Första-sides-bilden : En rote AJ 37 Viggen ur F7 i passage över
Läckö slott. - Foto: W. LINDER . - - Sista-sides-bllden : Med en
interiörbild från SK 37:ans baksits önskas läsekretsen ett lika gott
som lIygintressa nt 1974. - Foto: KEN T HULT.
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Efterlängtad stadga på väg?

**

vå för flygvapnet mycket betydelsefulla utredningar har på senaste
I början av november presenterade sålunda
tiden lagts fram.
chefen för flygvapnet sitt förslag till fredsorganisation och per
sonaiuppsättning vid flygvapnets enheter. Nu gällande organisa
tion, som bygger på 1948 års riksdagsbeslut , är 25 år gammal och följ
aktligen helt "akterseglad " av de sista decenniernas dynamiska utveck
ling.
I förslaget - som tagits fram i nära samverkan med FRI - hade chefen
för flygvapnet att ta ställning till omfattande och i vissa fall skiftande
remissyttranden över FRI:s rapport i ämnet. Här skall inte närmare dis
kuteras förslagets enskildheter utan endast konstateras att ett stort steg
har tagits mot en funktionsanpassad fredsorganisation för förhoppningsvis
ganska lång tid framåt.

T
**

I mitten av månaden lade så FFU fram sitt betänkande om omfatt
ningen av flygvapnets fredsorganisation. Som bekant krävde ju Kungl
Maj:t en utredning om en minskning av flygvapnets fredsorganisation
med - utöver tidigare indragningar - ytterligare 2-3 flottiljer.
Om man ser till den ekonomiska situationen som råder, inte bara
inom flygvapnet utan inom hela totalförsvaret, har vi i flygvapnet an
ledning vara nöjda med betänkandet . Utredningsmannen har fäst stort
avseende vid de operativa faktorer som OB och chefen för flygvapnet
åberopat och avstyrker dessutom nedläggning aven tredje flygflottilj.
Enligt betänkandet föreslås att flottiljerna i Kalmar och Nyköping läggs
ner.

**

Om dessa båda utredningar vinner gehör hos statsmaktern a får
flygvapnet äntligen efterl ängtad stadga i sin organ isation. En stadga som
är väl behövlig för att ge arbetsro och skapa gynnsamma betin gelser
att med f ull kraft bära vår an del i totalförsvaret.

***

•

**

"Ludvig 34, starta sydost". En bered
skapsrote Drakar (J 35 Fl drar på för start
mot okänt företag. Neutraliteten måste
snabbt och bestämt kunna försvaras.

*

Plötsligt bryts lugnet i bfHedskapsvagnen. 'Jais'
röst hörs gällt i högtalaren: "Högsta beredskap!"
Piloterna kastar ifrån sig tidskrifter, böcker eller kort
lekar. Sliter till sig flyghjälm och flytväst och rusar ut
till sina flygplan. Snart meddelar rotechefen på tele
foniförbindelsen: "Roten Ludvig 34 klar ihögsta ."
Adrenalinet gör piloterna högalerta :

***

• • L 34, starta sydost!" - Piloter
/ / nas vänstertummar når nästan
samtidigt startknapparna. Moto
rerna väser igång. Sekunder se
nare dundrar beredskapsroten
iväg längs banan . Sveriges neutra
litetsgränser skall försvaras . - Samti
digt väntar en rrjal (= radarjaktstrids
ledare) någonstans i ett underjordiskt
bergrum på att jaktplanen skall anmäla
sig på radiofrekvensen. Han har fått i
uppdrag av jal (= jaktstridsledaren) att
leda beredskapsjakten mot ett okänt
flygföretag som styr mot vårt land.
"Myran , L 34 i luften , kurs 150°.
Stridsvärde 120 proc, akan ." - "L 34

styr 180°. Okänt företag i sydost, av
stånd 80 km ." Rrjals spänning lyser
igenom i rösten. "Målets höjd 8.000 m,
fart M. 0,7. Ett eko."
Jaktflygplanen styr mot söder och
rotechefen anpassar sin fart och höjd
till målets. - "Avstånd 55. Målets kurs
340°. Avsikt Bak Höger. Styr 250°, där
efter kursskillnad 90°. "

teringar sprutar
ner spänningen
nad pilot håller
flygplantyp kan

o

rder och orien
ur rrjal. Förarna kän
stiga. Men en välträ
huvudet kallt. Vilken
det vara fråga om?

Från öst eller från väst? Dansk eller
polsk? Osttysk eller västtysk?
Avståndet minskar. "Radarkontakt!"
Rotechefen har upptäcki målet på sin
radar. "Jag leder." - Jaktflygplanen
flyger fram till ögonkontakt med målet.
Rrjal väntar spänt på besked om det
okända flygplanet. - - "L 34 har kon
takt med ... en SK 60!"
Förare och rrjal slappnar av . Det var
alltså bara en kontroll av vår bered
skap. Denna gång... Jaktroten
svänger från målet och flyger hemåt
för landning . - Flygplanen klargörs för
nya uppdrag och beredskapen fort
sätter vid Ostersjön - ett "fredens
hav."

har blåst
många vindar sedan detta uttryck präg
lades. Bara ett politiskt honörsord . . ?
Ty det tycks långt ifrån spegla verk
ligheten. Verksamheten idag (som igår)
på och över Ostersjön är till stor del
militär och har under de senaste åren
snarare ökat än minskat. - (50-talets
nedskjutningar av svenska DC-3 och
Catalina-flygplan var varma bidrag i
det 'Kalla kriget'.)
I luftrummet över Ostersjön bedriver
dagligen flera länders flygvapen sin

•

Rrjal I bergrummet väntar spänt på be
sked om det okända flygplanet. Det är
Inte ovanligt att det visar sig vara flyg
från andra sidan östersjön. östtyska MIG
21 :or har testat vår Incidentberedskap och
radartäckning. Men även NATO-flyg susar
tätt förbi.

•

Den bistra sanningen har kungjorts. F12
kommer alt läggas ned, all dras In som
levande förband. "Fredens hav" hade be
hövt F12:s fortsalta gränsbevakning. 1980
får FlO ta över hela bördan .••

Incident
beredskap
vid
'Fredens hav'
övningsverksamhet Sovjet, Polen,
Östtyskiand ,
Västtyskiand,
Finland ,
Danmark , Sverige .. . m fl. Spanings
och
signalspaningsflygningar utförs
året runt av såv äl öst- som västmak
terna . • • Warszawapaktens mammut
manövrar genomförs på och över Ös
tersjön . Ubåtsspaningsflygplan på myc
ket låga höjder stryker nära våra kus
ter. Ryska, polska och östtyska sig
nalspaningsfartyg ligger ofta tätt inpå
oss, maskerade till fiskefartyg . Och
ibland hamnar främmande u-båtar i
svenska fiskegarn .
I denna miljö upprätth åller det
svenska flygvapnet en hög beredskap
- s k incidentberedskap . Bered s kap för
att upptäcka, identifiera och eventuell!
avvisa närgångna flygplan och fartyg
från främma nde makter. Dag och natt ,
året runt snurrar radarantennerna .
Luftbevakningspersonal är ständigt be
redda att upptäcka, rapportera och föl
ja nya företag. Jaktstridsledare finns
tillgängliga för att leda jaktflygplan mot
misstänkta mål. Jaktrobotar måste all
tid vara beredda för omedelbar insats .
Så krass är tyvärr verkligheten! - - 
Incidentberedskapen upptar en marke
rad del av det svenska folkförsvaret i
fredstid. I årets upplaga av CFV:s års
redovisning poängteras flygvapnets in
cidentberedskap speciellt.

•

Antalet
rena
gränskränkningar per år är inte spe
ciellt stort. I genom snitt rör det sig om
ett tjogtal, och av dessa tycks endast
några få vara avsiktliga. Däremot mås..
te vårt jaktflyg nästan dagligen iden
tifiera okända flygföretag i närheten av
vårt land. - En del därav vet ib land
massmedierna att berätta om .
På grund av d et strategiska läget i
sydöstra Sver ige faller en avsevärd del
av dessa identifieringar på F12 och
sektor S 2. Kustnära radarstationer når
långt ut över Östersjön , även på rela

tivt låga höjder. Beredskapsjakt base
ras ofta på Kalmarbasen för att snabbt
kunna nå kontakt med misstänkta före
tag. Flygplan ur F12 ligger under sin
ordinarie övningsverk samhet bra till för
att snabbt kunna ledas mot och identi
fiera främmande flygplan och fartyg .
Detta utnyttjas i stor utsträckning, och
då och då måste rrjalar och flygförare
avbryta rutinövningar för att istället ut
fö ra ett identifieringsuppdrag i det
mest intressanta området - sydöstra
Östersjön . - - Att " sitta i högsta " kan
vara påfrestande .. . men det är det
vä rt, Sverige är ändå Sverige.
•
Kn Tillquist & Fredrik sso n

Alla beredskaps-fp I står I värn (s k Töre
boda-bågar) fullt startklara,.. på fältets
framom. I pass på ca timmen måste "
slita still men alert. Delta är enerverande .
Man får ' träsmak ' i ryggslutet.

5

Hur
Hitlers
Bäckebo
torped
blev
"gåva"
till
britterna

**

F12 fick inte bara ta
emot ett flertal skadade
utländska krigsflygplan
under kriget. FI'ottiljen
spelade också en stor
roll vid avslöjandet av
ett av Hitlers hemliga
vapen, den s k V2-bom
Om hur detta
ben.
gick till berättas nedan

*

kortfattat.

***

•

Bomben I Bäckebo blev illa åtgången vid nedslaget. Britterna gavs tillstånd
att på vissa villkor erhålla bombbitarna. På så sätt kunde V2-an nästan I
detalj rekonstrueras. Nåja, om det unikt verkliga förhållandet: At! flyg
direktör Henry Kjellson (den legendariske flygingenjörsbohemen - i SFF:s
månadsblad och dito 'Revy' så harangerade flygkulturbedriftaren) var man
nen att FORST knäcka 'torped-gåtan! .. . och att FV som återgäldnings
tack från britterna erhöll en radarstation (ER 38)... om detta återkom
mer FV-Nytt snarasII

Peenemunde vid tyska bstersjö
kusten bedrev den tyske raket
experten Verner von Braun ytterst
hemliga
raketexperiment.
Man
hade j ust fått iväg de första V1orna mot London, då en ny större raket
stod klar för provskjutning.
Det var den 13 juni 1944, en vecka
efter de allierades landstigning i Nor
mandie. Hitler ville till varje pris ve
dergällningsbomba London. Det bråds
kade med raketproven.
Men radiostyrningen måste ha fun
gerat dåligt, ty provraketbomben slog
ned i Bäckebo några mil norr om Kal
mar. Den väckte stor uppståndelse.
Minst sagt. Hemvärnet på platsen var
emellertid på alerten och larmade ome-
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de lbart F12 ... då man först trod(je
att ett flygplan störtat med bomber ,
Dåvarande vapenmästare Fride lind
gren och undertecknad fick i uppdrag
att åka dit för undersökning . En vapen
ingenjör från förvaltningen, Malmberg ,
kom också till platsen.

o

rtsbefolkning
en kunde berätta att de först hört en
kraftig explosion från luften och sedan
sett en massa metallskrot falla ned .
Inga människor eller djur kom till ska
da trots att ett kilometerstort område
intill en bondgård översållades med
större och mindre metalldelar. Skade
görelsen stannade nu vid krossade
fönsterrutor , avslagna träd och en stor
krater i marken efter de största skrot
delarna.
Vi kunde snart konstatera, allt efter
som vi plockade ihop skrotbitarna, att
det här rörde sig om någon sorts ra
diostyrd sprängladdad raket med rea
motor. Tre lastbilslaster plockade vi
ihop och körde till F12.
Skrotet fraktades sedan, efter en del
diplomatiska turer, till England per
amerikanskt transportflyg under stark
engelsk jakteskort.
Engelsmännen lyckades med hjälp av
svensk expert rekonstruera raketen
ganska väl . Så när V2:an strax däref
ter började falla ned över London viss
te man i alla fall vilken typ av vapen
det rörde sig om ,
•
Lars Brus

F

Den skeppare som i Kalmar hamn , i
rädsla för upptäckt, lämpade 33 flaskor
sprit överbord blev nog inte särskilt
glad över vårt samarbete. En vaksam
tullman såg spritetiketter på vatten
ytan, larmet gick. 'Bärgdykdet' kontak
tades. Vi gick tillsammans (I) med en
dykare från Kustbevakningen ner
hamnens allt annat än (rena) vatten.
Upp kom hela ... 31 flaskor. Men tyd
ligen blev skepparen så 'imponerad' att
han erkände sig ha lämpat ytterligare
tvenne överbord. 'Kalaset' kostade ho
nom 2.000 kr i böter så småningom .

12 går på djupet
~

i:I Sedan

1957 har Kalmar
flottiljen tillsammans med
(dåv.) F9, F18 och F21 skött
flygvapnets
"å-liggande
i
grund och botten". Organisa
tionen (som på F12 lyder
under baschefen) går under
benämningen "Bärgningsdy
keridetaljen" .
1r . {;(

*

"
/

"Bärgdykdet" består av under
/ tecknad som dykofficer och dyk
ledare. Bitr dykledare är 1. va
penmästare Alvar HelIgren och
tillsammans med personal ur
F10 och F14 utgör vi en grupp på sju
dykare.
Flygvapnets bärgningsdykare får sin
utbildning i marinens regi - samt även
delar av dykutrustningen därifrån. Ef
ter den grundläggande utbildningen
bedriver personalen övningar på det
egna förbandet. Vilket här på F12 till
går så att vi en dag i veckan har dyk
övningar tillsammans med Kustbevak
ningen i södra distriktet. Eller att vi
med hjälp av fiskarna längs Kalmar
Sunds stränder, övar dykmetoder, sö
ker fingerade haverister, ritar kartor
och har katastrofövningar.

bärga delar av detsamma enl haveri
kommissionens anvisningar - ett arbe
te som är nog så krävande. . särskilt
som man inte får välja årstid. • Vi
. deltar även i upprensning och röjning
av såväl äldre som fortfarande i
tjänst varande skjutmål - ett arbete
som verkar vara särskilt riskfyllt för fi
nansministern . .. eftersom vi "delar"
riskpengarna med honom. 'Han ' tar ca
70 kr i skatt av de 100 kr/dag vi har
för att riskera liv och lem . • I samar
betet med Kustbevakningen har vi sökt
drunknade, fotograferat och mätt upp
gamla vrak (typ "Elefanten", samtida
med "Wasa") och givetvis letat smug
gelgods.

• • Höjdpunkten på årets övningar
är när vi någon gång får allt att klaffa
och kan ge oss iväg till västkusten.
För några dagars övning i vatten med
god sikt och en rik djurvärld, något
som vi saknar här på ostkanten.
Önskemål för framtiden: Att få egen
och ändamålsenlig dykmateriel ; att få
en fast dykorganisati:m enl förslag till
Ag-bärgning (som i stort sett går ut
på en dykgrupp i norr och en i söder,
dit dykarna är fast knutna och direkt
ledda från flygstabens flygsäkerhets
avdelning. Då behöver man inte som nu
"stjäla" folk från kompanierna och sät·
ta käppar i hjulen för deras planering.
En julklapp värd mer än TACK).
Men än viktigare: Att F12 i likhet med
Atlantis ej må få sjunka i havet. Vi har
ju hotet över oss . Nedläggningshotet.
•
Var är du 'ljusnande framtid ' ?
Lennart Löving

•

Tyvärr hade Inle Lennart Lövlng och hans
F12·kamrater någon medbestämmanderäll
I den då silIande Försvarets FredsorganI
sation (FFU). Medio november kunde
nämligen utredaren, riksdagsman Gunnar
Gustafsson (s),
presentera
utrednings
förslag: F12 skall läggas ned. Till 1979
80 bör Kalmarförbandet vara Indraget.
Drygt 500 nu anställda vid F12 måste då
fly1ta. Kommunen förlorar ett stort skalle
underlag. Villor kommer att gå under
klubban. "Näst Intill katastrof", sa en av
länets riksdagsmän. - Kommentar av Red.

det gäller
arbetsuppgifterna, varierar dessa avse
värt. Det kan gälla att lokalisera ett ha
vererat flygplan långt ute till havs samt

7

f.f f.f

Den egendom som Kungl.
Maj:t och Kronan genom kon
trakt med Kalmar stad den 4
april 1941 "vederlagsfritt och
med full äganderätt" erhöll för
att där bygga upp en ny flyg
flottilj var ett av kalmartraktens
äldsta gods. Arealen var år
1939 ca 300 tunnland, huvudde
len åker på gammal sjöbotten
och gården hade över dussinet
hästar, ca 100 nötkreatur och
130 svin.
-{;{ -{;{

*

Trolle på Bergkvara (ärkebispens far
far) säljer " en min gårdh, liggiandhess
synnarst i Tyrnaby". Priset var en tun
na ål och 455 gutniska mark. Det var
noga med att ange valutan, ty "fyra
gutniske göra en öre och åtta öre göra
ena mark" ... enl texten i köpebrevet.
Efter Arvid Trolles död år 1505 och
Gustaf
Wasas trontillträde indrogs
snart hemmanen i Törneby till Kronan
och uppgick i ett stort godskomplex
med Skälby kungsgård som medel
punkt.

