Först och främst mAste man ha klart
för sig att den tekniska unde,-rättelseljäns
ten arbetar "baklänges" i jämförelse med
den ordinära tekniska utvecklingsverk sam
heten inom försv aret. N orma lt arbe ta l' för
valtningen med utveckling av vapensy
sten! som i fra.mtiden skall fa vissa mer
eller mindre förutbestämda prestanda. Un
derrättelsetj änsten arbetar däremot huvud
sakli gen med analyser av befintliga ope
rativa utlä ndska system. för att man där
igenom skall tii en bättre grund för att
bedbma hur dessa system i framtiden kan
komma att utve ck las. P ä så salt kartläggs
den tekniska motverkansm iljö
vilken
vara egna sys tem skall o perera,
För va r del berö'· en stor del av analys
verksamheten flygplan och de ras egen
skaper . Pres tanda och manövrerbarhet är
självklart av stort intre s!:t'e, m e n man vill

också ha fram unde ~ lag för bedömning
av rent fysikaliska egenskaper såsom 1'3
darmålytor och IR-stridning . Samtliga här
p-ämnda uppgifter utgör viktiga ingångs
värden för anpassning av vär egen Ola
teriel och ta ktik i nuläget och fö r utveck 
ling av våra kommande sy ~l em j framti
den . Bedöo111ingar av utvec klingen inom
omradena radarm ~ l yt or oc h IR-strålning
utgör t ex ett viktigt underlag för dim en
sioner in g av m ~ lsökare i v~lra kommande
jakt- och luftvärnsrobotar.
•
•
Vad f ramtidsstudierna beträffar sa
kräver planerings insatserna från vi::lr sid a
underlag för bedömning av utvecklingen
ca 15 ar" fram: lt i tiden inoln ramen för
pågiiende pers pektivplanearbete. Att med
utgångspunkt frim ett osäkert oc h ofull
ständigt nuläges underlag dra upp långs ik
tiga u tvec klin gsli nje r inom si) kOl11plice
rad e olnråden som här berörts. ä r, mht
d e stora penningbelopp som ligger i fram
tida materielutveckling, förenat med ett
~. tOl t tekniskt-ekonomiskt ansvar.
Ino m de flesta komplicerade teknikorn
råd en fordras därför en omfattande med
verkan av industri och forsknlngsorgani
sationer i form av konsultuppdrag från
FMV. Underrättelsepersonalen må ste där
vid pä ett effektivt sätt kunna ini tiera
och styra sådana uppdrag samt förse
kOl1sullerna med bästa och aktuellast möj
liga grundinformation .

F

Ch: Hur ser UC på kontakterna
med. [örbanden ?

j F: Dessa kontakter är m yc ket betydelse

fulla . Flygförbanden är ju våra vi kti gaste
kunder och var bearbetning maste i hög
grad styras av de krav so m förbanden
s tälter. En kontinuerlig sam verkan - dia
log mellan ue och förbanden är nöd
vändig för ett gott resultat. En säda n
dialog gör också var ver ksamhet mera
levande för de berö rda det är annars
inte alltid så lätt att göra ett tekniskt
underlag intressant om det enbart be stå r
av torra siffror och diagram.
Placeringen aven (lygingenjör vid ue
har varit till stor hjälp för kontaktverk

samheten gentemot förbandel1. P il sikt är
det kanske ännu mer väsentligt att en
sbldan ingenjör under si n for tsatta karriär
inorP. fly gva pnet successivt tillför den
tekni s ka tjänsten det speciella "u nderrät 
t~lsetänkande", SOIU fordras för det tek
niska stödet till/ upp backningen av förban
dens ve l· ksamhet.

• e Var a begränsade persona lresurser
ger oss inte tillfälle att resa ut till för
banden i den uts träckning som vore ö n sk
värt. Vi ställer dock regelbundet u pp vid
de a v Flygstaben arr an gerad e underrät
telseoflicers mötena för att träffa rep re
sentanter för flygförbanden och svara pa
fragor rörande våra ansvarsomraden , För
utom att man på detta sätt knyter värde
fulla kontakter pa olika nivaer , har man
här utmär kta lillfällen at t dela med sig
av sitt kunnande inom det aktuella fack
omradet .
Underrattelseperso nalen
maste
sätta s ig in i förbanden s problem och
tvingas sålunda tänka igenom vad del
egentlige!' ar man halle" pA med. Att mo
mel1 t a l11 överga från teori till praktik kan
vara mycket nyttigt.
Cb: Hur sker samverkan med
organisationer och myndigheter
utanför FV?
j F: Som jag förut nämnde svarar varje
myndighet för sit t kompelensomrade, men
det är ganska vanligt att specialister utan
för vöra egna tek nikomraden t e x vid
FOA och industrin - ma s te utn y ttjas som
stöd. för b edömningar av olika s lag. Den
n a samverkan sker ofta helt informellt
genom direkta kontakter mellan berörd a
medarbetare .
Över
huv udtaget
bedrivs
inom hela underrältelseo mråd et ett om 
fattand e
"team-work" som är gans ka
c beroe nde av medarbetarnas organisato
riska
tillhörighet
och
tjänstestä llning .
Man skulle faktiskt gärna vil ja rek om 
mendera en mera alLmän an v ändning av
underrättelsetjänstens informella
arbets
metodik.

H

Ch: Det här med informella
kontakter låter väldigt enkelt,
Men även för underrättelse
tjänsten gäller väl normala ar
betsordningar och tjänsteföre
skrifter?

j F: Ja, i alira högsla grad . Utöver den
normala arbetsordningen och de ljän 5t e

föreskrifter som FMV utfärdar gäller för
underrättelsetjänsten särskilda bestä mmel
se r ~o m utfärdats a v öB . Inom FV finns
ock~a
en underrä ltelseinstruktion som
vi ssa delar äger ti llämp ning pa oss
FMV-F.
Få tjänstegrenar är lik a omgärdade av
bestä mmel ser
som
underrättelsetjäns ten.
Speciellt höga kra v m~ste därför stä llas
pa personalen om verksamheten skall
ku"na bedri v as effektivt utan att strypa s
av gällande regler . De utr y mmen som kan
finnas kv a r masle utnyttjas maxirnall ge
nom ett flexibelt arbetssätt, dä,- egenska
per som fanta ~i och initiativförmåga vär
deras högt.

Ch : Har det rent arbetsmässigt
funnits några speciella svårig
heter?
j F: Inom underrättelsetjänsten finn s inga
genvägar och man f år inget gratis utan
en egen arbetsinsats. För te knikernas del
är det vä ~ ent1igt att g& i närkamp med
t ekniken och att tack la även sådana pro
blem som kan sy nas svåra. M clnga gEm ger
tvi ngas man av stå från enklare problem,
vilka sku lle kunna ge stora "PR -vinster"
pli kort sikt, för att fa möjlighet alt kon
tinuerligt
bedriva
en mera
liing ,' iktig
kunskaps uppbyggande verksamhet sa att
framtida nu okända krav f rän o lika hilll
inom försvaret skall kun na tillgodoses .
Det syn s emeller tid vara ound vikligt att
en relativt liten orga n isationsenhet. vars
kundkrets har stor s pri dnin g mellan olika
myndighe te r, da och da råkar ut för be
svärande b e las tningstoppar utan att på
förhand kunn a motverka uppkommande
s it uationer. Det är inte ovanligt att vi
lP g al var "tvärtekniska" verksamhet ut
sätts för samtidiga krav på medverkan i
underlagsa"bete för flera av varandra re 
lat ivt oberoend e studier och projekt hos
ol ika myndighete r. Härvid uppsti,r prio
riteringssvarigheter, man uppnår sällan d e n
ön skade ambitionsnivån, och d en löpa nde
produ ktione n
ti ll
bl a
förbanden
kan
drabb as av förseningar.

J

Ch .' Kan man förhindra att så
dana situationer uppstår?

j F: Man efterlyser olla ett mera analy

tiskt tänkande hos d e SO IU planerar och
jniti e ra r utredningar. Hela den kedja av
aktiviteter som uppstå r när en utredning
igangsä tts bör tänkas igenom på f ö rhand .
l\1 an maste förvis sa sig om vilken kapa- ..
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cilet som finns alt tillgå och vilka andra
projekt som kan komma att beröras. Kort
sagt man bör ta direkt samråd med
de organisationsenheter som skall "göra
jobbet" innan utredningen startas. Detta
är ju också en elementär företagsdemo
krati sk grundprincip.
Informalionen om underrättelsetjänsten
skul le kunna förbättras. Trots de goda
insatser som görs av bl a Fll och MHS
saknas inom försvaret en gemensam "un
derrätlelses kola" där information sku lle
kunna lämnas pa olika nivåer om den
moderna
underrättelsetjänstens
engage
mang och metoder. Sådana skolor finns
i de flesta andra industrialiserade länder .
Vid de chefskurser som periodiskt åter 
kommer inom olika myndighete r saknar
man ofta underrättelsetjänsten på sche
mat. Vad skolo r och utbildning beträffar
så m as te också den befintliga underrät
telsepersonalen genomgå en kontinuerlig
vidareutbildning. Den tekni ska utveck
lin gen komme r också att kräva att under
rättelseperso nal i framtiden "handploc 
ka~"
på ett annat sätt än hittills , och
med förtur framför de flesta andra funk
tioner som idag anses sa betydelsefulla .
el e P å senare ar har i sam band med
olika organisationsprojekt ett antal utta
landen gjorts om underrättelsetjänsten .
S e tt frän den professionelle underrättelse
mannens synpunkt förefaller det som om
man pil högre nivä er gärna vill skapa sig
en idealise r a d bild av verksamheten . Man
talar om underrättelsetjänsten som d e n
borde va r a och inte som den i verklig
heten är. Mycket skulle kanske vara vun
net om våra organisationsteoretiker kun
de ges tilliäIIe att på nära håll följa och
delta i det praktiska arbetet med de pro
blem Som underrättelsetjänstens personal
dagligen ställs inför .

1<

Ch: Hur ser man inom under
rättelsetjänsten på möjligheter
na att lämna bidrag till den
framtidsbetonade studieverksam
heten?

j F: Som jag inledningsvis nämnde är hu
vuduppgiften uppföljning och presentation
av nuläget. I all underrättelsetjänst ingar
emell e rtid en framtidsbedömningskompo
nent. J krig på kort sikt, dä det gä ller att
utröna motståndarens kommande schack 
drag . I fred pil längre sikt, d å det gäller
att lämna bidrag till underlag för framtida
materielanskaffning. Goda bed ömningar av
framtiden förutsätter emellertid ett gott
grepp om nuläget. Om man jämför un
d e rrättelsep rogno sticering
dvs arbete
m ed hotprognoser - med allman prognos
verksamhet inklud e rande tekniska progno
ser o dyl, sä ha l' hot prognosticeri nge n
hög re svarighetsgrad . b eroende pa alt in
gimg ovärdena är behäftade med en ofta
ganska hög grad av osäkerhet. En si l lå ngt
mÖjligt tillfö rliLlig uppföljning av nulä
get är d ,iltör s peciellt viktig!
Ett alltför starkt utn yttjande av under 
ra ttel seperson al i utredningar av prognos
karak tär kan e m e llertid fa negativa följd
verkningar p.: 'J sa så tt att m an löpe r risk
att tappa d et n ödva!1diga greppet om nu 
läget . Driv s det hela alltför la ng t t ex
i samband med kommande alternativpla
nering h a mnar vi snart i ett läge däl'
prognoserna i brist på stringenta ingångs
värden enbart blir lösa gissnin gar med
stora osäkerheter som kan befaras leda
till dyrbara felplaneringar.
En alltför
bri s tfällig uppföljning av nuläget inne
bär att vi efter hand sågar av den gren
vi själva s itter på . Om det skall vara
n ~g on
verklig mening med en utbyggd

planeringsverksamhet m åste därför un 
derrättelsetjänsten titliörsäkra s kapacitet
rÖr saväl effektiv nulägesuppföljn ing som
ökad prognosverksamhet.

L

Ch: HUI' uppfattar ue den tek
niska underrättelsefunktionen i
flygvapnet i jämförelse med an
dra försvarsgrenar?

j F: Lättare, svarare och roligare -

ett
underligt svar på frägan kanske . Men
genom att flygvapnet är en r edan i fred
delvis mobiliserad försvarsgren, har för
bande" redan i fred stid ett aktuellt krav
på tekniskt underlag frä n vår sida . Detta
förenklar verksam.heten och underlättar
de!! för oss. Å andra sidan kan kraven
p<l underlag gälla komplicerade teknik
områden , ofta med stark systemintegra
tion. Detta gör arbetet svarare men äve n
roligare, eftersom ett komplicerat jobb
alltid är av större intresse för den kva
lificerade tekniska personal vi har vid UC .
Men trots att de t inom d e andra försvars
grenarna i fredstid torde vara svarare att
defin iera och kanalisera de tekniska un
d er räUelsebehoven. så har den tekniska
underrättelsetjänsten s jälvklart även där
sin givna plats.

M

Ch: Hur ser ue på den tek
niska underrättelsetjänstens nu
varande organisation och ar
betssätt?

j F: Dessa frägor utreds f n i en av öB
tillsatt utredning, varför jag inte närmare
kommer att ga in på dem . Resurserna är
b egränsade . Men det finns ju också för
delar i en liten organisation där de flesta
känner varandra personligen . Organisa
tioner.. har emellertid
inte tillräckligt
s nabbt anpa ss ats till den tekniska utveck
lingen. Det har uppstätt nya intresseom
råden. f ör vilka bearbetartj äns ter saknas.

N

Ch: Finns det något recept på
en lösning av dessa problem?

Förbanden maste b Ii hä rda re och me
ra precisa i sina krav på W1derrättelse
tjänsten. Harda krav på kvalitet och kvan
titet fran förbanden s sida tvingar p å sikt
fram en bättre bearbetni ng och en effek
tivare underrättelseo rgan isation .
Inom hela försvaret borde speciellt hög
re
chefer
ägna
underrättelsetjänstens
verksam het ett mera påtagligt intresse .
Om underrättelsetjänsten ha r tillräckligt
kvalificerad personal, om den tä c ker de
områden som den har ansvar för, om
kundkretsen (däri inbegripna andra de
lar
av
underrättelseorgani sationen )
är
nöjd med vad som produceras - är frä
gor som man borde ha in tresse av att fa
svar på.
Små organisationsenh e ter behöver ofta
ett aktivt stöd - såvä l uppifrå n de högre
chefsniväerna som nedifrån gräsrötterna
- om inte verksamheten p g a bristfälliga
k ontaktytor skall hamna i ett vakuum .

jF.·
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Ch: De hemliga dokument som
genom Daniel Ellsbergs med
verkan blivit kända i USA, hal'
ju gett underrättelsetjänsten en
viss upprättelse: HUI' ser ue på
detta?

j F: Vad som tyd ligen h änt är att man i
efterhand kunnat konstatera att under
rättelsetjänstens bedömningar av läget
ett flertal fall varit lå ngt bättre än vad
som kommit fram ur de pa moderna me 

to der för företagsledning grundade data
system . "Sunt bondförnuft" har visat sig
ge bättre re sultat än kombinationen av
modern för e tagsledning och teknik ..
Eftersom det hela har gällt komplice
rade krigsförlopp är det svärt att dra
n a gra paralleller med förhållandena i vårt
land . De t kan dock vara befogat alt var
112. för en övertro
på databaserade bud
get- och styrsystem , som ju i hög grad
är aktuella för vår del. Faran med dessa
syctem ligger i att organioationerna kan
komma att betraktas som mask iner oc h
de anstä lld a som maskindelar i stället
för som männis kor, varvid det egna ini
t iativet fö rkvävs och det "sunda bondför
!!uftet " aldrig kan komma till tals.
Trots alla styrsystem, dato rer och andra
finesser kommer bondförnuftet även i
framtiden att spela den vik tigaste rollen
i alla b etydande sammanh ang .

p

Ch : Kan du ge FV-Nytt-läsa
ren några synpunkter på fram
tida verksamhet och utveck
lingsmöjligheter?

j F: Underrätte lse tjäns ten drar inga sto [a
kostnader. Eftersom verksamhetens syfte
äl' att optime ra v å ra resurser är de t där
för lätt att inse att und e rrättelsetjänstens
botydelse ökar vid krympande ekonomiska
ramar. Verksamhetens värde för planering
har från hög nivå framhållits på senare
är, speciellt i samband med diskussioner
n" k ring FPE.
Mot denna bakgrund borde det finnas
antedning att se positivt på underrättelse
t jänstens framtid . Den snabba tekniska
utvecklingen leder dessutom till att v ~Ira
system kommer alt operera i en utprägla t
t ?knisk miljö, n ågo t Som kommer att ac
cen tuera kraven på speciellt den tekniska
underrättelsetjänsten. Av denna an lednin g
blir det särskilt väsentligt att en tillräck
lig nivä och bredd på bearbetningen efter
strävas, inte minst för att man skall kunna
initi era och s tyra de kva1i.ficerade konsuJt
arbeten - ofta pa gränsen till känd tek
nik som erfordras för verksamhetens
och försvarets vidareutveckling.

• e Man kan alltså förutse en ökad ef
terfrågan pa medverkan från underrätLel
"etjänstens sida i olika tekniska samman 
hang . Krav kommer då att stä llas på de
hög r " chefernas direkta medverkan i lö
sandet av olika konkr e ta problemställning
ar, främst d a oädana där flera myndig
hete r samtidigt är berörda.
Fö r egen
del s er jag framför oss någon form av
" teach-in", kanske periodiskt återkom 
mande, där myndigheterna s representan 
ter redovisar sin inställn ing till aktuella
problem och ti Il de frägor som persona len
kan komma alt stä lla . Mera direkta kon
takter mellan underrättelsetjänstens b ear
betarniva och de olika chefsnivåerna är ju
ock så helt i linje med de r esonemang om
fördjupad fö,'etagsdemokrati som f n pågår
inom försvaret .
•

• (Genom den minst sag l uppmärksam
made publiceringen av de Ellsbergska
dokumenlen i New York Times blev
omvärlden upplyst om all Irots kraftig
avrådan från USA :s underrällelsetjänst
lät McNamara och hans datorer (Cost
Effectiveness System)
rekommendera
b o mbning i Si o r skala öve r hela Viel
nam . Men datorerna kände ej till be
greppet in fillrering .
och så gick all!
ä t skogen .)

