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Oroande utveckling 


I 
föregående nummers ledare redogjordes för årets program

planearbete sådant det för flygvapnets del utvecklats i nivå 2. 
Konsekvenserna var allvarliga och chefen för flygvapnet såg 
med oro på utvecklingen. 

ledaren antyddes också att eh programplan för flygvapnet i en 
ny och lägre ekonomisk nivå benämnd nivå 1 skulle redovisas till 
ÖB före den 1 nov 1972. Detta har nu skett och ÖB har därför på 

·denna nivå kompletterat sin till Kungl Maj :t tidigare ingivna program
plan för det militära försvaret. Detta skedde den 17 nov 1972 . 
• • I direktiven för programplan för huvud program 3 (flygvapen
förband) angav ÖB att minskningen från nivå 2 under perioden 
1973-78 - 456 milj kr - främst skulle tas från 37-programmet. Detta 
har skett och reduceringar har drabbat delprogrammen Attack
förband och Jaktförband. 

I syfte att bibehålla bästa möjliga avvägning för de närmaste 
10-15 åren och för att snabbt erhålla minskade betalningsutfall 
tvingades chefen för flygvapnet att inplanera en ytterligare redu
cering av antalet divisioner. Av ovanstående skäl och mot bak
grund av den av FU 70 (1970 års försvarsutredning) uttalade prio
riteringen i fråga om vissa avvägningsförband, har ytterligare två 
attackdivisioner fått utgå för att anpassa huvudprogram 3 till den 
av ÖB anbefallda ramen . 

Vidare har jaktrobotprogrammet för flygplan JA 37 ytterligare 
minskats. En balanserad systemlösning för detta delprogram synes 
nu ytterst svår att nå även om vald lösning för delprogrammet fort
farande torde ge bäst effekt i luftförsvaret med hänsyn till kost
naderna . 
• • Eftersom förutsättningarna i övrigt beträffande prisreglering 
m m kvarstår, innebär denna nivå ytterligare minskad krigsorga
nisation och operativ effekt på sikt. Chefen för flygvapnet har gjort 
en genomgående avvägning som inkluderar alla anslag; detta får 
till följd ytterligare minskningar i fredsorganisationen efter 1978. 

Utvecklingen av krigsmakten är osäker men mot givna plane
ringsramar och förutsättningar innebär den en mycket tydlig , snabb, 
kraftig och kontinuerlig nedtrappning av flygvapnets organisation . 
Genom det nu gällande, ofullständiga prisregleringssystemet kan 
alltså någon "botten" inte skönjas. Om så skall ske måste Kungl 
Maj:t ge andra förutsättningar för planeringen i framtida direktiv. * 



$kulle man lyckas få fram"Tämja vädret" metoder som på ett mer av
görande sätt kan förändra 
vädret kommer människans 
livsbetingelser att ändras rameteorologisk dikalt på stora delar av jor
den. Det förefaller dock inte 
troligt att sådana resultat 
kan nås i en snar framtid. möjlighet Det finns stor anledning 
att följa den vidare utveck
lingen på detta område av 
meteorologin, skriver nye In
spektören för Vädertjänsten,* * Enligt artiklar i New Yorks Times i juli i år, B. Bengtsson, i denna tänk

skrivna av journalisten Seymour Hersh och värda och för FLYGVAPEN
återgivna samma dag i svenska tidningar, skul NYTT exklusiva artikel. 
le USA "systematiskt använda sig av regn fram
kaltat på konstgjord väg som ett vapen i krig
föringen mot Nordvietnam och FNL". Sedan år 
1963, sades vidare, har man vid upprepade till  ReSUltatet blir 

en vattenångetransport till iskristallen.fällen "sått" molnformationer med kemikalier 
Denna kommer då att oavbrutet växaoch framkallat I'ångvariga och häftiga skyfall. 
och bli tyngre. Slutligen faller den ur 

Avsikten skulle vara att hindra eller omöjliggöra molnet och till marken, som snö, regn 
truppförflyttningar och försvåra luftvärnets ar- eller hagel beroende på hur kraftig 

tillväxten varit och på temperaturför
bete." * * * hållandena i de marknära skikten. 

Metoden att öka antalet kärnor i ett 
moln kan i princip användas för tre 

D
en metod för eventuell styr Metoden bygger på det förhållandet, 

ändamål:
ning (påverkan) i fråga om att nederbördsutlösning sker mest ef

• Upplösa dimma och dimmoln
vädret, som i detta sam fektivt i moln som iIUlehåller en 

• påverka bildningen av hagelmanhang avses, förefaller gå lämplig blandning av talrika under
• stimulera nederbördsprocessen i cu

ut på tillförsel av partiklar kylda droppar (temperatur lägre än 
mulonimbusmoln.

vilka kan tjäristgöra som kärnor för O grader Celsius) 10 il 1.000 per ku
De kärnor som man vid experiment

iskristaller. Genom en ökning av an bikcentimeter) och ett litet antal myc
använt är vanligen silverjodidkärnor

talet iskristaller syftar man till att sti ket små iskristaller eller iskärnor. 
(AgI) eller kolsyresnö (CO,). Den

mulera underkylda moln att avge regn 
mängd som behövs för verkan är liten.

eller öka regnmängden. Iskärnorna växer då på de under
Används silverjodid fordras endast

Den metod som kommer till använd kylda molndropparnas bekostnad, med 
några gram per kubikkilometer moln.

ning är paradoxalt nog densamma som snabbaste tillväxten i de delar av mol
För att sprida kärnorna kan man

kan användas för upplösning av vissa net där temperaturen är ca -10 gra
utnyttja flygplan eller markbaserade

moln. Första gången utnyttjades me der C. Iskristallernas verkan grundar 
anordningar, med vilka man kan skjuta

toden, i Mohawk Valley redan i nov sig på att vattenångans s k mättnings
upp AgI eller CO, till lämplig höjd i

1945, för just upplösning av stratus tryck vid temperaturer under O gra
molnet. Se bilden t h. 

moln, av meteorologen Vincent Schae der C är större över en vattenyta 
Upplösning av dimma och dimmoln

fer. Teorin på . vilken man bygger (molndroppen) än över en isyta (is
var således målet för de första expe

framlades redan år 1935 av professor kristallen) vid samma temperatur. 
rimenten i mitten på 1940-talet. SedanTor Bergeron i Uppsala. 
dess har metoden ytterligare utveck
lats. I dag finns möjligheter att, åt

6POO m.--~-- minstone kortvarigt, ' förbättra siktför
.... ~--~ hållandena vid flygplatser så att land
C1 ning i "dåligt väder" kan bli möjlig.el. 
el. Metoden har tillämpats bl a på flyg
O.... platser i såväl Tyskland som USA....."'O O Se bilden på molnglugg på sid 7.C CO .... Genom att sprida iskärnor över ban

:C1E ~ systemet genom dimmassan övergår de 
III _----OOC underkylda dimdropparna till kristalC1 

"O -- --._ ler, som faller ut - och sikten förbätt
C1 

ras. Det bör emellertid påpekas att>. 0'1 
~  metoden endast kan användas då tem.... .... 
~ ::7 peraturen är under O grader C, d v s "O 

ÖC vintertid på högre breddgrader.
Z::::> ~ '.':' I '\'\ 

.,.,.. II III, Ih'\'\'\
II " ,', ''''1"11 . Filrdlgblldat cumulonlmbuemoln men 

II 

X Om ,"',JlI!'~\\1 lör lA iskllrnor. SAdd med Agl eller 
-7..,.....,7~7~77....,....-:/,..;-'r7LT;>...,...,.7.;-J+;~7+7-r7-r1....,.....,7~7'T'l-rI-r-/r-7 CO. ev öka regnmängden.

• ~ ....... kan 
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"ATT GORA REGN" skulle kunna gå till så 
(vid 1) användes för att "bes'" molnet med*** (vid 2) kontrollera resultatet. 

HagelSkador på 
skördar är i många länder ett gissel 
för jordbrukarna. Man har därför sär
skilt i Sovjet utfört experiment genom 
att beså de hagelproducerande cumu
lonimbusmolnen med silverjodid för 
att därmed försöka påverka hagelbild
ningsprocessen. Målet har varit att 
hindra hagelbildningen helt och hål
let, eller åtminstone påverka proces
sen så att enbart mindre hagel bildas. 

Hagelkornen bildas i övre delen av 
cumulonimbusmolnet. När de sedan 
faller ned växer de genom att under
kylda droppar i den nedre delen av 
molnet ökar hagelkornets storlek. De 
når sedan marken som stora hagel. 
Genom att beså den undre delen av 
cumulonimbusmolnet med kärnor syf
tar man till att få de underkylda vat
tendropparna där att övergå till is
kristaller innan hagelkornen passerar. 
Hagelkornen skall därigenom hindras 
i sin tillväxt och bli ofarliga för grö
dan. 

här, enligt konstnärens framställning. Flygplanet 
Agl, dvs sIlverjodid, återvänder sedan för alt 

Cumulonlmbusmolnet har vuxit till 
hög höjd. Sådd med Agl eller CO. 
kan påverka hagelstorleken. 

Under 1966 tillämpades den här be
skrivna metoden över mer än en milj 
hektar jordbruksområden i Sovjet. Re
sultaten från tre--fyra års försök över 
större områden anses av ryska forskare 
vara goda. Hagelskadorna sägs ha bli
vit åtskilligt mindre i skyddade om
råden än i oskyddade. Även i vårt 
land faller vid enstaka tillfällen myc
ket kraftiga hagelbyar; en kraftig ha
gelby drog t ex över Örebro i slutet av 
juni i år och anställde omfattande 
materiella skador. 

det gäller 
stimulering av nederbördsprocessen har 
man både i Sovjet och USA under 
årens lopp utfört otaliga experiment. 
Svårigheten att bedöma om dessa för
sök har lyckats ligger i att det ofta 
är omöjligt att säkert avgöra om det 
är sådden av iskärnor i molnet som 
orsakat ökning av regnet i försöksom
rådet eller om regnet ändå skulle ha 
ökat av naturliga skäl. 

Om nu ökning av regnet verkligen 
åstadkommits kan man också fråga 
sig om det är ökning absolut sett eller 
om det enbart är fråga om omfördel
ning av regnet i tid och rum? Några 
slutgiltiga svar finns ännu inte på des
sa frågor. Enligt ryska forskare syns 
emellertid en omfördelning av regnet 
vara troligare än en absolut ·ökning. 

Den svåra torka som rådde våren 
1971 i södra Florida försökte man av
hjälpa genom att beså cumulonimbus
moln med silverjodid. Experimenten 
utfördes av National Oceanic and At
mospheric Administration under april 
och maj. Vid 14 tillfällen utfördes 
flygningar med två forskningsflygplan 
(en DC-6 och en B-57) , utrustade för 
att sprida silverjodid. 



Det växande molnet 
bildsviten på den här sidan 

ser vi hur ett moln förmås växa 
efter att ha "besåtts" med sil
verjodid, Experimentet företogs 
av amerikanska meteorologiska 
myndigheter (ESSA). Bilderna 
har tagits med nio, 19 och 38 
minuters tidsmellanrum, och ex
perimentet syftade till att visa 
de förhållanden som krävs för 
att utlösa nederbörd, Notera att 
i bild n r 4, längst ner , framträ
der tydl igt en vingspetstank; 
sannolikt är det från denna sH
verjodid sprids. 

Fortfarande finns veterligen inga 
experiment utförda, vilka på ett helt 
övertygande sätt visar att ökad regn
mängd har orsakats av experiment 
med "besådda moln". 

Frågetecknen kring "väderstyrning" 
torde därför ännu så länge behöva va
ra kvar, Det sätt på vilket tidningsar
tiklarna i juli i år beskrev dessa me
toder som ett nytt vapen - "väder
krig" - får anses vara mycket över
drivna. 

Emellertid ägnar stormakterna stora 
resurser åt att få ökade kunskaper 
inom denna del av meteorologin. Detta 
främst för att få fram sådana metoder 
att mer avgörande resultat kan nås 
på de tre områden som beskrivits, 

Verkan I Antal 

Ingen synbar verkan I 3 

Enstaka befintliga moln 

Iväxer men växer ej ihop 
l 

Synbar tillväxt med regn. 
Ej besådda moln uppförde 
sig emellertid på samma 
sätt 

5 

Synbar tillväxt av molnet 
med regn. Det besådda 
molnet uppförde sig på an
nat sätt än de ej besådda 

5 

Av tabellen ovan 
framgår att man i fem fall av fjorton 
fick synbar verkan, Den beräknade 
regnmängdsökningen på grund av till
försel av silverjodid var 5--10 procent 
eller cirka 100 miljoner liter samman
lagt i de fem fallen. Ryska experiment 
anger resultat som innebär ökning av 
regnmängden i aktuella försöksområ
den med ca 10-20 procent. Man torde 
emellertid inte helt kunna frigöra sig 
från att de regnmängder man erhållit 
genom att beså cumulonimbusmolnen 
ändå skulle ha fallit av naturliga 
skäl ... 

6 
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USA:s intresse att försöka komma VÄDERSTYRNING - FLYGOPERATIV FAKTOR. Genom den jllttestora "gluggen" I det 
obrutna molntäcket på flygbilden skönjes tydligt en flygbas, I della fall I Alaska. Jättehålet 

fram till metoder som kan minska öppnades genom all flygplan "besådde" dimmolntäcket enligt de metoder som skildras I 
artIkeln. US AIr Force har - bör betonas I sammanhanget - nyligen lagt ut beställnIng påenergin (och därmed verkningarna) i apparatur till ett "dlmupplösnlngssystem" för flygplats till en kostnad av 361.500 dollar, 

de tropiska orkaner som hemsöker sär dvs ca 1,6 milj kr. 

skilt de sydöstra delarna av kontinen
ten är självklart. Det framgår med 
önskvärd tydlighet i följande samman I Washington ar I ntressant är
ställning över några sådana orkaners 
härjningar: 
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betar exempelvis en kommitte att notera den kraftiga satsning
ICAS*) - som har till uppgift att va en från kommunikationssidan. 
ra samarbetsorgan för de federala myn Detta beror främst på önskan' 
digheterna då det gäller planer för att klarlägga vad som händer i 
väderstyrning. Som framgår av nedan stratosfären vid ev framtida 
stående tabell har enligt ICAS de re SST-flygningar, dvs flygningar 
surser som budgeteras för ändamålet med överljudssnabba passage
från 1970 till 1972 ökat med ca 100 rarflygplan, på dessa höjder. 
procent. Det finns stor anledning att 

noga följa den vidare utveck
lingen. Skulle man lyckas få*) ICAS: I",erdeparteme",al Committe 

lor Atmospheric Sciences. fram metoder som på ett mer 
avgörande sätt kan förändra 

Tabell över satsade resurser för vädret kommer människans livs
väderstyrning (i tusental dollar). 

Myndighet I Ar 70 I 71 I 72 

Jordbruk 
Handel 
NSF*) 
Inrikes 
Försvar 
NASA 
Kommunik 

290 330 350 
4.3001.700 2.060 

4.100 5.4003.220 
6.5004.760 6.500 

1.500 1.5001.850 
130 100-

7.000600200 

Summa I 12.020 I 15.200 I 25.150 

*) National Science Foundation 

betingelser att ändras radikalt 
på stora delar av jorden. Det 
förefaller dock inte troligt att 
sådana resultat kan nås inom 
en snar framtid. • 

Bengt Bengtsson 
Stabsövermeteorolog 
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- flottiljen 
med fjällen 
som fond 

•	 • "Hade jag då anat, vilket utrymme flygplanen seder
mera skulle behöva för start och landning, så hade med 
säkerhet denna flyg förläggning inte blivit av". Så skriver 
den förste chefen för 4. flygkåren - Gösta von Parat 
i sina memoarer "Flyget blev mitt liv" om sitt eget för
slag att 1926 förlägga F4 till fältjägarnas gamla övnings
plats på Frösön. • •• 

V
i som lever och verkar på 
Frösön i dag är liksom våra 
företrädare synnerligen tack
samma för att långsiktspla
neringen i början av 1920

talet inte var så välutvecklad. Vi kan 
i dag glädja oss åt, att Kungl Jämt
lands flygflottilj har en av de vack
raste förläggningsplatser, som ett flyg
förband kan tänka sig. 