D e t t a komplex
lämnades år 1534 i förläning till Jacob
Smålänning och omkr år 1600 till Hen
rik von Köhlen. Även senare innehades

sett en enda egendom. Ägare var då
salpetersjuderidirektören
Lars eron
strand, död på Stora Törneby år 1814.
Under åren därefter fram till vår tid by
ter gården ägare inte mindre än åtta
gånger. - Den hittills rekonstruerade
ägareiängden har nedanstående ut
seende:
Tidig medeltid:

Nunneklostret i Kal
mar; Helgeandshuset.
Omkr 1450--1470:
rådman Karl Mlkelsson.
1473 genom köp:
riddaren Arvid Troiie
(t 1505).
1520-talet:
Indraget till Kronan .
1534 genom förläning: Jacob Smålänning.
1600 genom förläning : Ståthållaren Henrik von
Köh len (t 1622, begr I
Dörby kyrka).
1651 genom donation: landshövding Gabriel
Gyllenanekar
(f 1611, t 1657).

F12 och Stora Törneby gård

•

F12:s officersmäss fram till 1979 •.. Vem besitter därefter Stora Törneby gärd ... måntro? Vem ser väl då också efter klockstapeln och flygeln?

rsprungligen har gården i lik
het med de flesta gods bestått
aven bondby, vars hemman
så småningom sammanslagits
till en större enhet. Minst en
av gårdarna i byn ägdes under medel
tiden av Nunneklostret och en annan
av Helgeandshuset (dvs sjukhuset) i
Kalmar. Så sent som i husförhörsläng
den från 1830-talet återfinns beteck
ningen "hospitalshemman" .
Från år 1473 finns ett bevarat köpe
brev enl vilket rådmannen i Kalmar
Karl Mikelsson den 14 september till
riddaren och storgodsägaren Arvid

U
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- ett stycke

storgodset av ståthållare och lands
hövdingar i Kalmar som vederlag för
deras insatser i Kronans tjänst.
Under åren kring 1640 företogs un
der drottning Christinas regering en
serie försäljningar och bortdonationer
av kronogods. Landshövdingen Gab
riel Gyllenanckar erhöll sålunda år 1651
bl a Törneby och Kärrstorp " på livs
tid " och konrektor Peder Ungius fick
något senare "livsfrihet " på ett hem
man i Törneby ... kanske just här av
sedd gård.
Mot slutet av 1700-talet var det mesta
av Törneby sammanslaget till i stort

- " - genom donation : rektor Peder Unglus.
Före 1794 genom köp: direktören Lars Cron
strand (t 1814).
Omkr 1825 genom köp: konsul Johan Peter
Kinneeke.
Omkr 1850 genom köp: kapten Johan Brilhelll
(f 1817, t 1864).
löjtnant Albert Meur
1876 genom köp:
ling (f 1848, t 1921).
?
1918 genom köp:
Knut Carlstedt.
1924 genom köp:
handlanden Rlckard
1933 genom köp:
Jönsson och Oscar
Gustafsson.
Kalmar stad.
1937 genom köp:
Kungl. Maj:t och
1941 som gåva:
Kronan.

N

ågot perifert fö
rekommer även andra namn på ägare
i Törneby under 1800-talet såsom mäl
taren J. Wahlström, C. G. Elfving och
inspektor Gustaf Smedberg. Det rör sig
därvid om något eller några mindre
hemman, "rester" av den gamla byn.
Eller ev Lilla Törneby - en gård som
då låg i nuvarande fält kanten, ungefär
där 2. baskompaniet nu har sitt områ
de. Lilla Törneby hade 1939 en areal
på ca 35 tunnland.
Detta har hittills handlat om jorden.
Huvudbyggnaden (den nuvarande o"~
cersmässen) uppfördes av Albert Meur
ling år 1890 och har till det yttre sedan
dess inte undergått några väsentliga
förändringar. Invändigt företogs efter

kulturhistoria .. !
KOPINGSVIK
1:J 1:J Öland

är inte bara so
lens och vindarnas ö. Det
är även en underbar plats
för flygvapnets centrala fri
villigutbildning på somma
ren. 1:J Kungl Kalmar flyg
flottilj har fått det hedran
de uppdraget att vara ut
bildande myndighet för
denna verksamhet 1:J 1:J 1:J

nder två tvåveckorsperioder
har värnpliktigt befäl av i
stort sett alla grader samt
ett stort antal värnpliktiga i
flygvapnet möjlighet att full
göra befordrings- eller kompletterings
utbildning här. Reservofficerare, främst
i luftbevakningstjänst, kan även bere
das övningstillfälle på detta läger ...
på Köpingsvik.

U

Utbildningskvaliteten
är omvittnat
hög, andan god och trivseln stor. 
Samtidigt som husfar får en massa ny
nyttiga kunskaper i sin krigsbefattning,
kan familjen njuta av Ölands sol, Kö
pingsvikens ljumma vågor och lottornas
goda mat. Familjerna kan både inkvar
teras och utspisas på lägret för en re
lativt billig penning.
• • Kursverksamheten bedrivs i stort
sett under juli månad. Sammanlagt an
mälde sig ca 250 elever till 1973 års
kurser.
Om DU tillhör FV:s vpl-befäl är DU
välkommen att själv under 1974 för
vissa Dig om Köpingsvikslägrets för
träfflighet genom att delta i någon av
de många kurser som anordnas här. 
Kanske har Du tidigare läst några in
spirerade Köpingsviks-artiklar i bl a
FV-Nytt? Konstatera gärna själv san
ningshalten! ... Frivilligdetaljen på F12
svarar gärna på frågor, om DU vill veta
mera! - FVRF-kansliet i Stockholm na
tu rl igtvis också.
•

Folke Martin sson

Kronans övertagande en del rumssam
manslagningar och då skedde även
tillbyggnaden av köksutrymmena. De
ekonomibyggnaderna
numera
rivna
byggdes på 1860-talet under kapten
Brithellis tid. Annexet innehöll förr
bryggstuga och drängkammare.
Här har öden och människor växlat
genom tiderna. Mycket av rogivande
herrgårdsstämning dröjer sig ännu
kvar kring den gamla gården med den
vackra parken, flygeln och vällingkloc
kan i sin stapel. - Ett stycke KULTUR,
alltså.
•

Ovlt S-E Lange
•

Lilgerhyddan, Köpingsvik.
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Fransmannen JEAN NO~L, känd flyg historisk
och konstnärlig medarbetare i den seriösa franska
facktidskriften "Aviation Magazine International",
har i dess utgåva i juni 1972 (nr 587) bidragit med
en artikel om det i Italien på 1940-talet byggda jakt
planet Reggiane Re 2000 Falco 1. Hos oss fick
flygplantypen beteckningen J 20. i:I Detta flyg
plan byggdes av den italienska flygplanfabriken
Caproni-Reggiane, en mindre enhet av den större
Caproni-koncernen - en i Sverige inte helt obekant
flygindustri. Detta främst med tanke på köpet av de
fatala B och S 16-planen Caproni. i:I Jean Noel
inleder med en kort översikt av jaktplantypens till-

en 5 januari 1938 kungjorde
italienska flygministeriet sitt
" program R" för de främsta
flygplanfabrikerna i landet.
Programm et gällde komman 
de anskaffningar av nya ensitsiga jakt
plan med stjärnmotor, beväpnade med
två 12,7 mm vapen. De nya jaktplanen
behövdes för att modern isera jaktflyget
i Regia Aeronautica, det italienska
flygvapnet. Två av firma Caproni-Reg
giane's ledande konstruktörer, ingen
jörerna Alessio och Longhi, utvecklade
då sitt projekt Re 2000 Falco vidare, i
hopp att detta skulle svara mot de i
" program R" kungjorda kraven .
Den 24 januari 1939 premiärflögs
Reggiane-prototypen MM 408, förd av

D
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komst och allmänna drag. Han skildrar sedan de till
Ungern och Sverige sålda Re 2000-planens historia
m.m. Noelomtalar till sist hur typen efter att 1939
40 ha förkastats av Italiens flygvapen, under 1941
42 åter godkändes och beställdes för viss fortsatt
utveckling. i:I Artikeln avslutas med en bildsida i
färg, som ger exempel på hur svenska J 20 samt
ungerska och italienska Re 2000 på sin tid målats
och märkts för maskering och igenkänning. i:I
FLYGvapen-NYTT återger här några av huvudpunk
terna i Noels artikel, i översättning och bearbetning
m m av övlt NILS KINDBERG.
i:I i:I i:I

den kände italienske piloten di Bernar·
di. Planet hade redan då den sedermera
vanliga 1.000 hk motorn Piaggo P XI
RC-40. Som medtävlare om beställning
ar hade det främst jaktplanet Macchi
C 200 Saetta (" Blixten"), som fick de
flesta rösterna från juryn; därnäst kom
det snarlika Fiat G 50 Freccia ("Pi
len " ).
Reggiane fick i alla fall , tack vare i
förproven nådda tämligen goda resul
tat, likväl beställn ing på ytterligare
några prototyper. Dessa skulle provfly
gas på nytt i juni-juli 1939. Det förut
nämnda planet MM 408 hade vid 'offi
cie lla prov vid Guidonia (utförda av
flygöversterna Tondi och Quarantotti)
visat följande prestanda :

•

startsträcka 165 m (startvikt 2.600
kg , varav 360 I bränsle) ;

•

stigt id 1 min 11 sek till 2.000 m;
3 min 57 sek till 4.000 m och 6
min 23 sek till 6.000 m;

•
•

topphöjd 11.500 m;
toppfart 452 km/ t på 2.000 m; 500
km/t på 4.000 m; 515 km/t på 6.000
m;
flygsträc ka 538 km på 6.000 m flyg
höjd , med 470 km/t marschfart.

•

M e n trots att
Re 2.000 hade nått för dåtiden goda
resultat - och bl a flugit 10 km/ t snab
bare än Macchi C 200 " Saetta" (på

Krisköpet
som blev
krigsårens
neutralitets
vakt
i Skåne
5.000 m höjd) blev det inte främst i
proven . Det
italienska
flygvapnets
främsta materielansvariga ansåg det
otillfredsställande av flera skäl. Driv
medelstanken ingick i vingens mitt
sektion, en plats som ansågs särskilt
sårbar på ett jaktplan . Minsta tillverk
ningsfel kunde orsaka läcka. Dessutom
var tanksystem i vingen extra svåra
att bygga.
Man skrev augusti 1939 då italienska
flygministeriet gav Reggiane en första
order om 200 plan "Falco" , som skulle
byggas i firmans fabrik i Reggio Emilia
(ca 140 km sydost om Milano). I sep
tember samma år var en liten förserie
om tolv Re 2.000 klar. Serien avsågs till
"förbandsprov" i ett särskilt försöksför
band. Ytterligare ett 180-tal plan skulle
följa senare.
Men denna första serieorder minska
des inom kort till ett enda plan ... Reg
giane-fabriken hade inte lyckats vinna
de beslutandes förtroende. Det nya
planet, med modifierad vinge, gavs
numret MM 454. Det blev till sist, för
sett med 1.175 hk motor Piaggio P XIX
RC 45, prototyp till en ny version Re
2002. Under tiden fortsatte emellertid
fabriken serietillverka sin första typ
Re 2000.
Som alla läsare vet, vilka följt
med FL YGvapen-NYTT:s artiklar om
flygvapnets förstärkta försvarsbered
skap under andra världskriget, måste
Sverige 1940 söka finna ersättning för
ofrånkomligen
nödvändig
utebliven,
flygmateriel. Detta pga dels fördröjda,
dels helt uteblivna leveranser av i USA
beställda flygplan och övrig flygmate
riel.

S

om enda möjliga
leverantör i det rådande nödläget (vår
svenska flygindustri hade ännu inte
nått önskvärd leveransförmåga) fanns
då endast Italien . En beställning på ett
50-tal jaktplan Fiat CR-42 (biplan av
rätt föråldrad typ), i Sverige kallade
J 11, samt till en början 30 (senare i
allt 84) tvåmotoriga Caproni Ca 313
(B 16, S 16 och T 16) kunde Italien då
åta sig att leverera.
Därutöver kom också Reggiane Re
2.000 Falco I (J 20) med i leverans
bilden. En viss om också inte toppmo
dern ersättning, för åtminstone en del
av de i februari 1940 i USA beställda
144 jaktplanen Vultee Vanguard 48 C
(J 10) m fl, tycktes därmed vara säker
ställd.
I oktober 1940 kom det amerikanska
totala "embargot" (exportförbudet) på
all krigsmateriel från USA. Vi hann få
hit 60 J 9:or, som t o m maj 1940 hun
nit införas, men därutöver föga mer 
två lätta bombplan (attackplan) typ
Seversky-Republic 2-PA (B 6) blev allt
(av 88 beställda sådana). Vi måste dock
ha nya flygplan till två i februari 1940
beslutade jaktflottiljer (F9 och F10),
att sättas upp under 1940 samt till
andra sådana i nästa omgång. Dessa
flottiljer väntades bli beslutade 1941
och 1942.
Den 28 november 1940 underteckna
des kontrakt med Reggiane om leve
rans till Sverige av 60 jaktplan Re 2.000
Falco I (J 20). Tjugo av dem skulle för
ses med extratankar. I april 1941 kom
de två första av Sverige kontrakterade

J 20-planen per järnväg till Sverige, via
Tyskland. De monterades upp på Mal
men (CVM, Malmslätt). Mera regelbund
na leveranser började dock inte förr
än i september 1941 . I juli 1942 var
hela leveransen fullgjord . Planen num
rerades
2301-2360 och fick som
nämnts typbeteckningen J 20.
I december 1941 glunkades det om
en beställning av ytterligare 60 flygplan
J 20, och att dessa skulle förses med
1.000 hk Pratt & Whitney-motorer . Så
kan ha varit fallet. men beställningen
måste dock ha blivit annullerad gan
ska snart - och sannolikt var det då
förhoppn ingarna på ett gott resultat av
den nystartade svenska jaktplantillverk
ningen som därvid spelade in.

I

maj 1941 började
uppsättningen av den i februari 1940
beslutade nya jaktflottiljen F10 i Skåne.
Det var de italienbyggda J 20-planen
som föll på dess lott. De blev till god
hjälp för att göra den svenska neutra
liteten respekterad i det södra luftrum
met. - Från 1943 blev åtskilliga fyrmo
toriga USA-bombplan typ Boeing B-17
och Liberator B-24 (som tagit vägen
över eller alltför nära svenskt territo
rium) upphunna av de svenska J 20
jaktplanen och tvungna att landa på
bl a Bulltofta, Rinkaby och andra plat
ser i södra Sverige. Flera plan av väx
lande typer från tyska Luftwaffe tvangs
röna samma öde.
Jean Noel berättar också om den
"incident" utanför sydöstra Skåne, då
ett svenskt J 20-plan (nr 2331) - från

~
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nr.h 190 I i en aktre tank .