Saxat ur FFA:s referat - info
om utländsk militär flygteknik
Danmark köper brittisk flygsimulator för si
na F-3S Draken. Kungl Danska flygvapnet har
av Reddon i England beställt en digital flyg
simulator för sina Saab 3SXD för ca 3,6
milj kr ( ;B300.000). I simulatorn ingår en
Redifon 2000 dator. Detta är den sjunde si
mulator som beställts av NATO-länder utan
för England. Tidigare har Holland, Norge och
VästtyskIand köpt Redifon- sim ulatorer.

Serie av undersystemsprov innan USA beslu
tar om ny tWlglyfthkp. Boe ing Co:s Verlol
Div har bland fem tävlande firmor utsetts all
konstruera , tillverka och demonstrera avan
cerat tekniska komponenter och byggelement
för en förutsedd ny tunglyfthkp ( HLH) , som
samtliga försvarsgrenar kan använda. I anslut
ning till beställningen (E76 m) framhölls att
de tre första åren av HLH-programmet skulle
ägnas komponentutveckling för en HLH-hkp
med 22.5 ton nyttolastförmilga. Boeing skall
svara för alla undersystem. När dessa de
monstrerats kommer försvarsministeriet att
ta ställning till ev serietillverkning. En sådan
beställning beräknas vara värd ca $300 milj.

Finland söker ersättare för sina SAAB Safir.
Finska flygvapnets nuvarande skolflygplan,
SAAB Salir, har snart tjänat ut, och man
diskuterar f n frågan om en ersättare. Ett hu
vudkrav är, att det nya skfpl skall byggas i
Finland. Delade meningar råder dock om man
skall licensbygga ett utländskt fpl eller ut
veckla ett eget.
36 Phantom-fpl till Sparuen. Spanska flyg
vapnet znottog i våras de första exemplaren
av de 36 F4-G Phantom-fpl som skall levere
ra" av USA som en del av ersättningen för
att USA får använda spanska baser. Sex
spanska piloter genomgår f n utbildning i USA
för att senare fungera som instruktörer i Spa
nien.

Fairchild Hillers glidflygande räddningsstol
störtade. Fairchild Hillers flygande räddning s
stoI störtade vid första friflygningen. Kra
schen berodde pil för höga luftkralter pa sto
lens vingsegeltyg, Som slets sö nder. Den obe
mannade kapseln släpptes frän en hkp på
2.000 m och gick sedan in i en flack dykning,
vars upptagning misslyckades med för hög
fart som följd. Systemet har utvecklats för att
ge piloter som skjuts ned över fiendeställ
ningar möjlighet att glidflyga tilJ ett säkrare
omriide.

Enhetspriset {ör l\'IRCA stiger. Enhetspriset för
det ew'o peiska flygplanprojektet MRCA upp
skattas nu till mellan $5 och 5.8 m . Konsortiet
Panavia, som leder projektet. rap porterar att
det totala antalet manår. som enl tidigare
uppskattning krävs för projektet, inte har
ökat men att den totala kostnaden för hela
MRCA-projektet inkl reservdelar, markut
rustning m m kommer att överstiga de upp
skattade med 30--50 proc.

Ljudballgsimulalor under byggnad. Institutet
Saint-Louis (r. S . L .). vilket drivs i fran s kt
västtyskt samarbete, har fått i uppdrag alt
utarbeta en teori för förutsägelse av ljud
bangar hos militärfpI i acceleration eller gir.
Resultaten skall jämföras med statiska värden
från normal s trids flygverksamhet . Vidare
s kall r. S. L. bygga en bangsimulator med
6 m' tvärsnittsyta, vari en tryckvåg liknande
bangens kan framkallas . Provföremålen sätts
in i sinlulatorn. Ytterligare en mindre, men
flyttbar s imulator planeras.
Ljudcertifikat för mindre fpl-buller, I England
miiste alla nya underljudsfpl, inkl Boeing 747
och andra luftbussflygplan , ha ljudcertifikat
utfärdat av brittiska luftfartsverket (handels
dept) från den 1 jan 1971. (överljuds-Con
corde har undantagits fran be stämmelsen.)
Av framtida underljudstrafikpl kommer att
krävas en ljudnivå som är enda st hälften så
hög som för nuvarande fpl vid s amma vikt.
Bestämmelserna skall gälla alla fpIoavsett
i vilket land de registrerats.

RAF :s nästa skolfpJ. Valet stilr fortfarande
mellan Hawker Siddeley P 1182-A och Bri
tish Aircralt Corp P. 59. BAC P.59 har en
Viper 623-motor på 1550 kp och P 1182-A en
Adour RT 172-06 utan ebk, som ger 2360 kp .
Viper-motorn är billigare men Adour starkare
och med goda utvecklingsmöjligheter. (Adour
med ebk är motorn i Jaguar.) - Behovet är
170 fpL och dessutom räknar man med att
exportera ytterligare 170 som skoljlättattack
versionen. Fördelat på en 10-årsperiol anses
beställningen värd ca ;B160m ($384m) inkl
FoU-kostnader. - RAF h ar i augusti medde
lat a t t det nya jetskolfpl måste göras så enkelt
at t enhetspriset inte överstiger 5 milj Skr.
Beskedet innebär bl a, att Rolls / Turbomeca
Adour-motorerna måste ersättas med Rolls/
Bristol Viper. Fpl kommer troligen delvis att
byggas i Australien inom ramen för ett sam 
arbetsavtal med
australiska
Commonwelth
Ail'craft Corporation. (P S: RAF valde till
slut H. S. P 1182 .)

JaktfpI F-I5 beväpning, F-15 skall bestyc
kas med blandat beväpningsalternativ, i hu
vudsak materiel SOm redan finns . Ett sådant
alternativ utgörs av korthålls-jaktrb av den
typ som håller på att utvecklas f n (ZAIM
82A) plus en 2S mm höghastighets-kanon
med patronlös ammunition. USA F räknar med
att en sådan kanon skall "en ter the active
development phase" inom tre år. Konstruk
törer är General Electric och Philco-Ford
Corp. Till dess detta vapen kommer fram kom
mer man att montera in en General Eleclric
20 mm M-61 Vulcan-kanon av samma typ
som f n bestyckar F-4 Phantom . "Viet
nam experience has shown that most air-to
air combat has been conducted at speeds of
between Mach 0,7S and Mach 1,4 for ma
neuverability , despite the Mach 2 capabili
ties of the F-4 and Soviet-buil! MiG-21 jet
fighter s involved."
Gyroenhet för F-IS. McDonnell Douglas har
uppdragit åt General Electric's Aircralt Equip
ment Division att konstruera, tillverka och
utprova ett datormanövrerat gyro för USAF's
jfpl F-15. Beställningen omfattar 14 enheter,
avsedda för förserieprov och för förs ta etap
pen av flygutprovningen. Gyroenheten inne
hållet' fart- och accelerations-sensot's samt en
solid-state analogidator.
Gyroenheten skall
kunna användas i störda hårkors-datorsystem,
kunna fungera ihop med bildskärm, med andra
fpl-sensors samt med eller oberoende av cen
traldator-system,
Bromsar av kolfiberlaminat för USAF's F-IS.
Goodyear's Aviation Production Division hal'
utvecklat bromsskivor i kolfiberlaminat för
F-IS. Man tror sig kunna minska vikten med
ca 30 kg/ broms och har nästan helt lyckats
eliminera vibrationer och oljud frän bromsar
na. Livslängden kommer att öka med nära
100 % pga materialets stora motståndsförmiiga
mot såväl direkt slitn ing som försä mring vid
höga temperaturer. Utförda prov visar, att
laminatet "behåller sin hållfasthet vid tem
peraturer över 900 ' C".

,

Danmark köper äldre kanadensiska F -104
jfpl? Dan ska försvarsdept har begärt att fä
köpa 22 Lockbeed F-I04 "Starfighter", vilka
kanadensiska försvaret förklarat vara surplus
materieL Flygplanen skulle kosta 2 milj Dkr
per styck, vartill kommer tillägg för att
ändra dem så att de motsvarar danska flyg
vapnets F-I04G-standard . Danska flygvapnet
skulle sedan läng tid ha haft två F-104-di
visioner operativa men har aldrig halt mer än
29 jfpJ. Även med det nu förutsedda komple
mentet är antalet egentligen för litet. Varje
divi sion innefattar dessutom tre tv ~si tsiga fpl
för övningsändamåL
,Ryan XV-5B f1iiktvingefpJ. Ryan XV-5B har
utvecklats som ett R&D-projekt för VTOL
studier vid NASA:s Ames Research Center.
Grundiden är ett förslag från General Elec
tric att bygga in en fläktlyftmotor i vardera
vingen. Flygegenskaperna är milngskiftande,
Förutom VTOL-förmågan kan fpl sväva (ho
ver flight), flyga rakt upp och ner, åt
sidorna och bakät, med upp till 40 km/t.
Det kan vidare flyga konventionellt och då,
med infällbart landstäl!, uppnå en max fart
på 844 km/o F n koncentreras studierna till
flyg egenskaperna vid övergilng från vertikal
till horisontal flygning och på att utveckla
mindre och tystare flyktkonstruktioner med
större lyftkralt. Fläktarna (1,5 m diam ,
motroterande) drivs av avgaserna från tv å
jetmotorer i fpIkroppen. Avgasen leds genom
rör til! små turbinblad i änden på varje fJäkt
blad.
Boeing hal' av NSA fått $ 1 milj för studier av
ett
tekniskt
avancerat
passagerarflygplan.
Boeings förslagspl'Ojekt, B-767, är fyrmotorigt
med en marschfart på M . O. 98 och rymmer
200 betalande . (OBS! Super-kritisk vinge.)

Komposilvinge för F-IS. Ett antal kompletta
kompositmaterialvingar för F-15 kommer att
utprovas av McDonnell Douglas enl ett Air
Forcekontrakt på $8.2m, Vingen. som utveck
las och konstrueras av McDonne!! Douglas,
kommer att innehålla bilde bol'- och kolfibrer,
troligen i form av ett bor-epoxyskal på kol
fiberskelett. Man räknar med alt vingen skall
bli 225 kg lättare, star kare och mer motstånds
kraftig mot utmattning.
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USA börjar med internationell fl),l':utställ 
ning 1972. USA skall anangera en interna
tionell flygutställning likso m Pari s-Bo urg ue t
och Farnborough. Den skall äga rllJn var t 
annat är med bö rjan i juni 1972 och förläg g s
till Washington-Dulles International Airpnrt.
Man räknar med att omkring 500 flyg / rymd
företag skall representeras. vilket betyder att
den Hlr ungef~ir samma omfattning som Pa
riz Air Show. Man kommer inte att hålla sig
enbart till fly g - och rymd-m a te r ie l utan kom
mer även att visa t ex avan cerad nlarklral1 !=;
portmateriel.

Tyska VFW-Fokker-614 jungfruflög
juli .
Planet har en jetmoto r stående uppe på var
dera huvudvingen. Detta kortdistansplan tar
44 passagerare.
.J,--_

N

F-14A "Tomeat" provflyger igen. Efter ha
veriet med försöksfpI 01 dec -70 . ltög fpl 02
ffg 24/ 5. Fpl flög till 3 .500 m höjd för manöv
rerings- och funktion skontroUer. Det tidigare
felet i hydraulsystemet. som orsakade have
riet unrler 01:s andra flygpass, hade åtgär
dats. F a rten var omkring 250 km/t.

Fodsatla prov med N ASA:s överkriti ska vinge.
Det F-8 jfpl som av NASA försetts med e n
överkritisk vinge J1af avslutat den för sta ut
provningsetapp C'n .
Flygproven
visade
god
överensstämmelse rned utförda vind tunnel
prov. Fpl skall nu f[, utslaende bultskallar på
vingens yta utj ämnade. och vidare skall 250
givare (sensorer) monteras pa vingens över
sida. Givarna skall registrera ev uppträdande
stötv;', gsfenomen. Fpl har utfört flygningar
omkr M. I inom höjdormädet 10-14 km .

,

US Navy köper inte F-14B. US Navy har be
slutat att inte köpa B-versionen av GnJJnman
F-14. Dessutom hal' Navy reducerat antalet
beställda F-14A till 313 st t o m budgetäre t
1975 pga kostnad söverskridanden. Enl den ur
sprungliga planen skulle 722 fpl köpas. varav
67 av A-versionen . N avy skulle kunna åter
uppta ar betet med F-14B v id ett senare da
tum, ,neo det bedöms i dag som osannolikt.
Genom att endast ha tiUgå ng till F-14A kom
mer inte Navy att kunna va ra överlägsen de
senaste ryska jaktplanen, vilket var ett av
huvudmotiven för F-H-programmet. F-HA
bedöms dock bli så pass mycket. bättre än de
nuvarande F-4 Phantomflygplanen . att en
fortsättning av programmet är motiverad.
F-l4A utrustas med snabbtömningstankar enl
rb-modell. Om det hydrauliska hjälpkraft
syste met (Sundstrand Aviation) i US Navy's
F-14A skulle strejka, träder ett nödsy stem
automatiskt i funktion . Väts kebehallaren i det
ta nödsystem (United Technology Center )
trycks ihop när hydrazin matas ut och driver
hydraulsystemets turbinhjul. Aktiv utmatning
(positive expulSion) är nödvändig för att ga
rantera att viiL~ka når turbinen oavsett fpl
manövrer (t ex retärdation). Metoden har
UTC utvecklat för avancerade attackrobotar.

Kina önskar licenstillverka västerländska tpfp!.
Kinas flyg industri är intresserad av att slutä
kontrakt med västerländsk a flygplantillver
kare föl' licenstillverkning av tpfpl. Man av
ser närmast att ersätla nuvarande rysk bygg
da An-2, 11-14, Il-2 och Il-18 med väster
ländska medel- och långdistansjetplan.
Vad betr militärflygplan finns en plan att
årligen producera 270 MiG-19/ P och 80 MiG
21 / S.
Sovjet Su-7 Filter varierar ytlreutrustnings
upphängning. Pä bilder av Sovjets jakt/ bomb
bfpl Sukhoi Su-7 är en raketkapsel hängd på
en av de tvii ställen under flygplanskroppen
i stället för en extratank som vanligen hänger
där. Bränsletankarna har flylt ats till de su.jll
under vingen där beväpningen tidigare har
varit upphängd . Raketkapseln påminner om
franska JL-I00 för ostyrda rakete,' och är
förmodligen samma som den kapsel fö,' 55
rrun raketer som används i Mig-2l .

r

PoJens flygindustri tvingas upphöra. Enl di
rektiv frän Sovjetunionen skall Polen upp
höra att tillverka fpl. För östblockets behov
kommer fpl inom "amen för Comecon's pla
nering att tillverkas i USSR och Tjeckoslo
vakien. Aerospace -sektionen vid \Varszawas
tekniska högskola läggs ner och undervis
ningen flyttas till Breslau. Polska piloter skall
utbildas endast i USSR. Fabriker som läggs
ner är
WSK-Nielec,
WSK-Okecie,
WSK
Swidnik samt två mindre fabriker i Warszawa
och Breslau.
Nytt ryskt bomb fp l m ed vridvinge i produk
tion. Amerikanska källor uppger som sanno
likt, att USSR är i färd med att serietillverka
ett nytt strateg isk t bfpl utrustat med vrid
vinge. Enlig t genera l Holloway, chef för
USAF Strategic Air Command, är det nya
fpl större än både B-58 och FB-IIl oc h bör
följaktligen
ha
bältre
räckvidd / nyttolast
egenskaper än dessa två USA-fpl. Vi ssa fart
egenskaper förmodas vara samma som för det
planera"e B-I fpl. Det nya bfpl har för
modligen observerats med hjälp av satellit
spaning och har av Nato döpts till "Backfire" .
(Se omslagets sista sida.)

12

B-l flygel' tidiga,·c ä n planerat. Prototypen
till USAF:s nya bombflyg plan B-l k omme r att
flyga tidigare än som ur sp rungligen plane
rats. dv ~;. före so mmaren 1974 . Anledningen
al' flygv ap n e ts b eslul att beg ränsa flygplanets
tidigare planerad e rn:'lng sidighet. Prototypen
bill' däri genom mindre komplicerad och kan
färdig ställ as på kortare tid än ursp rungligen
beräknats.
VS Air Force skä rper J\ontrollcn över bomb
fpllJrojektet B-l. USA F hal' börjat lillampa
nya metoder för al t administrera och kontrol
lera B-l-projektet: m etoder som man tror
kommer att tilliimpas pet andra vapensystem
i framtiden .
Må lsdtt ningen är:
iii at t effektivisera kontrollen över program
met ;
att hålla kostnaderna under kontroll fram
till den tidpunkt dr. seriebeställning aktua
liseras.
Anslagen för utveCkling av B-l uppgar till
$75 m 1971. För -72 h a l' man begärt $370 m. 
Antalet prototyper har skurits ner frä n 5 till
~ och antälet motorprototyper från 40 till 27.

e

Ny metod för altrappbygge prövas för bfpl
B-l. En 2-dimensionell fullskalemodell av
USAF :s B-l har gjorts genom att rita upp fpl
konturer p i, en vägg "esp ett golv. På detta
sält kan man med en m ycket billig metod få
en god uppfattning om fpl dimen sio ner och
göra erforderli ga ändringar allteftersom ut
vecklingen fortskrider. B-l kommer defi
nitivt att fd var iabel vinggeometri.
Andelen titan i B-l minskas. En minskning
av den projekterade struktu rviktsandelen ti
tan från 45 % t ill 20 % innebär för B-I-fpl
en total viktsökning av ca 2000 kg. Reduce
ringen har gjorls av kostnadss käl. da inköps 
pris och bearbetningskostnader för titan är
betydligt större än för konventionella mate
rial. Man k a n emellertid tänka sig alt äter
igen öka titanandelen, om det ekonomiska
utrymmet pa ett senare sladium medger detta.