8 



D e motiv, som 
för snart 50 år sedan gjorde att F4 kom 
till Frösön, är än i denna dag i allt 
väsentligt bärande. Behovet av flyg
förband för Norrlands försvar var för
stås grunden, men de goda utbildnings
och övningsbetingelserna bidrog i hög 
gr.ad till beslutet. 

F4 är i dag en modern sektorflottilj 
med ansvar för luftoperativ verksam
het inom hela mellersta Norrland. 
Flottiljen har stor betydelse för de 
s k "avfolkningslänens" fortbestånd, 
genom de arbetstillfällen - direkta 
och indirekta - som flottiljen erbju
der. Vårt samarbete med kommunala 
myndigheter är gott - något tryck på 
flottiljen i dessa "avvecklingstider" 
finns inte. De smärre irritationer, som 
stundtals har uppstått genom t ex bul
lerproblem, har hittills kunnat däm
pas genom ömsesidig infonnation och 
diskussion. 

Flygning i Norrlands glesbygder 
ställer naturligtvis speciella krav på 
personal, materiel, organisation och 
utbildning. Det förhållandet, att den 
nännast belägna alternativa flygplat
sen finns på 250 km avstånd från F4 
(FIS) och den därnäst nännaste på 450 
km avstånd (F21 eller Fl) ställer 
krav på förutseende planering och ut
vecklad flygsäkerhetskänsla hos all 
personal. 

Bilden till vänster - "Tunnan" 
som monument med fjällen som 
effektfull fond - illustrerar fint 
Frösö-flottiljens förnäma tradi
tioner. 