.... Motor: en luftkyld 1.000 hk (på 4 km höjd)
Piagglo P XI Re 40 14-cylindrlg två-krans av
stjärntyp. - Beväpning: två lasta främre syn
kroniserade 13 (12,7) mm ak'" i flygkroppen
samt två fasta 13 (12,7) mm akan I vingarna.
Ställ för lätta bomber kunde monteras under
vingarna. - Spännvidd : 11 m. - Längd: 7,85
m. - Höjd : 2,28 m. - Vingarea : 40,4 kvm. 
Tomvik t: 2.060 kg. Flygvikt : 2.530 kg. 
Toppfart: 535 km/I. - Marschfart : 430 km /I. 
Landningsfart: 110 km/t. - Topphöid : 11,5 km.
- Längsta fl ygsträcka (med max drlvmedels
last): 1.300 km (med marschfart).

~

vår där baserade yngsta jaktflottilj
"Tionde flygflottiljen" (baser Bulltofta
och Rinkaby) - förlorades den 3 april
1945 under ett beredskapsuppdrag.
Den franske författaren säger i sin ar
tikel, att vårt J 20-plan blev nedskjutet
av aktre kulspruteskytten i ett tyskt Do
fjärrspaningsflygbåt
24-plan
(snabb
med tre 700/1.000 h k motorer och flera
mans besättning), när Do 24 :an "för
sökte landa på närmaste svenska vat
tenyta" (farvattnet sydost Sölvesborg).
• • Riktigt så gick det dock inte till.
Det tyska planet hade rapporterats
över östra Skåne. En beredskapsrote
ur F10 (två jaktplan J 20) beordrades
upp för att rutinmässigt awisa den
objudne gästen - inom neutralitets
skyddets ram. "Tvåan" i beredskaps
roten kom till följd av motorkrångel inte
i väg samtidigt med " ettan" . Den sist
nämnde - vpl piloten, furir 1859-21-42
E H Nordlund - sökte då ensam full
följa uppdraget. - Man kom upp bak
om Do 24 :an för att mota ut det stora
tyska planet från svenskt land . Aktre
skytten i flygbåten (med två kopplade,
rörliga 20 mm-vapen) fick in en full
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träff på Nordlund och hans J 20 fram
till, varefter flygplanet störtade i havet
(sydost Sölvesborg). Piloten omkom.
Denna "incident " blev det fjärde fal
let, då tyskt stridsflyg lyckades skjuta
ner svenskt
beredskapsflyg
under
andra världskriget. De första tre fallen
hade resulterat i förlust av tre svenska
S 16 (Caproni Ca 313, tvåmotoriga
fjärrspaningsplan), därav två öster om
Gotland och ett i västra Kattegatt. 
Med furir Nordlunds namn utökades
listan på våra under krigstiden i flyg
tjänst fallna med ytterligare en man.
De tekniska erfarenheterna av J 20
planen i Sverige blev växlande. BI a
visade motorerna bristfällig driftsäker
het. När krigstiden tog slut blev de
kvarvarande J 20-planen tagna ur aktiv
flygtjänst för att användas i den mark
tekniska utbildningen.

27 decem
ber 1939 skrev representanter för
Ungerns flygvapen ~ontrakt med Reg
giane om leverans av 60 i Italien bygg
da jaktplan Re 2.000 Falco, och om

licens för Ungern att tillverka andra
flygplan av samma typ i egen fabrik.
Ungern hade då förberett sitt inträde
1940 i "axeln" (tremaktsförbundet Tysk
land, Italien, Japan) och kommande
deltagande i det utökade andra världs
kriget.
Det första jaktplanet Re 2.000 (till
Ungern) levererades i april 1940. I de
cember samma år var ytterligare sju
färdiga, 30 andra leveransklara och nio
väntade på besiktning . I februari 1941
hade 48 plan levererats till Ungern (per
järnväg). - De resterande från Italien
beställda kom dit före årsskiftet. I juni
1941 fick Italienbyggda Re 2.000 sin
första frontanvändning. Sex flygplan,
som bildade ett ungerskt specialför
band, eskorterade tyskt bombflyg mot
mål på ryskt område.
I december 1942 fanns en jaktflot
tilj om tre divisioner (30 plan) baserade
på Szolnok (på östfronten) och en an
nan (också 30 plan) vid Kolozsvar.
Båda flottiljerna ingick i 2:a ungerska
flygbrigaden . Under fälttåget i öster
förlorade ung rarna blott en enda Re
2.000. Men tre likadana plan, som flögs
av tyskar, landade på ryssbehärskat

T h : En J 20 I stigande sväng. Planet ur
Skånska flygflottiljen . Nedan: Regglane
Re 2000, kallat "HeJa " , i ungerska flygvap
nets färger 1941_ - - Att FV , efter köpesö
kande förhandlingar med Sovjet fram till
september 1940, höll på att få ryska jlpl av
typ Jak-9 på våra Ilj... är kanske mindre
känt. Men tänk vilka reliker I vårt flygmu
seum Idag ... om vi hade haft något!

område. - Från oktober 1942 drogs
typen efterhand bort från fronten. I de
cember samma år fanns blott en d ivi
sion kvar. Efter nederlagen i öster un
der januari 1943 förstördes de sista på
östfronten kvarvarande Re 2.000 på
marken, av ungersk personal.

I

mars 1940 besök
te en ungersk kommission Reggiane
fabriken i Reggio Emilia. I mars samma
år fick Ungerns statliga maskinfabrik
Mavag (i Budapest i uppdrag att li
censbygga 40 flygplan typ Re 2.000.
Det första av dessa s kulle vara leve
ransklart i juni 1942.
Mavag kunde dock inte hålla sig helt
till kontraktet. I augusti 1941 fick fabri
ken i stäl let beställning på 50-100 flyg
kroppar, utan motorer. Det hade då be
stämts att de ungerskbyggda Falco
planen skulle förses med i Ungern li
censbyggda 985 hk Gnöme-Rhöne
K 14-motorer (kallade VM K 14 B). för
sedda med trebladiga Hamilton Stan
dard metallpropellrar. De ursprungliga
italienska Breda-Safat-vapnen skulle

också bytas ut mot i Ungern tillverkade,
av typ Gebauer.
Mavag-fabriken kunde leverera sitt
första plan 1942. Därpå följde 130
flygplan 1943 och 60 år 1944, eller i
allt 191 plan. Andra källor ger vid han
den att Mavag byggde 126 flygplan;
65 skulle ha tillverkats vid andra ung
erska verkstäder. I ungerska flygvapnet
fick Reggiane Falco-planen namnet
Heja. Sedan använde Jaktregementet
101 Hejaplan till oktober 1943. Talrika
andra sådana sattes in som övnings
plan på jaktkurser . Typen stred i luften
ända till den sista ryska offensiven i
sydöst år 1944.
En del data om Mavags Heja (Reg
giane Falco l, serie I a):
• startvikt (standardutrustad) 2.800 kg;
• toppfart 420 km / t på lägsta höjd ;
485 km/t på 4.200 m; 530 km /t på
5.000 m;
• landningsfart 120 km / t;
• flygsträcka 1.150 km med 590 km / t
på 6.000 m; 1.400 km med 465 km/t
på 5.000 m ;
• stigtid 4 min 20 sek till 4.000 m;
7 min 20 sek till 6.000 m.

Alla dessa flygplan var utrustade
med
Manfred-Weiss-motor 14
Kfs .
" Mistral Major" VMK 14/ B om 950 hk
på 4.530 m.

R e g i a Aeronauti
ca - det italienska flygvapnet - hade
alltså visserligen provat men officiellt
"förkastat " Re 2.000. Under 1941, när
man hade svårt att fylla behoven av ny
flygmateriel till det i Nordafrika opere
rande italiensk flyget, tog man dock
typen till nåder. - De tid igare typerna
Fiat CR-42 "Freccia" (Sveriges J 11)
och Savoia-Marchetti 's SM-82 (tremo
torigt transportplan) "Canguro" (Kän 
guru) hade gjort god tjänst där. Det
föreföll då riktigt att snabbt förstärka
flyget i Nordafrika med någon materiel,
som kunde flyga direkt därifrån till den
dåvarande italienska besittningen Etio
pien utan mellanlandning . Där tycktes
Re 2.000 Falco vara enda möjligheten.
Flygplanets ving-mittsektion inrymde
en drivmedelstank på 640 I. Därut
över kunde planet ta 450 I bränsle i en
kroppstank och 190 I i en aktre tank.
Ingenjör Longhi hade räknat med att
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om vingtankens rymd ökades till S50 I,
skul le totala dr ivmede lsmängden kun
na ökas till 1490 liter.
I februari 1941 hade italienska rege
ringen "lagt beslag" på 20 plan (utan
motor) av de för Ungern kontrakte
rade , och tre av de svenska . Av dessa
23 blev fem färdigställda som rena
jaktplan (MM 8059-8070). Tre av dem
blev senare modifierade til l vers ion
GA, tolv andra (MM 8059-8070) likaså.
- Dess utom blev tio plan ombyggda
för katapultstart från fartyg . Det var
Regia Marina (italienska flottan) vars
intressen gjort sig gällande. Ett plan
blev prototyp för version Re 2.003 , ett
tvåsitsigt spaningsplan. Man kan för

•

Ovan: Elva Jaktplan J 20 ur Skånska flygflottiljen en dag sedan "kriget"
tag II slut; uppställda på Ilnle. italienska fosterbarn med alertnes .•. till
skillnad från släktingen Caproni (elakt klalad 'den flygande likkistan').

stå att dessa specialkrav orsakade
kraftiga förseningar i leveranserna till
fabrikens utländska kunder, dvs Sve
rige och Ungern .

P

roven med Re

2.000 GA (Grande Autonomia, dvs plan
med lång flygsträcka) blev ly ckade .
Men Italiens dåliga krigslycka i Nord
afrika satte stopp för planerna på att
skicka iväg några Reggiane Falco-plan
till Etiopien . Både Re 2.000 version III
och Re 2.000 GA var försedda med
samma motor som katapultvers ionen
(och Sveriges J 20), dvs med luftkyld
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stjärn motor Piaggio P-X I bis Re 40 om
1.000 hk. - Men versionerna skilde s ig
även i andra hänseenden. Så hade t ex
förarp latsen samma utförande som på
de sist 'tillverkade Re 2.001 Falco II ;
även radioinstallationen var annorlun
da. I fråga om drivmedelstankarna no
terades ökat utrymme . En extratank för
65 I kunde monteras bakom pilotsitsen ,
en annan hängas upp under flygk rop
pen - och när så krävdes bytas ut mot
en 200 kg bomb .
I börj an av 1941 placerades fem Re
2.000 för tjänsteprov vid en på Sici
lien förlagd jaktdivision . I august i sam
ma år organiserades en annan divi
sion vid Milo-Trapani , dit man överför

de den föregåendes flygplan . I februari
-juni 1941 blev andra Re 2.000 opera
tivt klara i en markbaserad jaktflottilj,
också på Sicilien . Dessa liksom de
marinsamverkande Falco-planen fick
eskortera sjötransporter till Nordafrika;
de användes också för attacker mot de
allierade flygbaserna Hal Far och Mik
kaba på Malta.
Från nyår 1942 blev 377:e jaktdivi
sionen fristående och hade bl a tolv
jaktplan Re 2.000. Några av dessa siwl
le vara av typ Re 2.000 III GA. Efter
en tids verksamhet från basen Milo
Trapani blev förbandet ombaserat till
Boccifaldo-Palermo. Där utökades det
med plan av typ Fiat CR-42 och fick

utföra både dag- och nattföretag. De
här nämnda Re 2.000-planen var sedan
i tjänst så länge de var operativt bruk
bara. I januari 1942 var sex av dem
ännu flygdugliga .

I

september
1941
väntade en annan köpare på leverans
av 50 katapu ltbara ja ktplan . Det gällde
då att ersätta de föråldrade planen av
typ Ro 43 och Ro 44 (från fabriken
Romeo) . Efter någon tid provade man
två mod ifierade Re 2.000 på katapu lt
utrustade handelsfartyg. Fortsatta prov
skulle sedan utföras på basen San EI

T h: Facslmll av JEAN NOELS färgsida I
franska "Avlatlon Magazlne" nr 587/1972.
- Bilderna visar:
1) Re 2000 Falco I prototyp augusti
1939 vid försökscentralen I Guidonia.
2) Re 2000 Falco I serieflygplan tillhö
rande italienska flottflygets reserv
kllr.
3) Ett förbandsmärke för Italienska
flottans flyg.
4) Ett av Sveriges jaktplan J 20 (Re
2000 Falco I) år 1943 vid Skånska
flygflottiljen (FlO).
5) Re 2000 GA (Falco med extra lång
flygsträcka) mars 1942 ur Italiens
Regla AeronautIca (flygvapen).
6) Kungahuset Savolens vapen, an
bragt på det Italienska flygvapnets
Jaktplans sidroder.
7) Ett av Italiens på våren 1941 på
Sicilien baserade Falco-jaktplan (3:e
Jakteskadern).
8) Till Ungerns flygvapen I Juli 1941
levererat jaktplan Re 2000 Falco I ur
första serien.
9) Förbandsmärke av 1942 för l :a ung
erska Jaktdivisionen (fronten mot
Ryssland).
10) Re 2000-plan I l:a ungerska Jakt
flottiljen 1942 på ryssfronten .

pidio och på slagskeppen "Vittorio
Veneto" och " Romo ".
Reggiane-planen i flottans tjänst för
k larades därpå "operationsdugliga " .
Några av dem tilldelades 1:a ital ien
ska 'flottf lygdivisionen , men kom aldrig
att de lta i något aktivt företag . - Efter
striderna vid Mede lhavet och axelma k
ternas nederlag där och i Afrika , ansåg
italienska .flottan sig inte i stånd att ge
sig på någon offensiv mot brittiska Me
delhavsflottan . Endast några landba
serade jaktförband fick mot slutet hjäl
pa till i lokala attacker. Den 1 septem
ber 1943 fanns blott två f lygplan typ
Re 2 .000 kvar i det italienska flotUly
gets egen tjänst.
•
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nledningarna till denna FV :s
storenerg iska
informations
satsning (som inte bara kos
tade extratId Im mr för nog
granna förberedelser I alla
berörda faser, utan också medförde
att en stor del av förbandet under en
hel arbetsvecka "stördes" i sin normala
verksamhet och fick ägna sig åt PR
service på högsta nivå) var framför allt ~
a) AJ 37 Viggen finns nu fullt strids
operativ vid F7,
b) den rekordsnabba omskolningen 
föranledd av förutseende . tid ig pla
nering (instruktörsutbfldni ng) och
ellektlv elektronik-hjälp (sim ulato
rer) ,
el en någorlunda fair bedöm ning av
Viggens egenskaper och prestanda
tarvar en personlig konfrontat ion
med det omdebatterade försvarstIl l
skottet i dess rätta element,
d) med et! pass I baksits bredda kun
skapen om svenska attackpIloters
arbetsmiljö och dito uppg ifter I ett
modernt neutralitetsförsvar
- Det är en inspirerande och fasci
nerande uppg ift, framhö ll flottiljchefen
överste Kar l-Erik Fernander, atl som
premiärförband tå ta hand om ett nytt
vapensystem och enl föreskriven tids
plan producera flygtid , Det är, framhöl l
vidare överste Fernander , Inte utan
viss belåtenhet, som man kan konsta
tera att ett förband kanske för första
gången i FV 's historia kunnat hål la ut
satt omsko lningsschema. De rekord! l
dlgt färdigutb ildade flyg- och markin
struklörerna samt de redan från start
på plats varande simulatorerna har
spelat en helt' avgörande roll . (Annat
var fallet vid t ex Draken-introduktio
nen .) Därför är det nu också möjligt
att t id igare än någonsin låta delar av
al lmänheten få sig elt pass i sko l-Vig
gen, summerade flottil jchefen i sitt pre
sentalIonsanförande .
• • Här skall inte långrand igt och de
taljerat ordas om denna världsun ika
tilldragelse - att de första civil isterna
begått ~ itt Viggen-elddop - utan bara
någorlunda komprimerat delges något
om händelseförloppet etc, Informations
dagarnas uppläggning och innehåll.
Inbjudna til l studium av F7 :s vardag
och flygn ing med SK 37 Viggen var
23 lext- och bildjournafister från
såväl riks-, landsorts- som lokalpress
samt Sveriges Rad io/TV. Även fack
ol:h veckopress gavs naturligtvis chan
sen . Från norr 1111 söder . öster och väs
ter sågs ' murvlar' av bligge könen
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stråla samman på tredje divisionen .
Tyvärr kunde inte alla Sveriges journa
lister beredas plats .. det går dock
(om inte flera tåg , _ så I alla fall) flera
flygplan . Hafv förtröslan ni alla lör till
fallet 'sidsteppade', flygvapnets hjärta
ar rym lig t och på generositeten är det
Inget fel .. bara på den pekuniära till
delningen. Och överskoltstid .
Själva flygningen föregicks av sed
vanlig och regelföreskr iven läkarunder
sökning med vidhangande säkerhets
genomgång av aktuell materiel samt ut
provning av flygmundering , Relativt
enkla procedurer, men tidskrävande.
Flygpassen företogs i 2 a 3 SK 37 ;or,