"Super-kritisk vinge" för B-l? US Air Force
är intresserat <=tv att använda en s k 'Isuper
cri t ical wing" pa F-lll och B-L Denna nya
vinglyp är främst avsedd att medge högre
transsoniska farter. Man har för att uppnå
della ul vecklat bl a en vingprofil som ger
högre kriti skt machtal jämfört !ned en kon
v e ntionell profil. Detta medför samtidigt för
delar för flygplanet so m vapenplatlform, ef
tersom stabilileten vid höga transsoniska far
te r förbiitlras.

ökande mots tänd i USA's kongress mot på
gaende fplutveckling. De slora och ökande
utvecklingskostnaderna för USA's nya flyg
materiel. bl a AF's F-15 och B-l samt Navy's
F-14 (även ABM antiball. rb, AWACS ro fl
program och anskaffn ) har mött organiserat
motsland i kongressen p:i sanuna sätt sOln
ledde till SST nedläggand e. Överljuds-B-l an
ser; ineffektiv och onödig, och man pekar på
att B-70 lades ne,· för fler a ar sedan, därför
att man då ifrå gasatte dess förm ii ga att nä
fram till mål långt inne p b fientligt territo
rium. Man kan möjligen godtä e tt underljuds
bombfpi
bestyckat
med
läng rä cksviddsrb
(SRAM). Bl a har en kostnadsökning på $ 1300
milj fö,' B-l enbart under bgå -70 tvingat
AF att sänka prp:;tandakraven , bestycknings
förmilgall och an t alet Pl'Oto typer.

,

B-l räddningskapsel får säckdämpare. Pio
neer Paraehute Company har fätt North Ame
rican Rockwell's beställning att utveckla och
tillverkR
fallskärmsräddningssystemet
föl'
USAF 'z B-I bfp\. En fö rserieprototyp skall
le vel'era r. maj -72. FaJJskärmssystemet utgör
huvude le mentet i räddningssyslemet, där hela
besä tn ingsl<abinen. som rymmer sex man , vid
beho v avskiljs fran fpl-kroppe n och dalar
rill marken med en serie fallsk ärmar . . . likt
Apollo-rymdkapseln. För att landninge n ska ll
bli tillräckligt mjuk hal' man konstruerat ett
sy stem med fem gwnmisäckar som fyll s med
kvävgas omedelbart innan den dalande cock
pitkapse ln lar mark. Ytterligare dämpnings
effekl åstadkoms av ventiler som släpper ut
gasen mi,· s.o ckarna tryck s ihop vid landning
en .
Nosvinge förbättrar B-l liighöjd sege llskaper.
Bombfpi NAR / USAF B-I kommer att fä en
marschfart på lägsta höjd på något under
M. 1.0 och en max fart på hög' höjd pa över
M. 2. Max startvikl: blir ca 180 ton. Fpl
har ett par relativt sma nosvingar, som styrs
automatiskt och helt oberoende av det pri
mära styrorganet. Nosvingarna är avsedda att
motverka vindbyeeffekter p~ läg höjd . De
fyra GE-F-IOI-motorerna ska ll ge 136000 kp
vardera. En jämföre lse av startpre standa
fö,' B-l med B-52 visar , att B-I använder
något mer ä n hälften av B-52:8 stalt- och
landningsstruckor.
•

,

•

Sovjets SCRAG - en 3-stegs ICBM-raket, som kan gå
I bana runt jorden (FOBS).

Inflationen
försätter
USAF
i underläge

1:s: 1:s:

Någon absolut exakt och tillförliglig information om andra länders
militära kaliber och status är säkerligen omöjlig att få. Det viktigaste
försöker alla hålla hemligt Men i motsats till öststaterna är pressen fri
i västländer med demokratiskt styrelseskick_ Detta möjliggör för hugade
att bättre kunna följa upp resp lands militära förehavanden etc. I ame
rikansk press t ex redovisas och diskuteras ofta förbluffande öppet lan
dets försvarsmakt - dess struktur, omfattning, ändamål, budget, fram
tidsprojekt m m. 1:s: Löjtnant LENNART BERNS, Milo NN, har vid MHS
studerat bl a utländsk fack- och dagspress m m och gör nedan ett försök
att beskriva USA:s försvarsproblem i allmänhet och flygvapnets i synnerhet
- med tyngdpunkten lagd på ekonomi och framtida anskaffning. 1:s: 1:s: {;:{

tmärkande för de militära för
hällandena i USA i dag är de
stora
ekonomiska
svårigheter
man har att brottas med. Till
stor del beror dessa på den
alltmer ökande inflationen, vil
ken inte minst återspeglas i den ameri
kanska försvarsbudgeten . 1968 löpte bud
geten på 78 miljarder dollar, vilket om
räknat i dagens penningvärde hade gällt
för 85 miljarder dollar . Det nominella
beloppet för 1971 ärs försvarsbudget har
inte ökat i jämförelse med 1968 års be
lopp utan tvärtom minskat till 71,8 mil
jarder dollar, i realiteten alltsä en sänk
ning med 13 miljarder dollar. I de 71,8
miljarderna ligger inbakade ca fyra mil
jarder för redan beslutade och nödvän
diga löneökningar, varför den egentliga
minskningen uppgår till 17 miljarder dol
lar i jämförelse med 1968. Procentuellt
är årets budget lägre än budgeten före
Koreakriget, både som andel av brutto
nationalprodukten och av de totala fede
rala utgifterna.
Den amerikanska krigsmakten har un
der de senaste åren alltså drabbats av kraf
tiga ekonomiska nedskärningar. Den eko
nomiska åtstramningen fortgår alltjämt
och innebär och kommer att innebära
stora problem för den amerikanska mili
tärledningen när det gäller den framtida
utformn ingen av försvaret och fördel
ningen av resurserna.

U

• • Men inte enbart inflationen är s kuld
till den strama, ekonomiska situationen.
Kraven iran andra sektorer i samhället
har också vuxit sig mycket starka, vilket
påverkat anslagstilldein ingen . Inom mili
tärledningen är man väl medveten om
dessa stora behov, samtidigt som man
är medveten om att minskade försvars
kostnader ökar resurserna att bemöta in
flationen, vilket gör att man förutom
de rena försvar sproblemen
befinner
sig i en svår samvetskonflikt.
Andelen materiella och personella re
surser, som genom nedskärningarna inte
längre kan tillgodogöras försvaret, utgör
stora problem. Förra budge tåret reduce
rade försvarsdepartementet den militära
och civilanställda personalen med 410 .000
och försvarsindustrin tvingades samtidigt
friställa eller överföra till andra arbets
uppgifter 400.000 personer , en siffra som
under innevarande budgetår beräknas sti 
ga till 600 .000. E nbart inom flygindustrin
har en minskning skett med 120.000j månad
fram till december förra äret. Under in

nev~rand e

å r beräknas mins kningen avta
kraftigt, men faktum kvarstår att omfa t
tande teknologisk och vetenskaplig ex
pertis gätt förlorad.

ÖVERGÄNGSPERIOD
Man befinner sig alltså, vad försvarets
framtida utfonnning beträffar, i en över
gångsperiod. Avgörande för i vilken ut
sträckning
utgiftsreduktionerna
drabbar
olika delar av försvaret är graden av över
enskommelser man kan nå med Sovjet
unionen i samband med de pågående ned
rustningsförha ndlingarna . Ett gott resultat
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av förhandlingarna är således lika myc
ket ett amer ikanskt ekonomi skt självän
damal som viljan att bredda vägen till di
rekta överläggningar mellan de båda stor
makterna för att minska riskerna för kon
frontationer dem emellan. Som ytterligare
led i sträv an all på sikt minska försvars 
utgifterna kan nämnas det amerikan ska
fredsförslaget ,·örande Mellersta ö stern
och den gjorda reduktionen av de ameri
kanska styr korna i Vietnam från 500.000
till mind re än 400.000 under 1970.
För att återvä nda till förhandlingarna
med Sovjetunionen (SALT) ställer man
slora förhoppningar pi7l dem, även om för
h opp ningarna inte är öve rdri v na. l avsak
nad av öve renskomme lser om kontroll och
uppföljning av motsidans ru stninga r, kom
me r försvar ets inriktning även i fortsätt
ningen, åtminstone under den närmaste
tioårsperioden, att koncentreras bl a på
de delar som aVSes för att avsk räcka fr~n
eller bemöta ett kärn vapenangrepp. Den
långsiktiga säkerheten kommer alltså inte
att aven ly ras och en förhastad minskning
av de amerikanska styrkorna är utesluten.

USA PÅ EFTERKÄLKEN
Bibehålla ndet av den nuvarande styrkeba
lansen beror pä hw' väl man på ameri
kansk sida lyckas med uppgiften att dels
analysera ho tbi lden och dels skapa de
styrkor som f ordras för att förhindra ett
angrepp. Vad holbilden anbelangar kan
man konstatera, att man i Sovjetunionen
för närvarande är sysselsatt med att byg
ga upp sina kärnvapenstyrkor till propor
tioner som man tidigare inte trodde var
m Öjliga. Man leder i antalet ICBM ( = In
tercontinental Ballislic Missiles) , även om
amerikanerna har fler- ubåtsbaserade ro
botar. Ryssarna har dock totalt i sina ro
botar mer än dubbelt så stor lastkapacitet
jä rniört med amerikanerna. Den totala
la s tkapaciteten kan i vissa avseenden vara
en god mätare pil hotet som sådant, efter
som d e n avgör det antal s tridsspetsar som
kan sättas in i e n attack. Vidare arbetar
man i Sovjetunionen på att förbättra ä ldre
robotar och luft- oc h robotförsvarssyste
men. Ett ytterligare för amerikanerna b e 

Cessna:s A-37.

•
svärande fbrh,dlande är 3.000 sovjetiska
luftförsvarsjak tp lan mot 700 egna , inklu
sive dem i National Guard. Beträffande
tunga bombflygplan leder USA , däremot
inte när det gä ller det sammanlagda an
talet tunga och medeltunga.
Ho tet f ran sov jetiska ICBM och närva
ron av ett sov jeti skt ABM-sys tem ( = Anti
Ballis tic Missile) uppfaltas för närv arande
so m de två faktore r, som i försIa hand
motiverar en utbyggnad och modernisering
av de amerikanska offensiva och defensjva
strategi ska styrkorna. Und er 1970-talets
första hälft kommer därför en inriktning
pil ett amerikanskt ABM-system och en
ytterligare utveckling av de egna robo tar 
nas "prestation aids" och genomträngnings 
förmåga (bl a genom införandet av MIRV
( = Multiple Independ ently -ta r gt'lable Reen
try) att ske.
G • Trots den relativt omedelbara för
bättringen av de egna robotarna, k onuner
dock effekten hos dessa att variera ganska
kraftigt om bara elt par år, beroende på
att det tar e n v iss tid alt reagera på sov 
jetiska mol medel och nya sovjeti ska kapa
biliteter överhuvudtaget. Därför ligger d e t
e n inneboende risk i att lita lill enbart
robotar, anser man, och tillmäter det be
mannade bombflyget alll större betydelse .
Eller för a tt använda en ofta använd lik
nelse: två ben pil en trebenspall ger inte
samma stabilitet , även om de är a ldrig
så starka . Ett utsprilt och alert bombflyg
är det tredj e benet.
Det är visserligen möjligt, säger n1an,

Norlhrop:s A-9,

att undem1inera effekten hos antingen ro
botorna eller bombflygplanen , men alt
tackla b 'lda komponenterna samtidigt kom
mer att utgöra ett synnerlige n stort pro
blem. Mot bakgrunden a v detta reso ne
mang fiu' man se framtagandet av det
nya fyrmotoriga j etbombplanet, B-l, som
kommer att tillfö ras SAC ( = Strategic Air
Command) under senare hälften av 70
talet. B-l är en billig are lösning än alt
ytterligare modifiera nuvarande B-52.

NY FLYGSATSNING
Utöver USA :s re nt strategiska behov har
president Ni xo n poängterat de taktiska
styrkornas bet.Ydel se och att underlägsen
h et i taktiskt avseende kan provocera en
potentiell motståndare till militära även
tyrlighe ter. Presidenten har också framhål
lit de taktiska styrkornas stora betydelse
när d e t gäller USA:3 förpl iktel se r till sina
allierade. Allt detta gör att denna del av
de alner ikanska försvarsanst rä ngningarna
kommer att ge s ett proportionellt större
utrymme än und er 60-talet.
De taktiska flygst yrkornas förutspådda
utvec kling får bed ömas även mot bak
grund av det stora sovj etiska uppsvinget
på omrade t. När det gäller luftherravälde
kan [örilIdrad materiel endast till en del
kompenseras av individuell skicklighet och
beslutsamhet h os b esättningarna . Detta har
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North American-Rockwell:s B-l.

..
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•

Grumman:s F-H.

längre och snabbare transporter (MST
medium STOL transport).
Det amerikanska luftförsvarsflyget är
sorgligt eftersatt med omodern flygma
teriel. En bit in på 70-talet kommer dock
de föråldrade F-IOI, F-102 etc att ersättas
med F-4 och på sikt även med F-15. Ett
ytterligare medel man valt för att förbätt
ra luftförsvarsflygets möjligheter är att
bygga ut och modernisera luftbevakningen
för att härigenom kunna flyga ut be
slutslinjerna.

Il

Boeing:s AWACS-project.

tillföras TAC-förbanden och detta beräk
nar man skall ske inom det närmaste aret.
S::>m ett ytterligare led i förstärkningen
av de taktiska styrkornas förmåga bör
nämnas de omsorger man lägger ned på
att förbättra det taktiska ledningssystemet
med däri ingående luft-, ytbevaknings
och stridsledningskomponenter.
Det sy
stem man arbetar med, TACS (Theatre
Army Communications System) innehåller
bl a ett flertal mobila datorutrustningar
och flygplan för direkt operativ strids
ledning (OV-10)_

VIKTIG TRANSPORT

för USA framtvingat ett helt nytt och
toppmodernt flygplan, F-15, som kommer
att provflygas under 1972 och därefter, i
mitten av 70-talet, tillföras TAC (= Tacti
cal Air Command). F-15 beräknas kunna
uppvisa överlägsna prestanda och mycket
god manövrerbarhet samt vara utrust.ad
med omfattande elektroniska hjälpmedel
fÖl" strid, navigering mm.
•
• En ytterligare förstärkning av de
taktiska flygstridskrafterna sker i form av
A-X (senare A-9). A-X är ett flygplan
för närunderstöd, avsevärt effektivare än
A-37 (Cessna) eller OV-lO "Bronco" och
bdydLigt billigare än exempelvis F-4
"Phantom" eller A-7 "Corsair". Flygplanet
kommer speciellt att komplettera A-7 i
närunderstödsuppgiiten samt att reducera
behovet av överkvalificerade jaktflygplan
i begränsade krigssituationer. I likhet med
F-15. som är skräddarsydd för luftför
svarsuppgifter, är A-X utan kompromisser
sk räddarsydd för sin specie Ila uppgift.
Fartprestanda kommer att vara jämförel
sevis blyga, meda.,'1 flygplanet däremot
kommer att vara överlägset i fältmässig
het, i manövrerbarhet, i förmåga att starta
och landa på korta och primitiva fält (cow
pastures) och i förmaga att ta stor och
varierande vapen last i rätt tid och pfl rätt
plats. När man lö,t problemen med
sprickbildningen i F-III:s vingsvepnings
mekanism kommer även detta flygplan att

•

North American-Rockwell:s aV-10 "Bronco".

För att modernisera det strategiska trans
portflyget (Airlift) och att öka dess ka
pacitet kommer C-5 A "Galaxy" att till
föras MAC (= Military Airlifl Command)
i relativt stort antal under 70-talets första
år. Den första divisionen h<111er för övrigt
på att organiseras nor detta skrivs. 1973
räknar man med att ha C-5 i tjänst i en
omfattning som medger, att. man kan
transportera en armedivision
och sex
jaktdivisioner med tillhörande utrustning
till Europa på mindre tid än en vecka.
Aven det taktiska transportflyget kommer
att moderniseras och utvecklas under 70
talet och här gäl' man på tva utvecklings
linjer. Den ena går ut på lätt transport
flyg för tillförsel av trupp d irekt till
mridsområdet (V/STOL LIT = vertical/
short tak2-oft and landning, light in
tratheater transport) och det andra för

•
• I ovanstående bedömning av fram
tidsutvecklingen har främst flygvapnet
behandlats. Detta av två skäl. Dels inne
hålle" flygvapnet den största delen av
amerikanska krigsmaktens flygplan, dels
de mest allsidigt sammansatta flygstyr
korna. Men detta behöver inte betyda att
utvecklingen inom de andra försvarsgre
narna stflr stilla. Sedan är"kiftet prov
flygs ett nytt jaktplan för amerikanska
flottan och som skall ersätta F-4. Om flyg
utprovningen går som den skall kommer
flottan att under en tioårsperiod att an
skaffa 313 exemplar av detta nya flygplan
- F-H. Flygplanet, som byggs av Grum
man, är av swing-wingkonstruktion med
extrema prestanda. F n diskuterar man i
USA det vettiga i att utveckla två pa
rallella jaktplanssystem F-15 för flyg
vapnet och F-14 för flottan men båda
har nu nått ,fl långt i projekteringen och
nått en sådan differentiering i sina resp
användningsområden, att man räknar med
bådas fullbordan och produktion. Även
marinkarens och armens flygstyrkor kom
mer successivt att moderniseras och för
ses med nya flygplantyper och förbättrad
utrustnlng för bl a den operativa ledning
en av förbanden.
Som en kort sammanfattning av denna
art.ikel kan alltscl konstateras, at.t de ame
rikanska flygstridskrafterna, trots en kraf
tig ätstraITU1ing av den amerikanska för
svarsbudgeten, kommer att öka i kvalitet.
Kvantitativt kommer däremot en såväl
relativ Som absolut minskning att ske, en
minskning som dock antas kompenseras
av bl a flygets ökade rörlighet.
•

Lennart Berns
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Flygvärldens spektakeltradition nummer ett har åter gått av sta
peln - dvs den internationella flygrnässan på Le Bourget utanför
Paris. Under två franska veckor, 27 maj-6 juni, gavs hugade chan
sen att försöka studera och informera sig om vad 588 utställare från
17 länder hade att visa och berätta. Det handlade mycket om teknik
och elektronik - motorer, vapen samt annan materiel och utrust
ning för aviatikens fulländning. Men naturligtvis även om flygplan,
ca 175 till antalet. Och rymdpjäser. '{;:r FLYGvapen-NYTT:s utsände
JAHN CHARLEVILLE släpade pennor, block och div kameror i en
vecka och har bl a detta att berätta:
U U U

D
<> <> Arets

ar stod lag i rok och damm,
bland skolklasser och m"ngen
voluminos madame, bland högar
av kastade broschyrer sägs tra
vade aeroplan for mycket
för en man.