Bilden nedan är tagen anno 
1927, och visar vältaligt hur 
Frösö läger då gestaltade sig, 
med kaserner från gamla I 23:s 
tid. Jungfrulig mark - men 
jobbig att bygga en flygplats på. 

~~~ 
Det är vår förhoppning att 

följande F4-artiklar skall belysa 
flottiljens särart, dess speciella 
problem och sätt att lösa dem_ 

uppgifter,D e 
som flottilj en är ålagd, skall ofta lösas 
av små enheter, vilka ligger på stora 
avstånd från hemmaflottiljen. Perso
nalens initiativförmåga och "gålust" 
ställs ofta på prov vid radarstationer, 
bastroppar och signalstationer. Den 
enskilde föraren ställs inför situatio
ner där hans kännedom om de speci
ella Norrlandsförhållandena är en för
utsättning för att han ska'n kunna 
lösa sin uppgift. 

F4 har under tidigare år släpat efter 
i utvecklingen när det gäller tilldel
ning av modern flygmateriel. Detta 
har också fått till följd att investe
ringar i fonn av t ex hangarer och 
verkstäder har eftersatts. Sedan några 
år tillbaka - i och med att J 35D till
förts flottiljen - har byggenskapen 
över hela sektor N 3 tagit fin fart. 

Vi kan i dag glädja oss åt en ny för
nämlig hangar, nyrenoverade förlägg
ningar, en ny flottilj verkstad kommer 
inom ett par år osv. Tyvärr har det 
senaste försvarsbeslutet inneburit att 
den påbörjade moderniseringen på 
stridslednings- och luftbevakningssidan 
har bromsats. Här råder f n en oba
lans i förhållande till bas- och flyg
system. 

Vi på F4 ser ljust på framtiden och 
tror att vår flottilj skall utvecklas yt

terligare som modernt flygförband . • 
Evet Båge 



Flygplan försvunnet: 

Fjällräddning 

jättejobb med 

många pusselbitar 

*	* F4 har vid flera tillfällen haft till uppgift att söka 
efter flygplan som försvunnit i fjälltrakterna. 
Knapphändigt underlag för bedömning och be
slut har som regel förelegat. Efterforskning har 
därför måst ske inom stora och glesbebyggda 
områden. Alla tillgängliga resurser har utnytt
jats, och hjälp från utomstående organ och 
myndigheter har fordrats. Det har även visat sig 
att ju längre tid ett räddningsuppdrag pågått, 
desto ftera enheter och större personal blir en
gagerade i efterforskningen. * * * 

S
amordnings- och ledningsupp personal. F4 har avdelat ett utrymme i 
gifter måste lösas snabbt och tornbyggnaden för detta ändamål. 
ändamålsenligt. Detta sker bäst I lokalen finns ett mindre kartförråd, 
i en räddningscentral, där de lämpliga hjälpmedel i form av tablåer 
insatta räddningsenheterna blir etc och alla tänkbara kommunika

representerade av egen fackkunnig tionsmedel inklusive polisradio. Plan-

FOTO: AKE BERGMAN 
___BISTERT___" 

leende I bistert v/lder, det v/lder som 
ofta råder vid fJ/lIlr/lddnlng. Polis
mannen på bilden visar hur man för
nuftigt skyddar huvudet med den spe

[ ciella anorakkapuschongen. 

läggningen har skett i samråd med 
polisen och dess fjällräddningsorgani
sation samt med brandkåren. 

För att komplettera efterforskningen 
har F4 utrustat egna räddningspatrul
ler för markspanings-, röjnings- och 
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undsättningsuppgifter. Erforderlig spe
cialutrustning för dessa finns i bered
skap. 

Ett bra samband mellan ledning och 
deltagande efterforsknings- och rädd
ningsinsatser är nödvändigt. Som kom
plement utnyttjas polisens radionät, 
men "radioskuggorna" är många och 
stora i denna landsända. 

För att lösa fråg~n har F4:s trans
portflygplan, Tp 83 Pembroke, för
setts med antenner och anslutningsan
ordningar till en poJisradiostation, vil
ken snabbt kan inmonteras; flygplanet 
blir på så sätt transiteringsstation. 
Såväl spaningsledningen som olika 
räddningsenheter i luften och på mar
ken kan härigenom i de flesta fall 
upprätthålla radioförbindelse sinsemel
lan. 

Erfarenheten har 
som vanligt visat, att inte endast ma
teriella förbättringar är tillfyllest. Det 
fordras utbildning och övning av all 
den personal, som skall deltaga i ett 
flygräddningsuppdrag. 

Sedan några år har F4 i samarbete 
med polisen i Jämtlands län anordnat 
flyg- och fjällräddningsövningar. Des
sa har genomförts under tre till fyra 
dygn i okänd terräng. 

Som regel anslås första dagen till 
utbildning i sambands- och sjukvårds
tjänst, vidare upprättas en framskju
ten räddningscentral. Under de föl
jande dagarna utförs tillämpningsöv
ningen som en fortlöpande flygrädd
ningsinsats, där flygande personal som 
samtidigt befinner sig på säkerhets
materielövning, är de efterforskade. 

I år, d v s 1972, inföll flyg- och fjäll
räddningsövningen under tiden 20--23 
mars. Polisen ställde upp med perso
nal och materiel från östersund samt 
civila fjällräddningspatruller från vissa 
platser. I förutsättningen angavs att 
två flygplan med tillsammans åtta man 
ombord saknades. Efterforskningarna, 
som pågått över fyra timmar, hade lo
kaliserat flygplanen till området Arå
dalen-Lundörspasset-Ottsj ö--Sällsjö. 

Chefen för F4 beslöt i samråd med 
polisen, som "dragit på" sin fjällrädd
ningstjänst i detta område, att en till
fällig ledningscentral skulle upprättas 
i Glens lappläger. Där skulle även för
läggas markspaningspatruller från F4 
och polisen samt räddningshelikopt
rarna. 

,-_VINTRIGT __-.. 
väder betyder olla avlider. Det IAr 
Inte hindra Ilygvapnets helikoptrar 
rr6n at! delta I rjällrllddnlng; trots 
Isande kyla skall vinschanordningen 
rungera - som pA bilden - lör att 
hissa ur,p nödställda och lira nar t ex 
ytbärgn ngsman. 

... 

FOTO , HALLINGS 

Detta blev en 

stor organisationsuppgift. Förläggning 
skulle ordnas för ett 70-tal man. He
likoptrar med bränsledepå skulle upp
rättas. Snöröjning måste ske inom för
läggningsområdet, som av naturliga 
skäl blev tämligen stort. Samband för 
ledningscentralen och interna trådför
bindelser inom förläggningsområdet 
skulle ordnas. Till Glen fanns endast 
en telefonlinje - ett besvärligt pro
blem för den förtrupp som avgick un
der natten. Efterforskningarna skulle 
ledas från F4 till följande morgon. 

Omkring kl 11.00 den 22 mars var 
hela räddningsaktionen i funktion vid 
Glen. Den bestod aven ledningscen
tral med personal ur F4 och polisen, 
tre helikoptrar, femton skoterpatruller 
samt fyra bandvagnar. Transiterings
och spaningsflygplan var baserade på 
F4. Den första dagen ägnades helt åt 
utbildning. Detta skedde i tält som 
satts upp. 

Kl 17.00 samma dag fick spanings
ledningen underlag för fortsatt sökan
de. Från en givarcentral inringdes och 
mottogs meddelanden, som naturligtvis 
var av mycket skiftande karaktär. 

Det blev liv och rörelse i lapplägret. 
Planläggning med indelning av spa
ningsområden, ordergivning m m satte 
en prägel av allvar över hela övningen. 

Det visade sig ganska snart att bätt
re förbindelse med yttervärlden var 
nödvändig. Den enda lilla linje som 
stod till förfogande kunde inte för
medla allt det som måste fram. Detta 
löstes smidigt. En av polisens återut
sändningsstationer placerades på en 
fjälltopp, och förbindelse på radio er
hölls med polisens sambandscentral i 
östersund. 

.,---__ SNÖiGT 
och Jobbigt blir det rör Ijllllrllddnln!len 
att dra pulkor med skadad a 'I dJUp 
snö. Här en nödstIllId pA vllg till 
räddningshelikopter, agerande lir po
lismän . Observera den gedigna kllld
seln. 

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

Tidigt på morgo
nen den 22 mars gick hela "spanings
pådraget" ut enligt givna order. Spa
ningsledningen hade beslutat att ge
nomsöka hela området från såväl luf
ten som marken. Av inkomna rappor
ter låg fältet öppet för alla tänkbara 
åtgärder. 

Övningsledningen hade dock gjort 
vissa inskränkningar för spaningsfly
get. De "nödställda", som var på väg 
in i området, skulle inte få återfinnas 
förrän följande dag. I stället förekom 
"incidenter", som arrangerats utanför 
progranunet. 
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Avsikten var att belasta lednings
personalen med olikartade uppgifter, 
samt utprova sambandet. Således före
kom det att bandvagnar välte och per
sonalen låg under fordonen. Snöskot
rar gick sönder och måste transpor
teras hem. Helikoptrar på spanings
uppdrag fick isbildning och nödgades 
landa ute i fjällterrängen. 

Övningsledningen fick nu bevittna 
många smarta lösningar på svåra 
problem. Genom polisradion, som alla 
hade utrustats med, klmde omdirige
ringar, lägesanvisningar, nya order 
m m utväxlas hela tiden. Incidenterna 
medförde snabba, taktiska ingripanden 
från spaningsledningen. Transiterings
flygplanet (Tp 83) kom till stor nytta 
och "räddade" hela övningen. 

U nder eftermid
dagen försämrades vädret genom hård 
blåst och det blev mycket kyligt. Snö
fall medförde siktförsämring och ori
enteringssvårigheter. Omkring kl 16.00 
återkallades hela spaningsinsatsen. A,,
sikten var att alla skulle få vila ut och 
vara hemma före mörkrets inbrott. Vid 
hemkomsten lämnades rapporter och 
gavs nya order för fortsatt spaning 
nästa dag. 

För de "nödställda" - den flygande 
personalen - hade svårigheterna bör
jat tidigt. När de begav sig ut i fjäll
världen kom väderförsämringen. I 
hård blåst - nästan storm - och i 
snöfall skulle de gräva in sig i snö
drivorna. Snön var emellertid hård 
som is och alla försök att göra den 
minsta lilla grotta misslyckades ... 

Med hjälp av fjällbjörkar lyckades 
de åtta mannarna ur den flygande 
personalen att resa provisoriska tält. 
Det skulle bli ett dygn där säkerhets
materiel och utbildning sattes på hår
da och verklighetstrogna prov. 

~___ HUNDEN ____~ 
är mllnniskans bllste vlln liven I fllll
len, som lavinhund. Sök I ropar pOlis
mannen på bilden ovan, och snabbt 
kan hunden genom sin otroliga vitt
ringsförmåga linna en I snön begravd. 

Nedan ser vi en nödstIllId redo all 
överföras från pulkan till en civil 
flä II röddnIngshellkopter. 

Tidigt på morgonen den 23 mars var 
det "busväder". Nästan storm med 
snöfall och kraftigt snödrev. Efter ny 
ordergivning av spaningsledningen, 
omorganisation av markpatrullerna, 
begränsning av spaningsområdena och 
skärpta säkerhetsbestämmelser fort
satte övningen, som nu fick en klar 
karaktär av verklighet. Flygarna skul
le ovillkorligen återfinnas. Räddnings
personalen hade bara detta i sinnet. 

D et blev en hård 
dag för all personal. Förarna i heli
koptrarna meddelade att de stod stilla 
trots att fartmätaren slog mellan 80 
och 100 km/ t. 

Snöfallet och det starka snödrevet 
var besvärande för alla ute i spanings
området. Bandvagnarna tog sig fram 
br1, men måste gå på kompass. En man 
fick gå ett par meter före och visa 
körriktningen. Snöskotrarnas motorer 
isade igen, och det var svårt att hålla 
ihop grupperna. 

Spaning från flygplan var helt omöj
lig. Transiteringsflygplan som "räddat" 
övningen med ett bra samband första 
dagen gjorde återigen en utomordent
ligt värdefull insats. Förutom transi
tering blev väderspaningen en viktig 
uppgift. Meddelanden om gluggar i 
molntäcket kunde t ex snabbt utnytt
jas av spaningsledaren. 

Vid middagstid återfanns de "nöd
ställda" aven helikopter som fick 
"låsning" på SARAH-mottagaren. De 
"nödställda" hade klarat sig bra, men 
var naturligtvis trötta och utpumpade. 

R äddningspa
truHerna kunde dirigeras till "olycks
platsen", där de fick ett hårt arbete 
med att sätta in den första hjälpen. 
Kroppsskador fingerades på ett verk
lighetstroget sätt. En förbandsplats 
upprättades i en obebodd fjällstuga 
några kilometer från den fingerade 
haveriplatsen. Spaningsledningen hade 
i det hårda vädret stora besvär med 
att få dit läkare och förbandsmateriel. 

Att våra helikoptrar kunde utföra 
dessa transporter gav belägg för stor 
skicklighet och vana att utföra rädd
ningsuppdrag under svåra förhållan
den. Ett omdöme som f ö gäller för 
alla räddningspatrullerna. 

Först klockan 20.00 var markpatrul
lerna välbehållna åter i förläggningen 
vid Glen. Det hade varit en hård och 
lärorik övning. 

Utbildning och övning i flygrädd
ningstjänst måste ske kontinuerligt om 
räddningsinsatserna skall kunna bli 
effektiva. Samarbetet med polisens 
markorganisation måste ständigt hållas 
levande. Flyg- och markinsatserna 
kompletterar varandra. Men vi når 
aldrig någon hög effekt om inte sam
bandet fungerar! Kravet på ett kvali
ficerat transiteringsflygplan är stort i 
våra ödemarks- och fjällområden. • 

Yngv e Ryman 

FOTO: HALLINGS 
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Handen! 


Den räddande handen • • • 


* * På F4 övas det flitigt med flygsäkerhetsmateriel i sam
verkan med räddningsbåt (Smuggler) och räddningshe
likopter (HKP 2). All personal med flygtjänst genomför 
t ex minst en draggningsövning per år. Övningen genom
förs så att föraren "draggas" efter räddningsbåten för 
att träna losskoppling från fallskärmen. Sedan föraren 
tagit sig upp i livbåten kommer räddningshelikoptern 

och vinschar föraren.upp * * * 

O
rsaken till det flitiga övan
det är den typ av terräng 
som möter en förare om han 
tvingas göra ett uthopp inom 
F4:s övningsområde. 

Den troliga nedslagsterrängen är nå
gon av följande : fjällmassiv, ödemark, 
iskall fjällsjö, Bottenhavet eller Stor
sjön. En förare som inte övat tillräck
ligt kan lätt förvärra sin situation om 
han inte handlar riktigt i någon av 
dessa miljöer. Vi hade för några år 
sedan ett fallskärmsutsprång i fjäll
terräng under stark vind, med tragisk 
utgång. Under efterspaningarna kunde 
tragedin ha förvärrats om inte perso
nalen haft god fjällvana. 

En god fjällvana såväl sommar som 
vinter underlättar väsentligt för en 

nödställd, därför tar F4 till vara alla 
tillfällen till fjällvistelse. Konsten att 
tillvarata naturens möjligheter och där 
rätt nyttja nödutrustningen är ingen
ting man får lära sig till fullo vid 
första försöken; det fordras övning och 
åter övning. 

F4 förfogar över två räddningsheli
koptrar, typ HKP 2. Tyvärr har dessa 
relativt liten räckvidd, men bristen 
kompenseras av den goda lokalkänne
dom som förarna övat upp. Vid långa 
uppdrag tankas helikoptrarna t ex på 
vanliga bensinstationer. 

En mycket värdefull modifiering har 
vidare gjorts av tp-gruppen. Den har 
konstruerat en hopfällbar bår som går 
att placera i vänstra delen av kabinen. 

Varje vecka ge
nomförs en tillämpningsövning med 
helikopter. En förare placeras ut i öv
ningsområdet och lann går via trafik
ledningen som lannar sj ukvårdare och 
helikopterbesättning. Med hjälp av 
Sarah-mottagaren lokaliserar helikop
tern den "nödställde". Om föraren 
fingerar skadad tar sjukvårdaren hand 
om honom och föraren transporteras 
hem på bår. Båren passar sedan i am
bulansen, så föraren behöver inte flyt
tas före ankomsten till sjukhuset. 

Vid dessa övningar trimmas hela 
lannkedjan. Tiderna är korta från lann 
till hämtning av den nödställde. Vi har 
två verkliga bevis på detta, dels ett 
uthopp under mörker för två år se
dan, dels ett Fll-haveri i F4:s övnings
område i våras. Vid FIl-haveriet var 
den skadade omhändertagen efter 25 
min. 

För att skaffa ytterligare erfarenhe
ter samt få kontakt med den civila 
fjällräddningen deltar F4 vid fjäll
räddningens övningar som räddnings
objekt. Med den övning som förarna 
vid F4 har, och med det förtroende som 
finns för räddningsorganisationen, kan 
en nödställd känna sig lugn och där
med handla riktigt. Det gör att möj
ligheterna ökar för en lycklig utgång 
av ett uthopp, trots mindre gästvän
lig terräng. • 

p E Nordenberg 
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FOTO: AKE BERGMAN 

Stridsledar-jobbet: 

Närkontakt ger 
jättefint gäng 

* * Stridsledningspersonalen vid F4 har förmånen att tjänstgöra 
vid ett förband i flygvapnet där fortfarande en nära kontakt 

mellan radarjaktstridsledare och förare upprätthålls. Den kon

takt som fanns innan datorerna tvingade in radarjaktstridsle

darna i sina stora, djupa bergrum utan annan kontakt med flyg* * * sidan än telefon och radio. 

R
adarjaktstridsledarna är 
ganska få till antalet, vilket 
ger ett väl sammansvetsat 
gäng; det innebär att vi är 
väl kända av förarna. Själva 

lär vi snabbt känna de flesta förarna 
såväl till röst som person, detta ger en 
mycket nära personlig kontakt mellan 
radarjaktstridsledare och förare. 

Det goda samarbetet med flygsidan 
uppväger i någon mån den brist på 
modern materiel som vi sedan lång tid 
tillbaka dras med. Den stora andelen 
äldre materiel gör att vi är väl inkör
da på de "manuella" metoder som 
all teknik till trots - visar sig fungera 
rätt väl under övningar. 