vadtill de 18 styckemlljonerna utnytt
Jas och hur pass avancerat 37 :an kan
och skall uppträda I det svenska folk
försvaret. - FiB-Aktuellts (nr 37) ho
ribla påståenden om Viggen kunde bl a
rnte få stå emotsagda.
Flygpassen mnehöll följande mo
ment : • Kort startsträcka. (50o-eOO
m.) Start med full efterbrännkammare.
(Zon 3.) • Altacldöretag. Navigering
med hjälp av 37 :an5 navigeringssystem .
Första delen av flygningen (transport
I1 I1 stridszon) med brän51eekonomisk
fart på höjd under en tänkt fientlig ra
darläckning . Efter passage av Dals
landskusten (mträde I stridszcn) ökning

enkom klargjorda i s a s publicerings
syfte. Beroende på vädret betades 4-6
baks/tsare av per dag . Och då man
Inte var flygengagerad i någon fas.
gavs tillfälle till diverse studiebesök.
T ex : nya tI-tornet, bombiraketmålet
(Hattefuran) , de båda simulatorerna
(flyg- och momenVrb) , AJ 37 :ans be
väpnings-alternativ i 2. div :s hangar,
Iluddämpareanläggningen etc, etc.
• • Varje flygpass varade i 40-50
min Programmet var upplagt så alt
attack-Viggen sku lle ges chans alt in
för det svenska folket ganska ordentligt
få visa upp sin prestanda-kapacitet ."

•

~

Norrbottens·Kurlrenl LIorl Jacobsson Inlormerade
skattebe'alarna 18ng.' upp I norr.
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till stridsfart, låg flyg höjd . Anfallet ut
fördes som fingerat attack raketanfall
mot bro över EInesjön söder om Ellenö
statio n. Utflygning ur stridszon med hög
fart , låg höjd . Attackmome ntet avbröts
vid Väderöbod . • Stigprestanda. Efter
passage av Väderöbod stigning med
ebk till 7.000 m. Höjden begränsades
av att passagerarna av praktiska skäl
inte kunde få individuel lt tillpassade
syrgasmasker . • Acceleration från un
derljud till överljud över Västerhavet.
Accelerati on till flygpla nets toppfa rt
(M. 2) utfördes inte pga åtgången på
bränsle vilke t annars 'ink rä kta t väsent

•
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Ovan : Viggens karaktäristiska konfigura
tion, med en nosvinge som höglyftan 
ordning , har sin bakgrun-d I de opera
tiva krav som ställdes då flygplanet skul
le konstrueras. ~dE," all sälla stabilisa
torn framför vingen var I och för sig Inte
ny, den tillämpades redan 1903 av brö
derna Wright. Problemen har dock sedan
dess varit stora, främst på stabilitetssidan.
Alt Saab · lyckades med konstruktionen
torde bero på alt man här för första
gången använt sig av vissa effekter som
uppstår då luften som svept över nos
vingen
Interfererar med
huvudvingens
luftström . Nedfäld klaff på nosvingen lyfter
nosen till den önskade, höga anfallsvin
keln . Noshöjningen balanseras med ned
fällning av vingrodren . Bäde nosvinge
och huvudvinge har erhållit högre lyft
kraft tack vare nedfällda roder. Lyftkraft
tillskolten adderar sig till huvudvingens
" normal a" lyftkraft. - T h : Landning.

li gt på andra de lar av flyg ning en. De tta
st atusmoment är dessutom om möjl igt
ännu sensatio nslösare än själva Ijud
vallspassagen. Det 'van lig a' överljud s
mornentet gjordes därför bl a fö r att

ge journaliste n en dräpande möjli ghe t
att inför kompisar momentant framstå
som stå lmanne n. •
Manövrerbarhet.
Vi gg ens manövrerförmåga genom hela
underlju dsregistret visades genom någ

ra minuters avancerad flygning . Piloten
höll sig hela denna något mer påfres
tande tidsintervall underrättad om pas
sagerarens möjligheter att följa/uppfat
ta flygningen och anpassade program-

met därefter. •
Instrumentinflygning.
37:ans navigeringssystem kan användas
för instrumentinflygningsprocedur helt
oberoende av yttre fyrar , alternativt vid
mycket låga molnbaser i samarbete

med TI LS markfyr. Då sådana proce
durer bara presenteras på flyginstru
menten, och bet r baksits endast i be
gränsad grad, kom företr ädesvis PAR
procedur (radarledning av trafikledare)
att väljas. Under pro ced uren visades
Viggens styrautomat och automatiska
fartkontroll. •
Kort landningssträcka
utfördes. (Ca 600 m.) Landningen sked
de med låg fart och med effektfull
bromsreversering.
För en av lokalpressens represen
tanter hade ett extramoment inlagts .
Man ville för honom på ett påtagligt
säll berätta om fågelkollision sproble-

•

Ovan: En 4-grp attack-Viggar bankar hö
ger. Viggen I skolversion är Iförsla
hand avsett för Iypinflygning I dubbel
kommando, men kan även användas fö r
begränsade attack- eller jakiuppdra g. Den
bakre kabinen har inrättals på den plalS ,
där AJ 37 har viss eleklronlk saml en
bränslelank, varför SK 37 allHd flyg s rned
e.~ cenlral1 under flygkroppen placerad
falllank. Denna ger SK 37 i slorl sett sam
ma lolala bränslelasl som en AJ 37 ulan
fälllank. Principer lö r o mskolningen
1111 AJ 37 : 1) Instruklörslag (16 man lekn
pers huvudsakligen ur F14 och F7); Bl
Instruktörslag (4 fö rare ur Fl) för Iypln
flygn, s k TIS:Ä (aU lära s a s flygplan
pla11l0rmen); e) Inslruklörslag (4 förare
ur F7) lör laklik- och vapenverkansulb
s k GFSU:Ä. - T v: SvR/TV2:s Seve Ung
ermark vill inle höra lalas om aU hans
reporlage 'Viggens vardag' skall vinklas
pollliskl . .. I l e x Maj Wechselmann
sammanhang!

19

~

Ovan : SK 37 :ans framsits är praktiskt taget identisk med den I AJ 37, medan bakinstruktörsplatsen har en för
enklad instrumentering . För all instruktören, främst vid landning, skall ha tillfredsställande sikt framåt är bak
sitsen försedd med två periskop. Det har varit svårt all ge dessa periskop en tillfredsställande aerodynamisk
utformning, varför de orsakar avsevärt buller vid flygning i farter över medel. För all della buller inte skall för
stärkas i fpl:s interkommunikationsystem, rekommenderas all strömställaren "MIK BAND " ställs i läge "FRAN"
da kommunikation mellan fram- och baksits inte pilgär. Millen nedan : De flesta av journalisterna trodde I ca
40 min all de var Biggles . Denna känslotro kom all fä rga avrapporteringen ... i alltför stor utsträckning. 
Nederst: Spanings-Viggen görs i två versioner: 1) Havsövervakning, SH 37. 2) Landfotospaning, SF 37. Norr
landsförbandet F21 kommer all tilldelas dessa typer .. . + JA .
~

met. För det ändamålet utsågs kn Kris
tiansson . Att han tydligen flitigt tränat
i 'momsul ' (robotskjutningssimulatorn),
visades genom att han lyckades spetsa
en stackars pippi med pitotröret. I bak
sits märktes ingenting särskilt, bedy
rade reportern något besviket, när eki
paget taxat in efter avbrutet u~pdrag .
Och tur var väl det ... på F13 vid sam
ma tidpunkt fick ett inte alltför snarlikt
sammanträffande helt andra konsekven
ser.
• • Så några kommentarer till resul
och härmed avses avrappor
tatet .
teringen till det svenska folket. - Det
skall genast sägas till försvar för några
artikelförfaltare att deras möjligheter
till ett mer genomlysande reportage
om hela förbandsverksamheten eller
speciellt intressanta och nya delar
därav helt kom att saboteras av Ex
pressen . Frivilligt hade hela den inbjud
na journalistkåren demokratiskt röstat
fram en tidigaste publiceringstid till da
gen efter det alla hunnit flyga - kon
kurrens på lika villkor. Men Expressen
inlade sitt veto! Ett ganska okollegialt
handlande tyckte flertalet utomstående .
Arbetsstress/ tidspress kom därför att
prägla primiärskribenterna, något som
de själva knappast tycktes gilla.
Informationsveckan på Fl kan , efter
studium av flertalet inbjudna tidnings

kollegers eftermälen, sammanfattas så:
Den sköna upplevelsen att ha fått flyga
fort , lågt och avancerat överväldigade
Civilisterna så till den grad , att redovis
ningarna mer kom att handla om flyg
ningen som sådan än ett försök till jäm
förande studier med t ex A 32:an. Vad
som gör flygvapnets nytillskott så an
norlunda , vad 3l :an kan och ensam har
jfr med tidigare svenska flygplan, vadtill
de 18 styckemiljonerna gått etc, om
detta fick det svenska folket inte någon
större chans att bli informerad om. Och
då skall man veta att mer än hälften av
de inbjudna tidigare fått chansen att
flyga antingen Lansen eller Draken ...
en del bägge typerna och någon till! En
del har dessutom civilt flygcert ' som
god grund. - - Med ovan sagda avses
ej att skriverierna blev felaktiga (el dyl) ,
bara det att en del läsvärd / viktig fak
tainformation i en del referat ej ansågs
värd utrymmet. BI a därför är det
med stor spänning som man inväntar
TV2:s "Viggens vardag" . . . inte minst
efter denna kanals utmärkta redovis
ning av Paris-mässan tidigare i år. 
Hedrande information var dock "Oster
sunds-Posten " och " Försvarstjäns\e
mannen " . Weil done!
Avslutningsvis : Det måste vara tillå
tet och riktigt att även våra massmedier
granskas och kritiseras en smula.
•
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Fil dr Ingemar Dörfers avhand
ling "SYSTEM 37 VIGGEN, Arms,
Technology and the Domesllca
tion of Glory" (UniversItetsforla
get, Oslo, 257 sidor, 90 Nkr) ut
kom i september. Boken utgör
hans doktorsavhandling i stats
kunskap vid Harvard university.

Dörfor har under sill arbete intervjuat de som
agerade i Viggenhistorien under 1960-talet,
bl a representanter för försvarsdepartementet.
försvarsstaben, flygvapnet. SAAB och försva
rets materielverk .
Boken visar en betydligt mer komplex makt
kamp om Viggen än den traditionella kritiken
har gJort gällande. Politikernas insyn i pro
jektet var hela tiden tillfredsställande, men
däremot utnyttjade inte politikerna denna in
syn och som en följd dom i nerade under slu
tet av 1950-talet flygvapnets och flygindu
strins representanter starkt händelseförloppet.
I och med projektet blev mera allmänt kant
omkring 1964 tog försvarsdepartementet över
den direkta ledningen genom en särskitd be
redning - flygmaterielberedningen - där fi
nansdepartementets ord vägde tungt. De av
görande Viggenbesluten i mitten av 1960-talet
skedde mot bakgrund av arbetet i 1965 års
försvarsutredning och de parallella utredning
ar som skedde inom kanslihuset med hjälp
av militär expertis. Pga minskade reala kost
nadsramar kom regeringen i den paradoxala
situationen. att man förordade en armebeto
nad svensk strategi med relativt enkla vapen
system samtid igt som man av bl a sysselsätt
ningsskäl beordrade produktionen av det mest
komplicerade
flygburna
vapensystemet

Vad pressen
tyckte

om
Viggen-boken
l o to: iugc n1l1f t/wrfssoll

svensk historia .

• Besluten att i praktiken gå ifrån 1963 ärs
lörsvarsuppgörelse innbar att leveranstakten
för Viggen minskades. samtidigt som serie
produktionen inskränktes och senarelades.
Viggens kostnadsfördyring i attackversionen
beror till 70 proc pä dessa regeringens.
dvs
flygmaterielberedningens
åtgärder!
Upprepade beräkningar visade att attack-Vig
gen var ca 50 proc billigare (Il än det amer i 
kanska huvudalternativet - F-4 Phantom .
Dörter konstaterar att myndigheterna skött
projektet belydligt bättre än man i utlandet
skött liknande projekt (Il och att SAAB:s och

,95

flygvapnets Insats rent lekniskt och ekono
miskt selt varit mycket goda! Flera kapitel i
boken ägnas några unga ekonomers försök
att stoppa projektet genom internt agerande
och skälen till deras misslyckande i denna
strävan. - Boken är skriven på engelska .
Dörfers Viggen-bok - som stär i bjärt kon
trast till den omdebatterade Viggen-filmen
av Maj Wechselmann har recenserats i
flera dagstidningar. Nedan några citat ur
några recensioner.

Berlingske Tidene:
"Det påvises i Ingemar Dörfers til tider yderst
detaljerede bog. at for den svenske fly
industri har prOjektet. Viggen vant et SpJiHSmäl
om liv eller dod . De forste overvejelser om
Viggen begyndte i 1952 - tre år for de f0rste
Draken fly blev fremstillet og de f0rste
skridt dermed taget henimod afgorelsen i 1964
om at producere ca. 800 Viggen-fly for
godt 8 milliarder sv. kr (hvortil kom opera
tionsomkostningernel. - Det har i hele perio
den vreret overvejet. om det ville vane billi
gere al ans kaffe sig fly defra. F-4 Phantom

flyene har v80ret det mest realistiske alter
nativ. Viggen-flyene har imidlertid w80ret
anset for de billigste ." •
"Men afg0relsen
har ikke kunnet tr80ffes på basis av bereg
nede omkostninger alene. Da der forst var
besk80ftiget 1000 mand hos SAAB på Viggen
projektet, vard et politisk ut80nkeligt at
standse det. Det ville og så alvorligt skade
den förståelse mellem det svenske social
demokrati og den svenske forrettningsverden
med Marcus Wallenberg i spidsen . der trods
visse okonomiske og is80r beskreftigelses
m80ssige vanskeligheder i de seneste år har
vreret en frenomenal succes og if0lge ' Dörfer
en vigtig de'l af hemmeligheden bag de sidste
30 ärs store "konomiske fremgang i Sverige.
- Dörfers bog er en sprendende statsviden
skabelig og til tider ganske nrergående ana
lyse av beslutningsprocessen bag projektet
Viggen, det hidtil st0rste (og mäske sidste?)
lor svensk fly-industri. her siden 1936 har
fremstillet over 3000 fly . h voraf kun 18 civile."
•
"Men i de sidste år har det politiske
pres for f80rre militrere udgifter sat sine t y
delige spor. I tiden 1950-67 brugte Sverige i
gennemsnit 5,1 pet. af sit nationalprodukt til
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Ovan: Viggens raketstoi är Inte lelkon
strueradl har Inte dödat någon pilot , so m
en Hdnlng basunerade ul. Olyckan skedd e
av våda, fl lastnade i ett handtag. 
Nedan : 37:ans motor är en militär version
av den amerikanska Pratt & Whltney
JT 8 D som används I flera civila passa
gerarflygplan (t ex Boeing 727). Volvo
Flygmotor i Trollhättan har I samarbete
med P & W stått lör utvecklingsarbetet.
Dessutom har Volvo Flygmotor konstrue
rat en egen efterbrännkammare (ebk). Mo
torn (RMSA) skiljer sig från de motorer
som tidigare använts i svenska militära
flygplan genom att den är en s k dubbel
strömsmotor. Dragkraftreversering an
vänds på åtsk illiga, flermotoriga passage
rarflygplan, men hittills är fpl 37 det enda
enmotoriga flygplan med denna lösning.

forsvaret (No rge 4,1 og Danmark 3,1) . Nu er
procenten for nedadgående og omkost
ningerne er stankt st igende. Der fremstilles
antagelig hajst 400 Viggen-fly. De skal holde
flere år end oprindelig påtrenkt, og spl!"gs
målet om Viggens efterf0 1ger er ganske uaf
klaret. Viggen er siden 1971 indg ået i det
svenske flyväben med opimod et halvt hund
rede om äret. Men de sidste Draken-Ily udgår
f0rst 1985186 . Og sa den svenske flades sam
mensretning viser efterhänden , at en svensk
forsvarskamp må f0res nrermere hjemlarldet
end opri ndel lg pätrenkl. Det nylieg svenske
valg vii sikkert heller ikke gavne de hjemlige
kon j unkturer for forsvaret. " •
"Bogen er
overraskende lresning - og nyttig for dem,
der endnu tror, at en danska forsvaret neu
tralitet er et ekonomisk mutigt og po titi sk
trenkeligt allernativ til NATO-medlemskab ."