Parissalong var den 29:e i ord
ningen. Allt började så stillsamt 1909 i
"Grand Palais" med en kombinerad bil
och luftballongutställning (se bilden överst
sid 17). Sedan dess har utställningsobjekten
bara ökat och 1951 drevs man ut till flyg
fältet Orly. Men redan vid nästa utställ
ning 1953 var det dags för Le Bourget. Och
nu är även det utrymmet alldeles för litet.
Men inte förrän 1977 beräknas byte av
marknadsplats
det handlar da om
Evreux, ca 10 mil nordväst Paris.
Sedan de första utställningarna efter
andra världskriget har de civila och kom
mersiella inslagen successivt öka t på be
kostnad av de militära. En trend som
känns naturlig och riktig. Men allt är ty
värr relativt, som bekant. Sålunda har Sov
jet alltsedan sin premiär i detta samman
hang enbart visat upp civilregistrerade
CCCP-f1ygplan och rymdforskningsrön . Det
torde dock vara uppenbart för alla, att un
der
denna
"kamouflagemålning"
göms
även militära skapelser på många häll.
Men il la botme heure, spelet under täc
ket utförs förvisso av flera länder. Sådan
är nu en gång människan och därmed den
värld hon besitter.

•
• Gott om verkliga nyhetsobjekt är
det ont om vid sådana här flygutställ
ningar utvecklingskostnader och pro
duktionstider har ju ökat så enormt pga
teknikens komplexitet. Men nog var Sov
jets 4-motoriga jettransportflygplan I1-76
(sid 18-20) en överraskning. Och samma
lands jättehelikopter Mi-12 (sid 19) var
också mycket intressant att studera "livs
levande". Samma gällde naturligtvis även
ryssarnas civila SST-trafikflygplan Tu144 avgjort en värdig konkurrent till
Concorde. Och trots att de två sistnänmda
flygplanen kom, sågs och segrade... har
de fortfarande problem att brottas med,
innan de förvandlas till serieprodukter.
Vem vinnel' kapplöpningen? Och markna
den? Har prestigen större styrka än för
nuftet?, frågar sig mången ekonom och
miljövårdare. Bangar eller inte, bara van
ligt underljudsbuller i regelbundna pro
portioner är tillräckligt störande. För kan
ske flertalet i alla fall?
Men den tekniska utvecklingen är på
verkbar. Lyss bara t ex på McDonnell Doug
lao nya luftbuss DC-lO eller Lockheeds
dito 1011 "Tristar". Hellre rekommende
ras dessa sma jättar på t ex Bromma
än Fokkers tvåmotoriga F-28 "Fellowship".
En markant skillnad i bullernivå och rök
utsläpp. Att sedan de förstnämndas start-,
landnings- och stigprestanda var betydligt
mer imponerande, understryker bara tron
på att flyget säkert kan nå fram till ac-

De svenska Inslagen inskränkte sig till fyra SAAB·SCANIA·representanter.
Med placering i centrum alldeles Intill det allmänna gångstråket sågs en
"dansk" 35:a, en MFI-15, en "osterrlklsk" 105:a samt en 37:a, vars okon
ventionella vIngkonfiguration fångade tiotusentals nyfikna ogonpar. •
Ej
synlig på denna bild men strax t h om "Viggen" exponerades ytterligare
en "svensk" - nämligen Scottish Aviation "Bulldog" - som "hImma"
med F5·målning kallas SK 61.

ceptablare miljövärden ganska snart. I de
fartområden det här är fråga om i alla fall.
Och betr de idag aktuella SST-planen var
Tu-144 :an klart angenämare än Concorde
i buller- och avgashänseende - vid start
och landning. Det finns också anledning att
tro, trots visst kompakt motstånd, att den
beryktade "bullermattan" Inom sinom tid
skall nötas ned ... hävdar en del tekniker.
- Och vi har ju efter bara drygt tio års
hårda och effektiva ansträngningar kunnat
placera fötterna på månen.
• • Två av dessa månfötter träffade jag
förresten på Le Bourget, närmare bestämt
vid en drink pa Lockheeds chalet. Föt
ternas herre var astronauten Neil Arm
strong, som trots ett kylbistert väder gav
sig tid till att värma mig med några kom
mentarer. Betr ljudbangsproblemet trodde
Armstrong att det närmast var en resurs
fråga. Lovande forskning pågår, men ännu
hade han inte hört talas om några klart
pavisbara resultat. Men de kommer.* Med
samma satsning på överljudsproblemen
som dito för rymdforskningen under sam
ma tidsrymd.
och ett stort steg för
mänskligheten hade inte bara betytt ett
litet steg på månen.
Betr "Viggen" verkade Armstrong mer
imponerad av att lilla Sverige kunnat pro
ducera en sådan avancerad skapelse. än
av skapelsens prestanda. Han log åt applåd
åskorna från SAAB-chaletet vid Viggen
demonstrationen och flinade brett åt svars
salvan från General Electric-chaletet efter
DC-lO :ans tysta uppvisning.

<> <>

Mycket mel' och detaljerat skulle
kunna ordas om denna expo, men då
många
tidningskolleger
redan
utförligt
kunnat presentera det viktigaste, har jag
istället valt att på efterföljande sidor (17
21) presentera ytterligare några minnes
bilder enbart i kliche- och bildtextform.
- Vaila!

j-Ch

•

* I det instämde FFA (Flygtekniska för,
söksanstalten) tre månader senare på
sitt eget sensationella sätt: 50 proc
redukt;ion av bangens ljudnivå enl gjor·
da försök!!!
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Ovan : Concorde har just landat och satt alla
tre benen i banan, doppat nosen till max
läge, slagit till Dunlop-skivbromsarna samt
låter så bromsskärmen Iyllas med motorre
verseringsvrål, avgaser och uppbromsande
ellekt. - "C" lor I september på export
eriksgata till Sydamerika. Går alll att sätja
med mördande reklam .. ?
T h : Första västbesöket av det ryska SST-passagerarplanet
Tu-144 ägde rum den 26 maj på Le Bourget. Jämförande
studier med Concorde kunde göras såväl på plattan som
i luften . Tu-144 var enklare och renare I linjerna samt
bullrade och rökte mindre. Detta lörsta prototypexemplar
(68001 , " Charger") uppvisade nu modifierade luftintag till
do fyra Kuznetsov NK-144 dubbelströmsmotorerna va
riabla klallar vid intagens främre , nedre kant... för att
förbättra flygegenskaperna vid underlJudsfart. - Ytterligare
modifieringar måste troli\len göras på nästa prototyp, bl a
pga sprickbildningar sparade vid hemresans nödlandning
i Polen .

,

Neda n: Salongens stora nyhet : Ryska trans
portjätten Iljushln 11-76, som i storlek och
prestanda starkt påminner om Lockheeds
C-141 "Starllller". 11-76 är försedd med fyra
Soloviev 0-30 KP dubbelströmsmotorer . I
nosens nedre del sitter navigatören och i
den karaktäristiska " hakpåsen" finns radarn
inrymd .
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Ova n : Sovjets största och Iyngsla transporthkp MIL Mi-12
" Homer" . BesäUningen består av sex man. I den övre
cockpiten siUer navigalör och radiooperatör. I den undre
pilot, andre si yrman , flygingenjör och mekaniker. Molorer :
Två par Solovlev 0-25 FV lurboaxel. Flygkroppens längd :
31 m. Tolal rolorspännvldd: 67 m. HÖjd: 12,5 m . Lasl
preslanda: 40 lon. Max flygvikl: 105 lon. Maxfarl: 260 km ll.
Maxslighasll\lhet : 3D m/ sek. Räckvidd: 500 km. Maxhöjd:
3.500 m. - Är ulruslad med hakpåse-radar.

Les domenantes
russes
au Bourget

Paris-salongen -71

O van : USA:s/ lockheeds världsstörsta tp-fpl,
"Galaxy " , gjorde Imponerande flygupp
visningar med förbluffande korta start- och
landningssträckor. Motorerna tjöt något och
avgasutvecklingen vid start var besvärande .
Det senare har dock nu åtgärdats i och med
de nya brännkamrarna. - Problemen med
en del utmattningssprickor lär också ha lösts.
Och äntligen skatt (?) C-5:an lanseras i cl
vi I versi on ocksä.

c-s

,
Sovjets 11-76 åter klicherad, nu I enface
pose och i treplanskiss. Spännvidd: 50,5
m . längd : 46 ,6 m . Höjd: 14,7 m. Startvikt:
157 lon . lastprestanda: 40 ton. Räckvidd
med last : 5.000 km. Maxhöjd: 13 km.
Maxfart: Ca 900 km /t. De fyra 0-30 mo
torerna är på 12.000 kp vardera. Antal
hjul : 20 (4 nos , 2 X 8 kropp). Kan operera
från gräsfält. Flygkroppen är försedd
med lastramp så att i- och urlastning kan
ske direkt.

,

Det var ont om uppvisningsgrupper i år. (För dyrt
och ora t ionellt , för mänga olyckor?) Förutom den
Iranska stoltheten " Patrouitte de France " och re 
klamgruppen
" Rolhmans "
(blåa
dubbeldäckade
skönheter, Stampe SV-4C) sågs bara amerikanska
" Thunderbirds " - McDonnell/ Douglas F· 4E " Phan
tom " (ovan).

.... Alla tre prototyperna av Dassault
Mi rage F-I visades i luften. T v
ses sistbyggda exemplaret med två
Sidewinder-robotar i vingspetsarna,
två 1.200 I fälltankar under vingarna
samt fyra 200 kg bomber under
flygkroppen.

Nedan l v: Det nya fransk-tyska
(Breguet-Dornier)
jetskolllygplanet
Alpha Jet sågs som mock-up 
nu med något ändrade luftintag.
Antalet prototyper har reducerats
till fyra. Bägge länderna behöver
200 ex vardera. I serieproduktion
ca 1973.

.j

......

...,.. .... ..
• ~ ...<' ••

·';:1 "
~

•

";" ,

20

-

~
-:.::.

-.. .-:

..

.

,

j

~
.-.--

'

=
-.-,- ",

Paris-salongen -71

Ovan : ling-Temco-Vought :s bidrag ti ll
de amerikanska studierna av ett " high
Mach-aircraft " i M.3-klass. Förutom det
enorma lultlntaget under buken och de
doppade vingspetsarna påminner mo
dellen något om North Americans nu
nedlagda forsknings/raketprojekt, X-15.

,
Ovan : En imponerande debut gjorde
Israel AIrera" Industrles med sin
andra prototyp av den rundnätta , lilla
tp-masklnen "Arava" - 5,6 ton med
maxlast. Men lastar ändå 20 passa
gerare eller 16 lallskärmssoldater. En
verklig STOL-kärra med utmärkta ma 
n(jveregenskaper och som sägs starta
på ca 170 m samt landa på ca 100 
efter reversering av de två turboprop
motorerna, UACL PT 6A-27. Serie
styckepriset ca 420 .000 $. Skall lör
utom det inländska behovet också
lanseras l(jr export. En projekterad
kommande sträckt version ökar pas
sagerarantalet till 32, utan STOL
prestanda.

T h : Gyroplanen blir allt populärare. ~
Invid lörlrlskningsbaren sågs Iranska
Alpavis 0-2 Rabouyt, som nu under
går de inledande flygproven vid test
basen Istres. MarchIart 180 kmlt med
två ombord. Räckvidd : 800 km .

A

v
R

E

v
O

I

R
Ovan : a) Prototyp S-06 av anglo-Iranska
(BAC/ Breguet) Sepecat " Jaguar"
(med
rygg puckel il la Viggen) under landnings
lasen - med två lälltankar och två 450
kg bomber. b) Prototyp S-07 (t h) har
testats med ny nos med laseravständs
mätare samt ett datorstyrt navigations
och si ktessystem . - Motorer: Två Rolls
Royce/ Turbomeca RB 1721T 260 Adour.

T h : Ny lör ögonen var också Iranska
Mirage G-8 - med två turbojetmotorer
(Snecma Atar 9K50) och variabel vlng
geometri. Avses ersätta den enmotoriga
löregångaren G-1, som därmed läggs ned .
- Notabelt hos G-8:an var bl a de te
flonhinneskyddade vingarna .

~

.... T v : Det nya italienska , tvåmotoriga STOL
tp -fpl Fiat 222 väger 25 ton och startar
på drygt 300 m - här strax före sättning .
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FV-Nytt föreslår kandidat tij
Storslam
i den
flygmilitära
femkampen

**

Om den te sen gäller - att det land

som till absolut belåtenhet kan arran 
g era en sto r internation ell militär täv
ling samt dess utom pres entera mili
tära toppidrottsmän, därm ed är att
anse som ett land m ed en stark och
effektiv militär styrka
ia, d å har
Sverige värld ens bäs ta flygvapen .. !
Jas så, hurså? frågar du nyfiket .
Läs vidare, broder, så ko mmer du till
samma sluts ats. Kanske .

*

***

arje år tävjas det om
världsmästerskapet i
fl ygmi litär femkamp.
I iir var det Sveri ges
och F1S: s
tur att
agera värd. Den ! I } 
15 septe mber drabbade 70-talet
militärflygare från nio länd e r
samman i Söderhamn. Förutom
den högst specielta fe mka mpen
som består av skjutning.
fäktning.
simning,
basketball
och s k
flykltävling
( militär
hinderlöpni n g
orientering) 
tävlar man i fly gra ll y.
Denna i de flestas medveta n
de ganska dunkla tävlingsidrott
har in terna ti one llt utövats i 17
å l~ . Sverig e har tidigare vunn it
fl ygfemkampen to lv ganger i lag
och el va gånger individuellt.
Hur gick det da v id det ader
tonde världsmästerskapet, PA l M.
Som all ts för de svenske gick
Pk' hemmaplan?
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• • Bästa överblicken f år man
med en titt i res ultattabellerna .
Och m an blir övervä ldigad . En
kvarglömd känsl a av
numer
förbjuden
chauvinism flyktar
genom kro ppen . . . du gamla, du
f ria .
Men vi var verkligen
bäst - t o m bält re än n agonsin
tidigare. De fyra frä m st a pl a t 
ser n a individuellt och därmed
naturligtvis
ock,å
lagse,gern .
Delta i femkampen. I flygrallyt
var "vi" dock betydligt mänsk 
ligare: bru'a fyra i lag. men icke
[ör ty delad andra plats indivi
duellt.
Skall n~gon enskild bland

många fina individuelta presta 
tioner - plockas fram i ramp 
ljuset och därmed med sit! namn
hedras för eftervärlden, så är
det utan tvek an löjtnant TOM 
MY BANDHOLTZ . E ller vad
sägs om följande prestationer?
l :a i flygfemkampen (1 :a, 2 :a ,
1 :a, 5:e och 16 :e plats i de ovan
nämnda di sc iplinerna ) samt d e 
lad 2 :a p lats i flygrallyt.
F ör den oinvigde och som ett
s lags motivering för d e n slut
kläm som följer som sis ta text 
slycke redogörs här Ii le mer d e
taljerat om de olik a grenarna
ingåen de i den fl ygm il itära f em
kampen.
Sk jutni ng:

Ett prov på nerv
sty rka och själv
kontroll . där smi 
d ighel och kon
centration är v ik 
tiga funktioner .

F iik tni ng:

Fan , känsla för
ögonblicklig
re
f lex iv
han dling,
sn a bbhet i moto
ri sk reaktion ut
vecklar kän ~lan av
alt välja mellan
an fall eller för
svar. något som
stridsflygaren ofta
r å k ar ut för. 
Dessutom är den
fysi Ska
aktivite
ten m y cket viktig .

B ask e l ba ll :

Huvudövningarna
är: 1) Färdighe t,

lo
Q/

"C
I:

C

>

III

III

>
DI
I:
).

~

lo

C
I:
.:I.

.."
II

rårets svenska bragdmedalj!
Okända
svenska
världsmästare
ler ändå
2) H astig het, 3)
Samordn ing,
4)
Avslappning.
Deltagarna tävlar
på tid, banboll
dribbling och boll
i - korgkast. Denna
disc ip lin
tränar
upp
snabbhe ten
och
bo llkänsJe 
skickligheten sam
tidigt med förmå
gan att förbli av 
s lappnad och lugn.
Poäng utdelas

al

.o
1/1
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o
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för

Si mning :

del'b ana samt ett
orienterings lopp.
Utän spä nst,
styrka och enorm
kondition en hart
när omöjlig gren.

Fl ygrallyt, som är en separat
tävling, har tillkommit för att
flygfemkamparna skall v isa att
d e verkl igen är fly gare. Enkelt
uttryckt är det en orienterings
flygning på tid.

varje övni ng.

Dykni ng, under 
va tten ssimning
och k lätterhinder
kommer eatel' var
and ra i en se
rie tröttande an 
~1. r ängn in gar

som fordrar kraft,
god a lungor och
sta rkt hjärta,
Fly ki prov :

Detta är det av
görande OCh h ~r 
daste provet. Det
är samOlansa tt av
ett moment hin -

•
•
Med an ledning av lt
BandhoJtz smätt fenomenala re
sultatserie ( under denna myc
ket
kondi tionskräva nde
OCh
psy kiskt ansträngande Söder
hamn svecka) i den ka n ske allt
för okända men likvä l så väl 
känt svåra idrottsgrenen före
slår FLYGvape n-NYTT lÖj tnant
TOMMY BANDHOLTZ, F l , som
kandidat
ti ll
å rets
sven sk a
bragdme dalj ! Vad säger Svens
ka Dagbladet (Olof G ro t h ) och
juryn. Sverige ha r inte sa
mänga världsmästare alt stolt
sera med. B andholtz och fem
kampen som såd an är vä l vär
da plats och uppmärksamhet p å
idrotlssidorna.
•

J-Ch

RESULTAT
Flygfemkamp individuellt:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

Bandholtz,
Pettersson,
Jonsberg,
Karlsson ,
Seppälä ,
Mörsky,

Sverige,

Finland,

pl.s.