I likhet med vår nordliga granne, 
F21, har F4:s radarjaktstridsledare till 
sitt förfogande ett rätt rundligt tillta
get övningsområde, endast obetydligt 
naggat i kanten av civilt kontrollerat 
luftrum. Detta gör jobbet flygsäker
hetsmäSsigt ganska enkelt för radar
jaktstridsledaren, samtidigt som flygsi
dans behov av utrymmeskrävande öv
ningar lätt kan tillgodoses. Förband 
söderifrån, som med jämna mellanrum 
gästar F4, passar också på tillfället att 
förutom fjällnavigering utföra sådana 
övningar. 

Sysselsättningsproblem för radar
jaktsfridsledarna existerar ej. Myndig
heternas krav på denna personalgrupp 
beträffande övningar fylls, och mer 
därtill. Det ser våra tre flygande di
visioner till. 

OVningar allt
ifrån tidiga GFSU till sena FFSU ger 
radarjaktstridsledaren växlande intres
sant tjänst. Därtill kommer regelbund
na endagarsövningar som ger möjlig
het behålla rutinen i krigsbefattning. 

En annan, stundtals omfattande ar
betsuppgift, är "Härnösand rådar". Så 
gott som alla genomflygande förband 
anropar oss under sin väg genom sek
torn. Dessutom utnyttjas vi ibland för 
övervakning i F15:s norra områden. 

Den väl utbyggda radarövervakning
en i mellersta och södra delarna av 
landet har gjort förbanden så vana vid 
trafikledningsmässig övervakning att 
de ofta väntar sig fullständig service 
från oss. Detta kan vi tyvärr inte stå 
till tjänst med eftersom "Härnösand 
radar" endast är en navigeringshjälp 
som upprätthålls av radarjaktstridsle
dare vid sidan av tjänsten. 

Någon regional-kontrolltjänst var
ken kan eller får utövas av "Härnö
sand radar' . Endast i mån av tid och 
möjlighet kan härifrån lämnas hjälp 
med passage genom luftled, väderupp
följning på landningsbas och andra 
uppgifter som man begärt av oss. Det
ta hoppas vi att de förare som anropar 
"Härnösand radar' har förståelse för.• 

Claes Thor 
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Sektor N 3: 
FOTO: AKE BERGMAN 

Luftbevakning kräver 
gedig.en 
lokalkännedom 

~ff fienffigf .!:>Repp närmar sig Rusfen. 
~årbRasar {)ar fänfs på ()öjberna för aff varna 
BefofRningen o({) {taffa arra sfribBara män fiff 
vapen. 

(~räsni(( ur (Nous i?~Tognii /jistoria, Jlnno ~omini 155ö). 

L
uftbevakningen har mycket 
gemensamt med den gam
la vårdkaseorganisationen vad 
gäller varning och larmning 
av befolkningen. Det är inte 

helt oavsiktligt som vårdkasen ingår i 
luftbevakningens emblem! Samhörig
heten blir inte mindre av att flera av 
sektor N 3:s luftbevakningsstationer 
ligger på forna kas- och vetteberg, 
d v s berg från vilka man fordom var
nade - och varnades. 

Hur mycket symbolik som ligger i 
att stridslednings- och luftbevaknings
avdelningen och Sveriges nordligaste 
fornborg finns på samma ö, må vara 
osagt. Säkert är dock, att redan för 500 
år sedan centrum för militär ledning 
och administration fanns på Frösön. 

Och likväl, nu som då fanns det 
problem och svårigheter, som på olika 
sätt löstes. Nutida problem, som stän
digt gör sig påminda för sektorns luft
bevakning, är typiska "norrlands- och 
glesbygdsproblem". Avfolkningen 
den produktiva delen av befolkningen 
(värnpliktsåldrarna) flyttar till tätor
ter inom och utanför sektorn. 

Affärer, järnvägsstationer och post
kontor läggs ned. Byarna töms, hus 
förfaller. Och samtidigt som åker och 
äng växer igen, växer även den kvar
blivna befolkningens genomsnittsålder 
- i mitten av 70-talet kommer var 
tredje invånare i en del norrlands
kommuner att vara äldre än 65 år! 

A Ut detta hol
kar ur begreppet "lokalrekrytering" till 
ett tomt honnörsord. I luftbevaknings
förbanden blandas de norrländska ton
fallen ofta med dalmål, värvländska, 
göteborgska och andra "främmande 
tungomål". 

Vad en smålänning och en jämte har 
gemensamt så är det i alla fall inte 
dialekten - men personalstyrkan hålls 
uppe. Men med minskad lokalrekryte
ring avtar lokalkännedom och vana 
vid sektorns natur och klimat, och all
deles speciella metoder för snabb mo
bilisering måste vidtas. Glesbygds
problematiken är inte bara utflyttning 
och avfolkning utan även stora av
stånd. Betänk att mellan Östersund 
och Örnsköldsvik är det ungefär lika 
långt som mellan Stockholm och Jön
köping eller Göteborg och Hässleholm. 

Det är inte lätt att leda förband ut
spridda över så stora ytor. Kompani
cheferna behöver stor vana och lång 
träning - här krävs lokalkännedom! 
Dessutom är området välfyllt med 
"höga berg och djupa dalar", något 
som inte förbättrar villkoren. 

Den moderna tekniken i allmänhet 
och elektroniken i synnerhet löser en
ligt många utsagor alla problem. För 
sektorns luftbevakning är det ungefär 
som med den gamla trotj änaren 
J 29:an : "Aldrig några problem med 
elektroniken - det finns ingen" ... 

V ad som finns 
är vidareutvecklingen av Bells klas
siska uppfinning, något som emeller
tid fortfarande inte är helt problem
fritt. Telefonnätet är glest - sektorn 
är huvudsakligen glesbygd - och syns 
bli glesare för vart år, ibland snabbare 
än utflyttningen. 

Elektroniken har dock nått sektorns 
luftbevakning under senare år - i 
form av OPUS. Ett genialt system för 
att snabbt överföra underrättelser 
inom luftförsvaret. Men klassen på te
lefonnätet fyller tyvärr inte alltid de 
nya krav som OPUS kräver. 

Problemen kan trots allt på sitt sätt 
bli glädjeämnen. En godtagbar lösning 
kräver gedigna kunskaper om sektorn, 
fantasi och improvisationsförmåga, allt 
egenskaper som kommer väl till pass 
inom en stril-50 sektor. 

I arbetet har man direkt kontakt 
med sina medarbetare på alla nivåer 
och sitter inte instängd i ett litet bås 
i en stor "strilfabrik" där man bara 
känner varandra som abonnenter på 
snabbtelefonen. 

M en kontakten 
är inte begränsad till den egna avdel
ningen eller flottiljen utan omfattar 
en stor del av sektorns befolkning. In
te bara de som repövas i luftbevak
ningsförbanden utan även "lådförva
rare", förläggnings- och förplägnads
värdar, utan vilkas hjälp förbanden 
snabbt skulle vara illa ute. 

Tyvärr är den fast anställda perso
nalen som skall lösa problemen fåtalig. 
Vak.anssituationen har drabbat sek
torns luftbevakning ganska hårt. Men 
samtidigt är det ett gott tecken på 
personalens höga kvalitet att den kan 
fylla uppkomna luckor helt eller del
vis vid sidan av den egna utbildningen, 
och trots detta prestera ett fullgott 
arbete. 

Lika kännetecknande som glädjande 
är det stora inslaget av "sörlänning
ar" som sökt sig till sektorns luftbe
vakning frivilligt - även om inte alla 
blir frivilligofficerare. • 

Thore Ericsson 
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•• 

GFSU-elever: 

Storsjöodjuret 
gnaggar 
David Gul gnuggar 

* * David Gul är ett grundläggande begrepp på 
mer än ett sätt på F4. Divisionen är namnkunnig, 
och har som synes Storsjöodjuret i sitt festli
ga emblem. Grundläggande flygslagsutbildning, 
GFSU,' är en uppgift som relativt nyligen anför
trotts David Gul, dvs. tredje divisionen. F4 har 
nämligen i ett antal år varit utan möjlighet att 
meddela GFSU. Nypremiären skedde i maj 1971, 
då ett halvdussin förhoppningsfulla fältflygare 
kom till Frösön för vidareutbildning. * * * 

V
i började i simulatorn nere 
på F3 på Malmslätt. Där fick 
vi under ett antal pass stif
ta nännare bekantskap med 

. J 35 Davids instrumentering 
m m, som skilj er sig något från J 35 
Adam och Cesar, de versioner vi ti
digare flugit i Uppsala. 

• 	 Prydligt uppradade vid utblåsningskonen på en J 350 ser vi hlir fem sjättedelar av 
GFSU-adepterna. Stående fr v Ulf Hagstedt, Bertil Olsson, Lars L1ngvall och Anders 
Nelsson. Sittande på konen Börje Eriksson; sjätte man Ulf Backlund saknas. 

Därefter blev det J 35 D på F4 för 
hela slanten; de första passen var rena 
vänjningsövningar. Man märkte genast 
att David är tyngre och stabilare, det 
sistnämnda framför allt i landningen, 
jämfört med Adam/ Cesar. övergången 
från klock- till stapelinstrument vål
lade heller inga problem. Efter två
tre pass, när man "suttit in sig" i J 35 
David, körde vi a'vancerad flygning, 
instrwnent- och roteflygning samman
lagt ca 15 tim. Dänned var inflygnings
skedet slut. 

Efter inflygningsskedet började så 
smått de taktiska övningarna, bl a jakt
strid. Under förövningarn.a, där de oli
ka undarunanövrern.a visades, tyckte 
man nog lite till mans att det här 
skulle man väl klara av. Man såg fram 
mot första passet enskild jaktstrid 
mot någon av lärarn.a. 

Den dagen kom också... Man låg 
där och svängde, bröt och tyckte man 
gjort allt det man lärt sig. Ändå tap
pade man kontakten med det andra 
flygplanet, tills man råkade kasta en 
blick i backspeglarn.a. Efter passet, 
med ännu en förlust, kom det vikti
gaste: eftersnacket. Då vi gick igenom 
hela övningen, allt medan det fortfa
rande var färskt i minnet. 

Sedan fortsatte vi med att bygga på 
med rote-rote, rote-grupp och även 
grupp-division, det sistnämnda un
der krigsförbandsövningen "Minken" i· 
somras, med goda resultat. 
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Fienden svänger 
emooooot ... 

Janssons annars ganska lugna stäm
ma får plötsligt liv, och man rycks 
med i den entusiasm som nu visas 
från den gamle säkre stridsledaren. 
Just denna intima kontakt med "man
nen på andra sidan", som vi har här 
på F4, är något som man sätter stort 
värde på. Man märker den enorma 
skillnad som råder, då man besöker 
sydliga förband . 

Att efter passet personligen kunna 
tala med den som skött ledningen, och 
då diskutera eventuella oklarheter 
det gör att man lättare förstår den 
andres problem. 

Mörkerdebuten för vår del skedde 
en stjärnklar oktoberkväll med SK 
35 C och en lärare från F16 i baksits. 
Premiären skedde på dispens, orsak ej 
tillräckligt antal flygtimmar på 35. 
Denna flygning gav dock ej mer än en 
rent allmän mörker-"feeling", p g a 
olikheter i flygplantyp. Man hann inte 
ställa om sig på de två pass man fick. 
Så ett pass SK 50 skulle kanske ha 
gett lika mycket (litet?). 

Kvällen därpå satte vi oss i J 35 D 
och flög en liten navigeringsrunda. Då 
råkade såväl vi som meteorologen ut 
för en liten överraskning. Vi startade 
i fint väder; då vi kom hem för land
ning blåste det 50 km( t tvärs banan. 
I den vinden skulle man alltså göra 
sin första mörkerlandning med J 35 D. 
Banan verkade också så kort där den 
låg i mörkret, inramad av ljus. Broms
skärm fick vi inte ta p g a den starka 
sidvinden. Det hela slutade emellertid 
lyckligt och alla kom - om inte snyggt 
och prydligt - så ändock ner. 

mars 
började skjutningarn.a mot markmål. 
På F4 är vi lyckligt lottade som har 
Bynäset så nära (inom kontrollzon). 
En vänstersväng efter start och man 
är i skjutvarvet. 

Utbildningen började med övnings
raketer. Resultaten var för det mesta 
bra, men en d~l raketer blev omätbara 
(vi försökte skylla på raketfel) . Efter 
ett par pass enskilt skulle det skjutas 
i rote, flankanfall. Även det gick bra, 
fÖlmodligen bra rote-ettor (lärare!). 
Sedan fortsatte vi med automatkanon. 

I bÖrj~ av 

GFSU-skedet avslutades så för vår Vi anser basbyten vara mycket vär
del med två veckors vingmålsskjutning defull omväxling i flygtjänsten. Det 
på F2l. Det såg mörkt ut första dagen skulle bara vara möjligt att ta med sig 
då målflygarna kom ut i skjutområdet det vackra vädret här i Jämtland när 
med trasiga mål och träffräknare som man flyger söderut! 
inte fungerade. Sedan fick de fin ord Totala antalet flygtimmar vi samlat 
ning på målen, men då sköt vi sönder ihop under GFSU rör sig om 210-220 
dem i stället . .. timmar, varav ca 25 timmar mörker

För att även få pröva på andra flyg flygning. 
miljöer och andra stridslednings- och Att vi fått ihop våra timmar kan 
luftbevakningsförhållanden, har v~gjort vi tacka vårt duktiga kompani för, som 
ett antal basväxlingar. Som exempel levererat och även levererar flygplan 
kan nämnas F13 för träning av styr i stort antal och bra skick. Samt det 
data. Vi besökte även FlO av samma fina väder som nästan alltid råder i 
anledning. Utanför Skånes kust övade Jämtland! 
vi kontaktövningar och jaktförsvar på På flygsäkerhetssidan har det också 
låg höjd. F3 besöktes i början av gått bra. Ingen "superstall" eller all
GFSU-skedet ett flertal gånger för varligare tillbud. En del sporrhjul har 
simulatorflygning. Numera har vi en gått åt, och någon valm broms har 
egen anläggning, för övrigt F3:s gamla. det blivit, men det är också allt. • 

Ulf Hagstedt 

• 	 GFSU-eleven och artikelförfattaren Ulf Hagstedt (ovan t v) ses här med läraren vid 
inflygningsskedet, numera löjtnanten Staffan Ramstedt. Ett givande "eftersnack" I 
Nedan ser vi en GFSU-elev i sättningsögonblicket med exakt vinkel för AD-bromsning. 
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•• 

FOTO: AKE BERGMAN 

Flottiljverkstad med anor 


förlitar sig på kader 

av trogna medarbetare 

e 	 e "Att med anvisade kr 100.000: - tillgodose samtliga 
krav på tito 55 under budgetåret 1927-28 synes mig, på 
grund av vad ovan anförts, överstiga förmågan hos vem 
som helst, varför jag vördsamt anhåller att, innan nytt 
förslag till underhållsmedlens användande enligt skri
velsen den 4. sistlidne juli, Militärbyrån n:r 872, avford
ras mig, Flygstyrelsen ville taga under övervägande en 
utökning av i nämnda skrivelse anvisat anslag. e e e 

Östersund den 2. augusti 1927. 

G von Parat 
Kårchef." 

O
vanstående rader avslutar 
en skrivelse från Chefen för 
4. flygkåren, dåvarande ma
joren G von Porat. Penning
knapphet inom försvaret är 

synbarligen inte någon modern före
teelse . .. 

Det har sin tjusning att arbeta i F4:s 
traditionsrika miljö, även om det med
för en del nackdelar. T ex för första
gångsbesökaren, som ju inte kan veta 
att bussen till F4 bär adressen "Frösö 
läger", Jämtlands fältjägares gamla lä
gerplats. 

När man stiger av bussen i västra 
änden av flottilj området och sänker 
blicken från blickfånget - fjällpanora

mat bortom Storsjöns breda vattenyta 
- upptäcker man i backen nedanför 
länsvägen en grönmålad byggnad med 
hangarportar. Det är den 1926-27 
uppförda flygverkstaden med expedi
tionslokaler för materielavdelningen. 
Det märkliga är att den fortfarande 
används för samma ändamål, efter 
smärre tillbyggnader 1937 och 1941--42! 

M en så är ock
så bristen på verkstadsutrymme ma
terielavdelningens stora bekymmer. 
Byggnaden rymmer i dagsläget tre 
tillsynsflygplan J 35D under dom

kraftsskedet. Efterservice sker i hang
ar vid fältet. För reparationer och mo
difieringar disponeras ena delen av ett 
vid början av 4O-talet uppfört flyg
förråd nedanför materielavdelningen; 
den andra delen utnyttjas som tele
verkstad. 

F ordons-, driv
medelsmateriel, säkerhetsmateriel och 
basmaterielverkstäderna är spridda till 
lämpliga byggnader inom flottiljol'l\r;\
det, varför antalet verkstadslokaler f n 
är sju. 

Det säger sig självt att denna orga
nisation ej kan bedrivas så rationellt 
som man önskar, med långa avstånd 
till materielförråd och sidoverkstäder 
(svets, plåtslageri, målning). Att för
flytta flygplan mellan flygfältet och 
verkstadslokalerna är speciellt vinter
tid ett företag som fordrar ett sex
hjulsdrivet specialfordon med skicklig 
förare. 

Det är alltså med stor förväntan vi 
ser fram mot förverkligandet av det 
sedan länge planerade avdelnings/ 
verkstadsbygget, som avsevärt kommer 
att förbättra produktiviteten samtidigt 
som de gamla lokalerna kan täcka den 
kännbara bristen på flyg- och inten
denturförrådsutrynune. 

Aven om ar
betsplatsen belastas av sin ålder och 
bristande ändamålsenlighet kompense
ras detta i stor utsträckning av dug
liga och platstrogna medarbetare. Det 
sistnämnda är av synnerlig betydelse 
för ett företag som arbetar med kva
lificerade specialister. Den genomsnitt 
liga anställningstiden hos personalen 
just ·nu är 12,3 år vid avdelningen. 
Anställningstiden vid flottiljen är av
sevärt längre, då flertalet i ledningen 
har tjänstgjort i andra befattningar 
inom F4. 

En stor del av de relativt fåtaliga av
gångarna från tidigare kollektivan
ställd personal har skett till flygtek
nikerbefattningar. Satsningen på ut
bildning har alltså givit god utdelning 
och tillgången på denna mångårigt 
yrkeserfarna personal kan knappast 
överskattas. 

Underhållstjänsten inom norrlands
sektorerna präglas av de klimatiska 
förhållandena och de stora avstånden. 
Standardmallar för hela landet beträf
fande personal- och materielbehov blir 