Arbetet:
"Samtidigt som Viggen har kommit att fram
stå som själva symbolen för den lilla, väst
europeiska nationens försvarssystem i stor
maktsklass, har Viggen blivit en gökunge,
som med bibehållna mititärresurser st'o ppat
nästan varje annat stort utvecklingsprojekt.
Det var inte för så många månader sedan

den i försvarspolitiken oinitierade läsaren
spännande material från en del av Sveriges
pOlit iska li v som normalt inte utsätts för nå
gon regelbunden bevakning av oberoende
journalister. - I boken skildras den inveck
lade beslutsgången i försvarsdepar tementet
och i militära myndigheter och verk. Om Ake
Ortmarks insidesbeskrivningar av maktens
korridorer var en givande läsning , som dess
utom kunde ge goda pofitiska inblickar i det
officiella Sverige, så utgör Dörfers bok ett
klart framsteg . Hans framställning har fötts ur
elt liknande rollperspektiv : det är generaler
och höga tjänstemän i olika departement som
är bokens verkl iga hjältar. Kända och många
okända makthavare defilerar förbi och får
korta , kärnfulla , ibland raljanta omdömen." •
" Dörfer förlorar sig i maktspelsperspektivet
och gör på o lika ställen det fundamentala
misstaget, att tolka utvecklingen efter hur
enskilda personer inom departement, myndig
heter och verk och - givetvis - företagsled
ningar tolkar och uppfattar situationen. Så
kan han komma fram till att utvecklingen på
avgörande punkter kom alt påverkas av hur
en flyg överste lyckades charma den social 
demokratiska riksdagsgruppen eller hur en
ung lovande ekonom spelar bort sitt förtroen
de genom att upp träda ovanligt rättframt och
samtidigt en aning arrogant gentemot över
ordnade ." •
" För mig är det av grundläg
gande betyde lse, att samtidigt med att liksom
Dörfer följa den formell·a (och informella) be
slutsgången också analysera t ex det ekono
miska läget för den tekn iskt avancerade rust
ningsindustrin, att bedöma inrilctningen av
195O-ta181s industriinvesteringar, att studera
sammanflätningen av svenskt och utländskt
industrikapital i de viktiga industrifö retag som
framfödde Viggen, att följa vissa konjunktu rel
la förändringar och att undersöka ägostruk
turen inom den militärt anknutna industrin .
Kort sag t tror jag inte det går alt förstå Vig
gen-projektets tillkomst, utan att samtidigt
studera dess politiska ekonomi ."

Kvällsposten:

•
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Nedan : Vid reverseringsbromsning stängs
det ordinarie motorutloppet av 3 luckor
och jetstrålen kastas framåt genom en
ringformad spalt I flygkroppen strax fram
för motorutloppet, vilket ger en reverse
ring av motorns dragkraft.

som aB var beredd att avstå från denna sym
bol för att istäl,let utveckla andra och mer
eftersatta delar av den militära apparaten.
För nödvändig vidareutbyggnad, av t ex lokal
försvarsförband och för olika forme r av avan
cerat c ivilförsvar är de kommande miljarder
na till Viggen en katastrof. " •
"Ingemar
Dörfer , statsvetaren som hällit i pennan, har
t o m uppträtt som försvarsdepartementets för
svarare av Viggen . Tillsammans med Torleif
Olhede skrev han våren 1972 en officiell över
sikt av projektets utveckling . Den skriften ,
som missvisande har kalfats "vitboken " om
Viggen, är en partsinlaga som framför allt
har fått betydefse för att hålla tillbaka 1970
talets interna socialdemokratiska opposition
mot projektet en opposition vars hiltills
kanske främsta uttryck var ett voteringsneder
fag för partistyrelsens linje vid (s)-kongressen
hösten 1972." •
"Men enligt min mening är
härmed inte Viggen-projektets historia skr iven
en gång för alla. Vad Dörfer har gjort - och
däri ligger bokens stora förtjänst - är att
han lyft fram elt mycket omfattande och för

"Viggen började utvecklas redan 1952. Sven
ska flygvapnet, grundat 1926, är inte mycket
mer än dubbelt så gammalt som Viggen
projektet. Första prototypen i luften kom
först efter 15 år. Samma siffra för J-29 Fly
gande tunnan var ett år! Det var bältre förr. "
"Bakom den utdragna Viggenhistorien
•
ligger inte minst
personliga motsättningar
mellan militärerna som tYCks ha gjort mesta
möjliga för alt försvära allt samarbete." .•
"Armen och floltan ville inte beteckna Vig
gen som ett nytt plan . Det var bara en upp
fräschad vers ion av Lan sen. Och om planet
trots allt var väldig t bra, så var det onödigt.
Då skul·le kanske armen inte ha några ar
betsuppgifter kvar. Både armen och flottan
fruktade att deras anslag skulle bfi lidande."
•
"Kr ister Wickman och dåvarande politiska
underbarnet Olof Palme visste alt saken redan
var klar. 300 milj kr i utveck lingsarbete kunde
inte slängas på soptippen . 1.000 personer
kunde inte ställas arbetslösa. Att slopa Vig
gen skulle också betyda skifte på försvars
ministerposten. Sven Andersson låg redan illa
till efter Wennerströmaffären. Men han hörde
till det gamla gardet. Han faltade beslutet 
tillsammans med Erla nder, Sträng och Tors
ten Nilsson . Att gå emot honom vore poli
tis kt oförstånd."

Svenska Dagbladet:
" I boken redovisas fakta kring Viggen-beslu 
ten, kostnadsutveck fin gen, jämförande analy
ser med utländska afternativ osv. Aven om
denna redovisning är avsevärt grundligare än
den "vitbok " om Viggen som våren 1972

publicerades av försvarsdepartementet, är det
ändå inte alla dessa fakta som i första hand
fängslar läsekretsen. Snarare är det beskriv
ningen av miljön och av de människor som
varit involverade. För övrigt bör framhållas
att den här nämnda "vitboken " i icke obetyd
lig grad hämtat stoff just från Dörfers doktors
avhandling. Det är befriande att konstatera att
alla spår av personlig opportunism vis-il-vis
nuvarande eller annan arbetsg ivare saknas.
Boken ger ett starkt intryck av objektivitet' .
• "Inom stora delar av regeringen råder en
·I·igt förfaltaren allvarliga brister i fråga om
insikter i sambandskravet mellan deklarerad
utrikes- och säkerhetspolitik å ena sidan samt
kravet på praktisk utformning av denna poli
tik i exempelvis för försvaret erforderl ig ma
terielanskaffning å den andra. Okunskapen
påstås också vara allmänt stor om det berät
tigade i kraven på långsiktsplanering för mo
derna vapensystem. Författaren har därför
velat komma åt de processer , som verkligen
har att göra med hur man i praktiken skapar
en reell nationell säkerhet. - Massmedia får
också en släng av kritiks·leven. I allmänhet
är journalisterna alltför naiva och obenägna
att tränga på djupet i problemen . Debatten
föres alltför ofta som om det funnes andra
alternativ att backa upp vår alliansfria utrikes
politik utan alt dessa alternativ närmare pre
senteras eller analyseras ." •
"Försvarets
män synes enligt Dörfer ingalunda ha sökt
försvåra eller omöjliggöra full insyn i Viggen
projektet. Insyn och styrmöjlighet synes så
lunda ha förelegat för de demokratiska par
tierna. Sedan emellertid Viggen-projektet på
senare år förorsakat åtskilligt politiskt rabal
deJ, anser Dörfer det troligt att teknologin i
vårt land liksom utomlands framdeles blir
alltmer politiserad ." •
"Flygindustrin i vårt
land har enligt författaren hittills arbetat un
der stor frihet och med långtidskontrakt. Vår
industris kapacitet har varit påtagligt hög
även i jämförelse med avancerade länder som
USA och Sovjet. Modifieringar och förbätt
ringar på flygmaterielen har i vårt land kunnat
införas snabbare än i andra länder. Det torde
inte vara någon till'fällighet att svensk flyg
industri egentligen inte behövt visa upp ett
enda misslyckande hittills (rec :s anm)." •
"Under underrubriken "En ny strategi för
Sverige" serverar författaren en del remar
kabla upplysningar om hur en ny försvars
lilosofi det sega ytförsvarets filosofi 
skulle ha tillkommit och hur denna filosofi
skulle ha lagt grunden till en nedvärdering
av bl a flygvapnets roll i landets försvar. Filo
sofin skapades enligt Dörfer redan i mitten av
50-talet , när det stod hell klart , att försvars
anslagens köpkraft skulle komma att reduce
ras . Denna nya försvarsfilosofi säges ha sitt
ursprung i dåvarande översten Nils Sköl'd . De
sköldska tankarna presenterades för första
gången för allmänheten i nr 4 år 1967 av tid
skriften Tiden under rubriken "Några tankar
om vårt framtida försvar". Detta är enligt för
fattaren märkligt genom att denna nya filo
sofi på intet sätt har förankring i resultat från
några i aB regi bedrivna studier, där Sköld
på den tiden var ansvarig för studiearbetet.
Sköld säges för övrigt ha utnyttjat alla tänk
bara källor i sin strävan att "skjuta ner " flyg
vapnet. Enligt Dörfer har Sköld studerat sina
källor som "fan läser bibeln " . •
"Tillverk
ningstakten maste sänkas för att klara bud
geten. Detta skulle bl a komma att medföra ,
att flygvapnet minskade från 50 till 42 flygan
de divisioner, en enligt flygmaterielberedning
en på den tiden oantagbart stor reduktion. I
dag talar man p g a kostnads- och budget
utvecklingen om ett flygvapen av knappt halva
den storleken inför 80-talet (rec:s anm). 
Den samlade bild man får av Dörfers syn på
hur Viggen-projektet drivits är, att Viggen i
dag utgör produkten av elt utomordentligt
skickligt samarbete mellan flygvapnet , försva

rets materielverk och flygindustrin . Full insyn
i projektet har he la tiden förelegat liksom vid
tidigare flygplanutvecklingar . Det är , enligt
Dörfer, ingalunda de militära planläggarnas
fel , att kostnadsökningarna för AJ 37 Viggen
fått nuvarande proportioner. Fördyringarna sä
ges bero på ändringar , som statsmakterna av
olika skäl ansett sig tvingade alt göra, såsom
t ex minskad seriestorlek och förlängda leve
ranstider samt därutöver inflationen." • "För
den som verkligen vill tränga in i Viggen
affären, föreligger inget mera omfattande och
penetrerande material än den nu publicerade
boken. Författarens ambition att öppet analy
sera olika personers ro l l iförsvarsstrategin
och i Viggen-projektet gör den till en bitvis
rent spännande läsning. En del smärre saklel
förtar inte huvudintrycket av alt boken utgör
en synnerligen värdefull dokumentation."

•

Ovan: Viggens huvudställ är hjuldubbfa
rat ... och tål duktigt med stryk. - Vi g
gen innehåller ca 50 "svarta lådor" , to
talvikt ca 600 kg . Utrustningen består bl a
av automatisk fartkontroll (AF K), siktlInjes
Indikator (SI), flyglägesinstrument, kom
munikatlonsutrustning, lulldatasystem, ra
dar, radarhöjdmätare, navlgerlngsutrust
nlng,
samt
Instrumenttandningssystem.
Stora delar av denna eleklroutrustnlng är
integrerad med Saabs central kalkylator,
CK 37, som bl a funktfonsprovar och över
vakar elektronikutrustningen både under
flygning och på marken. - Nedan: AGA,
FLG. 37 - Viggens flyglägesinstrument 
gyrokalkylatorn.

•

En viktig orsak till den rekordsnabba om
skolnIngen var all en mycket bra lIyg
simulator fanns på F7 redan från start.

Expressen:
.. . skrev bl a : "Käbblet i AG 37 (de tre va
pengrenarnas samarbetsgrupplred :s anm .) blev
till slut så långdraget att förs varsstaben tving
ades ingripa. Armens representant antydde
att man över huvud taget inte var intresserad
av att diskutera elt avancerat flygplan som
bara skulle stjäla pengar från markstridskraf

terna." •
" En ung kustartillerimajor på för
svarsdepartementet, Benkt Dahlberg, upp
täckte nästa fadäs i beräkningarna på Viggen.
Saab räknade med att kunna tillverka 67 plan
om året. Dahlberg förstod att siffran var non
sens. Saab orkade då bara med alt tillverka
50 plan per år av den mindre avancerade
Draken ." - "OB:s plan sprack genom en en
kel addering. Det var alltså en sjöofficer som
gjorde den första korrekta uppskattningen av
Sveriges framtida flygplan." ~ Den unge
ekonomen Ingemar Ståhl skrev i 'Tiden ' och
menade "alt han genomskådat flygvapnets
fint. Genom alt tvinga upp fo'rsknings- och
utvecklingskostnaderna för Viggen på ett ti
digt stadium skulle det senare bli olönsamt
alt lägga ned hela projektet. Dessutom ansåg
Ståhl alt flyget höll på alt spela ut sin rolL"
•
"Overste Sunden fick i uppdrag att hålla
en föredragning för den del,vis kritiska social
demokratiska riksdagsgruppen. Sunden höll
en lysande framställning och statsminister
Tage Erlander charmades av den sympatiske
översten. Dessutom var ju båda värmlänning
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ar.". Yngre medlemmar I fly gmateri elbered
ningen ville lägga ned hela projektet. " Men
statssek reteraren i finan sdepa rtem entet Krister
Wickman visste bättre. Med 1.000 man på
jobbet och 300 satsade m iljo ner fanns det
ingen chans att sätt a stopp. Det vore po ti
tiskt sjä lvmord. Beredningens ordförande Kart
Frithiofsson ville också gå vidare. Han hade
satsat sin prestige i Viggenprojekte t." •
En
duktig ra dikal officer, Nils Sköld, " insåg att
nu var det rätt ög onblick för armen att ta
över försvaret från det hittills gynnade flyg
vap net. Den unge översten utarbetade en nå
got tvivelaktig strategi som var mer anpassad
till det nationella budgetfäget än till den in
te rnati on ella militära situationen. Han hävdade

att f,lyg vapnet spelat ut sin roll. Och genom
att flytta över en del pengar till armen fick
man inte bara ett bättre försvar utan .också
ett billigare." - "T o m general Synnergren
accepterade Skölds strateg i ti II en börj an men
när han först od att han skulle bfi aB efter
Rapp övergav han Sköld." •
"Ingemar Dör
fer konstaterar att flygmaterielberedningen!
staten sva rade för 30 proc av ökningen och
Saab för 13. 70 proc av den totala ökningen
hade alltså förorsakats av regeringen." •
"Saab framstår som segraren i maktkampen
o m Vigge n. Flygvapnet blev fö rödmjukat och
riksdagen överspelad. Skattebetalarna är för
lorarna."
•

Sammanställare: j. Charleville

•

-

Ovan: AJ 37:a avlossande en serlesalva
attackraketer. - All beväpning pA AJ 37
medförs utvändigt på sju fast monterade
balkar, tre under kroppen och tvA under
vardera vingen. Huvudbeväpningen består
av svenska attackrobotar av typ RB 04E
(sjömålsrb) och RB 05A (allmålsrb) samt
13,5 cm attackraketer I kapslar, 30 mm
automatkanoner (I kapslar) samt lys- och
120 kg:s sprängbomber. AJ 37 kan även
användas för begränsade jaktuppdrag be
väpnad med jaktrobotar (RB 24!IR, RB
28!IR) och! etter automatkanoner.
Nedan : Viggen har automatisk fartkontrott.
Den är avsedd att avlasta fl under (Instru
mentol Inflygning för landning . Den har
tre referensfarter: 1) 550 kmlt, när fpl förs
1111 utgångsläge för precIsIonsInflygnIng
en ; 2) ca 280 km!t under själva Inflyg
ningen; 3) ca 230 km!t då fl får ögonkon
takt med landningsbanan till sättning ••••
Ett betydelsefullt flygsäkerhetshjälpmedel,
som förmodas betydligt minska risken för
landningshaverier. Nedan: Vid Instru
menlInflygning vid extremt låga moln
baser utnyttjas TILS markfyr. Vanligen an
vänds dock 37:ans navigeringssystem vfd
dylika procedurer hell utan yllre fyrar.