FLYGFEMKAMP, LAG:
25
34 ,5
40
42
43
54 ,5

1) Sver i ge,
2) Finl and ,
3) Span ien,

99 ,5 p
162,5 p
223 p

Flygrally individuellt:

FLYGRALLY, LAG :

1) AltierilVergneres,
2) Madsen/Konsted,
Bandholtz/ Pettersson,
4) Horten/Helbo,
Halonen/Leppälä,

1)
2)
3)
4)

~

.
1/1

Frankrike
Danmark
Sverige
Danmark
Finland

Danmark,
Frankr ike,
Finla nd,
Sverige,

5770
5436
5170
5110

p
p
p
p
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r::
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Sista stöten
gav
VM-guld
1971 års världsmästerskap i mi
litär fäktning arrangerades i ju
ni på ett sällsynt lyckat sätt av
Sveriges Militära Idrottsförbund
och flygvapnet. Under SMI och
dess fäktledare hade Krigsflyg
skolan anförtrotts ansvaret för
denna jättetävling, den hittills
största CISM-tävlingen
vårt
land.
Ljungbyheds
Idrottshall
utgjorde den arena som F5
fått låna.

VM-tävlingarna omfaltade
fäktnin g
Pli
alla tre vapnen, dvs sabel, floret! och vär
ja. 154 utländska deltagare från 17 lände r
och fyra världsdelar hade hörsammat in
bjudan, vilket vä l vittna r om den betydelse
fäktni nge n fortfarande tillmäts i CISM
sammanhang .
De tekniskt set! mycket omfattande ar
ra ngemangen
klarades förtjänstfullt
av
flygvapen kurs 3698 under fin medve rkan
av ett antal frivilliga specialister, förutom
elever från FöFS,
F lygvapnet representerades vid öppnings
ceremonierna av överste Bengt Rosenius,
som på fyra språ k hälsad e alla gästande
land ers deltagare välkomna . Krigsfly gs ko
lans stolthet SK 60 gjorde samtidigt en
överflygning tecknande en sirlig symbo
lisk toledovärja mot skyn.
VM-tävlingarna var i å tminstone e t!
hänseende unika . För förs ta gängen an
vändes elementpister. Dessa är upphöjda,
kopparmatttörsedda element som fogats
samman till en tävlingsplattform i storlek
2Xl8 m. Företaget Gullfiber hade hjälpt

F5 till denna uppmärksammade pionjärin
sats. Elementpisterna uppskattades syn 
barligen av de tävlande. De tyska repre
sentanterna tog med sig a lla data för att
föreslå e lemen tpister vid nästa års OS i
Mi..inchen.
Och så till VM-tävlingarna. Väsltys
ken Wolfgang Hein vann såväl florelt- som
värjtävlingen individuellt, medan Italien
vann lagtävlingen i florett. Mest bejublad
framgång var naturligtvis den svenska
lagsegern på huvudvapnet vä rja, där Sve
rige i strid med femton andra nationer
vann VM-viktorian. Men att kunna vinna
tävlingen l allra sista matchen får väl sä
ga" vara slumpens skörd. (?)
VM i militär fäktning 1971 kan utan
vidare karaktärIseras som en stor fram 
gäng för F 5. En inte ringa del av fram
gången får tillskrivas den förnämliga re
sultatförmedlingen, som överglänste allt
tidigare. Flygvapenmästerskapen i flyg
femkamp har varit den stabila grunden för
framgången.
•

HEH

BUCKLA FÖR ALLTID
FOTBOLLENS MÄSTARE
Måndagen d en 9 augusti var det äntligen
dags för Fl3 att få en inteckning i CFV:s
vandringspris i fotboll. Men inte var det
någon lätt uppgift! Svåraste nöten alt
knäcka pil vägen till final va r utan tvekan
F3, d är tva förlängningar måste till innan
segern bärgades (4-3) , Även i övrigt bet
alla lag ifrån sig ordentligt. In te minst
finalmotståndaren F6. som dock fick se
sig slaget med 5-3.
Från Fl3 frambärs till sist tack för fint
idrottsutbyte under hela turneringen. "Pe
kings"
gossar lovar försvara mästartrö
jan!

C. H.

•

•

Le vainqueur: PEGE

FI3 visade med eftertryck var skåpet skall
stä när flygvapenmästerskapet i sommar
fälttävlan gick i F7:s reg i den 23 sep
tembe,', sjä lvaste höstdagjämningen, Vilket
inte hindrade att det rådde rena sommar
dagen vid den avgörande orien teringen.
Sammanlagt 125 startande ställde upp
från 13 staber och förband, från FlO i sö
der till F21 i norr. Deltagarantalet kan
man alltså inte klaga på: 11 juniorer, S3
seniorer, 18 yngre oldboys. 31 äldre old
boys och 12 veteraner. Bland det dussinet
fann s f ö veteranen framför andra, Sve
riges spänstiga ste general , Ingvar Berg,
Resultat: 1) Per Gunnar "Pege" Persson,
FI3 , 106,54 p: 2) Sivert Axelsson, Fl,
108,50; 3) " Nick" Pärsson, FIS, 122 .04.
Lagtävlan : 1) FI3, 642,28 p; 2) Fl, 733,59;
3) F4, 763,45 .
FI3 tog med sin lagbravad hem CFV:s
vandringspris föl' alltid. Grattis!

Ola

Flygpojks
experiment
slog väl ut
Årets sommarkurs för flygpojkar
var till vissa delar ett experi
ment. Men man måste samman
fattningsvis säga att det blev ett
lyckat sådant. Experimentet in
nebar att kursdeltagarna, 22
grabbar i åldern 16-18 år, ge
nomförde en 5-dagars fjäll
marsch i Hemavan-fjällen med
övernatlning i STF:s fjällstugor.
För att inte överbelagga stugorna delades
kursen i två grupper, vilka leddes av resp
kurschefen löjtnant Hansson och bitr kurs
chefen I :e flygnavigatör Barreby . Dessa
hade under fjällmarschen hjälp av två
divisionsmedlemmar,
l :e
flygnaviga tör
Gus tavsson och fä ltflygaren l:a graden
Norberg.
Första gruppen startade pa onsdagen
30/6 med en DC-3 från FIS. Redan flyg
transpo rten intresse rade grabbarna märk
bart. För några var det första fl ygturen
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och när de dessutom fick kika in i cock
pi t med dess instru m ent och utru stning
blev den flight :en toppen.
Efter busstransport frä n Gunnarn till
Hemavan var första dagen slu t. Vi över
nattade på Björnbergsg<'trden där vi lagade
den för s ta middagen pä Trangia-kök. Den
frystorkade maten vä ckte viss föru nd,'an ,
men den gick ned. På kvällen fiskade n åg 
ra av grabbarna i Umeälven, men de tvangs
snart ge upp p g a kylan och blåsten.
Torsdagen grydde med strålande väder
och gr uppen gav sig iväg efter frukost .
Första delen var nog den jobbigaste och
deltagarna blev trötta
stign ingen upp
mot fjället. Vädret hölJ sig faktiskt fint
under hela turen och allting funge rade
bra. Stugorna blev överbelagda vid n ågra
ti Ilfä Ilen. I Syterstugan t ex låg vi IS
p ersoner i 8 b äddar, men golv fanns och
det dög bra .
Den tjusigaste upplev elsen kom pa sön
dage n då vi besteg Sy ter toppen (1.792 m
Ö h) i vindst.illa och + 23 ' i skuggan. En
fantastisk utsikt"
Pil tisdagen veckan efter mölte vi 2:a
gruppen pa Gunna.rn och bylte fortskaff
ningsmedel från buss till DC-3.
•
• Andra gruppen, under ledning av
lt Hansson och l. fnav Gustavsson. hade
t råk igt nog särru'e tur med vädret och
d etta tillsammans med stor överbeläggning
orsakade vissa sv',righeter. Bl a fick grup
pen vända vid Syterstugan oc h gå tillbaka

•

till Viterskalsslugan. vilket gjorde tvä
dagsetapper samma dag . Och den näst
s ista dagen fick gruppen fortsätta dU'ekt
till Hemavan och hoppa över övernattning .
Humöret hölls dock på topp även i den
gruppen. Deltagarna var överlag positiva
till fjällvandringen, allra mest "sö rlän
ningarna" . Den kontakt som uppstod mel
lan flygpojkarna och kursledarna blev
bättre än under en "vanlig" sommarkurs.
Tiden pil flottiljen blev ganska kompri
merad, men förlorade troligen inte på det.
Flygpoj karna fick dessutom flyga relativt
m ycke t. DC-3 t o r Gunnarn, SK 50, se
gelflyg. och HKP 4 vid ett studiebesök
på FIS :$ bombmål. Andra gruppen fick
ocksil flyga TP 84 "Hercule s" från Gun
narn till FIS . - Kursen fick som helhet
mycket gott betyg av flygpojkarna i slut
prov och uppsatser.
Iden (som emanerar från C FIS, överste
Lampell ) är god. och efter den första kur
sen kan vi bara se pOSitiva sidor med
den här uppläggningen. Det kräver lite
större insats f,'ån flottiljens sida och läg
ger kanske något större börda på ledarna,
men kursen hal' ett högt rekryteringsvär
de. På FIS kommer troligen sommarkur
serna i fortsättn ingen att följa i stort sett
samma plan. Med tyngdpunkt på fjäll
vandring och natu rligtv is flygning som
trots allt är och förblir det mest upp
s k a tt ade inSlaget.
•

Hans/Barre
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MUSEAL BANAN

UPPMÄRKSAMMAT TACK

FÖRARE BEVISLIGEN

De flyghistoriska samlingarna p å Ryd
utanför Linköping har begåvats med ett
välkommet och
"annorlunda"
tillskott.
Bland de övriga flyg
rariteterna har näm
ligen hamnat mari
nens första helikopter,
en USA-byggd Ve r
tol 44A, eller HKP l
som
den
officiellt
betecknats. Helikop
terns karaktäristiska form gav den ocksil.
dess smeknamn man och man emellan 

Efter 36 ärs tjänst vid flygvapnet, varav
de sista sex åren som chef för Krigsflyg
skolan, lämnade C F5,
övers te Bengt Bellallder, sin chefspost
den 31 augusti.
Hyl tn.in garn a för
avg~ende chefen kul
minerade då 36 flyg
plan - ett för va.rje
tjänsteår gjorde en uppmärksammad
överflygning till chefsparets ära. Typerna
SK 50 "Safir", SK 60, SK 61 "Bulldog"
och J 35 "Draken" representerades.
Avskedsdagen slöt med att Bengt Bel
lander till egna förnämliga bilder - han
ä,· ytterst driven fotograf - kilserade om
sin tid vid flygvapnet inför större delen
av den fast anställda personalen.
•

Utbildning av förare för lastterrängbilar
och av mc-ordonnanser har under våren
åter genomförts av 2:a robotdivisionen
pä F8. Luftvärnsro
betkompanierna inom
Milo Ö får sedan god
användning för per
sonalen.
För den bilbitne och
mc-fan tasten
fanns
rena paradiset på F8 i form av terräng-,
motocross- och trialbanor . Till förfogande
stod dessutom MäJ.ardalens smalaste och
besvärligaste vägar ...
Slutprov för förarbevis och betygsättning
skedde under tre dagar på PIO:s övnings
område vid Strängnäs. De vetgiriga och
arbetsglada eleverna var 3 off och 7 vpl
från värdförbandet, samt 5 vpl från F13.
Utbildningsresultatet bedömdes som myc
ket tillfredsställande.
•

F3
"Bananen" .

Men inom flyget sker å ldrandet snabbt,
och helikoptem är redan pensionerad 
efter 1:1 å r. Tidens flykt märks verkligen
i teknikens tidevarv . Det exemplar soro
tiJlföl1:s
de
flyghistoriska
samlingarna
har "loggat" dryga 3.000 fJygtlm . Marinen
hade ursprungligen räknat med ersättare
fem år tidigare.
HKP 1 har använts till ubåtsjakt, min
sve pning och trupptrans porter, och har
haft Berga örlogsbas utanför Stockholm
som bas. Denna helikoptertyp skall inom
några ä r ersättas av HKP 7, en i Japan
tillverkad moderniserad version av HKP 4.
Den f~r betydligt större kapacitet än
HKP 1.
Det historiska helikopterexemplaret över
lämnades av chefen för marinrnalerielför
valtningen, konteramiral Gunnar Grandin,
vid en enkel ceremoni på F3 i slutet av
juni.
Marinflyget har varit d åligt represen
terat i flygmuseet s samlingar. Därför var
det lämpligt att just marinens första he
likopter tillfördes det blivande flygmu
seet i Linköping. - Förare på "den sista
färden" var helikopterveteranen kapten
Hans Lindström.
•

Carleson

FV-KAMRAT SOM GAR
Vid en högtidlig avskedsmiddag på F3
officersmäss den 9/ 9 blev chefen för flyg
stabens värnpliktsdetali, majoren i FV:s
reserv Jean Torsten Charpentier föremål
för en särskild hyllning av FV:s mobili
seringsofficerare. - I det spirituella hög
tidstalet omnämndes Charpentier bl a så
som "en helgjuten , rejäl kamrat vän

FRANSKA 37-ROSOR
Den franske flygvapenchefen general G
Gauthier, som nyligen var på officiellt be
sök i Sverige, gjorde en snabbvisit vid
Försökscentralen i Malmslätt. Han åtfölj
des bl a av CFV, general S Noren.
C FC , överste Irholm, inledde program
met med en redogörelse om FC och dess
uppgifter. Därefter gavs en allmän presen
tation om AJ 37 Vig
gen samt en kort ori
entering om SAAB
105, innan det var
dags
att
beskåda
flygplanen under en
flyguppvisning.
E fter flyguppvisningen demonstrerades
AJ 37 med olika beväpningsalternativ
på marken. Den fran ske generalen nöjde
sig inte med en " titt" på avstånd utan

Fe

F5

Rudbeck

F8
Hr

FLYGBITNA GRABBAR
"IACE 7l" gjorde den 28-29/ 7 sitt ärliga
besök vid a ttackens Mekka - F7, Sätenäs. I
ål' Val' det 28 flygpoj kar från Canada,
England, Holland och USA samt två följe
officerare från England resp USA . - För
utom F7 besöktes även Volvo Flygmotor i
Trollhättan.
På Såtenäs orienterades grabbarna om
traktens sevärdheter samt n a turligtvis om
flottiljens utveckling
[r o m 1941. Sedan var
det dags att "inspek
tera" den n10derna
attackflottiljen. Flyg
pojkarna samlades p å
"Gustav Blå" för ge
nomgångar och de
monstrationer av bl a flygplan. Trots att
inte F7 fick bjuda på någon flygtur upp
skattades besöket mycket, eftersom flyg
pojkarna direkt fick konfronteras med
"Those magnificent men in their flying
machines" . - Besöket avslutades med ett
attackanfall mot Hattefuran.
•

F7

l Hal/kvist

för och åt alla i och utom tjänsten". Dessa
epitet torde säga en hel del om hans gär
ning i flygvapnets tjänst. - Major Char
pentier avgår mE'<i pension den 1/ 10 efter
me r än två decenniers tjänst vid flygvap
net.
•

synade flygplanet grundligt. dök in i luft
intag och utloppsdel , kände p å vinga r och
roder och landsläll för att slutligen klätt
ra upp i kabinen . Här vaknade verkligen
piloten inom honom upp och den blonde
generalen såg ut som om han väntade på
startorder.
Unde,' en okonventionell genomgång på
en blandning av engelska och franska av
kabinlayout och de olika systemens funk
tion uttryckte general Gauthier sin för
tjusning över den pHotvänliga kabinen.
Han var också Imponerad av det sätt man
använde Viggens dator (kalkylator) för
all minska flygförarens arbetsbelastning.
Besöket avs lutades med att del\ franske
flygvapenchefen överlämnade en minnes
gåva till FC samt utt r yckte sin högakt
ning över Viggenprojektet. Härvid använ
des bl a ord som s'llperieur, formidable ,
extraordinaire etc ,
•

Nappe

FLYGPOJKAR
I sommarens flygpoj kskurs vid F8 tiden
26 juli-13 augusti de ltog 13 flygintresse
rade pojkar. Snart sagt hela landet val'
representerat pojkarna kom från Gäl
livare i norr till Malmö i söder.
Det allsdiiga programmet varvades med
flygning i SK 50 och studiebesök, bl a vid
Fl6 i Uppsala. Där fick man också stifta
bekantsk a p med simulatorn, något som
högeligen uppskattades. Flygpoj karna från
F8 mötte vidare sina kolleger frå n F16
i en nog så rafflande fotbollsmatch.
Vid besök på F2 fick flygpojkarna till
fälle att segla trissjolle. Ännu mer kon
takt med vatten fick man vid en dags
övning med säkerhetsmateriel på Utö. •

GyLling mark

1-------------------------------.
MALET BARA BÖRJAN
I blåsigt men soligt väder förättade CFV
den 17 juni officersexamen för OK 69-71
vid F20, Flygvapnets krigsskola. Ett stort
antal anhöriga
hade mött upp
för att närva
ra vid examen.
Sammanlagt
utnämndes i är
36 flygoffice
rare;

tio

av

F20

dessa tillhÖrde kategori Com, dvs office
rare på marklinjen, och en kom från den
nya
kategorin
för
sambandsofficerare,
Cosb. Dessutom utnämndes sex nya me
teorologer och nio trafikledare. Det var
f ö första gängen trafikledare deltog
denna examensceremoni .
Ett stort antal hedersgiivor och idrotts
priser utdelades. CFV:s hedersgåva, flyg
vapn e ts stickert med inskription, tillde
lades primus p å officers kursen, Bertil
Ströberg, kursettan på meteorologlinjen,
TllOmaG Berglund samt primus bland tra
fikledarna Gunnar Mossberg, Bertil Strö
berg fick även premium som "bäste kam
rat", medan årets prisgeväl' från FFV till
föl! Tommy öberg.
•

ÖL

25

Flyghistorikerna blir bara
allt fler å fler . .. å fler

o

a

ULF PETERSSON
är n a m net på vin nare n ti H f örra nU JT.l
,'e ls (FV - Ny tt 2+ 3/ 71 ) b ildgissnings 
gäta . Bara n å go n d ag efte r vär tid n ings
utgivning inkom U lfs rätt a sv a r : HKP
4: ans mot o rluftintag. D ärmed va nn han
j akten på d e 25 r iksdalerna .
Ulf P e te rsso n ä r 16 år och b or i d e n
m a r ina staden Karlskl'O n a . H an har s;
go tt so m alltid behä rs k ats a v fl y gin
t resset och s tu derar da gligen a llskön s
f1y g litteratur. Somma r lä gret på F 12 i
Kalm ar tyc k te han va r to ppen , Han
har d e ss uto m fl e ra g å nger få tt ch a n s en
at t g öra sig s a s he mta m i H KP 4 :a n
och h ar t o m byggt d en som m odel l.
A llt d e tta gjorde n at u rligtvis iden ti fi 
k atio nen av b ild m ys lcri et avg jort lä t
tare. - G ratti s ULF '
•

Red .