därför i regel ej tillämpbara i vår 
landsända. Glädjande nog har våra 
speciella problem allt mer 'beaktats 
vid central planläggning. • 

H ans Enderlein 
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Frösö-flottiljens "moderna" verk
stad ser ut som på bilden I 
vänstra hörnet; arkitekturen är 
som synes den samma som på 
bilden tagen för 26 år sedan, 
med verkstadsfolk i Fjärde Flyg
kårens tjänst anno 1926. 
Tack vare en trogen och yrkes
skicklig medarbetarstab går det 
i dag, och man hoppas på en 
ny verkstadsbyggnad. 

Förhållandet till bygden 

det allra bästa ... 
•• 	F4 har alltid haft ett gott förhållande till jämtbyg

den och dess befolkning. Förbandet har blivit något 
aven institution, med fast förankring. Och för att 
illustrera det goda förhållandet har vi valt följande 
lilla "solskenshistoria". • •• 

F
lygchefen blev en dag upp på gårdsplanen - med resultat att herr 

ringd aven ödemarksbo i Mattsson snabbt kunde knäppa några 

trakten av Kall, som önskade med hagelbössan. 

att F4 skulle flyga över hans Han önskade nu att F4 på hans te

fj ällhemman och bullra så legrafiska kallelse - telefon saknades 


kraftigt som möjligt. Vederbörande - skulle upprepa manövern. Flygche

plågades svårt av vilda minkar, som fen lovade att en navigeringsövning 

översvämmade hans byggnader . .. skulle finnas förberedd. 


Den 7 juni inkom på lyxblankett 
Vid något tillfälle hade ett flygplan 152 följande telegram: "Ni äro välkom

råkat flyga förbi när mannen, herr na i morgon med en division Draken 
Mattsson, stod på förstukvisten med eller Viggen. Observera: Gå ej under 
hagelbössan på armen. Bullret eller fyra fot för det har börjat grönska. 
nyfikenheten fick plötsligt minkarna Välkomsthälsningar! Mattsson med 
att lämna sina gömställen och rusa ut minken, Smedjeviken" . 

Sedan bemälde 
herr Mattsson korrunit ned till mer ci
viliserade trakter sände han följande 
telegram (lyxblankett 101): 

"De överlevande (ett fåtal under 
förökande) har frågat mig om F4 är 
sålt. Har köpt mer hagelammunition. 
Ni äro välkomna till grått trevånings
hus mitt emot TV-masten i Kallrör. 
Jag tror det blir kondoleans för de 
sista. Tar semester f o m den 20:e tv. 

Välkomsthälsningar. 
Mattsson (och några minkar) Smed

jeviken". 
En annan innevånare, från Landön, 

som uppvaktade med brev, har vi ty
värr inte kunnat hjälpa, delvis p~ 

grund av olämplig flygmateriel . .. 
"Till 	 Chefen för Frösö Flygflottilj . 
För några år sedan var jag i Sk~ne 

och jagade. Flyget hade bombat sank
markerna i närheten av Skånes Djur
park vid Frostavallen och dess bomb
hål fungerade bra för det vildas triv
sel. På min mark har jag en stark 
kallkälla som jag önskat några bomb
hål i närheten av. Det vilda kommer 
att få nytta av vattenhålen, men jag 
räknar med fiskevatten som resultat. 
Platsen jag nämner är belägen 1 km 
ifrån landsvägen Landön-Lillholmsjö. 
Närmaste bybebyggelse är Lillholmsjö, 
uppskattningsvis 4 km fågelvägen. 

Tacksam för svar om en sådan åt
gärd vore möjlig. 

Högaktningsfullt. 
S.S." 
(Synd att F4 inte har B 5 kvar . . . ) . • 

ERA MED ÄRA 
En smått klassisk blid, även den 
från en gången .tld. Störtbomb
epoken skulle man kunna kalla 
den, då man vid Frösö-flottllJen 
experimenterade med störtbomb
fällning och vann nimbus och 
ära. I bakgrunden skymtar Brun
floviken. 
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I oktober 1971 började arbe

tet på den byggnad som 

skulle inrymma F4 :s flygsi
mulator. 

Byggnaden , som ritats av ar

kitekt Milo Huttner, har som fö

rebild haft F12:s simulatorbygg

nad, ritad av samme arkitekt. 
Gavelväggarna, som på F12 :s 

byggnad lutar som på en väster
bottnisk lada, har " rätats upp", 

vilket av personalen på simula

torn betraktats som positivt. 

Även planlösningen har änd

rats, medan yttertakets utseen
de " modell skidbacke" över

ensstämmer med F12 :s bygg

nad. F4 :s simulatorbyggnad och 

dess klimatanläggning är för öv
rigt dimensionerad för en Vig

gen-simulator. 

Man kan kanske reagera mot 
placeringen av denna okonven

tionella byggnad med tanke på 

att den utseendemässigt mar

kant sk iljer sig från närbelägna 

kaserner i trä. Dessa uppfördes 

i slutet av 1800-talet och använ

des då av dragoner, samt i bör

jan av 1900-talet av infanteris

ter, som hade Frösö läger som 
exercisplats. I en av dessa gam

la byggnader - skol baracken 

fanns F4 :s första egentliga flyg
simulator, en "Iink-trainer" . 

I början av 1971 anställdes 

de fem ingenjörer som sva

rar för den tekniska tjäns

ten på simulatorn och i februari 
började den första av de två 

kurser som ing ick i utbildning
en . Den allmänna kursen var 

förlagd till F13 och pågick i åt

ta veckor. Den andra kursen , 

om sex veckor, var förlagd till 
F18 och omfattade den taktiska 
delen av flygs imulatorn. 

Simulanten får 

bästa stimulansen 


SIM U LATOREXTRA 

fU5K- BIGiGlES 

-
Flf HAR F~fT E.N ~LI(:, L-EK~AK FOR. DR't'6! 

5Jt> HU.JONER - -

- JA LeKSAI< OCH LE.KSAK! DET AR 

E~ «.Ö«.LI~ Fl't'~SI~l.)LAloR DÄR 

MAN BII.L.luT o(,H REAL.ISTISK'f ÖVAR 

I<.R.I~ OCH NÖDSITUATIO/'lER I M.M. 

-EN STOp' DATAANI.ÄC;CdI4INCt 

TAR ORDER O'H UTFOR DE 

RÄfTA BEAAKNIN({ARNA FOR 

-MC>JLlc.r. 
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Pl.ANETS 
L.AC.re MAR.I<€· 
RAS p~ eN MAN INTE P.>JUOA 

LEDS 

ALl.. 

~~",.. 

I{A 

DEN RATTA UTSIKTEN, 

o<.H DE FYSISKA OGH PS'/ 1<15

BELAS1NIN&ARNA I<AN 

p~, HE.N FöR OVRI4r 

FL.Y4NINCrEN OVE«VAI<AS OCH 

FR~N EN PANEL. DAR 

I 1'1 STRu I<TORE N I<AN ,sE 

VAD PILOTEN 4ör< 

OGH PLANET HAR Föl<. 

SEJ. 

I<ARTA I<AN MAN ORDNI'\ OH MESTA . sot-< HOR 

FL.'f4NINCirEN TILL . 

~ I<ANN vit S1AR!f3flNITN
/j? ~OOER.H~MN fll( 4-R.tJPICr.' 

~~ LJuD "<oH VIi?>AATION€R I 

\\ j ATiRAPPEN GrOR ATT HAN 

.!.),. FOr<.NIM""~R MOToR, BAN

,s1<A IWAR, HJUl.INFAI.I.NIN4AR M.M. 

ÖP-TEC.I{NAREN FLÖ~ ~~ 
INTE L.ANCirE FOAAAN ,i_ ~l~~ ;;I~
ÖVER.STE'qRIN~S~- ~~~--? ~~f~ \~T 
VARNAREN- -- "~o ~ /'!/ ~ 

=- .. ' - -I ST'iR,5PRKEN SATiE 

f( ~/ 14RN4'. DET AR. EN VIBRATOR 

~ ~OM KAN SKRAMHA LIVET UR DEN 

~ ~ OlNVI4DE - - - OCH INTE BRA FOR 

Ur O stersunds-Posten den 21/ 10 1972. FIN~RAR. All RITA MED! 

D en flygsimulator - J 35D 

- som skulle tilldelas F4 
var placerad på F3, och 

flygande personal ur F4 och 
viss personal ur F21 fick alltså 

tidigare åka till F3 för sina si

mulatorövningar, Nu får den 
personal på F21 som flyger J 35 

göra sina simulatorpass på F4. 

Simulatorn fick före flyttning
en till F4 en behövlig uppfräsch

ning både tekniskt och estetiskt, 

varefter den med tillhörande ut

rustning ställdes i ordning för 
transport med en Tp 84 Hercu
les. Det blev över 80 kollin av 

olika storlek som delades upp 
på två transporter. 

F lygningarna gjordes i 

påskveckan och de åtta 
kalkylatorskåpen och ka

binen ställdes upp i F4:s nya 

hangar 90. Trots ett pressat 
tidsschema för besättningen , 

med snabba lastningar på F3 
och urlastningar på F4, fanns 

inte någon skada på simula

torn . Eftersom den var nymålad 
och färgen kanske inte helt hård 
kunde man befara att skador 
lätt skulle uppstå, men lastmäs
tare och övrig personal på 

Hercules klarade transporterna 

mycket bra och är värda en 

eloge . 

. Efter påskhelgen skedde 

transporten från hangar 90 till 

simulatorbyggnaden. Denna var 
inte helt färdig ; uppmontering, 

driftsättning och inkörning av 

simulatorn gjordes samtidigt 
som slutarbetena på byggnaden 

pågick. Detta, tillsammans med 
det minst sagt leriga väglaget 
utanför byggnaden , utgjorde gi
vetvis ingen lyckad kombina
tion , med tanke på det höga 

krav på renlighet som krävs för 

de känsliga beräkningskretsar
na i simulatorns kalkylator. 

Men allt gick väl, och den 29 
maj kunde anläggningen tas i 
bruk~ då en fyraveckorskurs för 
instruktörer började. • 

Lennart Tran gius 
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* * Från meteorologisk synpunkt erbjuder vädertjäns

ten i sektor N 3 många skiftande uppgifter. Proble

men är särpräglade, och ett av de mer svårbemäst

rade är att alternativa landningsflygpl'atser ligger 

rätt av·lägset. In summa kan dock kortfattat konsta

teras att jämtvädret i huvudsak innebär "grönt" vä

der, men med risk för snabba förändringar genom 

närheten till fjällen. * * * 


I 
prognostjänsten måste stor hän vid de flesta flygplatser, i synnerhet 

syn tas till terrängförhållandena vintertid. Kustflygplatserna och flyg örkerflygM 
i sektorn, Fjällkedjan i väster platserna i södra Sverige besväras då ning på de olika krigsflygfälten ge
tänker man kanske i första hand ofta av dimma och stratusmoln, medan nomförs regelmässigt nästan varje 
på. Terrängen utanför fjällen är F4 från januari har relativt liten fre vecka under vintern. En meteorolog 

även den starkt kuperad och varierar kvens av sådant väder. tjänstgör då som kontaktman och vä
mellan 200 och 600 meter över havet, derövervakare vid basen. Mörkerobser

Strax innanför kustlinjen når berg vationer i halvdåligt väder ställer väl 
knallarna 300--400 m och mellan höga krav även på ett rutinerat vä
Sundsvall och örnsköldsvik finns öar, innebär derbiträde, i synnerhet vid siktobserDetta 
som når 200-300 m. Obsstationerna rätt ofta att F4 har i huvudsak "grönt" vationer utan siktmärken. 

ligger i dalgångarna på 50-250 meter väder med någon risk för tillfälliga Baserna ligger i glesbygd med inga 

över havet; molnhöjdsuppgifterna hän försämringar. Ett alternativ fordras eller ett fåtal ljuspunkter i närheten. 

för sig således till en lägre höjd än dock, men var? Problemen att i fredstid överhuvud

den genomsnittliga. FI5 Söderhamn är vårt närmaste al  taget förse krigsbaser och stridsled


Vädret i F4:s övningsområde präglas ternativ, därefter F2I vid Luleå, FI6' nings- och luftbevakningsorgan med 
till stor del av terrängen och då i syn vid Uppsala och Fl Västerås. Då des väderinformation är väl f ö de samma 
nerhet av fjällkedjan. Denna initierar sa flygplatser ofta under vintern ej kan som i övriga landet. 
regn- och snöbyar vid nordvästlig användas som alternativ medför detta Den norska flygplatsen örlandet vid 
vind i Storsjöområdet, och orsakar kravatt meteorologen skall "garante Trondheimsfjordens mynning får an
föhn med molnupplösning vid sydväst ra" att vädret på F4 inte understiger vändas som nödlandningsplats, liksom 
lig. Likaså har Storsjön under hösten vissa värden t ex närmaste timmen el F4 för norska flygplan. örlandet och 
fram till isläggningen vid jul stor in ler halvtimmen, vilket många gånger F4 kompletterar varandra vädennäs
verkan på förekomsten av dimma och kan kännas pressande, sigt ovanligt bra. Denna nödlandnings
stratusmoln i Storsjöområdet. möjlighet är en viktig säkerhetsfaktor 

Kustområdet är dim- och stratus vid F4:s flygningar och innebär att 
känsligt vid nordostliga till sydliga vädertjänsten vid F4 noga måste följa 
vindar, särskilt under våren och för väderutvecklingen i Trondheimsområ
vintern. det genom bl a örlandets landnings

Flygvädret kring Frösöbasen - F4 prognoser och obsar. • 
- är som regel bra, troligen bättre än • Exempel på FOHN-verkan och orogra Hans Borell 

fisk förstärknIng. 
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Vpl fjällrävar 

* * Jämtlands flygflottilj var 

ett av de förband i landet 
som utsågs att försöksvis 
lägga tjänsten så att de vpl 
kunde beredas längre sam
manhängande ledighet - en 
vecka - två gånger årligen. 
Ett försök som, vad man nu 
kan se, slagit väl ut och här 

skildras. * * * 

P å F4 valde man att bedri
va markstridsutbildning under 
fältmässiga förhållanden över 

ett veckoslut i mars och ett veckoslut 
i september. övningsplats var Aråda
len, en liten turistort i fj ällen ca SO 
km från F4. 

övningsändamålet var att "uppöva 
och befästa kunskaper och färdigheter 
beträffande omgruppering från freds
förband till krigsbas, fältmässig för
läggning, fälthygien, försvar av flygbas, 
skydd, sjukvårdstjänst och skjutning 
mot fältmässiga mål." 

Drygt 200 vpl och 20 befäl deltog 
varje gång. övningarna var mycket 
uppskattade av de vpl, men så ägde de 
också rum under fjällvärldens högsä
song - vårvintern och hösten. 

Erfarenheterna av övningarna var 
mycket goda och C F4 korruner även 
i fortsättningen att förlägga del av 
markstridsutbildningen till fjällterräng 
en gång på vintern och en gång på 
våren. • 

Anders Roas 

FOTO: AKE BERGMAN 

Hangar 90 superb skapelse · 

* * Jämtlands flygflottilj har i många år lidit svårt av bristen på 


hangarutrymmen. Närmare hälften av flottiljens flygplanbestånd har 

måst stå under bar himmel eller i plasthangar året runt. Detta har 

självfallet haft en ogynnsam inverkan på flygtidsproduktIonen 
särskilt under den långa vintern, då flygplanen ofta varit täckta 

med snö och mer eller mindre nedisade. Från flygsäkerhets- och 

arbetarskyddssynpunkt har detta heller inte varit tillfredsställande. 

Nu kan man dock glädja sig 
kanske effektivaste hangar. 

"OTO : AKE BERGMAN 

åt flygvapnets mest moderna och 

*** 

N
är ett flygplan skulle in på 
reparation och service måste 
det först tinas upp i hangaren. 

Efter cirka tre timmar kunde arbetena 
på flygplanet sättas igång, men då var 
hangaren rejält nedkyld. Vilket per
sonalen som arbetade på flygplanet 
också snart blev ... Nu har förhållan
dena ändrats till det bättre. 

För omkring två år sedan började 
byggandet aven ny hangar, den som 
högtidligen invigdes den 14 juni i år. 

... Den har bl a en toppmodern brand
släckningsutrustning, som fyller hanga
ren med skum upp till tre meters höjd 
på något mer än tre minuter. Den har 
vidare expeditionsutrymmen, ordersa
lar och omklädningsrum för två divi
sioner och ett baskompani. Uppställ
ningsplatser finns för 16 flygplan, och 
en servicehall rymmer ett flygplan . 

Då dessutom de gamla hangarerna 
försetts med nya portar ser vi vintern 
an med tillförsikt och hopp om ökad 
flygtidsproduktion och flygsäkerhet.• 

Anders Roas 
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"Jullet 75, can I close up"? 
Några sekunder senare ligger 

två Phantom-flygplan anslutna på 
vår J 35-rote. Glada handvift 
ningar innan vi går in för land
ning på Leucharsbasen i Skott
land. 

Så börjar vår veckolånga 
svarsvisit hos den berömda 23:e 
Llghtning-divlslonen, en av de 
mest ryktbara inom RAF. Ett 
oförglömligt besök tyckte alla de 
som deltog från första divisionen 
F10, här initierat och entusias
tiskt skildrat aven av 35-förarna, 
kapten Rolf RImsby. 

D
etta var slutfasen på en 
flygning som första divisio
nen FlO hade nöjet genom
föra i slutet på augusti och 
början av september. Det 

var ett svarsbesök på 23:e Lightning
divisionens besök i Sverige år 1970, 
bl a på Fl3 och F2l. Det svenska åter
besöket, som varade en vecka, genom
fördes med åtta J 35F samt två DC-
3:or. 

Flygstyrkan bestod av tio flygföra
re, och markstYrkan var på fjorton 
man. Besökschef var C FlO, överste 
Ulf Cappelen-Smith. Flygningen ge
nomfördes i två etapper med mellan
landning i Leeuwaarden i Holland. 

Flygningen hade bland annat förbe
retts och övats med simulatorflygning 
de aktuella sträckorna, samtidigt som 
civil radiotrafik på engelska från ett 
lämpligt VHF-band togs in i hörlu
rarna. Simulatorövningarna leddes av 
en repetionstjänstgörande civil förare, 
som gnuggade förarnas något insom
nade skolengelska. Vi fick också lära 
oss finesserna med transpondrarna som 
monterats in i fyra flygplan. Flyg
ningen skulle nämligen genomföras 
rotevis; vartannat flygplan hade allt
så försetts med den nya finessen 
transponder. 

Flygningen gick sedan, när tiden var 
kommen, utan några problem första 
sträckan. Och tuppkammen växte. 

En vecka' hos RAF 
som F10 
aldrig. glömmer. • • 

Andra sträckan var självsäkerheten så 
stor att chefen för första divisionen 
(inga namn ) även hade tid med artig
heter, varför han mycket r iktigt an
ropade Eastern Contro l med ett hur
tigt: "Good Morning". Klockan var då 
3 på eftermiddagen. 

Nere på jorden mottogs vi så av 
Stations Commander Group Captain 

Swiney samt säckpipsblåsande skottar 
och glada piloter ur 23:e divisionen. 

Detta var början på en vecka hos 
RAF . som vi aldrig glömmer! 23:e di
visionen, som var våra värdar, hade 
inte sparat någon möda för att ge oss 
en så intressant, lärorik och rolig 
vecka som möjligt. 

• 	 Säckpipeblåsande killklädda skoltar mölle FlO-gästerna på Leuchars . Vad . annat och 