**

Kommer vi att få en ny gren av statlig flygverksamhet i
Sverige om några år? Det verkar så. FV-NYTT kan som en
av de första lätta en aning på förlåten om kustbevakningens
planer på att inrätta en egen flygorganisation.

BRISING OCH TUNNAN

***

Kustbevakningen får flyg?
akgrunden till planerna står att
finna i ett av den moderna
mänsklighetens gissel, miljöför
störingen. Varje år sker stora
utsläpp av råolja i våra farvatten. Olje
utsläppen innebär ett allvarligt hot mot
våra stränder. Dricksvattnet förstörs
och sjöfågelbeståndet utsätts för stora
lidanden. Badstränder blir obrukbara
och faunan i våra vatten får ta hårda
törnar. Saneringsarbetet efter ett avsikt
ligt utsläpp eller en oljekatastrof är en
både dyrbar och utdragen process. För
att minska skadeverkningarna är det
viktigt att i tid lokalisera och följa upp
ett utsläpp, och det är här flyget kom
mer in i bilden.
"Det rör sig ännu så länge om ren
försöksverksamhet", poängterar kust
bevakn ingens g ränschef, Roland Eng
dahl. "Inom kustbevakningen har vi
länge uttryckt behov och önskemål om
en frekvent och kvalificerad flygöver
vakning långt ut till havs", fortsätter
han. - Den nu inledda f.örsöksverk
samheten, som bedrivs i mycket blyg
- sam skala, skall ge underlag för vidare
utveckling . Vad man hittills konstaterat
är, att flygövervakning ställer sig betyd
ligt billigare än den nu använda meto
den att utnyttja kustbevakningsfartyg,
som har ganska begränsade möjlighe
ter att avgöra utsläppets utsträckning .
En noggrann kartläggning erfordrar i
dagsläget en mycket stor insats av far
tyg. Vidare har fartygen nackdelen att
inte kunna göra uppföljning under mör
ker, med påföljd att en tidsödande sök
ning måste utföras under nästkomman
de dygns första ljusa timmar för att
konstatera oljans drift. Olägenheterna
kommer man ifrån genom en rationel
lare övervakning från luften.
Hur vanligt är det då med oljeutsläpp
runt våra kuster? De senare åren har
man fått in ca 400 rapporter per år.
Dessa rapporter innebär en mycket stor
arbetsbelastning för kustbevakningen,
som till sina övriga arbetsuppgifter bl a
har att biträda tullen i rent fiskala sam
manhang. Nu är visserligen var fjärde
rapport falskt alarm . Sålunda förväxlas
ofta frömjölsflak med oljeutsläpp, men
varje rapport måste ändå kontrolleras,
vilket betyder en tung börda för farty

B

gen till förfång för andra angelägna
uppdraq .
• • De flygplantyper som hittills va
rit engagerade i försöksverksamheten är
Cessna 337 G och italienska Partena
via P 68 Victor. Avsikten är att uppträ
da under såväl dager som mörker, och
det ställer stora anspråk på flygpla
nens utrustning. - Samtidigt har man
bedömt att tvåmotoriga flygplan är de
enda som kan komma ifråga, främst
mht flygsäkerhetskravet vid flygning
över öppet hav. Flygningarna kommer
att äga rum med jämna mellanrum sam
tidigt som man kommer att kräva hög
beredskap för " brandkårsutryckning
ar". Specialutrustning ombord kommer
sannolikt att vara någon form av läges
plott, typ Decca, och anordningar för
dokumentation av utsläppen. Besätt
ningarna kommer att vara särskilt ut
bildade för verksamheten och skall ha
god erfarenhet av flygning under olika
väderförhållanden. Utbildningen skall
även omfatta samverkan med kustbe
vakningens fartyg, inte bara vad gäller
lokalisering och analys av utsläpp utan
även bet r andra uppgifter inom ramen
för kustbevakningens uppgifter. Exem
pel på sådan uppgift kan vara spaning
efter fartyg som misstänks för olaga
varuinförsel.
Organisationens storlek har man ännu
inte tagit ställning till, men tankarna
lutar åt att förse de fyra kustbevak
ningsdistrikten med vardera ett flyg
plan. Härigenom skapar man god flexi
bilitet och effektivitet.
Vore inte den här verksamheten nå
got för hjälpflyget? frågar sig vän av
KSAK. Nej. säger man på tullverket. .
"Ett eventuellt kustbevakningsflyg kom
mer att ställa alldeles för stora krav på
speciell utbildning och beredskap för
att frågan skall kunna lösas på det
sättet. Planerna på ell kustbevaknings
flyg är d irekt att hänföra ti II lokal ise
ringen av oljeutsläpp och får inte kopp
las med frågan att biträda tull och luft
bevakning i upptäckten av flygplan som
illegalt flyger in över våra gränser", av
slutar gränschef Engdahl. Som bekant
har ju KSAK och hjälpflyget erbjudit
sina tjänster på den punkten. - Vad
säger FV?
•

berns
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Det är i år 25 år sedan fpl 29,
den redan före födseln så popu
lärt kallade Tunnan, gjorde sill
första vingliga luftskull hos Saab
(48-09-01). Enl dåv Saab-tid
ningen "Vingpennor" varade pre
miärskuttet i 23 min, medan fpl
pappan själv Lars Brising,
alltså - trodde sig minnas det
trefaldiga. Alltnog och emedan,
25-årsjubileet kom all celebre
ras en novemberkväll ute på
Bromma i förnämlig regi av
Svensk Flyghistorisk Förenings
(SFF) Sthlm-avd. Eli flygplan all
minnas, en kulturhistorisk kväll
all minnas. (Nästa milstolpe
celebreringsatton inträffar troli
gen på F3 någon gång på vår
kanten. Då gör nämligen 29:an
sill sista målflyg-skutt - hennes
då absolut sista farväl till vap
net.)

unnans fader (däv Saab-ingenjören,
nuv VO i Utvecklingsbolaget) LARS
BRISING var Bromma-minneskvällens
hedersgäst och dito föredragshållare.
Här några axplock från hans (av SFF fram
synt röstbandade) framförande:
Som ung KTH:are på Götaverkens flygavd
re ' n -38 kom L.B. att bl a konfronteras med
problemet med och lösningen av ett fpl:s hu
vudställsinfällning i själva flygkroppen - en
betydande aerodynamisk förbättring jft m in
fällning i huvudvingarna. •
Efter krigsut
brottet hamnade L.B. på Saab , senare på
Flygförvaltningen . Ar -42 dök projekt J 22 upp .
Tillsammans med Bo Lundberg lancerades
sä äter den "nya" landställsinfällningen . Nu
köptes iden . •
Ater på Saab såg L. B. pro
jekt J 23 len s k moderniserad Mustang)
försvinna i papperspelle. Men så hördes
Bengt G :son Nordenskiölds beslutsamma tor
dönsstämma: Nu satsar vi på reA' Punkt och
slul. En Shooting Star-kopia spolades . Ing
Nordkvists J 21 R-förslag blev en övergångs
historIa. • Ca oktober -45 hade dock projekt
Tunnan framfötts. En balsamodell uppvisade
raka huvudvingar med konventionell fena och
slabbe. Men reamotor-luftintaget i nosmitten
var något nytt - minsta motståndets lag ha
de materialiserats. Huvudställen satt natur
ligtvis i flygkroppen. En OH Ghostmotor
kompletterade rea-tävlingsprojektel. Som med
tävlare till FV:s nya jfpl fanns tvenne andra
i sig likartade projekt, RX1 å RX2 (Glada An 
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kan) - J 21 RlVampire-inspirerade, bomfens
försedda ritbordskonstruktioner utan framsynt
djärvhet. L.B :s Tunna ansågs i Saab-korri
dor erna vara mindre verklighetsanpassad . •
Då dök f d hem I iga tyska ffygberäkningar upp,
som tafade om pilvingens fördelar. L.B. plus
sade på dessa erfarenheter på sitt alternativ
och " Iustigt nog" (sa Brising) köpte KFF
hans projekt. En ny luftera hade fölls . •
Vägen fram till en flygbar prototyp g ick dock
genom törnesnår. En del aerodynamiska ny
modigheter spolades av "esteterna" , men den
unika, ställbara stabben köptes. •
Tiden
fram till fastställd jungfruflygning blev spän
nande ett svenskt vad hade ingåtts.
med fördubblingsrätt för varje överskriden
vecka. Högt spel i Las V. . i Linköping, po
pulärt runristat. • Kanske blev det den eng
elske fynd-provpi loten MOORE som räddade
äran. Hans energi och mtrl-grundlighet ansågs
avgörande. Efter div markprover och tomte
skull skrev man på Saab l september -48. Då
hade riggen slutal skaka, nU var det dags
för företagsledningen .
och kanske L.B. •
Men allt gick bra . Tunnan lyfte , flög och lan
dade
. helskinnad . (Dvs sällningen blev i
överkant fulhard. Men HON höll ... hennes
fältmässighet blev s a s sekundärl bevisad.
Vilket fick Moore all skutta ur kärran och om
famna landställskonstruktören
.) Saab an
dades ut - ell tag . • Men "U-OI" kunde
varken da eller vid senare provflygningar
pressas till mer än ca 450 km/t . Del fattades
liksom yllerligare 50 proc så all specifika
lionshasligheten skulle kunna infrias. Det ver
kade lOgens. Tiden gick.
och Moo re han
pressade Tunnan allt 'moore and moore '. Hit
men inte längre sa Tunnan frökenaktigt.
och L.B. fick sitt första gråa hårstrå. KFF frå
gade L.B. om han haft oturen all räkna fel
på några futtiga 50 proc . 2-3 kanske, får an
ses som mänskligt, svarade L.B. - Folk rev
sitt hår, man g ick av och an tänkande i
cirklar. L.B . hade nog räknat galet i alla fall .
KFF hade nog valt fef projekt . . varför, var
för? Det sovs mindre goll i Linköping dessa
nätter. • DÄ föreslog ell fjushuvud med kall
hjärna: Filma'na, filma'na Sagt oCh gjort.
'
Följeflygplan med kamera fick skugga Tun
nans nästföljande utprovningstur, Och SI
landställsluckorna gick ju inte in ordentligt.
En perfekt luftbroms hade hindrat Tunnan från
initialsucce . Snabba justeringar föfjde.
och till "slut " kunde Hon t o m " banga".
(Jojomensan, visst är väl det sant.
det kos
tade ju fyra da'r i buren. - Så gick det till
när 'farfar' var ung ...) - Lars Brising är en
lang och ståtlig man. 29 :ans fader har all
anledning alt få vara det. Och moder Saab
tillåts åxå sträcka på sig,
Det bör i della sammanhang inte stickas
under stol med all det finns goda skäl att
anta, all Tunnan kom all spela en högst tro
ligt avgörande roll i det 'kalla kriget' . Rela
tionerna Sovjet och USA emellan hade vid
början av SO-taldt nåll ett lågvattensmärke.
MiG-IS och F-86 Sabre slogs argsint om luft
herraväldet.
i Korea t ex. Europa befann
sig också i brännpunkten, Och mellan super
makterna låg Sverige, Della Sverige hade
dock fåll fram s,lI forsvar , luften.
Lars
Brising runda Tunna. Och FV gavs ti IIstånd
lill köp av många, många - ca 800. Sverige
ville värna om sin neutralitet, sin urgamla
räll att över sig själv bestämma. Och världs
huvudkontrahenterna fick på omvägar re
spekt för Tunnan - den phulingen tålde ju
stryk.
om det nu inte blev tal om mot
satsen. Därför tvekade storebröderna. Därför
kom den svenska David-Tunnan all spela en
fredsbevarande rott . •
Kanske skall man så
här i efterhand inte bara tacka L.B. och FV
utan också dåv regering för sitt framsynta
ställningstagande i försvarsfrågan. (Vem vet,
kanske får vi anledning att åter i efterskott
- om ca 25 år atttså - tacka vår försvars

IGAR IDAG

IMORGON

Den 8 september hänfördes ca 20.000 stock
holmare (med vederlikar) av nostalgi i tek
nisk tappning . Ladugårdsgärdes flygklassiska
mark hemsöktes då av några ballongseglare,
en flygande 'järnfågel' i dukförpackning, en
armada av mo rfars och farfars automobiler ...
samt som sagt lördagsflanörer till tusen. Det
var dagen för Tekniska Museets och SvD :s
s k Extrava ganza-jippo. Ett folkskådespel
gårtidsenlig slass, ett soligt höslävenlyr .
som inte bara gav juniorerna impulser för
framliden.
Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) hade
bl a lånat sina tjänster och sill kunnande lill
en uppmärksammad monter med gamla fpl
modeller och patinerade fotografier från 'ti
dernas begynnelse ' . Teknorama ~ade lockat
flottörförsedda Thulin-N-maskinen ur sin törn
rosesömn utan att folk upplevde henne som
ett 'Iit-de-parade '-väsen. SFF :aren och guld
smedsmästaren Björn Svensson sags arla den
morgonen fågellikt landa sin Ahrenbergska
Piper Cub pil en av de asfalterade Gärdes
vägarna och senare på dagen än mera be
undrat la samma väg.
upp och hem . (När
hände väl en sådan Gärdesbegivenhet sist,
måntro?)
Tyvärr medgav vindförhållandena bara en
av ballongseglarna att fritt sig förflylla ett
stycke från anrika Gärdes-Borgen - de andras
gräsrotsförankring fick symbolisera hufvud
stadens tynande möjligheter tilf egen lufthavs
uppstigning. Här skalt ej heller förglöm
mas att omnämnas det livligt betillade vete
ranbilrallyt, där bl a en el-bi I från 1911 sna
rare pekade framåt än tvärtom .
Som sagt: Teknik det är omtyckt kultur
det.
även i luften. För framtida segrar i
fädrens spår.
giv svensken ett heltäckande
flygmuseum!
•