Hjälpfonden
utdelar
Ansökan om bidrag ur Svenska Flygares
Riksförbunds Hiälpfond, vilken förvaltas
av KSAK , skall vara KSAK till handa SE
NAST DEN 20 NOVEMBER. Ansökan
skall åtfölias av åldersbetyg och intyg
som styrker behovet av understöd.
Bidrag kan utgå till:
a) flygare (även ur flygvapnet) som
blivit berövad sina existensmöillgheter
ellor fått sin arbetsförmåga väsentligt
nedsall under i fö rsta hand yrkesutöv
ning såsom flygare (medlem i flygplan
besättning , lIygmekanlker), samt
b) änka , minderåriga barn (Intill fyllda
16 är) och föräldrar till omkommen fly
gare enligt mom. a) ovan , vilka till sin
försörjning

varit

lidne.

beroende

av

den

av

•

Svens k
Flyg his torisk
Förenin g
har
under d e t sen as te äre t kunnat n o tera e n
m a r k a n t u P P g ~l n g i medl em sa n 
ta le t.

Fören ingen är an slu ten till KS AK och
h andhar e n i nte o v ikt ig del av KSAK :s
a rb e tsomra d e - atl pil b ästa sätt vå rd a sig
om fly g e t s his to ria.
Fö r e ni ngen utg e r " Fl ygh is to ri s k Revy"
samt et t ' lIed le msblad, Flygh is toriskt Ma
nad sb la d . D e ll a inne h ä ller. f öru to m int e r 
na för e ningsm e d d e landen , a r tlk lar i flyg
his toris ka ä mnen , oft ast f ö r(att ad ~ av na
gan m edle m , öve rsikls- oc h ma ln ingsm ä r k
ning s r itnin ga r p il intressan t a f1 y g~lan typer,
d e ss a oftas t i d e n populä ra 1 :72 s k alan,
en frå ges pa lt där lä sa rn a fä r pu blice ra
f rågo l", v ilka sed a n kan b li b es va rade av
just den me dlem som bä s t känner till d el
a k tuella äm net, en annon sspalt d är önsk ad
lit te r a t u r O d
k an e ft erlysas, m m .
( OBS!
" F'lyg hj s tori :sk
Revy"
ulk onlrne r
m e d tv il numJn e r i hö st. - "N r 20" äg nas
Carl Florm a n s epokgörand e in sat ser.)

25 ARS LUFTAFFÄRER
h eter en mem oarb ok o m c h a rte rf lyge t s ul
vec kli ng, som s k riv its av Gö te Rose n, kap 
ten i flygv apnets r eserv .
Fö rfattaren , som sed an 40-ta le t ar be tat
i o lika b 2f attninga r vid div e rse fl ygb o lag,
ä r en a v v ä rt land s pion j ärer va d gälle r
char te rfly g. Ha n s kil dra r h är sina och an 
d ras e rfar enheter in om b r an sche n p å ett
d ramati s kt och humori s ti skt sä tt. Me n h an
gaf ocksä m y c ke t h är t å t de m som rno t
arbe tat h onom och bid r agit till a ll hans
p ro jek t inte ku nnat förver kli gas .
Boken ger in t r e~~an t a inb lickar i hur
o lika charterbolag ar be tar och Hi r lä sa re n
att förstå bakgrunden till de sv,\r ig h eter
under vi lk a mång a resef öre tag ar b eta r . •

Ad

Det k osta r pengar ge u t en tidni ng, o ch
fö r att hå lla kos tnaderna och d ärmed ock så
medle m sav g iften inom r im liga g räns er, görs
t ills vidare en d e l textsidor på s te ncil. B il
d erna t ry cks d ock på o ff set, lik som d e
fles ta
r itn ingarna.
For tsätt er
t illströ m
n ingen av m edle m mar i nuv ara n d e t a k t
blir d et sna r t möjligt a lt ge u t en
helt
o ffse tt r yc k t pub likation , varje m åna d .
F ö .-uto m d e nn a pu blici s t is ka ve rksa mhe t
ar betar fören in gen flitigt pa a ndr a områ
de n . Man hå lle r stä n d ig t e tt vaksa m t öga
p å ev entuellt utgående flygp la ntype r oc h
försöker f örh indra en "utro t ning". A tt ma 
gas inera f öremå l a v ett fl ygpla n s di men 
si oner är inte det lä ttaste , me n i må n g a
fall har a n s trä n gn ingarna g iv it till re sultat
at t ä n nu en intres sant f ly gplan typ kunn at
stä ll as unda n för f r amtid a muse i br u k . De t
fly te r då oc h d a in tips om "glömda " f lyg
pla n ute i bygderna . U ndersökn in g av
dessa ti p s ger ibland utdelning i form av
ytter li gar e muse io bjek t.
F ö r en Ingen
upprätth,i1 ler oc kså k onta kte r med li k 
na nd ~ org ani sat io ne r i utlandet, en v erk 
sam h et som vid många t illfällen givit po 
sit iv t ut byte.
För den e n s kilde medlemm en a rra nge rar
före n ingen sammanko m s ter, ty vär r än så
län ge endas t i G ö teborg, Ma lmö och S t ock
hol m. P å d e ssa trä ffar fö rekommer intres
santa f öredrag , rfilm e ller bildv is ning.
M å nga av ln ed lemma rn a är, eller h ar va r it
aktiv a fly gare oc h h al' my cket a tt de la
med sig ti ll s ina m e ra mar k bund n a f ö r 
eningsko lleger.
D en m e ra " hand gripligt" hi sto ri skt in
tresse ra d e k an få ti llfä ll e a tt d e lta i arbe 
tet med a tt k onse rve ra e ller res taurera
något av de omhändertag na m u seifl ygp la
n en. F ör de n so m h ar intresse för mod e ll
b y gg e finn s d e t ock.så m ycket a t t h ä m ta,
b å de i f o r m av litteratur , ritningar och
p r a kti Ska r ~ d .
D et f inns p lats fö r mä nga ny a med lem
mar . Den som vi ll v eta mer är välk omme n
med några r ader till f öreninge n s reda ktion ,
som gä rna sänder prov nu mmer på Fl y g
hi storis kt Månad sb lad.
S v en sk FJ J. g hi storis k F ö r e ning
Flyghist o ri skt M ånad sbla d
R e gem e nt sga ta n 2 1,
217 53 Ma lm ö,

För fri försvarsupplysning
D D Vid

skilda tillfällEn har bl a
i FLYGvapen-NYTT uppmärksam
mats våra frivilliga försvarsorga
nisationer FBU, lottorna, bil
kårerna m fl och starkt un
derstrukits deras betydelse för
vårt totalförsvar. Här p resente
ra!: nu en annan form av fri 
viiligl försvarsarbele, nämligen
den försvarsupplysning som All
männa Försvarsföreningen bedri
ver, främst genom sin tidskrift
Vårl Försvar. D Denna förening ,
som står helt fri från myndig
heter och politiska pilrt;er, har
till ändamål att "genom saklig
försvarsupplysning söka skapa
en levande och kraftig överty
gelse om behovet aU stärka och
utveckla vårt försvar" .
D D D

F ö r ening en, sOm b ildad es r edan 1890, f ick
1968 en värd ef ull förs tär kni ng geno m sam 
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ma :u;l a gning med R iksför bundet f ör S ve 
riges Förs var . V erksamheten finan siera s
h el t m ed pr ivata med e l, främs t i for m
a v rn e d lenlsavgifter , prenun1 ecati on savgi fter
sam t ur egna fo n de r.

sva r ger , in te mi n st genom s in r ikhaltiga
och omväx lande d ebatta vde lning. F Ör svars 
fra g o rn a blir gr undligt genomlysta och s kär 
s kå das f r än a lla u tgångs punk ter . Vår t För 
s var til lfö r p å så sä tt försv arsdeba t te n
m ä nga n y a synp unk ter so m bl a b ör ku nna
u t n y ttj as iförsv a rsupp lysninge n .

DEBATTFORUM
A llmanna
F ör s vars föreni ngens
v ik tiga s te
m e de l alt sprida saklig försv a r sl.lpp ly sn ing
är ti dsk r iften Värt F örsv ar, som utk omme r
med fem n umm er (om ca 80 s id o r ) pe r år
i en u pplaga ( 1970) om 4. 100 ex. R eda k tör
är Lars Ramsten, Falun.
Tidskriften v ill främst vara ett f orum för
deb a tt om totali örsv aret och har u nd e r
senal-e å r rö n t s to r uppsk at tni n g . T ill pre 
n umeran t ern a hör ett stort an t al myndi g 
hele r samt förelag, o rganisationer och en
s k ilda.
Inför 1972 års f örsva rsbeslut sö ker A I!
m ärma F ö rsvarsfö reni n g en i te n slfiera sin
försvars u ppl y sning, f räm s t ge n om att ge
lids k r ifte n öka d sp ri dn in g .
F ö ren ingen ä r starkt öve r tygad om a tt
m ä n g a fler av F LYGvape n-N YTT:s lä s are
skulle ha stor n ytta av de n vidgad e f ö r 
sva rs informa tion som tidsk r ifte n Va r t F ör

SÄRTRYCK OCH FOLDRAR
Särtryck av särskilt in tressanta ar tiklar
i Var t F ö rsvar sam t fo ld rar o ch bro schyr e r
är exemp e l på and ra medel s om All mä nn a
F ö rsv arsf öreni n gen använd er i sitt ar b ete
för försvarsupp lysningen. Blan d nyare sä r 
try c k m ä rk s "Behöv e r S verige e tt mili tär t
försv ar ?" hi ttills i 8 .500 e x e mplar 
samt " Nordisk a s ynp unkte r på Sver iges
f örsvar " , en a rtike lser ie av f enl s kriben 
te r frå n v å ra grannländer. De fram f ör an 
dr a synp un k t er än d e vanliga på svenska
fö rsv arsproblem .
Bl and ö v riga aktivite te r kan nämna s, att
A ll män na F örsvars fö r en ingen sama rbetar
med och ek onom is kt s töder C e ntra lförbun
det F o lk och Försvar. Likn ande s töd utgår
oc kså til l de fö rsvars pol itiska f ö reni ngarna
vi d univ e r sit etet och högskolo r .
•

Från vår

läsekrets :
lygvapnets strävan har under
de senaste tio åren varit att
skapa. förare som självstän
digt kan lösa de uppgifter
som föreEiggs dem i lufteC1.
Detta måste anses mycket klokt. Men
man kräver då av varje enskild förare
att han skall känna till hur systemen
äl' uppbyggda och hur de fungerar
tillsammans.
Be vä pnings-,
vapen- ,
bas-, stril
och luftförsva rssystem
osv.
Man får heller inte glömma fly gsä 
kerhetskravet. Kunskap om det fl yg 
plan man fly ger (SFI med alh re
striktioner och "gUll \:;hd"), kunskap
om miljön man fl yge r i och hur man
skall flyga i den (OSF, MILAIP, väd
rets inverkan, TAr m m) utgör till
S3.m:nan s större dele:c av all flygsäker
h et.

F

~ Under GFU, TIS samt första hälften
av GFSU (skede 1---4) får eleverna
undet marklektioner möjligheter att
län? sig v2.d som ovan beskrivits. Un
der senare d elen av GFSU och under
FFSU har det visat sig svårt att ge
nom lektioner (ge nomgångar) repe
tera och kontrollera kunskaperna. Ci
vilanställningsutbildning,
incidentbe
redskap,
dagtjänst,
tillämpningsöv
ningar samt omfördelning av arbets
tiden i samband med det uppräknade
sp li t trar tjänsten vid divisionen på ett
sätt som i praktiken omöjliggör lek
tioner där all personal är samlad. Som
en följd av detta återstår egenstudiel'
på tid d å föraren är passfri eller v id
" icke flygdag " .
De ökade administrativa uppgifter
na vid div is ione n har emell ertid tving
at di v isionsledninge n att dela ut upp
g ifter till föraren som helt tar deras
"överläsningstid" i ansprå k . Dessa
uppgifter har i de flesta fa ll intet att
göra med deras utbild ning till piloter.
Främst gä ller det:

• Statistikföring
mm)
~

(flygtid,

protokoll

Krav på mer
flygtid
för fänrikar
~--

______________J

<t. Div isio nslednin gen

hs r
alltför
många. år tvingats efter~äUa d e n verk
!ige. uppgiften för divi sionen: att med
störst? möjliga effektivitet kunna ver
kO'. under krigsmässiga fCrhållanden.
Under tiden h"r de rent ~ervicein 
riktade 2.vdelningarna vid flottiljen
vuxit ut både materiellt och personellt.
Det är gott och vä l med hjälpmedel 
meD till "syvende och sist" ä r det fö
raren som fly ger flygplanet till skott
och SOrT'. främ st h:>!" flygsä kerheten i
sil'. hand.

ORGANISA TlONSÄNDRING
Alt. 1: Befattningen som di v is ions
adjutant upprätthålls aven underoffi
cer utan flygtjän s t, dock med tidigare
flygerfare!1het. Denn3. ka tegori kan
med färdel rekryteras från fl ygnavi 
gatcrern3.. De som ännu finn s!
~. Låt fänrik a rn a ägna sig åt fIygtjänst
helhjärtat de Lrst:l åre!1 på förband.
Därigenom får de möjlighet att växa
upp till goda gruppchefer, vilket j
framtiden tycks framstå som en allt
viktigare uppgift. Ett sådsnt förhål
hnde skulle påvedm rekryteringen
och möjlighe~en att l::ehålla de yngre
officerame. i flygvapnet på ett gynn
samt sätt.

Alt. 2: Vid di v isionerna placeras ett
kvinnligt divisionsbiträde
(tekniskt
biträde). Utbildningen kan ske cen
tral '; vid något förband. Anställnings 
villkor med l önefö rm åner m m skulle
Llje de förhållanden som gäller för
tekniskO'. biträden vid exempelvis vå 
r;:; s~ril-a!1läggningar.
S2. någr2. förslag till hjälpmedel för
C.U effektivisera utbildningen och öka
trivseln.

<5:.

Transportl::ehovet för personal i
tjänsten till och från olika phtser
inom flottiljen har länge varit sto rt
och har under senare tid ytterligare
ck?t. Simuhtoranläggningar har till
kommit och det l::lir allt vanligare alt
f.lygtjänst bedrivs med flygplan Ur an
dra. baskompanier än eget normalt
\:;etjänande.
Hittills har personalen måst använ
de. privata fordon. Detta kan inte an
ses riktigt. Vid vissa tillfällen s ke r be
ställning ,v fordon genom körcentra
le:1 , mep väntetiden är då onödigt
lång. Tillgången på fordon v id kör
centralen är likaledes en begränsande
faktor.
Divisionen har alltså ett så stort
transport\:;ehov att ett fast tilldelat
fordon a v kombimodell är väl moti
ve rat.

UTRUSTNING FÖR IDROTT
Flygande personc:.len är beordrad till
obligatorisk idrott aret runt, men sak
n3.1' utrustning för uton:lhusidrott höst,
vinter och vår.
Personalen är inte skyldig att själv
l:ekost2. utrustning för fysisk träning.
De n ut.rustning som f n finns att få
frå n fö rråd ä r tyvärr inte till fy Ilest.
Kronan bör rimligtvis t illhandahålla
utrustning för den personal som be
ordrats idka fysisk träning. Dä rigenom
kund e även våra idrottsförråd få en
l1'.eningsfylId uppgift. . .
ID
Siver t Axelsson

Tal:låfö rin g (övningstablåer)

e Rutin\:;eställni!1 gar (stril, fpl, s ul

FS/O svarar:

mm)
• Föm-inring ning
@ Tjänstgörings uppg ifler och -listor
• lVIaskinskrivning
e Övrig expeditionstjänst (TK, fljo
mm)
De v pl divisionsbiträden som i dag
(j mån av tillgång) tilldelas divisio
nerna måste, pga att de rycker ut när
de är som bäs t övade, utbildas vid
divisionerna ett par gånger å rligen.
Detta förhållande ger brister i kon
tinuiteten ; den ojämna k valiten på de
vpl försvårar ytterligare arbetet. Be
redskapstjäns t och andraskedesutbild
n ega tivt
ning
påverkar dessutom
tjänstgöringstiden vid divisionen.

P

roblematikcn är inte ny. Till "syvende
och sist " handlar det om rcsursHll
gA ngal'

och

resursfördelning.