var annars? Avlämning på äkta skotskt milItärmaner till C FlO överste Ulf Cappelen
SmIth och Stations Commander Group Captaln Michael Swiney. 
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D ivisionen hade 
djupa traditioner att försvara, som en 
av RAF:s mest meriterade genom ti 
derna. Den deltog givetvis i the Battle 
of Britain under andra världskriget 
och är bland annat också för alltid 
förknippad med sådana milstolpar i 
kriget som utrymningen vid Dun 
kerque och slaget i Nordafrika. Rul
lorna innehåller namn sådana som Air 
Marshal Sir Arthur Cunningham och 
Group Captain Douglas Bader, för att 
ta 	några exempel. 

Leucharsbasen har tre divisioner, en 
Lightning- och två Phantom-divisio
ner, av vilka en tillhör flottan och är 
hangarfartygsbaserad halva året. 

Vi fick en god inblick i hur en RAF
division arbetar, på ett modernt för
band. Det mest iögonenfallande var 
att man indelat divisionen i två avdel
ningar. Den ena avdelningen började 
tidigt och avlöstes på eftermiddagen 
av nästa avdelning. 

Chef för divisionen var en Wing 
Cornmande·r (ung motsvarande övers
telöjtnant) och varje avdelning lydde 
under en Squadron Leader (motsva
rande major). På detta sätt utnyttjade 
man materielen väl. Beredskap hölls 
oftast hela dygnet, året runt. övning
arna var dels av konventionellt slag, 
men även jaktskydd för exempelvis 
flottan ingick, vilket krävde lufttank
ning. 

De tre divisionerna med tillhörande 
servicekompanier var också ganska 
lätt flyttbara, då RAF disponerar ett 
relativt stort antal transportflygplan. 
Överflyttning av enheterna kunde 
därför ske ganska snabbt. En Phan
tom-division hade nyligen ombaserat 
direkt till Singapore utan mellanland
ning med bränslepåfyllning i luften. 
Flygtid 16 timmar! 

Några egentliga ordergivningar hade 
man inte inför varje flygpass utan 
man var centralt styrd vad gäller öv
ningar i större utsträckning än hos 

u. 
er: 

o 
l 
o 
J: 
Q. 

PHOTO: RAF 

• 	 LEUCHARS ser ut så här från luften; belägenheten på landsbygden gAr alt Jämföra 
med F7. I nedre högra hörnet ser vi en del av plaltan. Närmaste stad är det sant 
skotska St Andrews. 
Nedtill t v Group Captaln Michael Swiney. Nederst t h den sköld I tri, med ftottllJ
och divisionsemblem, som förärades FlO. 

oss. Man har ofta rullande pass-system, 
där piloterna själva kunde titta i hand
böcker vad passet omfattade. Grund
utbildningen olika flygdiscipliner 
var ofta centraliserad. 

H öjdpunkten på 
vårt besök blev för förarnas del ett 
Lightning-övningspass i divisionens 
tvåsitsiga trainer, dvs dk-version, typ 
T5. Detta var ett side-by-side-flygplan, 
typ Lightning, där eleven satt i höger
sits. Passet började med en ebk-stig
ning till ca 10.000 m . Flygplanet var 
rent, utan fälltankar. Acceleration och 
stigprestanda var minst sagt godtag
bara, för att använda ett understate
ment. 

Passet omfattade normal och avan
cerad flygning. Roderharmonin var 
mycket god och klart överlägsen 
Phantom, enligt piloter med erfaren
het från bägge flygplantyperna. Pas
set avslutades med en Tacan-inflyg
ning och ILS-landning. 

Tacan hade en speciell finess. Man 
fick avstånd och riktning till fyren, 
vid fältet. Men man kunde flytta ut 
"plats över fyren" till olika förvalda 
koordinate~, minus gällande bana, ge
nom omställning av Tacan i flygplanet. 
På så sätt kunde man ta plats "ute i 
havet" minus gällande bana och sedan 
göra en ny inställning på fyren vid 
banan. 

Landningen var ganska intressant. 
Man drog av till marktomgång på ena 
motorn och flygtomgång på den andra 
vid sättning. Farten var högre än 
35:ans vid landning. Bromsskärm var 
obligatorisk och handtaget satt på 
elevplats. 

Flera av oss svenska co-piloter fick 
erfara att vår snabbhet med broms
skärmen inte var godtagbar, utan flyg
plan och förare morrade till och vi 
befann oss åter i luften för nytt varv. 
Cockpit var typiskt brittisk. Gashand
tagen satt på höger sida på elevplats, 
varför styrspaken fördes med vänster 
hand. En charmig . detalj: benfixe
ringsremmarna kopplades bort genom 
avstängning av syrgasen! 
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week-end 
tillbringades i London, dit vi flög med 
en DC-3:a . Några av piloterna vid 23:e 
medföljde, så vi kunde få sakkulU1ig 
ledning i världsstaden. På måndagen 
besöktes Farnborough, där årets flyg
utställning pressvisades. Där visas allt 
vad brittisk flygindustri har att erbju
da, bl a deltog AJ 37 Viggen och 
SAAB 105. Som känt har den brittisk 
utrustning till viss del. 

DelU1a utställning redovisas dock 
alltid i facktidskrifter , varför jag inte 
tar upp plats med detta här. Bara en 
reflektion. Nog måste det vara väldigt 
fin good-will för ett land att ha en 
stor flygshow vaItalU1at år. 

Våra tekniker valde att stanna i 
Skottland över veckoslutet, vilket de 
enligt uppgift inte ångrade. I Breamer 
ägde "Skottarnas olympiad" rum just 
den helgen. Detta är årets höjdpunkt 
för många skotska klaner. Det lär ha 
varit mycket sevärt och när nu vädret 
var ypperligt fick våra tekniker verk
ligen se Skottland under helgen när 
det är som bäst. 

Från London flög så flygstyrkan upp 
till Leuchars på måndagskvällen för 
att å ter ansluta till värddivisionen. 

• 	 Festligt mottagande för F10-förarna på 
Leucharsbasen i Skottland. Längst t h 
ser vi flygchefen överstelöjtnant Ro
bert Gustafsson hälsas välkommen av 
Stations Commander Group Caplaln 
Michael Swiney. I mlllen och I v 
svingar divisionschefen kaplen Ronny 
Larsson en välkomslbilgare för mol
tagande RAF-kolleger. 

fick även 
tillfälle att se Skottland från luften 
med våra 35:or. Då vi gYlU1ades av 
strålande väder lades en lågnavigering 
upp över den vackra landsdelen, där 
vi fick tillfälle att flyga bland alU1at 
över Loch Ness. Odjuret "Nessy" syn
tes dock inte till, men bevisligen lju
ger inte skottarna numera när de rap
porterar att de sett drakar över sjön ... 

En alU1an höjdpunkt var ett besök 
i Edinburgh, där vi fick tillfälle att se 
The Military Tattoo . Det var ett skå
despel av enastående slag. Föreställ
ningen började kl 22.30, dvs halv elva 
på kvällen, i en fantastisk stämning 
vid slottet högt uppe på en kulle i 
stan. 

Säckpipsblåsande skottar och mili
tärorkestrar från olika håll byggde 
upp en show som bl a svensk TV har 
visat de senaste åren. Favoriterna i 
årets Tattoo var "Kongens Garde" fra 
Norge. De gjorde en fantastisk upp
visning till musik av bl a Grieg. 

Vi svenskar fick motvilligt fiIU1a oss 
i att höra "Seiern er vår" från den 
norska hejarklacken. Man ställer sig 
frågan, när vi får se vå r svenska vakt
parad göra en uppvisning i Tattoo till 
musik av Evert Taube? 

våra fö
rare, löjtnant Bertil Persson, fick på 
tisdagen tillfälle att visa en J 35 vid 
en mycket uppskattad uppvisning, där 
RAF svarade med en Phantom i mot
svarande syfte. Ingen tvekan om att 
Phantom ger ett kraftfullt och slag
kraftigt intryck på en iakttagare. Den 
landade också kort, liksom 35:an, dock 
genom att använda den första wiren 
300 m in på banan. Flygplanet stalU1a
de på c:a 500-600 m. 

Vårt besök gick nu mot sitt slut och 
efter överste Cappelen-Smiths avskeds
middag på tisdagskvällen var det dags 
att vända hemåt på onsdagen. Adresser 
och löften om att hålla kontakten pi
loter emellan utväxlades, och det var 
med förhoppningar om återseende vi 
lämnade Leucharsbasen - en bas RAF 
med rätta anser vara bland de bästa 
som fiIU1s . 

Hemflygningen gick sedan "som på 
räls" via Leeuwaarden i Skottland och 
snart nog hördes en välkänd trafik
ledares röst som meddelade "position 
Spannarp". 

Då visste vi att vardagen åter hade 
börjat. • 
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Olympisk stil över FY-mästerskap 

"Olympisk stil" är det epitet 
man utan vidare kan ge Flyg
vapenmästerskapet i som
marfälttävlan, en tävling med 
traditioner, som i år gick I 
erfaren F13-regi. Den "olym
piska stilen" åsyftar närmast 
den milt sagt hårfina uppgö
relsen mellan de två hu
vudkombattanterna, rutinera
de gamla kämparna Sivert 
Axelsson och Runo lind
ström. Sivert vann, visst, med 
två hundradelar! Det är deci
malerna som gör skillna'n så 
rasande stor, som vi minns 
från Munchen. 

När de totalt 109 kämparna strålade 
samman onsdagen den 30- augusti lyste 
sommarsolen vänt över Kolmården. Där 
hade erfarne banläggaren Pe-Ge Pers
son lagt en lika småfinurlig som rätt 
visande bana. Kämparna fördelade sig 
på 14 veteraner (plus en veteran utom 
tävlan - gissa vem? ), 21 äldre old
boys, samma antal yngre oldboys, 43 
seniorer och nio juniorer. Den enda 
klass, för övrigt, där vpl ställde upp, 
och det med seger i sinnet. 

Av de 109 kämparna fullföljde 102, 
vilket väl må vara betyg gott nog åt 
mästerskapet och svårighetsgraden. 
Och så här såg resultatet ut, oavsett 
klass: 
l) Sivert Axelsson, FS 96,14 poäng 

FLYGVAPENMÄSTARE 
(Han tävlar för flygsta
ben nu när han går 
MRS). 

2) Runo Lindström, FlO 96,16 poäng 
(tidiga re F21) 

3) P-E Bergstrand, F21 117,39 poäng 
(Som synes stod de "olympiska" käm
parna i en klass för sig!) 
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• Segraren I veteranklassen I aommarUllttllvlan på F13 Idrottskimpen Halvar 
F18 (nr 35) och Jan Ololsson, F10 (nr 39) stlmplar vid ala1a kontrollen. 

Veteranklassen: 
1) Halvar Johansson, F18 
2) G . Wall, F8 
3) F Djurberg, F6 

Äldre oldboys-klassen: 
l ) M Pärsson, F15 
2) T Johnsson, F16 
3) J Karlsson, F6 

Yngre oldboys-klassen: 
1) Runo Lindström, FlO 
2) Birger Älgamo, F21 
3) M Sandström, FIl 

Senior-klassen: 
1) Sivert Axelsson, FS 
2) P-E Bergstrand, F21 
3) E Hagberg, F15 

Junior-klassen: 
l) Vpl S Nilsson, F6 150,20 poäng 
2) Vpl BLindblom, F15 203,58 
3) T Ojala, F14 208,18 

Lagresultat: 
l) Flygstaben (Landare- Gezelius

Jönsson-Grandin-Axelsson) 728,03 
poäng 

2) F15 (Hagberg-Hansson-Arvidsson 
-Pärsson- Lundberg) 729,03 poäng 

3) F21 (Granqvist-Johansson-Älga
mo-Bergstrand-Westin) 853,7 po
äng 

Ordningen därefter var: F16, F6, F11, 
F7, F20, F4, Fl, F8 . 

FVM slöt i sedvanlig stil med pris
utdelning, där vandringspriser, plaket
ter och hederspriser delades ut i långa 
banor. • 
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169,17 poäng 
184,26 
186,59 

117,49 poäng 
121,24 
127,49 

96,16 poäng 
122,35 
135,00 

96,14 poäng 
117,39 
125,43 



Skåne Kontroll 
hörnsten för flygsäkerhet 

* * Skåne Kontroll - SKe - är en ny och viktig 
hörnsten till fromma för flygsäkerheten det 
sydsvenska luftrummet. Skåne Kontroll är en 
länk, den första ' i en serie som syftar till ett nytt 
integrerat civil/militärt flygkontrollsystem i Sve
rige. När nu Skåne Kontroll tillkommit har även 
ett gemensamt organ för ledning av flygverk
samheten på F5 i Ljungbyhed, F10 j" Ängelholm 
och F14 i Halmstad skapats. .* * * 

D

et var med berättigad stoli  problem som uppstår då den civila 

het e F5, överste Ake Lönn luftfarten ökar inom verksamhetsom

berg, förättade invigningen rådet, poängterade l:e stabstrafikle

av Skåne Kontroll fredagen dare Yngve Paulsson när den nya ter

den 20 oktober. Tillkomsten minalkontrollcentralen vid Ljungby

av SKe har medfört ökad flygsäkerhet hed visades för pressen vid invigning
och är till fronuna för alla parter. en. 
Flygtrafikledningen har tillförts re Noteras bör f ö att pressen var yt

surser som väl svarar mot de allt hög terst välvillig och helt positiv i sina 
re krav vilka den flygtekniska utveck reportage från invigningen av SKe. 
lingen ställer. Ansvarsområdet för nya Skåne Kon

Genom att trafikledningen kan ba troll utgörs av södra och mellersta 
seras på radarkontroll löses även de Halland, sydvästra Småland samt nord

västra och mellersta Skåne. Räknat 
från radarstationen i Hålshult på 
Hallandsåsen har täckningsområdet ca 
150 km radie, och luftrummet kan 
kontrolleras upp till ca 12.000 m höjd . 
Radarlågtäckningen är anmärknings
värt god: bättre än 100 m över ter
rängen. 

Skåne Kontroll skall, inom sina an
svarsområden, kunna kontrollera alla 
flygrörelser för att ge konfliktfria 
färdvägar åt de flygplan som uppträ
der inom områdena, Vidare skall flyg
flödeskontroll ske så att onödiga tids
fördröjningar undviks, 

I sitt arbete sam
verkar Skåne Kontroll förutom med 
kontrolltornen vid berörda flygplatser 
även med den civila kontrollcentralen 
vid Bulltofta (Sturup) och den militä
ra regionala flygkontrollen. Vid full 
bemanning tjänstgör vid SKe tretton 
flygtrafikIedare, förutom ett antal 
tekniker och assistenter, 

Ytterligare nio anläggningar av typ 
SKe, dvs terminalkontrollcentraler, 
skall småningom tas i bruk, Detta sker 
i enlighet med den plan - PUFYL 
som fastställdes år 1966. Dessa centra
ler är Ronneby, Såtenäs, Norrköping, 
Karlsborg, Västerås, Söderhamn, Ös
tersund, Luleå och VidseL Skåne Kon
troll är m a o den första i raden som 
anslutits till en modern terminalra
darstation, En förpliktande förstling! 
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* * Radaranläggningen 

vid Skåne Kontroll, 
SKe, är av italiensk 
tillverkning och kon
struktion, märket Se
lenia. Den är place
rad i Hålshult på Hal
landsåsen, benämnes 
Radaranläggning 810, 
och består av följan
de huvuddelar: 

• 	 Byggnad med kupol (s k radom) 
• 	 Radar PS-810 med kringutrust

ning 
• 	 Bredbandslänk RL-82 med multi 

plexutrustning 
• 	 Utrustning för el-kraftförsörjning. 
PS--810 är en modern L-bandsra

dar, primärt avsedd för flygtrafikled
ning inom terminalområde. Den skall 
lämna plandata med sådan noggrann
het att informationen kan tjäna som 
underlag för PPI-Iandning, dvs ra
darledd landning, vid flygplatserna i 
området. 

Informationen från PS-810 överförs 
via bredbandslänk till terminalkon
trollcentral, i detta fall Skåne Kon
troll, dvs SKe. 

För att minska driftkostnaderna är 
anläggningen obemannad. Den har 
därför utförts så att den kan fjärr
manövreras från kontrollcentralen på 
Ljungbyhed. Systemets ·funktion har 
medfört att hårda krav måst ställas 
på anläggningens driJltsäkerhet. Så 
t ex är radarn dimensionerad för en 
genomsnittlig tid mellan fel om ca 
800 tim. 

Tack vare 
SKe. 

Tack vare Skåne Kontroll kan nu 
även den länge planerade luftledsänd
ringen, 74, enligt SVEDA-planen, ge
nomföras utan ' svårigheter. Ändringen 
innebär bl a att luftleden Stockholm
Malmö/ Köpenhamn (Röd 1) får ny 
sträckning, nämligen Stockholm-Jön
köping-Sturup/ Köpenhamn. 

Därmed kan även ett gammalt öns
kemål från flygvapnet, betingat ej 
minst av flygsäkerhetsskäl, förverkli 
gas. • 
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äckvidden till o 
Iflygplan är ca 150 km, höjdtäckningen o... upp till 12.000 m och lågtäckningen an

märkningsvärt god, ned till 100 m eller 
bättre. För att undvika att bilden be
lamras med ovidkommande ekon är 
radarstationen försedd med följande 
finesser. 

• 	 Utrustning för att undvika mark

och sjöekon (MTI, dvs Moving 

Target Indication) 


• 	 Utrustning för att undvika regn

och molnekon (cirkulär polarisa

tion) 


• 	 Entra antermlob för att undvika 

"radaränglar", t ex fåglar och 

turbulens) 


• 	 Utrustning för att minska inver

kan från interferensstörningar 

(videokorrelator) . 


Antennen är placerad innanför en 
kupol av glasfiberarmerad plast, en 
radom, som eliminerar vindpåkänning
ar på antennsystemet och underlättar 
underhållet. Antennen roterar med 
tolv varv per minut. Sändar- och mot
tagarsystemen är mycket moderna 
med bl a digitaliserad MTI, (dvs Mo
ving Target Indicator) . 

I länkutrustningen omvandlas ra
darsignalerna och sänds via riktan
tenner till Ljungbyhed. Länken över
för vidare signaler från den närbe
lägna pejlen samt de larm- och manö
versignaler som fordras. Länksändaren 
arbetar i mikrovågsområdet. 

Tornet är uppfört i armerad betong 
och har byggts i modern glidforms
teknik. Byggnaden är i sex våningar. 
Förutom antenn-, radar- och länkplan 
finns även utrymme för förråd, ser
vice och el-kraftutrustning. Tornets 
bottendiameter är åtta meter, betong
tornets höjd 27 m. Den totala höjden 
inklusive radom är 40 m och höjden 
över havet något över 200 meter. 

Den totala anläggningskostnaden be
löper sig till ca 5 milj kr. • 

(En 	 präktig ,vamp vi fått , säger folk på o,,,n )
'

• Förste trafikledare Lennart Engström är en BV de trellon trafikledare som tJänstgör vid 
Skåne Kontroll. Han är nöjd och glad över sin nya, effektiva arbetsplats. 