IHÄRDIGT FRAMSYNTA
Männen bakom PUFYL - planen för utbygg
nad av flygtrafikledningstjänsten inom krigs
makten - vederfors en välförtjänt hedersbe
visning mandagen den 12 november, Då fick
duon Yngve Paulsson och Sven Larsson 
båda stabstrafikledare vid flygstaben - ur vår
nye kungs hand ta emot belöningar ur makar
na Lars och Astrid Albergers fond . Detta
skedde vid Kriksvetenskapsakademins högtids
dag, f ö den 177:e i ord
ningen i den ärevördiga
sammanslutningen.
Som motiv för belö
ningarna anfördes "fram
synta och ihärdiga insat
ser
inom
flygtrafik led
ningstjänsten, vilka varit
och är av stor betydelse för den militära och
civila luftfarten". Yngve Paulsson (numera
" utlånad" till luftfartsverket som avdelnings
direktör) erhöll 3.500 kr och Sven Larsson
2.500 kr. Sammanlagt delades ej mindre än
29.000 kr ut genom fonden .
Framsynthet och ihärdighet talades det om
i sammanhanget. Det kan man sannerligen
berömma de båda för. Redan den 21 mars
1966 fastställde CFV den PUFYL, som då
framlagts av de båda, ett saml·ande verk där
man analyserade kraven inför framtiden och
skisserade
förutsättningarna,
tekniskt och
operativt.
Utvecklingen har sannerligen varit betjänt
av denna PUFYL. Låt oss bara nämna några
byggstenar: den nyligen fullbordade Ostgöta
Kontroll vid F13 och dess föregångare Skåne
Kontrol·1 i Ljungbyhed . Sammanlagt tio mo
derna
terminalkontrollcentralN
inryms
PUFYL, förutom åtta terminalradarstationer
PS 810. De sistnämnda är i huvudsak klara. •
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TEMAKVÄLL MED MHA
"Idag är igår i morgon " , sa gen It Carl-Erik
Almgren och instämde i övlt Bertil Stjernfelts
temarubrik för den kulturhistoriska begi ven 
heten "Historiskt och a~tuellt", afhållen på
MHS i regi av MHA , Militärhistol'iska avdel
ningen .
MHA med dess anrika föregångare firade
nämligen 1973 sill 100-årsjubileum , Detta
skedde t>1 a med en högtid lighet på MHS i
november, där representanter från motsvaran
de avdelningar i Nordens broderländer och
den svenska militärdignitärkåren m fl , m fl
fanns representerade. En diger samling ve
tande och erfarenhet alltså,
100-årsjubileet fick sedvanlig inledning av
högtidstal, vilka alla kort refererat utmyn
nande i den alltjämt existerande betydelsen
av historisk kunskap och insikt för dagens
och morgondagens arbe.te. - En sanning som
det övriga samhället av idag motvilligt tycks
svälja. "Allt går igen", sa dock redan Strind
berg,
• • Film avlöste. Historisk och aktuell:
"När seklet var ungt" - Gamla filmer hade

minister för att han var med om att driva
fram 'skandal projektet' Viggen , ..)
29-temakvällen innehöll väldigt mycket an
nat unikt och intressant. T ex filmerna "29:
anS
jungfruflygning " , "Jaktflygare"
(F13),
"Spaningsflygare" (F21), "Kongo" (F22). Och
inte glöms övlt ' Pelle' Fogdes utbildningsre
sume. Hans samt Sten Axelssons utprovnings
erfarenheter räddade nog mången FV-pilot, ty
Tunnan var ju (när allt kommer omkring) inte
alls problemfri,
Tack SFF-medlem Roy Fröjdh för din fint
arrade 29-kväll.
•
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framtagits.
Frän armefälttjänstövningarna i
Norrland 1913. Skeppsgossekåren
arbete.
Flygbaron Cederskiölds öresundsflygning 1910,
"Man ur huse" - Arme-, Marin- och
Flyg-film presenterade en förkortad version
aven 50-tals upptagning från beredskapsåren.
(En god påminnelse från en "temps pas
ses" . , .) - • - "Därlör har vi ell lörsvar"
Totalförsvarets upplysningsnämnd (TUN)
gav här en högaktuell fråga en okonventionell
utformning , Filmen riktar sig till eleverna i
våra skolor, till föreningar och sammanslut
ningar inom och utanför försvaret. Tillsam
mans med en lärarhandledning syftar den
till att på ett lältfattligt sätt lörklara vår sä
kerhetspolitiska målsättning, (Bra grepp på
ett 'brännande' ämn·e.)
MHA fick ta emot många hedersbety
gelser. Från Norge, Danmark, Fin land och
Aland (!) samt Kungl Biblioteket erhölls di
verse gåvor (tavlor , böcker , medaljer - alla
med vidhängande följebrev) gåvor från
systerorganisatione.r med önskan om fortsatt
välgång i den historiska källforskningen de
närmaste 100 åren.
•

-+-

•+
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PS!
•

•
I nr 5/71 berättade FV-Nytt som första
tidning om DK-29:an (den dubbelsitsiga
skolversionen). Att en mock-up fanns i
trämodel!. En av Saabs då initierade bad
oss på redaMionen att dementera detta.
Så gjordes i påfÖljande nr vi ville
bara väl och rätt. Nu vet vi dock än rätta
re - och dementerar dementin, Lars Bri
sing sall SJALV i DK-mock-up:en. Därför
fanns den! - Men varför den ej kom att
realiseras, .. om det läses bäst mellan
raderna i nr 5/71.
•

D,S.
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Ränt vid förhanden
NY KONTROLL-BYGGNAD
Det låter nästan otroligt i dessa dagar.
ett svenskt flygförband expanderar. Men det
är sant ... och det gäller F21 (strax utanför
Luleå). Den senaste nysatsningen på Katlax
är en flott markbyggnad med tillhörande torn
för trafikledning, väder och signaltjänst . Bygg
nadskomplexet, som är Nordens modernaste
och kostat 3,5 mit j kr , överlämnades formellt
titt C F21 av fortifikationsförvaltningen medio
oktober.
Den nya kontrolltornsb yggnaden skall be
tjäna såväl militär som civit flygverksamhet.
Men innan tornet
tas i fullt bruk
våren 1975, kom
mer det alt för
ses med den mo
dernaste
inred
ning (inkl instru
mentpaneter
m
m) so m "tänkas kan". För della ändamål åt
går ytterlig are ~4 milj, eller kanske något
mer.
Tornet är i sju pl.an (en restig bjässe allt
så). Flygptatskontrollen stationeras på det

F21

näst översta planet - ovan dem på plan sju
finns bl a serviceplan för anlenner m m. Då
tornet är mycket vä l ljudisolerat, kommer tt
personalen att stippa de från idag så van lig a
bu lIerstörn ingarna .
På våningsp lan fem h i ttar vi meteorologer
na. På markplanet (= plan två) har man bt a
stationerat de ad ministrativa enheterna, sam
bandstjänsten samt term ina lområde sko ntrol
lens ap-rum. Längst ned (under jord) åter
finns teleapparatrum, klimatautomatik, reserv
kra ft m m.
Kontrolltorns-byggnaden, som går i maf
fi gt rött, ljusblått och grått, är byggd av
plastgjuten betong. Bygga re (på uppdrag av
FortF) har AB Vägförbåttringar varit. Beräk
nad kostnad för byggnaden var vid plane
ringen för ca 4 år sedan 3,5 milj kr, men har
trots stigande priser etc kunnat utföras för
ca 3,2 mitj.
Hela 48 milj kr har se dan 1968 investerats i
nybyggnationer på F21. Ytter ligare ca 30 milj
kommer att pumpas in (fram til,1 1978) i della
" fö retag". I september stod den nya vär
mecentralen klar och nu har de först a spad
tagen för nya intendentur och medicinförrå
det tagits . Expa nsion såvål på marke n som i

10(0:

silen larSSOH

luften . F21 har säkert stor anledning att
återkomma med flera lägesrappo rte r. C F21
med förbandspers onal befinner s ig i en unik
situation - även vinte rmörkret tycks nu lju
sare.
•
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Ostgöta Kontroll Central

Den sista i den serie nya
flygkontrollcentraler som under
det senaste året tagits i bruk
inom flygvapnet är nu insatt inom
Östgöta-områdel. Under beteck
ningen Östgöta Kontroll (ÖKC)
kom anläggningen att invigas
den 5 oktober,

***

OKC-anläggningen är placerad vid F13 i
Norrköping och skall användas för flygtrafik
ledning inom Ostgöta terminalområde . Flyg
tra fikledningen skall primärt baseras på ra
darinformation frän radarstation PS 810 vid
Getsjötorp . Radarinformationen överförs ti II
OKC via radi olän k RL 82. Ove r samma länk
erhålls även pejldata från pejlstation Fmrp10.
Pre sentation sker på tio 16" digitala PPI-er.
Som
komplettering s information
presenteras
på PPI även kartor, inflyg ningslinjer, sym
boler, peksymboler, pejllinjer, vekt orlinj er .
fi xpunkter och alfanumeriska tecken. - Pejl
bäring
presenteras även
på sifferindika
tioner med tre siffror.
Utöver rad arinformation och pejlinformation
baseras flygtrafi k ledn i ng en på från flyg pi atser
na F3, Fll. F13 och SAAB överförd basstatus
och väderinformati on. Overföringen sker smal
bandigt (1200 baud) . Overförd information pre
senteras alfanumeriskt på elt tabell rör per
operatör (10 st inom OKC, samt 1-2 st vid
varje flygplats). Tidsinfo rmation i form av tim,

fora: perer gullers
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min och sek ska ll presenteras vid samt l iga
arbetspositioner (13) i form av minst 15 mm
höga siffror.
• • Ostgöta Kontrollcentral har projekterats
i samarbete mellan CFV, flyg stabe ns trafik
avdelning
och
FMV-Huv udavdelning
för
flygmateriel. Som huvudleve rantör har STAN
SAAB Electronic AB använts. Företaget har
även haft to ta lsamord ning sansvar för projek
tets genomföra nde .
OKC är norra Europas modernaste kontroll
centraI. I centralen finns en dator som ad
ministrerar och beräknar olika uppgifter för
all ge operatörerna ell lämpligt underlag fö r
sina beslut.
Operatörens utrustning, Den från radarsta
tionen överförda informationen om flygpla
nens rörelser och inbördes lägen presenteras
för flygtrafikiedarna i form av så kallade ra
darekon på tio cirkulära radarskärmar , på
fackspråk kallade PPI :er (Plan Polära Indi 
katorer) .
Flygtrafikiedarna siller mitt framför radar
skärmarna. Runt dessa finns manöverutrust
ning samt sambandsutrustning. Väderinforma
tion från flygplatsernas meteorolog presente
ras på dataterminaler. Vidare finns pejlutrust
ning samt en mode rn tidgivningsutrustning
med digital presentation.
• Tilläggslnlormatlon. För att ge fl ygt rafik
Iedarn a möjlighet all bedöma flygplanens
läge i förhållande till gränse r fö r olika an
svarsområden,
flyg hinder
(radio-TV-master ,
skorstenar), geografiska orter m m kan olika
markeringar presenteras på hans PPI.

Vidare presenteras inflygning slinjer, utvi 
sande beslutade inflygningsvägar till fl yg 
platserna. Inflygningslinjen är försedd med
avståndsmarkeringar för all flygtrafi kledaren
lätt ska ll kunna bedöma flygplanets läge i
förhållande till inflygningsriktning och avstånd
ti II flygplatsen.
Driftleder. Den 28 februari 1974 kommer en
stor omorganisation av luftrummet att ske.
Della och den ökande flygtrafiken bl a på
Kungsängen kräver all området kontrolleras
24 tim/dygn. Under lågtrafiktider kommer
dock kon trollansv aret all delegeras från OKC
till kontrollcentralen vid Arland a.
• • Utveckling. Den ökande trafi ktätheten
och de hög re farterna kräver att metoder och
utrustningar f ör ledning och övervakning av
flygtrafiken utvecklas. Vid OKC har reserve
rats Ivå radarpositioner för sådant utveck
lingsarbete. Under den gångna hösten har
v iss utrustning installerats för all inom FV ut
prova användandet av sekundärradar (SS R)
inom terminalkontrolltjänst.
Med hjälp av SSR kommer fl ygt rafikiedaren
att få automatisk identifiering av flygplan som
är utrustade med erforderlig sva rsutru stn ing .
Aven flygplanets höjd och fart kan överfö ras
automatiskt. I denna utveckling av fl ygtrafik
ledningens hjälpmedel ingår den dator som
är placerad i OKC som en nödvändig del för
redigering och beräkning av automatisk över
förda uppgifter mellan fl ygplanen och centra
len. Databehandlingsutrustningen i OKC är
lörberedd för ytterligare ut veckli ngar, t ex
automatisk överfö ring av färdplandata.
•
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HANNOVER-MÄSSAN ..
. .. 1974 äger rum den 25 april-3 maj. De
stora flygdagarna förläggs ti II dagarna den
27/4 till den 5/5. Den stora = pressdagen blir
fredagen den 26/4, då också öppningscere
monin förrättas . Det blir den 10 :e flygmässan
i ordningen. 1972 deltog 436 industriföretag,
varav 308 var utländska. 225 .000 flygi ntresse n
ter såg den gången utställningen . - Hanno
ver-flygplatsen väntar fler i år. På FV t ex . •
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·Hänt vid förbanden
MOMSUL -

EN TRÄNARE

Det
senaste
på
simulatorironlen
heter
"MOMSUL 05 t-A". Det har ingenting med
vanlig moms alt göra, utan beteckningen står
för momentsimulator robot 05. Från början
var det en utvecklingssimulator som Saab
Scania använde för utvecklingen av rb 05.
Efter viss modifiering och modernisering in
köptes den ti II FV för
alt användas för den
grundläggande
skjut
utbildningen för rb 05.
Utbildningen på rb 05
inleds med ell stort
antal skoll i just MOM
SUL, därefter går man
over till rb 53 Bantam.
som skjuts från

F7

FLYGARNA ATER BÄST
De tre försvarsgrenarnas krigsskolor har åter
igen drabbat samman i en ädel fätitävlan, som
denna gitng arrangerades av KSS med ut
markt assistans av GIS . Tävlingen gick i trak
ten av Rydbo. NO om Näsby-Park. Man hade
i ar lagt kpistskjutningen ute i terrängen och
inte (som tidi
gare var bruk
ligt)
på
en
skjutbana. Det
ta gjorde täv
lingen mera in
tressant
och
"fältmässig" .
Efter skjutningen vidtog punktorientering på
3,2 km och med 9 punkter - 5 på banan och
4 utanför. Det allmänna omdömet om denna
delgren var, att den var lagom svår och helt
tydlig och klar och med chans att kunna
"läsa" in sig
förutsall all man var obser
vant förstås.
Så fÖljde fri orientering . Eleverna var
"klassade" i tre klasser allt efter kunnande,

F20

SK 61. Först sedan är steget klart över till
rb OS-skott från AJ 37 .
Denna MOMSUL på F7 består aven starkt
förenklad kabin med serielika reglage och
manöverorgan för just rb OS-skjutning. Fram
för kabinen finns en stor skärm i form aven
180 0 sfär, pa vilken en mälsymbol och en
robotsymbol projiceras allt efter olika skjut
fall. Från instruktörspodiet väljs de olika
skjutfallen i förväg uppgjorda på s k
skjutfallsremsor, vilka via en resläsare lä
ses in i en datamaskin ... som i sin tur styr
ut mål och robotsymboler på bestämda av
stånd och offsetvinklar. Utvärdering av skot
tet erhålls sekunddirekt både på en digital
indikator och på en skrivare. - För att öka
realismen och (kanske) svårigheten kan elt
filmat mOdellandskap projiceras på skärmen

på så säll att de bästa från varje skola möt
tes i samma klass - allt för att åstadkomma
så stor rättvisa som möjligt samt skapa en
bättre motivation för de ej så rutinerade och
duktiga. Della med tre klasser infördes för
en def år sedan och man har funnit på de
olika krigsskolorna alt det är en riktig åt
gärd. De bättres bana mälte 7,1 km med 11
kontroller. Klass B-banan var 6,9 km med
10 kontroller och slutligen klass C sprang 6,4
km med 10 kontroller.
Resultat: För andra gången i följd (och för
femte gången på de senaste 12 åren) segrade
F20 33.02 i medelpoäng. På andra plats
kom KS med 34,90 och på tredje KSS med
50,40 imedelpoäng. - Bästa F20-elever i de
olika klasserna: Klass A, Fk Eckerström . 7:a
(av 170). Klass B: Fk Jansson, 3:a (av 74).
Klass C: Sg Ersson, 7:a (av 74).
Under tävlingsdagen uppträdde ett under
bart höstväder. Alla arrangemang var av bästa
klass. Det hela 'som vanligt' en verk'l,ig fin
"samverkans-dag " .
•
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DEN SISTE ASPIRANTEN

SCHWEIZER-ORDER

Arets aspirant kurs vid kadell- och aspirant
skolan , KAS/ M på F2. har fullgjort halva ut
bildningstiden av GMU 2. Efter en sju vec
kor lång koncentrerad markförsvarsutbildning,
krönt av två veckor vid Onnarp var aspiran
terna den sista kursen som utbildas vid
nedi ägg ningsförbandet
F2 - redo för sin teo
retiska
utbildningspe
riod, GMU 2.
Denna
höstperiod,
som
tidvis
kan
bli
tung och monoton, av
bryts ibland aven del
trevliga övningar då ledarförmåga och kam
ratskap sälts på prov. Så t ex sista vecko
helgen i augusti. då en fjällvandring företogs
i Jämllandsfjällen.
Med 20 kg utrustning och ett glall humör
levde aspiranter och lärare under tre dygn
fjällvärlden. Vädrets makter såg till all
tält och övrig utrustning aldrig fick torka helt.
Ovningen blev därför mer krävande än nor
malt. Den glada stämningen dämpades dock
aldrig.
Ater på F2 och teori, dagar som kvällar .
Aspiranterna läser huvudsakligen teleteknik,
matematik . fysik och allmänmilitära ämnen,
med i genomsnitt ell prov i veckan .
Nästa avbrott inföll sista veckan i sep
tember. då en koncentrerad veckolång ut
bildning i en luftförsvarsgruppcentral (Igc)
ägde rum.