Förslaget till organisationsförändring enl
"Alt l" är detsanlma wm CFV framfört
till Kon\l.ngen i en skrivelse den 1971.03.15
om organisation och pen.: onaluppsäthting
vid flygvapnet s enheter (bilaga 5, sid 58).
Denn? skrivelse har tillsänts ~amtliga för
band . Behovet aven "flygförberedare"
blir ännu. större under 37-epoken. Försla
get enl "Alt 2" torde vara svarare att ge
nomföra pga statsmakternas restriktivitet
till nya tjänster. I princip maste tillkoms
ten av e n ny tjänst uppvägas genom in
dragning aven annan tjänst.
Framförda behov av bilar är storl. Samt
liga b ehov kan icke tillfredsställas. En
strång prioritering' m~lste göras mht me

d e l: tillg iJngen. Frän förvaltningss,y npunkt
är strävan, mht en god ekonomi, att sa
mycke t som möjligt h å lla fordOl1stj ä nsten
sa mlad. Fördelningen av tilld e lade fordon
inom förbandet å vila r fö rba ndschefen att
närmare re g lera .
CFV:o m fl b estämmelse r för fysiSk trä
ni nI( och utrustuing härför ä r utformade
s:!: att g oda möjligheter finns. Liksom ifrå
ga om övrig materiel måste dock priori
tering till följd av beg:tänsade reSllrser
ske. Utfallet vad avser i ut r ustningslistor
icko reglerad tilldelning av materiel va
rierar något mellan lOkaImyndigheterna,
lnen brukar resultel'a i att materiel för
flertalet lagidrotter tilUlandahå lls. Indi
viduell idrottsutrustning prioriteras läg

re.

•
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FV:s
markpersonal
hör bättre
än jämnåriga
byggnads
arbetare

r•
U

Det har blivit modernt med
miljövård. Teknikens avig sidor
har skaffat människan många
svårlösta problem. {;:. Ett av
dem är bullret. Hörseln är inget
ali: leka med, den måste skyd
das för aU förbli intakt. Detta
har flygvapne~ sedan länge
förstått . .. dess markpersonal
är en av landets mest utsatta
grupper. Därför är bullerpro
fylax inget nytt för FV. -tf Ne
dan redogörs i redigerat skick
för
en
omfattande
hörsel
undersökning av FV:s markper
sonal, som nyligen redovisats.
Författare är: U Brandt, B
Drettner,
Klockhoff och L
Lindholm.
Framdeles avser
"Kontakten " att följa upp det
ta tema med information om
bullret visavi civilbefolkning
..., .
en .

*

~

d ium
v denna pers on alg ru;;ps
11o r, elslf uation har inte skei I. Ba 
nov et av en dy lI k sa mmansl<illnlng
har emellerti d bIi viI a lll mer on sk
värt för alt kun na bedbma risken
for hbrsel skador hos flyg vap , ts
mark perso na l och dä rmed . ven
bedö ma behovel av eventue l l! in 
tens ivare förebyggand e åt garde r .

Tidigare unde rsö kn ing'!!.

>
III

-.:

II

or.

V

t:

or.

.,II
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nappast nago n perso
na lg ru pp torde utsät ·
tas
fo r
In te ns ivare
} { bu ll er än de tek, Iker
so m har hand om
flygp lanserv lce. I no m
svenska
fly gvap net
har
rulin 
mäss ig hb rselm ätning ull örts se
da n 1962. var vid fram föra lt t ma rk·
personalen kontrol lerats. Res ul ta ·
ten har beda mts c enlral t. I före·
komm ande fa lt har re miss ti l l hör ·
c entral en utfärdats. I v,s sa fal l
har aven aneJrade tlanst gör lngs
fö rh ållanden beordra ts. En ind tvl ·
due lt bedöm ning av var je pe rso ns
hörse l har såled es konti n uer ligt
ägt rum, men någo t samlat stu·

Un d er ar en 1949-50 , när je1 Iyg 
plan Vi d nag ra flo tl tl jer varll i
br u k aH pa r ar, ge no mf ö rd es hör
sel unde rsök nrng ar vid F8, F t3 och
F18 und er tv
p 6 v rand ra fol·
j and e är Drygt lao flygm e ka nI ke r
u ndersok :e s ej a vi d varje rlo: l t!j
(HO lmgren, Bjerner , B ra ndt, 1950)
Ungefar 65 pro c av personalen hö r
d e norma lt , 25 proc hade latta hor
se lsk ad or med pro lem ri horseI 
funk tion . med an resterande l O
proc vis ade mer utta lad e IlO r501·
ned satt nlng ar. Bland d e s is tnämn·
da fa nn s det pafil lland
mån ga
som agn de s ig al akti vt tävli ngs
sk ytt e, vrlke t ans åg s ha vari t vä
sentligare för hbrse lskadans u pp
ko mst än flyg motorbu ll re t.
Vid

Fn d ar jellfygp lan använts tre
ar fo re forst a und ersö kni ngen.
va r fre kvens en av hör sels ka dor
In le sto rr e än hos annan m ilit är
pers onal av Jäm för li g ar t. l rols att
tll l frCd Ss!iJl lan de hörse lskydd int e
hade använts Kon trollen eHer ett
ar visa d e emellertid att FI3 hade
st ö rr e frek vens av nyti llkomna
reo p fortskri d ande
hö rsel skador
an d e bägg e andra flott ilje rna, av
vll k, F8 inte haft lika om fa t a nde
v rksam het med jelfl ygp an oc h
FlG va r en k o lvm olo rflotlilj . För 
samlingarn a
vI d
jelll o ttll lern a
d ra bbade I uvud sak l lg 80 pers one r
som inte va r sky t ~ a ~.

o <>

DEN AKTUELLA UN
DERSÖKNINGEN. Ma tell a l
o c h metoder : Det nu undersökta
materi alet omf attar 2.869 hö rse lun·
d ersok n i ngar , varvi d dock perso
nal en vid 13 av de 17 flottil jerna
unde rsö ktes 2 ggr . Mate ri a let fra n
omkr in g 1965 omfa tt ad e 1 725 flyg 
tekn iker fran sa m ~l i ga 17 flo ttilj er.
Vid de t senas te undersöknings·
tiltfalfet , v l lk l var 1966- 68, hade
1.772 pelson er dell ag i! - a v il ka
731 oc ksa b esvarad e ell fr åge for
mUl r.

Klass ifikation
I en massu nd er sökni ng av denna
typ p
pers o ne r som ännu inte
upp na l en ål de r. d å til l åldrandet
knu ten
hörs Inedsäl tni ng (p res
byaku s is) brukar ge sIg ti ll kän
na, bor hörse ld efekter av typ b u l
fert agg liks om all nervbe tingad

individuella bed ö mn inge n av hor
se l skador beaktas dock give tv i s
a ll a diagnostisk a mö j ligheter .
SkadesilIrorna kommer att be
teckna följande grupper: Grupp 1
o"ger normal horsel. - Grupp 2
är lall bullerskada , vi lk e t innebär
alt något mätvärde måste falla
i nom om radet 30 - 60 dec i be l (dB)
i di 5kanten. Men alla mätv ärden i
det väsentligast e talfrekven som
,,' d et 250- 2 .000 He rz (Hz) mas te
ligga i fä l tet A i lig 1. - Grupp 3
anger mått l i g bullers kada, varvid
nagat matv ärde i diskante n måste
uppg å t il l minst 65 dB . Men det
far fortfarande inte vara någon
nodsättning
I
talområdet
eller
basen. - Grupp 4 u tgör svar bul
le rs kada innefattande även tal
o mråd e t, varvid nagot mäl värde
faller inom fa lt e t E, samt id igt
som förlusten överstiger 25 dB på
minst en av fre kvense rna 3.000
6.000 Hz . - Grupp 5 anger hör
selnedsättning, som kn appas t kan
vara bulle rs kada , o c h l in ns av två
typer: grupp 5 a och 5 b. Grupp
5 a innefal lar narmasl hörselned
sä ll ning genom ledningshinder av
olika slag. T ex av vax , mellan
ö re katarr , kronisk öroninflamma
tion
o ch
hörselbensförka lkning
(= mekani skt hi nd er for rörefse av
hörselbe n) där hö rselnedsatl
n in g en dominerar j basen eller
är mer jamnfördelad , d vs ;) ::a
mät värden inom området 250- 2.000
Hz ligger i fä llet E i fig 1. Det
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nedsättning
(som
ökar
mot
diskanten) tänkas vara bullerska
dor . Darmed kommer även vissa
hörselskador av medfölt och an
nat ursp r ung att felaktigt kta ssi
ficeras som bullerskador , me n
detta saknar praktisk betydelse
v id samma ns tä llning av resu Itaten
i en massundersö kning . Dels är
nämligen de ärfliga hö rselska
dorna sannolikt sällsyn ta i för
håll a nde t ill bullers kador i en
massivt bullere xp o nerad personal
grupp, dels blir de förebyggande
aspekterna likartade oavsett oklar
he te r om ursprunget. Vid den

Normal hörsel (Grp 1)
Lält bullerskada (Grp 2)

f inns ocksa On minOri te t av neu
ro ge n
ne ds att ning
med
sådan
fr ek ve nskarak l är ist ik , att de infal
le r i grupp 5 a eller b, vilk e n
senare gru p p t ex filngar neuro
gen neds alt ning av hä ngmallelyp.
Denna sistnamnda grupp har mer
värden i båda fälten i området
250-2. 000 Hz och diskan tne d sätt 
ningen få r inle överskrida 25 dB .
• • Med denna i ndelning har
alla tänkbara alt e rnati v av kurvor
tä c kts o ch datamaskinen k an , se
dan den programmerats fö r op
tisk läsn i ng i enlighet med de
nämnda kriter i erna , direkt klas
sificera hörse ls kadan i någon av
de angi vna grupperna . Varje per
sons hörsel kommer s ålunda ;Jr:
askådl iggöras med tv åsiffrigt t" l ,
där den fö rsta s iffran anger hör
selskadegruppen för höger öra
och den andra lö r väns ter öra.
Således anger t ex 35, all pa ti e n
ten har en m åttlig bullerskada p å

hö ger öra o ch p å vanst e r öra
annan
hörselneds ati ni ng ,
: om
mahjnda påkallar ytte rl igare un
dersökning. Vid fall med o l ik s id i g
hörselned sättning
(I e x
g en om
bu ll e r) ge r hö, se l pre standa på det
bä ltre ö rat bäst besked o m d e n
prakli s ka hörsels vi'lr igheten, me 
dan nedsjtt ni ng e n pa det sam re
örat ger inbli c k i den dominanta
skadeeffekten . Vid Olik Sidig bul ..

Principen för klassificering av hörselskador samt indelningen i hörselskadegrupper för varje öra.

: A+ B
A+ B+ C

Måttlig bullerskada (Grp 3)

A+B+C+D

Svar bullerskada (Grp 4)

~+(C+D)+~

Annan hörselskada (Grp 5a)

B+ C+ D+ E

Annan hörselskada (G rp 5b)

A+ 8 + E

=

alla mät värden inom området
något mätvä rde inom området
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lerskada är det knappast troligt
att skadan uppk ommit enb art ge
nom
langvarigt
industribuller .
Fynd et kan tala lör i nblandnin g
av
annan
skada, t ex
genom
skjut ning
som vi d bruk av
handeld vapen kan ge s törre ska
da p å vänster ä n pa hoger ö ra.

Resultat:
Av de 1.725 lI ygtekniker, som u n
d ersö ktes omk ring 1965, hade 68
p roc normal hörsel pa ett öra
och 48 proc på bägge öronen
(flg ~). Svara b ull ersk ador löre
kom p<" det sämre örat i 14 proc
och pa de t ball re I 7 p roc .
I lig 3 ha r al ersf o rd slnlngen
an giv i ts Ibr va rje hos Iskad egrupp
m ed ulgangspun k: Ira n de l b äll, e
orat ho s arie p ers on . So m vän tat
fan ns en (ko r)re l ation mellan ska
deg rad o ch ålde r . Dvs förekoms
ten av skadesiffra 1 (nor ma l hör
sel) va r l ö rh å ll an devls störst i den
yngs!a gruppe n och skadesilIran
4 förhålla ndevi s va nligas t i å lders -

gru ppen 4~ -50 ar. G ruppe n öve r
50 ar var m ycket liten och kan
d ä rför Inle
när mare
be dbm as .
Efterso m d e unde rsö kta person er
na nastan g e nomgående haft hel a
'Si n yrkesver ksa mma p er io d in om
fl ygvapnet. ge r en anal ys base rad
p ~ anst ällni ngst idens l ängd som
fl ygt e kni ker en id entisk bi ld med
den I fig 3 a. Aven o m de n 1111 
tagande a ldern kan ha b i dragit till
denna foreka ms! av sva rare hör ~
selsk ador, ar det doc k t rol igt a tt
b u ll erexp one r i ng en hafl den d o
min eran de bet yd Ise n

<> <>

Fig 3 b v isa r aldersfö rdel
n in gen
i
hörse lskadegru pperna
baser ad e pa d et sa re örat. Även
här syns e n d om inans för yng re
!lI d rar i den norma lhör ande g ru p
pen, medan 40- 50-år ing ar öv er
vage r i övriga skadegr upp er. AI
ders o rde l Ingen och fbr d e lni nge n
me ll an hörselskade grupperna bland
de 731 fl ygtekn iker , som de lt og
v id d e sena ste hörse lmätninga rna
och ave n bes va rade fr åg efo rm ul ä
ret, avver< inte n ämnvär t fran mOI

Alderslörd~lningen

i

relation

tifl

hörselskadegruppen

för det sämre ö rat.

Förekomsten av hörselskador på det bättre resp sämre
örat hos 1.725 flygtekniker.

sva ra n de Ibrd e ln ing i hel a ma
ter ial et
Även om det i grupp erna med
m att ll g och svar bullerskada lanns
en v iss övervi kt tör perso ne r med
rel at ivt mycke I sk jutn ing, belanns
skilln aderna i c ke st atisti skl sä
kersl allda (tabell 1,) En kalsvare n
v i sade al t 24 proc ägnade s ig ål
Ir ivi lligt skylle ell e r täv lingssk yl te,
Om sk jutning sk ull e ha haft na 
gon sto rre bet ydelse borde man
äve n f inn a en (kor)relali on me ll an
rela:i vl mycket skjutn in g och säm-

Tabell 1.
Skjutvanor

relation till hörselskadegrupper för det
sämre örat.
Ringa skjutning

Sämre örat

G r upp 1

C\J

OJ

lL
30

I

I Ret.

mycket skjutning

',9,9 proc

50,9 proc

Grup p 2

30,0

24,2

Gr upp 3

7,4

Gr upp 4

12,7

"

"
"

9,3
15,6

"
"
"

proppar. Vad belr relationen mel
lan hörselskyddsbruk
och
hor
selnedsälfning kan , med tanke på
de okonlrollerade vanorna i del
förflu tn a , i nga säkra slutsa l ser
dras belr skyddseffekten . Däremot
kan anges all hörselskyddsbruket
befanns n ågo t vanligare i den
gravaste
skadeg ruppen,
jäm för t
med de lindrigare skadorna. San
nolikt är det så att mot ivationen
alt skydda hörseln är slarkare ju
kän nbarare
hörselnedsättningen
blivit.

lert i d ganska sma uta n all andock
kunna förklaras av ski l lnader i ål
dersfördelningen
vi d
flolliljerna
ifr aga .
B I a av del skalet granskades
malerialei även med avseende på
de vid re s p flottiljer använda flyg
plantyperna under minst fem år
före den akluella undersökningen.
De IIesia flolliljerna hade hafl
flera
olika flygplanlyper under
den akluella liden, var för del
Inte g ick att fa persongrupper
som uteslutande exponerats för

en bart e n typ av fl ygp la nb u ll er.
Något säkert samband mellan hör
selskadefrek vensen och de v id
resp flottiljer använda flygplan·
typerna kunde i nte påvisas. Ma·
terialet medger tyv arr ingen möj 
lighet till närmare gra nskning av
denna fråga.
~ ~ Förebyggande bu ller<itgar
der och kännedomen om risken
för hörselskador bland flygvapnets
markpersonal har sannolikt med
fört
all
de nna
personalgrupp
undgatt all få hörselskador i stör·

F3 + Fl hör bäst . ..
Med avseende pa del mesl ska
dade örat var skadeförekomslen i
lallande ordning störsl v id Fll,
Fl. FO oc h F17, medan före
komsten normalh6rande i motsva
rande ordning var slörst vid F7 ,
F3, F15 och F13. M h t del min sl
skadade örat var skadorna Slörsl
v id F8 och darnast i fallande ord
ning v id F13, F12 och Fl och allra
mins ~ v id F21, F5, F3 och F7 . De
iakttagna s killnaderna var eme l-

Aldersfördelningen bland flygteknikerna
hörselskadegruppen för det bällre öra!.

relation

till

re hörsel pa ena örat , oftast det
vänstra . Av den anledningen be·
arbetades materialet med avseen·
de på om del vän sira eller hög ra
öral hade sämsl hörsel och resul·
ta:el korrelerades med skjutva·
norna .
Två
hörselskadegraders
Skillnad eller mer betraktades som
en säker obalans . Grupp 5 ule·
slöts. I tabell 2 har hörselskade
fynden, baserade på det sämre
örat, slälIts i re lal ion till Skjut·
vanorna. Del var vi sser l igen liera
personer som var mer skadade
på väns ler än på höger öra , men
fenomenet saknade (kor)relalion
med skjutvanorna . Man kan så
lunda inle urskilja någon säker
inverkan av skjutning bland hör·
selnedsättningarna i della mater i·
al. - Rent generellt har man dock
säkert all räkna med en inte obe 
tydlig inblandning av skadeeffek
ler orsakade av skjutning - som
emellertid i nte kan urski ljas i den
allmänna skadebi Iden .
Användningen av hörsel·
•
•
skydd befanns glädjande nog va·
ra hög. Blott 135 personer (18
proc) av de förut nämnda 731
uppgav sig bara sällan an vända
hörselskydd , medan övriga all l id
eller mestadels brukade använda
hörselskydd v id bullerexponering .
De använda skydden var vid ca
75 proc av fallen kåpor, varav
ibland i förening med hörseldun·

Tabell 2.
Hörselskadeasymmetri i relation till skjutning
(Grupp 5 ej medlagen)

Mer än en skadegrupps skillnad

Sämst vnnster öra (s kadesiffrorna 13+24+14)
Sämst

höger

öra

Re!. mycket
skjutning

Ringa skjutning

(skadesiffrorna 31 +42+41)

Totall

I

Totatt

34

9

43

8

4

12

42

I

13

I

55

31
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re o mfatt ni ng än so m skell . Där
till ko m me r all b u llere xpo neli nge n
bland f lygteknikerml sa l la n o m 
fattat me r an en e ll er ett par
t i mmar per arbetsdag. och at! 0'
denlli g a hö rselskyd ds k apor länge
var it j rutinmässig anv and nln g .