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FOTO: ARM~STABEN 

• 	 H M Konungen i egen hög person - med PrIns Bertil I mitten - överlämnar utmär

kelse och belöning 1111 F11-lngenjören Torsten Johansson. 


Kunglig glans 
över F11-ingenjör 
* * Förtjänte fotoingenjören Torsten Johansson frånF11 i Ny

köping fick vid en solenn ceremoni på Krigsvetenskaps

akademien måndagen den 13 november ur ingen mindre än 

kungens hand motta sin utmärkelse och belöning för en 

ytterst förtjänstfull förbättring av kamerasystemet i flyg

pl.an S3S_ 	 * * * 
Den utmärkelse som, i form aven Den förnämliga förbättringen av ka

belöning på hela 8.000 kr, tilldelades meran i S 35:an - dvs spaningsver
Torsten Johansson härrörde ur Lars sionen av Draken - innebär i stort 
och Astrid Albergers fond, vilken för följande. 
valtas av Krigsvetenskapsakademien. 

• 	 Reducering av bildformatet tillDet var f ö den anrika akademins 176:e 
halv bredd, och ökning av bildhögtidsdag, och den högtidliga sam
frekvensen till det dubbla. Dettamankomsten öppnades av dess styres
medför att stereobetraktning blirman, chefen för flygvapnet general
betydligt enklare och kan utfölöjtnant Stig Noren . Sanunankomsten 
ras med ett enkelt stereoskop.ägde rum i Armemusei stora sal i 

Stockholm, och Majestätet med bl a • Minskande kompensering för bild
Prins Bertil som följeslagare spred rörelserna; detta medför ökat 
speciell glans över ceremonin. skärpedjup i bilden. 

I programmet för Krigsvetenskaps
akademiens högtidsdag ingick vidare Efter modifiering av kamerasyste

- vilket är att notera för flygvapnets met på S 35 har svenska flygvapnet 
del - som punkt nr 6 ett högintres enligt expertisens uppfattning den för

sant anförande av C F16 överste Sven nämsta utrustningen i världen för fo

Olof Olson. Detta hade rubricerats Ut tografering på låg höjd med hög fart. 

drag ur Arsberättelsen i luftkrigsve
tenskap, och konuner med hänsyn till 

Fotnot: Lars och Astrtd Albergers fond
sin karaktär att senare utförligt refe är ägnad stöd ät Sveriges försvar. och fär
reras i FLYGVAPEN-NYTT. valtas av Krigsvetensk.apsakademien. 
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Rhodos-katastrof 
gav erfarenheter 

Brandkatastrofen på Rho

dos i slutet på september 

då 20 svenska turister om

kom - gav värdefulla erfa

renheter även för det svens
ka försvaret. Främst gäller 

detta vår egen beredskap och 

våra möjligheter att, i hän

delse av krig, flygtranspor

tera skadade och sjuka. 

Flygläkaren Ulf Brandt, flygstaben, 
vilken tjänstgjorde som observatör på 
uppdrag av Försvarsmedicinska kata
strO'fkonunitten., studerade ingående 
händelseutvecklingen och hemtrans
porten med flyg. Han kom till den 
slutsatsen, att vår svenska flygtrans
portkapacitet tydligen inte fyller måt
tet från beredskaps- och medicinsk 
synpunkt. 

SOS International, de nordiska för
säkringsbolagens samordningsorgan i 
Köpenhamn, fick nämligen lita till 
danska och norska flygarnbulanser. 
Främst anlitades det relativt långsam
ma tvåmotoriga turboprop-flygplanet 
Fokker Friendship, tillhörande det 
danska Maersk. 

Hemfärden till Arlanda, som skedde 
med svensk läkar- och sköterskeper
sonal, tog över tolv tinunar, med mel
lanlandningar i Wien och på Kastrup. 

Ledare för vårdlaget var brännska
deexperten professor Gösta Arturs
son, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, 
som på bilden ses övervaka transpor
ten av patienter från flygplanet. • 



Också en 
frontrapport 

En septembermiddag tvangs 
all flygande personal ur F21 

och F4 att hastigt, men för
denskull inte särdeles lustigt, 
utrymma Kallax-basen. Fient
liga styrkor var på väg att 
inta basen! Nu gällde det att 
bevisa sina fältmässiga kun
skaper som soldat på flykt. 

Att det till slut gick så bra 

kunde man inte minst tacka 
pastor Olsson ... 

Besättningarna fick direktiv att i 
tvåmannapatruller under natten ta sig 
igenom fiendens linjer med hjälp av 
kontaktmän i civilbefolkningen. Mål 
angavs vara Hedenbasen. Redan från 
början blev situationen en aning för
virrad, eftersom fienden helt överras
kande överföll den samlingsplats där 
besättningarna i väntan på start just 
intog en delikat middag, nämligen 
Norrbotten-delikatessen halstrad sik. 

Förlusterna i tillfångatagna blev sto
ra redan från början. Tvåmannapatrul
lema blev oftast reducerade till en
mansdito, och de som kom undan i vil
lervallan fann sig oftast rusande i fel 
riktning ... 

Konstigt nog letade sig alla små
ningom fram till den första kontakt
mannen civilbefolkningen, pastor 
Olsson, som välsignade deltagarna och 
nedkallade himlens förbannelse över 
den lede, dvs fi. 

FOTO: NILS ANDERSSON 

• Finlands försvarsminister Kristian Gestrin passade tillfället aH överlämna en minnes· 
gåva till C F16. En gest som högt uppskattades! 

Huomio! 

Finlands försvarsminister 
Kristian Gestrin med upp
vaktning besökte F16 i Upp
sala den 14 nov under ett 
tredagarsbesök i Sverige. I 
besöket vid F16 deltog 
även svenske försvarsminis
tern Sven Andersson och 
CFV generallöjtnant Stig No
rim. 

Det var till stor del tack vare den 
uppoffrande och modiga civilbefolk
ningen som besättningarna kunde ta 
sig genom de fientliga linjerna, där det 
ofta stod en grönklädd soldat i varje 
buske. Hade inte t ex skogsarbetare 
Pekka Koskenkorva delat med sig av 
snus och limpa frampå nattkröken, 
torde knappast någon ha överlevt de 
återstående strapatserna. 

Strax innan man nådde de egna lin
jerna måste besättningarna nämligen 
ta sig över en större insjö med kanot. 
Den lede fi hade dock stulit paddlarna 
och enbart lämnat kvar ett kvastskaft. 

Att Kallax-pojkarna skulle klara sig 
bra var väntat, men att samtliga skul
le ta sig fram till målet, det översteg 
alla förväntningar. Prestationen blir 
inte mindre god om man betänker att 
Kallax-pojkarna hade var sin jämte 
att släpa på. De var vanligtvis inte 
lätta.-

Nöm 

Flottiljchefen överste Sven-Olof Ol
son redogjorde för flottiljens organi
sation och uppgifter; sedan följde vis
ning på marken av J 35 i version A 
och C, förutom skolflygplan typ SK 
60. Klargöring aven rote J 35A i 
främre klargöringsområde demonstre
rades liksom start ur högsta bered
skap. 

Besöket slöt med en F16-specialitet, 
nämligen precisionsbetonad flygupp
visning med flygvapnets uppvisnings
grupp under Boris Bjuremalm. 

Trä 

Litteratur: 
En flygofficers minnen 
(P A Norstedt & Söners förlag.) 
Mer än läsvärd - beundransvärd 
- skulle man kunna karaktärisera 
den levnadsteckning som generalen 
fil dr Axel Ljungdahl på sin ålders 
höst nu givit ut i bokform. 

- Han vet vad han talar om, in
tygar hans förre chef, general Bengt 
Nordenskiöld, i sitt förord till vad 
han kallar "fyrtiofyra dynamiska år 
i militärtjänst". Under en snabb 
karriär blev Axel Ljungdahl i tur 
och ordning C Fl, C FS, C E3 och 
slutligen, åren 1954--60, CFV. 

En beundransvärd bok, inte en
bart för sin rikedom på historiskt 
material, utan ej minst för sin lev

~---------------~) 


nadsvisdom, livsglädje, värme och 
- humor. 

Vi återkommer med recension 
nr 1/73. 
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A De nya ,,,bildnings/okalem a enl 
arkitektens drömska penndrag . 
"Swimrn ingpoolen" ; förgrunden 
är en asfalfp/arta som bl a kan 
nyttjas Som vändplan. 

Flygvapnets 
nya anläggning 

för stridsledning 

TAST 
* * Försvarets Materielverk, Flygmaterielförvaltningen 

(FMV:F) beställde i november 1969 på chefens för flyg
vapnet uppdrag en datorstyrd utbildningssimulator för 
stridsledning hos dåvarande Standard Radio & Telefon AB 
i Barkarby. Denna företagsdel ombildades emellertid vid 
årsskiftet 1970171 till STANSAAB Elektronik AB, som då 
övertog ansvaret för tillverkningen av simulatorn. * Si
mulatorn har under sommaren 1972 leveranskontrollerats 
vid fabriken i Barkarby och kommer från och med års
skiftet 72173 att installeras i nybyggda lokaler vid F18 

i Tullinge. ** * 

A
nläggningen skall tas i bruk 
1 juli 1974, då Flygvapnets 
Stridslednings- och luftbe
vakningsskola (STRILS) vid 
F2 i Hägernäs flyttas över 

till Flygvapnets Södertörnsskolor vid 
FIS. 

För detta ändamål har Fortifika
tionsförvaltningen låtit uppföra en 
byggnad som speciellt utformats för 
att ge en god utbildningsmiljö för så
väl enskilda operatörspositioner som 
för gemensanuna lektionssalar. 

Strilutbildningsanläggningen, som fått 
arbetsnamnet TAST (Trainer-Alägg
ningen STRIL), består av ett dator
system för simulering av flygplanrö
relser och radarstationer. Detta dator
system kompletteras med telefon- och 
talradioutrustning. 

operativa 
målsättningen för TAST anger att si
mulatorn skall användas för grundläg
gande utbildning av radarobservatörer 
och radarjaktstridsledare. Dessutom 
skall man kunna bedriva insatsspel 
och taktiska luftförsvarsstudier. Ur
sprungligen planerades att införa funk
tioner för fortsatt utbildning i STRIL-
60-systemet. Av kostnadsskäl uteslöts 
dock dessa funktioner. Istället avses 
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908 är en dator som är speciellt kon
struerad för administration' av storaF 18 byter miljö infonnationsmängder för presentation 
på radarindikatorer och bildskärmar. 

denna utbildning ske som "on the job 
training" i STRIL-60-centraler. 

Vid utbildning till radarjaktstridSle
dare (njal) skall eleven i ett grund
läggande skede lära sig att efter egen 
bedömning leda jaktflygplanet till kon

-. I 	 takt med olika typer av fientliga flyg
plan. 

För radarobservatörerna består upp
giften i att lära sig upptäcka ett flyg
planeko samt bedöma dess kurs, fart 
och höjd. Dessa uppgifter gäller för 
radarobservatören oberoende av vilket 
avancerat system han har att arbeta i 
efter den grundläggande utbildningen. 
Simulatorn skall alltså kunna använ
das i framtiden oberoende av vilket 
stridsledningssystem som kommer att 
finnas. 

D atabehand
lingsutrustningen är uppbyggd kring 
två STANSAAB-tillverkade datorer, 
Censor 908 och Censor 932. - Censor 

- Censor 932 är en effektiv och snabb 
dator avsedd för beräkningsarbeten i 
reell tid. 

Databehandlingsutrustningens min
neskapacitet är ca 45.000 ord primär
minne av kärnminnetyp (lord = 32 
bitar eller binära siffror), varav ca 
4.000 ord används i radarsimulatorn. 
Dessutom finns ett sekundänninne av 
massminnetyp (skivminne), vars ka
pacitet är 5QO.000 ord. 

Databehandlingsutrustningens primä
ra uppgift är att så verklighetstroget 
som möjligt efterlikna och presentera 
den miljö som med avseende på radar
bildpresentation upplevs av operatö
rarna på verkliga luftbevaknings- och 
stridsledningscentraler, samt att ge lä
rare och instruktörer data som hjälp
medel för att utvärdera elevernas ar
betsprestationer. 

• • Programsystemet består av ett 
antal delsystem som tillsammans rea- ~ 
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~ liserar radar- och flygplansimulering
en samt de operativa funktionerna. 
Samarbetet mellan de olika delsyste
men styrs av ett operativsystem. 

Vidare finns en för simulatoranlägg
ningen speciellt konstruerad radarsi
mulator som med ledning av beräkna
de ekodata från datorerna kan efter
likna de eko- och brussignaler som er
hålls från valfria spanings- och höjd
radarstationer. 

För distribution av i radarsimulatorn 
genererade ekosignaler till radarindi
katorerna finns ett signalbehandlings
och distributionssystem som medger 
komplettering med fasta eko- och vä
derekosignaler. Dessutom finns möj
lighet till presentation av kartbild och 
geografiskt referenssystem. 

I simulatoranlägg
ningen simuleras samtidigt tre planra
darstationer och elva höjdradarstatio

ner. Alla simulerade flygplanpositio
ner mäts in en gång per antelUlvarv 
och en beräkning avekodata sker där 
med hänsyn tagen till flygplanets ra
darmålyta och rymdavstånd. Därefter 
jämförs den inmätta positionen mot 
ett radartäckningsdiagram. Om flyg
planet befinner sig inom radartäck
ning, överförs ekodatat till radarsi
mulatorn som simulerar "ekoträffbild". 
I en radarmottagarsimulator genereras 
en realistisk videosignal med eko- och 
brussignaler för presentation på ra
darindikatorerna. 

I anläggningen kan samtidigt 136 
flygplanekon simuleras representeran
de flygplanrörelser för sju olika flyg
plantyper. Flygplanens rörelser pla
neras och lagras på skivminnet för att 
hämtas upp av databehandlingsutrust
ningen för simulering under en öv
ning. På skivminnet finns plats för 
50.000 flygplanrörelser för användning 
under skilda övningar. 

TAST 

Fig 2 

RAoas;;::! 
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För att verklighetstroget kunna sty
ra jaktflygplan efter en stridsledares 
anvisningar under en övning har en 
speciell operatörsposition utvecklats, 
ekostyrpositionen. Från var och en av 
de 18 ekostyrpositionerna är det möj
ligt att samtidigt styra två jaktekon. 
Positionerna har försetts med skriv
tangentur och bildskärm. Från skriv
tangenturen styrs ekona genom be
ordring av svängar, höjd- och fart
ändringar. På bildskärmen visas flyg
planens aktuella kurs, fart och höjd
värden. Dessutom presenteras en "sik
tesradarbild" (som är en kombination 
av verklig siktesradar och optisk spa
ning) för att ekostyraren skall kUlU1a 
ge verklighetstrogna informationer till 
radarj aktstridsledaren . 

U tbildningsverk
samheten bedrivs i två skolavdelningar, 
en stridsledningsdel (tig l) och en luft
bevakningsdel (fig 2). - Stridsled
ningsdelen har delats upp i två sepa~ 
rata delar. Verksamheten bedrivs obe
roende av varandra inom de tre skol
delarna. 
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stemet på förplanerade tidpunkter och 
banor. Jakten kan vara baserade på 
tio olika baser och startas på order av 
jaktstridsledare mot lämpliga mål. 

Varje radarjaktstridsledarposition har 
en bildskärm placerad till höger om 
PPI. På denna bildskärm presenteras 
data om det eller de (max två) strids
ledningsuppdrag radarjaktstridsledaren 
just utför. Presenterade data består 
av jaktens och målets aktuella kurs, 
fart- och höjdvärden samt ett antal 
signifikanta kontaktdata såsom bas
linjevinkel, kursskillnad, förhållning 
och fartförhållande. Denna bildskärms
presentation är avsedd att underlätta 
de personliga instruktörernas bedöm
ning av elevens prestation samt att 
i framtiden ge möjlighet till program
mer'!d undervisning i stridslednings
tjänst. 

En sammanställning av dessa bilder 
för alla ledningsuppdrag i skoldelen 
presenteras för huvudlärarna, som är 
två i varje skolde!. Vid tillämpad öv
ning har de dessutom möjlighet att 
välja en jakttablåbild som visar ak
tuellt väder och flygplanstatus på de 
tio baserna. • 

I luftbevakningsdelen kan 20 radar
observatörer, 10 höjdradarobservatörer, 
20 kartmarkörer och 10 kartritare sam
tidigt utbildas. Önskade flygplanrörel
ser under en övning har planerats i 
förväg och lagrats i skivminnet. Vid 
övningstart anges vilka som skall an
vändas under övningen. Data om flyg
planrörelserna presenteras på bildskär
mar placerade vid två lärarpositioner. 
På dessa bildskärmar presenteras 
också viss elevaktivitet, såsom radar
observatörernas målrapportering och 
höj dradarobservatörernas irunätnings
färdighet. 

I stridsledningsavdelningen finns 18 
radarjaktstridsledar-positioner. De öv
ningar som ingår i radarjaktstridsle
darutbildningen är uppbyggda enl två 
metoder. Dessa benämns sekvens
(fig 3) och allokeringsspel. I sekvens-

Fig 3 
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spel är åtta utgångslägen för jakt 
resp mål förprogrammerade i skiv
minnet för varje radarjaktstridsledar
position. Jaktens och målets geografis
ka utgångsläge och kurser varieras, 
men jaktens avstånds- och vinkelför
hållande till målet bibehålls, sekvens 
efter sekvens. Då ' ekostyraren beord
rar fram första sekvensen presenteras 
mål och jakt på radarjaktstridsledar
elevernas PPI:er. Med en märknings
funktion kan den enskilde eleven se 
vilka ekon som är aktuella för honom. 
Mål och jakt startas på order av ra
darjaktstridsledareleven, och då första 
sekvensen är avklarad beordrar han 
fram nästa. Detta kan upprepas till dess 
samtliga åtta sekvenser har utnyttjats. 
Denna metod medför att alla elever 
får exakt samma svårighetsgrad i kon
taktövningarna och elevernas presta
tioner kan jämföras. Om sanuna öv
ningar bibehålls från kurs till kurs 
kan även en jämförelse göras mellan 
olika kurser. 