Aven om ma nga av lI ygteknl
kerna anf ö rt all de ö ns k ar ytter
ligare inform atio n om b ulle rskador,
iycks ända giv en Inform at ion ha
haft en gynns am inve r kan be lr
använd ni ng av hörsel skydd - b O
de i arbete med Ilygpla n OCll u n
der skj utning . Ur de tt a materi al
kan vis ser l Ige n in te pavis as nå 
got sa mban d mell a n anva ndn ing
av hörse lS kydd oc h ballre lör sol .
Me n bul l ere xpo ner ing en 110 5 d e
undersökta hänför sig td l en la " 0
tidsperiod, medan sv a re l på f ra 
gan om hörselskydd hänförs ti ll
de aktuella vanorna i nära ti d s
sammanhang med undersöknin gen.

<> <>

Den jamlör e lse so m gjorls
betr förekom sten av ho rseiska d or
vId oli ka flyg tl o ltllfs r h, do lv is
g l o rts
b r a l o ka Inlressel fö r
b uile rb ekäm pan de at a rd er . D en
stimulan s so m jä r röre lse n av
0 1 c kslall me lla n olik a p latse r ut
gj o -tu tg ö r i kam pen mot o lycks
la ll , an mahä nda äv n overlo r"s
pa l i kar tat säll oc h b li en sp o rr e
i str avan al! mo tverka up p ka mgten
av bull Srskado r

Sammanfattning_'
Inom

fly

apn et

har rutinmäs si g
utförts se d an
1962. B arbe nln gen vi sa r a 1 48
p roc av Il y g ~ ek n ike rn a hade n or
mal hö r",, 1 pa bägg e ö ronen och
68 p roc pa e tl av or o nen . Ensidi
svar bu lt e rskada fö rek o m i 14
p roc OC h dubbelsid i g i 7 p roc .
Svar bullerskada va r van ligas t hos
de äldre, som samt id igt hade
h o rs elun d e rso~n j n g

längsia exponeringstiden för bul
ler. Användningen av h ö rsel s kydd
var glädjande hög. Fl yg te kni ker
nas exponering för olika fl yg p l an 
Iyper hade varit alltför blandad l ör
att medge slu ts a tser ang åen de
olikheter I s kad li ghel. Ej heller
kunde nå g ot sakert samba nd på
visas mell an t idi g are skj u: nlng
och förekomsten av bul lerskador.
Jämfört med en hörse lundersök
11 ' "9 bl a nd fl ygvapnets markper
so mi i a re n 1949-1950 syns horsei
s i tuati onen nagot försämrad , me n
det ar tänkbart at t delta ka n bero
på s k i IInad i å ld ers fo rde lnin gen
mellan de bagge materiale n. V id
,am ö rels e m ed e n hbrse tunde r
SaKnin g bla nd sve nska bygg nads
arbet are (lin dq Vis t , 1970) fra rn s l ar
horse l n hos flygvapnets markper
sonal eme lle r l ld s asom bättre ...
än hos bygg nadsar betar e i mot

r:lf

Bangmattan
nednött
med 50 proc
t början av september stog en
"bomb" ned. Då tät FFA, Ftyg
tekniska försöksanstalten , med
dela att egna försök visat, att
man med en projektil-liknande
flygptanmodell och med vind 
tunnelns hjälp samt efterföl
jande energiberäkningar kun
nat konstatera en halvering av
bangnivån jämfört med bl a
Concordes. Försöken fortsät
ter och ytterligare en halve
ring förutspås .

*

svarande a ld rar .
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Hör .. ' rö du Babår, vel'u alt nästa ploj blir att mala oss sk ~ ra .. ?
Snablar axa! A ja ' som trodde'rom utrustat o ss för en Jumbo~flight.
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2
motor
säkerhet

,,

?

••••••

Motorstopp en- och tv;,motoriga flygplan. Jämförande statistik unde r 4 är samt fÖljdverkan av motorstopp.

ad ar tva -motorsäke r
het?
Någon faststätid elter
en s en tydig. veder ta 
gen
definition
härpå
saknas. Vad menar man
da, när ull ryc ket an vän d s - vi t
ket inte så sa llan sk e r?

V

Sannolikt ungefär:

ANTAL MOTORSTOPP i luften,
utan lyckad återstartning. Avsikt
lig motorkupering icke medtagna.
Fågelkoll ,
Är 

60

Slutsatser
Eftersom någon stati stik so m tar
s ikte ju sl på en jämf örelse ur sä
kerh et ss ynpunkt me llan en- oc h
tv~-motoriga
ft ygplan inte finn s
till gäng lig, mås te s tulsalserna av
d et befintliga slatis tikunde rlage l
b li fö rs iktiga och unge fär Ig a.
Under
4-årsperioden
1967- 70
(jfr lab e ll 1) :
• var fl yglidsi n le rvalle l i genom
sn llt ca 4 ODD t im me ll an motor
stoppen (a ldrig båda motorerna
samlid ig!') för SK 60
.- var fl ygtid sin terva ilei i genom
sl1 i ll ca 16.000 t im mellan motor
s toppen fö r ftygp lan 35 oc h 32
sammanslagna.
Vi d li kvä rdig drift säke rhet mel

' 32135

60

1967

O

1

5

1

O

2

1

1

4 1)

I-
1970
Summa:

Anm .·

I

Ovrigt

1968
1969

Har man ett flygplan med två mo 
lorer i stä lle t för en, minskar ris
kerna väs entligt l ör totalh averi
och personskador til l löljd av mo
torstopp - under v issa förutsätt
n i ngar . BI a skall tvåmotor iga flyg
ptan ha hyggliga en-motor pre
standa - stoppar den ena motorn
under ett normalt f lyg til ls l ån d ,
skal l flygplan et kunna landas med
hj älp av den andra . En annan
fö rutsättning måste vara , att de
båda mo torerna i ns tallat ionsmäs
si gt/drJftsmässigl har separata sy
stem , obe roe nde av varandra, sa
att ri ske rna för dubbelstopp här
igenom minim eras.
All motorstopp (bes tåe nde , dvs
utan lyc kad at ers tart) med en
motoriga jetflygplan oftast teder
till nödut språ ng och tot alh averi
- ibland vid fö rsök l ill n ödland 
n ing även personskador (Inii i i död
tiga) - är val allman t kant.
V itka erfarenheter av tva- motor
säke rhet har då fl ygvapnet sedan
SK 60 (SAAB 105) togs i tjänst ?

I

.;

I

O

1

2

2

3

13')

132/ 35

Summa :

6a

32135
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Tothav-fpl
60

32/35

~
1-2 ~ "
7

O

----

1

3' )

3

5')

4' )

- 5

G

15

IlS')

60

32135

7

O

_ 2

1

O

O

NÖdutsprång
Lyck3de
60

Missfyckade
60

32135
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1

32/35

6

O

O

1

O

O

- - -- 

-  I -  - - - - - - 

_ 0_

3

°

6
17

18')J . O

I Omkomna

I

O

O
2

O
I-
O

O

4

°

O
-

1

I I

-4- - O- - - O 
6
17

O

1

O

I

2
2

') varav ett (all kupering av våda (utan återstarl)
2) varav ett (a l l utan följdverkan (lyckad nödlandning)

Total flygtid 1967-70 SK 60 (RM9) : 61.100 lim. Flygplan 32/35 (RM5, 6 A , B, e): 283.000 lim .

Inn a ena si dan RM9 i SK 60 och

il andra si dan RM5 och 6 i fl yg
p la n 35 borde d et genomsnitl lig a
tidsi ntervall et fö r moto rstopp teo
reti skt varit dub bel t så stort lör ett
e n-m otorig t flygp lan som för etl
tvåm otor ig t . (El ler: Sannotikheten
är dubbel t sa stor för motorstopp
vid nyltjande av lva motorer visavi
bara en).

Men

verkligheten . . .

Statistik en ovan visar dock att
tidsintervall e t inte är dubbefl utan
~ ggr sa sto rt för 35 och 32, vilke l
tyder pa att driftsa kerheten på
RM9 e ndast varit unge fä r hälften
så s tor som på RM5 och 6. (Vä rdet
är un ge färligt. eftersom en d e l
motorstopp orsakade av fågelkoll i 
sioner och vådakupering medtagits
trols att de ssa fa fl knappas t
kan hänf oras ti II driftsäkerhel) .
Trots detta - och har kommer
just tv a-mo:orsa kerh ete n In - har
ingen SK 60 tota l havererat pga
motorstopp efter ca 6.100 flygtim
under senaste 4- arspe rioden , me
dan under samma tid en 35 :a ell e r
32:a totalh avererat ungefä r var 17
tusende
flygtimme
pga
mo tor
stopp.
Härulöver kan föl jande nämnas:
V issa orsaker til l motors torningar
(I ex
isb ildning
och
lörorenat
bränsle) , som
kund e förväntas
samtidigt drabb a b ada mot orerna

i SK 60 , har a ldri g lelt till motor
stopp i luflen p å båda mOlore rna.

Hellre två halvbra ...
und e rl aget har bara otve tydiga
motorstopp i lu ften, som icke med
fö rt lyckad åte rs ta r!. medtagit s.
Härutöver finns e tt relativt stort
an tal grän s fall för SK 60, där fö
rarna bl a stopp at ena motorn av
Sikt li g t v id fe li ndikering - t ex fö r
lagt Oljetryc k fö r att undvika totalt
motorhaver i . Dessa fall har ick e
medtagits men skulle om sa
sketl ytt erl igare understry ka att
två molorer i el t flygplan väs ent

li gl ökar säkerheten mot totalha
ve r i (elle r minsk ar behovet av att
u tföra nödutsprang), jämfört med
etl fl ygplan som bara har en (om
än mycket driltsäkrare) motor .
Man torde med stöd av tabellen
vå ga pås tå all san no li kt 10-15
skolflygplan typ II räddat s und an
totalha veri under åren 1967-70, t i ll
följd av två motorer i st ället för
en . Ett förv isso talande exem pe l
på två-motorsäkerhet - uta" när
mare fördjup anden i hu r ekono
mi ska kalkyler och ri ske n för o m
komna kan påverka bedömning
en.

FMV-FoFL3/Wu/BA
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utanför riskzonen. Malomrädet är
tydligt och enskilt och det är där
för lätt för förarna att hitta rätl.
Man tar ej miste, Ett utmärk skol
skjutmill. Askön är därför omtyckt
"ven fran luften,
En bit langre in på ön, ca 2 km
fr,m målområdet, ligger måIsta
tionen. Från ell smalt torn över
vakas övningsskjutningarna, Däri
frim radieras skjutklart, flygbanor
och dykvinklar kontrolleras, träff
resultat uppmäts. En totaIkolla
tionering görs fran detta svajande
utkikstorn, fran vilket också en
bedövande grann ulsikl över hav
och öar likt en upprörd östersjö
väg vräker sig in på livet.

UJ

ASKÖ-MÅLET
träffpunkt

och
aktivist
paradis

r7l
ej exakt i Ro s la 
gens famn sa forviss o
anda
understundom
pa en blommande Ö,
dar vagorna kluckar
mot strand - dar hit
tar vi ett av flygvapnets övnings
skjutmaI. On som asyftas har gi
vits namnet Askön och tillhör
Stockholms-skärgårdens allra syd
ligaste ogrupper. I horisontal laget
pa karta n finne r vi ön ungefär mitt
em e ll an d en Itlla i dy l liska gränd
staden Trosa och den kanda fyr
pla:sen Landsorl.
Askön har trots sin oemotsagda
skona natur, skänkande rika I fIl. 

O

fällen till rekreation (vila, havsbad,
fiske m m), förskonats mot folk
och nybyggnadsgjytter, Endast ett
fatal staminnevanare framlever där
sina dag m aret runt och de vardar
ömt sin jord.
som ger dem
krnft.
. , ~ Men som sagt Askön har
anda med aren blivit en omtyckt
träffpunkt. Pa öns sy dligaste berg
knallar ligger ett skjutm a i som dit
och d a tar pa h al sning fr an lu ften.
Laget ar hart när perfekt - inga
av de angransande öarna löper
nagon risk att fa känning av öv
n i ngarna. De ligger gott och väl

~. • Men kanske är det ändock
vackrast da det skymmer
Det
tycker åtminstone Askomalets mål
chef, 1:e flyglekniker Alf Aker
lund
förvisso en auktoritativ
"boss", men en omlyckt sådan,
Det är skönt med människor som
så hängivet kan ga upp i sitt
urbete all t o m andra gärna ka
pitulerar och spontant utbrister:
Bra gjort l
Nedanför observationstornet har
med tiden och etappvis vuxit upp
ca sex mindre bodar e d samt två
mysiga baracker, som tillsammans
ger tak och den service som
kravs för att man gott skall reda
sig även vinterlid. Och med ett
bastubnd då och da görs livet ri
kare och renare.

~ ~ Men Askomalet ar även en
tummelplats för andra aktiviteter,
Genom tekniker Akerlunds insat
ser och andra uppoffrande hän
der har ett grundmurat rykte om
ett skärgårdens paradis spritt sig
vida kring. Således förlägger ofta
manga förband sina säkerhetsma
teriel-,
räddnings- och
flyktöv
ningar dit. Aven mänga av flyg
vapnets bargningsdykare har där
sin givna övningsplats och repli
punkt. Vattendjupen kring Askön
är nämligen mycket stora - hela
Ostersjön är ju närmaste granne i
söder. Vattnet är där dessutom än
idag mycket klarl. Nedstigningar
!t ll 40 m djup later sig därför lätt
göras och med goll utbyte.
Sa en augusti dag kände sig
FLYGvapen-NYTT manad all kolla
sanningshalten av alla vackra ord

T v och ovan. Askömål-stationen bör ses
"Iide grann frå' ovan". Har man sa tur kan
man också se trogne Kocken Rune gånga
..... grunnande på dagens meny.

/;,

om Askömålet. Eller bilankomst
Trosa vidtog sjöt r ansport med
Askömålets ny ti llförda fiskekutter
och tillika säkerhetsbåt - ett fly
tetyg med ursprung F21, dvs då
närmast vattnen
utan f ör
Luleå.
Färden kryddades av slalomgång
förbi en uppsjö av traltar och ka
none r samt dubbelt upp med förrä
diska bränningar och undervat
tensgryn nor. Ingen drömled för
en seg lare på kryss i hård sjö ...
inte. Efter ca timmens färd smet
Askökuttern In i en vik och lade
till vid en liten, låg brygga. Där
fastnade blicken genast på några
fältflygare som övade räddning av
"drunknande kamrater". Det var
l:a divisionen ur FIS som för till
fället tagit Askömålet i besittning
för att under en vecka träna och
öva sitt unga manskap. Nyblivne
löjtnanten
Erling Norin
(tillika
säkmatoff) dirigerade faderligt men
bestämt ner sina grabbar i plurret.
En efter en. Given förutsättning
kravde ju rätt åtgärd. (M en vad
gjorde väl li te extra blöta .. det
hade Ju ösregnat hela natten då
grabbarna måst överleva i det
fria .)
Efter kort " v isitation" av
•
•
kåkarna . med en påfal la nde at
mosfär av pysig kamratanda I dess
basta betydelse . och en snabb
lunch se rverad av mästerkocken
Rune Gustavsson, var så dags för
årsprov i djupdyk ning. Med grod
männe n kapten Gunnar Olsson
(FS/ Fh). l :e fl yg tekniker Bror-Erik

Drott (FIS) och l:e fl ygp lanmäsIare
Lars Melander (FIS) bar det av i
det rullande lilla moto rfartyget
" FV 13" ut ti ll en angränsande ur
bergsholme . Ett uppfriskande häll
regn kryddade den anrä ttningen . I
tur och ordning sågs där trenne
av fl ygvap nets frivilliga bärgnings
d ykare med var sin 24 kg tung
lufttub på ryggen försvinna ne d i
det askgrå östersjövattnet. Efter
15 min på 35-40 m djup kom de
åter upp till ytan och kameraögat.
Lite "mosigare i plåten" men i
bästa kondition och vigör.
"Här brukar det finnas gott om
spätta
och
piggvar"
fnyste
"Fingal" Olsson och lät en spru
tande kaskad av kvardröjt mun
vatten passera över axeln med ett
filmatiskt kast med cyklophuvudet.
"Säl också för den delen". infli
kade tekniker Drott lite spjuver
aktigt menande .
•
•
Efter pumpning av "Gung
hästens" motorrum tuffade grab
barna tillbaka till AsJ<ö förlägg
ningen. Där pågick resultatgenom
gång och kommentarer av och
kring veckans enskilda övningar.
l:a divisionens grabbar hade fått
kämpa och slita I dagar och nät
ter - allt för att förkovra si g i sitt
yrke. kuriöst nog. Eller bättre ut
tryckt: för att vara I säkrare hän
der . om det händer.
De t är alltid lika skönt att se
grabbar som inte kn otar och åbä
kar sig inför det obek väma. Man
återfår liksom s itt futurala hopp .
Fast fö rv isso är det skillnad i m o 
ti vat ion . Och den färg starka kam
ratandan kro ssa r säkert hal va an
st rängningen .
• • När så färjan stävat åter mot
Trosa
och
den
molngömda
augu sti so len var på väg att doppa
sin gyllenkastrull ikvä llsdyningen.
åte rsto d f ör Tullinge-grabbarna ba
ra ett skrovmål på saftiga revbens
spJä ll ... mm.
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mot USA:s säkerhet/ma/{ tbalansen i världen. Sovjets nya (med
variabel vinggeometri) strategiska överljud-bombflygplan "Back
fire " , som redan flyger i två exemplar! US AF:s B-1 har fortfarande flera år kvar . .. om
det överhuvud taget realis eras?

V AK-191 B

(VFW-Fokker) gjorde sin jungfruflygning den 10 september. Test
flygplanet startade vertikalt och gjorde en 5-minuters långsam över
flygning av Bremen Airport. Skall bl a användas för test av div MRCA-system .