• • Den andra metoden, allokerings
spel, innebär övningar där jakt insätts 
mot anflygande mål. Målen är förpla
nerade och uppträder realistiskt i sy
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~ •• Ett ledningsuppdrag kan när 80m 
helst under en övning tillfälligt stop
pas, "frysas" (fig 4). Ekona stannar 
men fortsätter att presenteras på PPI. 
Från fryspositionen kan ekona an
tingen startas upp igen och kontakten 
fortsättas eller backas tillbaka i 1 till 
5 min varefter uppspelning kan be
ordras. Härvid återuppspelas såväl 
flygplanrörelserna som operatörernas 
talkommunikation synkront. Vid god
tycklig tidpunkt kan uppspelningen 
avbrytas och eleven kan genom att 
ge nya order till jakten "överrida" 
datamaskinens uppspelning och kon
takten fortsätter en! stridsledarens 
order. Detta kan utföras ett obegrän
sat antal gånger. 

Fig 4 a-e 

Denna funktion används för att lä
rare och elev i detalj tillsammans skall 
kunna studera en situation och ger 
eleven möjlighet att backa tillbaka och 
ändra en kontaktävning till dess en 
perfekt kontakt uppnåtts. - Då ett led
ningsuppdrag framskridit så långt att 
jakten uppnått en position relativt må
let, som bedöms som ett lyckat led-

T~
ningsuppdrag, ges en indikation på in
struktörernas och ekostyrarens bild
skärm. 

E "levproduktionen 

beräknas uppgå till ca 500 värnpliktiga 
radarobservatörer och ca 70 radar
jaktstridsledare av olika kategorier 
per år. Dessutom tillkommer taktik
kurser för flyg- och divisionschefer 
samt utbildning på insatsnivå. Simu
latorns kapacitet medger även utrym
me för repetitionskurser för radar
jaktstridsledare som i fredstid inte har 
stridsledningstj änst. Härigenom kan 
deras operativa trim vidmakthållas. 
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Flygvapnets reservofficerare torde 

med gott resultat kunna få den trä
ning de behöver innan de tjänstgör i 
sin krigsbefattning på förbanden. 
Simulatorn kan även utnyttjas för tes
ter av krigsplacerade radarjaktstrids
ledares operativa duglighet. 

s ammanfatt
ningsvis kan sägas att simulatorn tycks 
uppfylla de krav som ställs på den. 
Tidplanen torde kunna följas utan 
förseningar mycket beroende på den 
goda samverkan som rått under såväl 
projekteringen som framtagningen. 

Den relativt stora ekonomiska in_o 
vestering som chefen för flygvapnet 
har gjort genom anskaffningen av 
denna simulator kommer att betala 
sig, speciellt med tanke på den i da
gens läge mycket dyrbara flygtiden. 

Det färre antal flygplan som flygvap
net i framtiden kommer att disponera 
räcker därför inte till för att träna 
stridsledningspersonalen så att den 
kan upprätthålla erforderlig operativ 
standard. Simulatorn är ett nödvändigt 
komplement till de verkliga flygpla
nen vid utbildning av stridslednings
och luftbevakningspersonal. Då simu
latorn ger, förutom en realistisk flyg
plan- och radarsimulering, en avan
cerad hjälp i undervisningshänseende, 
kan ett mycket gott utbildningsreusltat 
förväntas. Det är med stora förhopp
ningar som FV den 1 juli 1974 tar emot 
sina första elever i den nya simula
torn på Tullinge ("Nya FIS"). • 

Jo 

tecknare. bertil skogsberg 
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Head-up Display. En ny siktlin
jes Indikator, HUD-WAS typ 664, 
har MoD I Storbritannien be
ställt från Marconi-EllIot Avio
nies Systems Ltd för utvärde
ring. Huvuddnaget hos typ 664 
är, att presentatIonsdelen (i en 
enda enhet med längden 48,2 cm, 
vikt 10,8 kg) med hjälp aven 

UtlandsnyH 

•
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rullning. Automatiskt omdrag är 
godkänt ned till 12 fot på radio
höjdmätaren och en automatisk 
start får göras med ett lägsta 
RVR av 90 m. - 75 milj under 
sju år är vad BEA_ halr offrat 
för att komma fram till dessa 
värden. Nu är det alltså dag<; 
att få tUIbaks pengarna genom: 

dator klarar såväl symbolgene
rerIng och ballIstikberäknIng 
som projektion av flyg- och 
siktsymboler. - Det nya syste
met medger anflygning såväl i 
planilykt som I dykning. bet kan 
användas för manuell eller auto
matisk ",'Vfyring och kan .ge den 
nya "skjutspårs"-presentationen 
"Snapshoot" för akanskjutning. 
Systemet kan vidare anslutas till 
analoga eller digitala flygInstru
ment. Det optiska systemets syn
fä lt är 25· och Innehåller ett 
helt oberoende, kolllmerat sikte 
med plats för en si{!monterad 
kamera. 

Nödpositionssändarc. Dome and 
Margolin, Inc, Bohemta, USA, 
marknadsför en nödsändare, 
DM.ELT 1-3 (Emergency Loca
tor 'I1ransmitter). Apparaten, som 
arbetar Inom temp-området 
--42· till + 70·, har åtta alka
Unceller, som ger en funktIons
lIvslängd på 120 tim vid O· . Den 
sätts I funktion antingen ma
nuellt eller automatiskt vid en 
5 g-stöt I färdriktningen. ELT 
1-3 arbetar på frekvenserna 
121 ,5 och 243 MHz. Den väger 
2,2 kg. 

Viggens Singer-dator B-l. 
Slnger-Kearfott har fått en or
der, värd $2m, för att förse 
USAF's B-l med en version av 
den luftburna centralkalkylatorn 
SKC-2000, som utgör den pri
möra delen I fpl avloniksystem. 
Kontraktet Innefattar leverans 
av sju enheter för B-1's utprov
ningsetapp samt option på yt
terligare två. Varje B-l förses 
med två enheter. Leveransbör
jan april -73. _ Singers SKC
2000 luftburna dator Ingår i JA 
37 'Viggen'. 

Mirage IV operativ till 1980. 
Franska flygvapnets strategiska 
kommando har meddelat för
sv",,"sdept, att de kärnbombbä
rande Mirage IV kommer att 
behållas i tjänst fram till 1980. 
Fpl, som levererades 1965, om
fatJtar tre flottiljer förd.elat på 
nio baser. Varje f.lottilj (wing) 
består av tre Mirage IV-dlvl
slone·r med vardera fy;ra fpl 
plus en division av C-135F luft
tanknIngsfpI. - Minage IV, med 
två Atar 9K-motllrer, bär en 
70 kt kärnbomb (plutonium). 
Farten är ca Mach 2 i ca 50 
min. - Fpl har hög säkerhets
standard (bara sex större olyc
kor Wlder de gångna sju åren) 
och tillfredsställande fältmässig
het och insatstönnåga. 

USA skall bygga 110 nya atom
ubåtar till en kostnad av ca 
5 miljarder skr/ st. Varje ubåt 
skall ta 24 Trident-robotar. Des
sa får en räckvidd på 800---1.000 
mil. Maskineriet ger ubåten en 
fart lIDder vattnet på ca 30 knop 
och har en uthållighet utan 
"tankning" på 24 månader. 
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Fokker-VFW har meddelat hw
man tänkt sig utvecklingen av 
F-28:an "Fellowship". Standard
versionerna av F-28 Mk 1.000 
för 65 passager·are och av Mk 
2.000 för 79 passagerare kommer 
att tillverkas parallellt även i 
fortsättningen . Båda modelle.ma 
kOmmeT även att från 1974 säl
jas med en förlängd vin~ med 
leading edge siats. Bättre kort
fält pr.estanda och bättre räck
vidd utlovas tillsammans med en 
höjning av Max TOW frän 
29.485 kg till 33.110 kg. - Mk 
1.000 (Linjeflygs omdiskuterade 
nyinvestering) kommer också att 
erbjudas med en stor fraktdörr 
för passagerare/frakt eller en
bart f.raktflygning·ar. - Parallellt 
med rurbetet i Amsterdam håller 
Rolls-Royce på med en höjning 
av dragkraften på sin Spey 
motor som sitter i F-28. Dess
utom pågår ansträngningar att 
ytterligare sänka buiiernivån. 
F -28 är dock redan "One of the 
quietest jet transport alTcr·aft 
currently in operation" !lägs det. 
Huruvida den är en av de 
minst bullriga eller en av de 
tystaste, det är frågan det. (Gott 
Nytt Ar kära Bromma-bor!) 

"US Navy seeks to give mis
siles spurious radar emission 
detection capability" meddelar 
Aviation Week. En tresidig ar
tikel redovi.ar prov med och 
resultat efter försök med spa-

Ny typ hkp för USA Army. 
Boeings Vertol Division hdT av 
amerikanska armen fått I upp
drag att tillverka tJre prototyper 
av en ny tvåmotorig helikopter 
med enkel, fyrbladig rotor; Den 
är avsedd att kltllillil ta elva 
passagerare och en besättning 
om tre man. Helikoptern ska 
anväooas för trupptransporter, 
ambulansflyg och spaning samt 
er.sätta UH-1H "Huey" i slutet 
på 70-talet. "Huey" konstruera
des för över 20 år sedan. Or
dern på de tre prototype.nna har 
ett värde av ca 450 milj skr. 
Den nya helikoptern har många 
tekniska nyheter , bl a en "gång
jäl'nslös" rotor som resulterar i 
ett betydligt lägre antal rörliga 
deJa r jämfört med tidigare kon
struktioner. Dessutom ·finns in
byggda plattformar för att man 

ningsutrustning för en antira
darrobot. Man detekter-ar oav
siktlig strålning som utgår från 
en r·adarstn med frånslagen hög
spärming. Elmotorer, generato
rer, fläktar, roteraooe skarv'ar, 
tändsystem på bensinmotorer o 
dyl är tänkbara strålningskällor 
för styrrung av roboten. "Shrike" 
har provskjutits med en mål
fångningsutrustnlng enligt denna 
princip. 

Stall eliminator utprovas på 
F-lll. Ett system, som förhind
nar att styrförmågan vid stall 
upphör, har utvecklats av Gene
ral Dynam!cs och skall utprovas 
inom kort. Simulatorprov har 
visat , ·att det nya systemet gär 
det möjligt för tf att utnyttja 
hela flygenveloppen utan Msk 
för stall. För närvarande har 
F-lll en stallvarnare, som ska
kar roderpedalema, men detta 
har ej kunnat förebygga ett an
taol of·rivHllga överstegringar. 
(Som bekant har redan VM egen 
J 35 "Draken" utrustats med ett 
stall-varnar-system; med bl a 
"vamlngsNpp" i styrspaken.) 

Så har BEA blivit först a:tt ope
rera ned till kategori (CAT) 
3A-gränser. Deras Trideni 3 som 
utrustats med Smiths automatIc 
landing system får nu- flygas ned 
till en beslutshöjd av 12 fot och 
en bansynvidd (RVR) på 270 m 
i sättzonen och 120 m under ut-

lätt ska komma åt att arbeta 
med helikoptern vid olika typer 
av serviceIngrepp. Hkp:n har 
r.edan testats i över 2.000 tlm i 
vindtunnel och ska få ytterligare 
en dust om 1.600 tim Innan de!ll 
första flygturen företas. Prov
turen beräknas ske i november 
1974. Efter jämförelser mellan 
prototyper från Boeing och Si
korsky Aircraft räk.n.ar man med 
att kontraktet för hela ordern 
ska gå tUI ett av dessa före.tag. 
För närvarande har amerikanska 
armen 4.000 UH-IH, vilket bety
der att den nya helikoptern 
kommer mt få en kiaftig mark
nad när den så småningom bör
jar serietillverkas. Boeing 
Vertol har bl a tillverkat vårt 
flygvapens räddnings- och ma
rinens spanings-hkp, typ HKP 4., 

l) Att kunna flyga när. and.ra 
flygbolag Inte kan. 2) Mycket 
fä kostsamma "diversions". 3) 
Färre Inställningar och förse
n1ngar. 14.500 automatiska land
ningar i CAT 1 väder har före
tagits. Sannolikheten för att två 
fel skall upp&.tå I fler än en av 
de tre automatsystemen ombord 
under de sista 30 sek av l8iIld
nlngen är mindre än 1 på 10 
milj. Naturligtvis måste flyg
platsernas utrustning va.ra av 
CAT 3 standard, liksom ban
längd och hInderfrIhet. - Oap
tain 's monitor approach aru;es av 
BEA vaN! den lämpligaste ru
tinen även vid CAT 3 operatio
ner. 

F-15-modell ingår i RPV-sludie. 
NASA Flight Regearch Cenlter 
avser att skaffa ·tre modeller I 
3/ 8 skala (7 m långa) av USAF 
F-15 jfpl och fälla dessa frAn 
B-52 bfpl. Man skall närmast 
studera jfpl aerodynamiska egen
skaper under manövrer med hög 
anfall~inkel och vid stall och 
spin. Genom att fjänrstyra mo
dellen undviker man att dessa 
riskabla manövrer utförs av ff 
under prototyp-fpl utvärderIngs
etapp, - I en transoonlsk vind
tunnel simuleras f n ~äliningen 

av små F-15-mooeller frAn ving
en på en nedsk·alad B-52. Dessa 
modellprov ingår I ett uppdrag 
som NASA fått frAn USAF be
träffande Remotely PUote{! Ve
hides (RPV). NASA väntas 1n00lTl 
kort påbörja en serie RPV-prov 
med fällning Inom hela fartom
rådet upp till Mach 2. 

Autopilot ökar träffsäkerheten 
vid bombning. Flygprov som 
USAF gjort har visat, a.tt en 
betydligt bättre träffsäkerhet vid 
taktisk bombning kan uppnås, 
om den autopUot som ·används 
vid anfallet ges större aukto
ritet över rodren än som 'är nor
malt vid marschflygning. Vid 
ett prov ökade man autopilotens 
auktoritet övl!or höjdrodren från 
3 till 65 % och erhöll då 27 % 
förbättring av träffsäkerheten. 

YJI01-GE-I00 för Northrop P
600. ~nera.l Electric haT fått 
ytterligare $10.1m av USAF för 
fortsatt utvecklingsarbete på 
den YJ101-GE-100 turbojetmotor 
(6800 kp) som är avsedd för det 
nya tvåmotorig,a lättvlktsj fp l 
Northrop P-600. Motorn med ebk 
har konstruerats med sikte på 
att passa ett flertaL.. olika pro
jekt, inkl skolfpi och fjärrstyrda 
fp I, men särskilt med tanke på 
luftöverlägsenhetsj fpl för tids
perioden 1975-1990. Vitala mo
torkomponent.er. till YJ101 har 
redan intensivtestats under tre 
år inom ramen för ett särskJlit 
provprogramavtal mellan GE och 
fÖlsvarsdept. Målsättningen för 
detta program är "design simpM
city". • 

http:torkomponent.er
http:r�k.n.ar
http:redovi.ar
http:modelle.ma
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* * Under två dagar i juni 
hölls den 7:e konferensen 
inom "Bird Strike Com
mitte Europe" i London. 
Omkring 60 representan
ter från 14 olika länder 
var närvarande och för 
första gången var östmak
terna representerade ge
nom två representanter för 
Sovjetunionen. Norden re
presenterades av de tre 
skandinaviska länderna. 
Sverige hade sänt dele
gater både från flygvapnet 
(FV) och Luftfartsverket 

(LFV). * * * 

S
om enda skandinaviska institu
tion höll FV ett anförande ge
nom major J O Gezelius och 
ornitologen T Alerstam. Situa
tionen i stort inom FV skissera

des ooh speciellt diskuterades fågel
kollisionerna på låg .höjd . Pågående 
undersökningar redovisades och PPI
f,ilm med fågelrörelser visades. 
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Föredragen var flera och bl a be

handlades användningen av radar som 
varningsinstrument ooh grundläggande 
undersökningar av olika fågelförekoms
ter i flera länder, bl a Sovjet. Zurichs 
flygplats hade under ett år detaljin
venterats m h t fåglarna och det disku
terades flitigt vilka åtgärder som lämp
ligen borde vidtas mot bakgrund av de 
erhållna resultaten. 

•• Det tyska flygvapnet har under 

de senaste åren haft betydligt mindre 

antal kollisioner vid flygplatserna än 

ti<figare. De åtgärder som man där 

vidtagit för att uppnå ett sådant resul

tat presenterades. Några viktiga punk

ter ges som exempel: 

1) Soptippar hade flyttats och våtmar


ker igenfyllts eller utdikats intill 
flygplatserna. 

2) Träd och buskar hade borthuggits. 
3) Jordbruksaktiviteter had'e förbjudHs 

vid flygplatsen . 
4) Maskar, insekter, smågnagare hade 

bekämpats kemiskt. (Nyl·igen dock 
förbjudet i Tyskland). 

5) All form av fågelhäckning hade för
hindrats - t o m hangarerna hade 
genomsökts; svalbon rensades bort. 

6) Intensiv jakt och fågelfångst hade 
bedrivits. 

Som synes har man tillgripit hård
hänta metoder. Dylika insatser lär tro
ligen ej bli aktuella i Sverige. 

• • De första dagarna i september 
var FV:s ornitolog på besök hos norska 
flygvapnet på Sola tlygplats utanför 
Stavanger. Norges fågelkollisionspro
blem diskuterades, liksom åtgärderna 
främst vid just Sola-flygplatsen. 

I Norge drabbas man årligen av ca 
40 fåge/kollisioner. Fiskmåsarna är de 
i särklass mest kollisionsfarliga fåglar" 
na. Kollisionsfrekvensen inom norska 
flygvapnet (dvs antalet kollisioner per 
flygtimme) var ungefär hälften av mot
svarande sif,fra för vårt FV. 

På Sola har noggranna undersök
ningar gjorts avseende måsarnas uppe
hållsplatser och näringsvanor. Skräm
selutrustning har inköpts. I bruk ~dag 

finns någon eller några gaskanoner 
(som avger kraftiga knal'lar), och band
spelare med högtalaranläggning in
montera<f i en bil (från vi,lken man spe
lar upp fåglarnas varningsläten). Ut
rustningen demonstrerades och kombi
nerat med signalskott visade varnings
lätena god verkan. Det skall emellertid 
påpekas att ,i stort hade inga förbätt
ringar betr fågelfaran skett vid flyg
platsen. Detta beroende på att tid och 
intresse för problemet ej var stort hos 
fältpersonalen, Det syns således mindre 
lämpligt att till övriga arbetssysslor 
också lägga fågelbevakningsuppgiften 
hos en oföränd rad personalstyrka, En 
effelktiv insats kräver alltså 'inte bara 
dyrbar apparatur utan också personal. 

•• Som helhet måste sägas att den
na typ av möten eller konferenser är 
värdefulla . Ej främst genom de enskil 
da föredragen utan snarare genom att 
olika representanters ski;I'da synsätt på 
fågelproblemati'ken många gånger ger 
nyttiga diskussioner, som stämmer NII 
eftertanke och nytänkande. Vägen till 
väg avvägda, effektiva, förebyggande åt
gärder är lång. Icke desto mindre är 

åtgärderna nödvändiga. * 
TA 
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