Det schweiziska försvarsdepartementet har
tecknat avtal med Saab-Scania om leverans av
siktessystem av typ Saab BT9H. Beställningen
är den största enskilda exportorder som Saab
Scanias Industrisektor i JÖnköping hilliiis er
hållit.
De beställda siktessystemen skall installe
ras i det schweiziska FV:s flygplan av typ
Hawker Hunter. Beställningen har skell på
grundval av de erfarenheter som schweizarna
har av de BT9-system som levererades i mit
ten på sextiotalet, även dessa för användning
i Hawker Hunter-. De nu aktuella systemen är
av moderniserad typ. Genom denna nya be
ställning kommer samlbiga schweiziska Hun
ter-flygplan som används för allackuppgifter
att förses med Saab-sikten.
Denna
gång
kommer tillverkningen
av
BT9H i viss utsträckning att ske i samarbete
mellan Saab-Scania och de statliga fabriker
na i Emmen och Bern.
•

F2

Efter en veckas träning bestred aspiranter
na förtjänstfullt Högvakten vid kungliga slot
tet under en veckohelg, vilket säkert blev ett

H.C.A.

minne för många . (Om detta berättade FV-Nytt
med en förtjusande men I i k
i sitt nr 3/73 .
väl fejkad bild.)
När detta skrivs i mitten på oktober såg
aspiranterna fram mot en rundresa per flyg,
under vilken man fick lära känna olika delar
av flygvapnet vid besök på F21, Lfc-ON3
F1S och F11.
Kort därpå stundade aspirantbalen som
kom att lysa upp den mörka novemberkväl
len. Julledigl1eten är nu inne för den då
(7/12) nyutnämnde korpralen.
•

samtidigt som ell (till filmsekvenserna avpas
sat) skjutfall väljs.
För närvarande så har GFSU:Ä Instr avslu
tat sin (redan på SAAB påbÖrjade) Skjutning.
De har också Skjutit sina rb 53-skott och man
började sin skjutning med OS:an från Viggen
i novemberveckan 45.
Därnäst på tur all ta MOMSUL i besittning
blev "Gustav Blå" (världens första Viggen
division) som började sin rb OS-utbildning i
december. Då kostnaderna för riktiga rb 05
skoll vida överstiger både rb 53- och MOM
SUL-skott måste man också från ekonomisk
synpunkt betrakta MOMSUL som en god in
vestering pa vägen all skapa goda skyttar
av goda piloter.
•

Leif Nordin

FÄLTARBETARKURS
1973 års fältarbetskurs för Hygfältsingenjörer
inom Högkvarteret, milo O och milo B ge
nomfördes på F3. Malmslätt, den 1~20 okto
ber med en förkurs den 18:e. Kursanordnande
myndighet var MB O med flyginspektören,
överste 1. Nils Palmgren,
som kurschef.

F3

Antalet deltagare var
på förkursen 25 och på
lvådagarskursen 80 flyg
fältsingenjÖrer. Från flyg
förbanden deltog freds
baschefer, krigsplacerade
basbataljonschefer samt chefer för fältarbets
troppen . FS representerades av b l a chefen
för sektion 1. överste 1. Jan Oterdahl. Sam
manlagt dellagarantal uppgick till ca 130
personer.
Förkursen (som leddes av överstelöjtnant
Kurt Lidbrink) hade till syfte att ge nytill
komna ' ingenjörer en orientering dels om bas
bataljonens - främst flygfältarbetskompaniets
- organisation och uppgifter dels om flyg
basers uppbyggnad och viktigAre anläggning
ar vid dessa.
Under de närmast 'föregående kurserria har
verksamheten i samband med mobilisering
varit utbildningens huvudändamål. Under den
nu genomförda kursen omfattade utbildningen
flygfältsingenjörernas verksamhet efter mobili
serings genomförande. I form av ell applika
toriskt exempel (Iell av överste Gordh och
överstelöjtnant Lidbrink, milostab O) belystes
ett fl·ertal problem som ingenjörerna kan
komma all stäl·las infor sedan förbanden
krigsorganiserats. Kursprogrammet omfattade
även genomgång och förevisning av skydd
för vissa basanordningar vid en krigsutbyggd
bas. nämligen skydd för transformator, el
och teleplint . samlingsplats av skadade samt
skydd för elve.rk. Genomgången och förevis
ningen baserades på genomförda utbyggnads
försök av objekttyper som finns framtagna i
krigsarbetsplanerna eller av FortF. Denna
del av kursen leddes av överstelöjtnant A
Ottosson. milostab O.
Under kursen lämnades dessutom oriente
ringar i skilda ämnen. bl a om det militär
politiska läget, flygvapnets organisation i
framtiden, fpl 37 samt om personalfrågor
inom fältarbetsorganisationen.
samband med kursen avhöll flygfälts
ingenjörsföreningen sin ordinarie årsstämma
med efterföljande middag, varvid represen
tant för försvarsministern, departementssekre
terare Björn Fougelberg var närvarande.
C F3 (överste Gösta Norrbohm) och hans
personal visade stort tillmötesgående som
värdförband, vilket bidrog till att kursen kun
de genomföras på ett trivsamt och ändamåls
enligt sätt.
•

Rune Eriksson
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~RB 70 LASERSTYRS
Robotsystem 70, som är under
utveckling vid ett antal svenska
industrier, förväntas bli armens
nästa lultvärnsgeneration. Va
pensystemet skall därvid ersätta
och komplettera armens nuva
rande 20 och 40 mm automat
kanonlultvärn. Robot 70-förban
den skall organiseras i kompa
nier (Iultvärnsrobotkompani) och
bataljoner
(luftvärnsrobotbatal
jon).
I\raven pil vapensyslemel har slalIIs mol bak·
grund av det förväntade luflholet under 80
lalet. I detta hot ingår såväl attackflyg plan
oclo lulllandsattnlngslarkosler som lätta at
tackhe I i koptrar.
Systemet skall klI/lila bekämpa mål ända
ned till marken , t ex helikoptrar som landar.
En man kan sköta vapnet och skjuta roboten ,
Skall flera robotar skjutas i snabb löljd ford
ras aven laddare.
Systemet ar bygg ; for en värnpliktsarme.
Vnl npliktlg personal skall kunna användas i
alla befattningar.
Robotenheten består av: S i k t e t är upp
hängt på stativet så att det kan vridas bäde
horisonten runt och i höjdvinkelled . I siktet
finns en gyrostabiliserad optik som styrs av
skytten med en tumspak. I siktet alstras en
optisk ledstråle, som pekar exakt pä samma
punkt som siktlinjen.
S t a t i vet stär pä tre fötter och har en
sits för skytten. I stativet finns ett batteri
för strömförsörjning av sikte och IK-utrust
ning. Stativet med monterat sikte utgör lavett
lör roboten.
R o b o t e n förvaras i sin behållare som
också är utskjutningsrör. Den tas aldrig ur
röret under fältförhällanden. Roboten startas
aven startraket. som brinner slut innan robo
ten lämnar röret. Roboten drivs vidare aven
drivmotor, som ökar farten till överljudsfart.
Robotens roder och vingar ligger hopfällda i
utskjutningsröret. men fälls ut så sna rt ro
boten lämnar röret.
I robotens nos sitter ett anslagsrör för ver
kansdelen samt ett zonrör, som uttöser ver
kansdelen om roboten passerar nära målet.

FLYGET

pA MARSCH

Hej DU musikglade! Har Du hört den här?
Det handlar om LP-plattan (en grammis allt
så) med störtskön takt och ton. Om DU hör
nått som i lulten hurrar, så är det FV :s
musikkår som musikaliskt sl år in d ö rrar.
Föreslår att DU gär att lyssna själv .
m a o
köper skivan,
I nte för att FS/Press hjälpte ti II med en
koloristiskt
stämningsfull
skymnings-Drake
pä omslaget,
utan för rytmik-melodikens
skull. Skall vi ändå ta 'dem' med fart och
med kläm, sä varför inte med en tre, fyra,
fem"
marscher från Telestars platta TR
11D08.
Nej. klaga månde inte Electra (det produ
cerande grammofon AB:et) et y det svänger af
bara f-hn om låtarne . . tycker recensenten
Jahn . Visst känner DU t ex till våra "Till
Fl yget" ,
" Svensk
Flygarmarsch " ,
"Den
Svenska Flygsoldaten " .. ? marschl·åtar som
sätter en på sprätten . Men frågan är om inte
" Fl yg kadetten " får blodet att stampa musika
liskt riktigast.

känns igen är fl ygmålet fientligt och skytten
kan avfyra roboten .

•
t roboten sitter en mottagare för signaler
frän ledsträ len samt en l i ten dator , som räk
nar om erhållna signaler till roderutslag på ett
sädan t sätt all roboten automat iskt föl jer led
stråten. Inga nu kä nda störmedel kan slöra
vapnets funktion .
I K - u t r u s t n i n g ~ n (PI-69) är monterad
på stativet. Nä r skytten osäkra r vap net söker
d en au t om at ,s t igenkä nna må let som värt
eg e t. Ske r Igenkänning avb ryts se kvensen
o c h vapnet säkras. Om må let däremot inte
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Den spaningsradar, som planeras ingä i för
banden, kallas PS-70/R. Det är en pulsdopp
lerradar, som arbetar på C-bandet. Den dr
byggd på en terräng bi I 30, som är komman
de standard i svenska armen. Dess antenn
sitter på en 12 m hög mast, som reses och
fälls med hjälp av hydraulik. Tack vare mast
antennen kan radarn exempelvis grupperas
dold i skog . Endast antennen sticker dä upp
ovan trädtopparna ,
Operatörernas platser är inne i radarsta
tionen . Besättningen består av fem man, men
radarn kan skötas kortare tid av två man.
Radarn skall upptäc ka anflygande flygplan
tidigt, för varna eldenheterna och ge "invis
n in gsdata " på rn al så att eldenheterna kan
fånga måle n tillrackligt snabbt. Mäto mrådet är
fö r förvarning 40 km och för i nv isn i ng 20 km .
RB 70-systemets egenskaper är:

Jag tror att marschernas camp-tid är inne,
. . sista striden det är ... " är ju åxå en
marschslagdänga. Så varför inte strida vac
kert för dess kusiner det är ju till våra
svenska hjärtans djup all mus i k vi II nä .
Ti lläggas i denna s k recension skall att
denna LP-platta inte bara förser oss med
·sfärernas' musik utan åxä ger oss chansen
till ett oanat rytmiskt gungande på böljan
den blå , Marinens Musikkår hänger inte läpp
för att man hamnat pä den s k B-sidan . Re
dan på omslaget har man ' Spicat' kursen .
Och skall man vara riktigt ädig så låter ma
rinens låtar så bra att man känner luft under
vingpennan. Och fortfarande letar nog FV
efter en jämlike till "Flottans Paradmarsch " .
Ar inte dessa kulturarbetares inspelnings
prestationer (om än ursprungligen kanske en
kom avsedda för Sveriges folkförsvar) nu åxå
mogna för en dagens bredare och liksom mer
utjämnade publik? Alltnog och emedan:
Gack och kÖp plattan och grannen blir en
tusiasmerad .

J-Ch

•

•

god verkan mot de fl ygfarkoster, som
väntas utgöra det svåraste lufthotet mot
armens stridskrafter under 1980-talet ;

•

enkel gruppering och snabb klargöring
för strid varigenom det kan ligga väl
framme i den allt rörligare armestriden ;

•

stor uthållighet gen om att det är lätt att
dölja i te-rrängen (svårt att upptäcka från
luften) och mycket svårt alt störa ut med
nu kända störmedel ;

•

enkel utbildning och hantering så att värn
pliktig personal med vår utbildningstid
kan användas;

•

låg kostnad varigenom ett stort antal eld
enheter kan anskaffas för en given sum
ma pengar;

•

låg fredstidskostnad genom alt fredsut
bildn i ngen kan genomföras med mycket
ri nga skjutning .
•

Red. m fl

**

Händelseutvecklingen i Mellanöstern har medfört ett
akut och ökat behov av personal för våra militära FN
styrkor, personal ur ALLA kategorier. Inte mindre än fem
nya bataljoner skall sålunda rekryteras under tiden 2-25
januari 1974. Så nu har OU goda chanser att ett halvår under
perioden 1974-75 få uppleva tjänst utomlands, som är både
intressant och erfarenhetsberikande - och därtill ekono
miskt förmånlig. Samt sist - men verkligen inte minst 
få fylJa en uppgift i fredens tjänst, som är meningsfylld

***

och angelägen.

u

nder förutsättning att det sven
åtagandet
inom
FN:s
ska
fredsbevarande verksamhet be
står, behövs för tjänstgöring på
Cypern fr o m april 1974 t o m oktober
1975 tre bataljoner - och tör perioden
juni 1974 t o m juni 1975 två bataljoner
i Mellersta Östern. Cypern-bataljonerna
(C) beräknas omfatta ca 260 man, me
dan Mellanöstern-bataljonern a (M) krä
ver ca 600 man vardera.
Sökande till FN-tjänsten bör helst
ange vilken av följande bataljoner han
i första hand önskar tjänstgöra i, men
dessutom meddela en alternativ batal
jon .

•

For Ireden a lak 

ehöver
dig!

Stor-rekrytering förestår
BATALJON
53
SS
57
54
56

I UTBILDNINGSTID

C
C
C
M
MO

C'Reserval on lor

sök FN -tJllnat'

(beräkn)

Under april -74
Under oktober -74
-,,
Forsta hälften l unl -74
Slutet november borjan december -74
e~

ndringDr

I

TJÄNSTGöRING UTRIKES (beräkn)
april-oktober -74
oktober -74 - april -75
april -75 - oktober -75
Juni -74 - december -74
december -74 - juni -75

tJdsplDflCn I r balal/C:l SS M)

Utbildningstidens längd varierar för
olika kategorier.
Till ski llnad mot tidigare står förban
den (utom bataljon 57 C) inte i bered
skap i Sverige ett halvår efter utbild
ningen före utlandstjänstgöringen utan
avreser direkt efter denna till resp
verksamhetsområde. - Observeras bör
att förutsättningen för att bli antagen till
FN-tjänst är att fullständig grundutbild

ning f u/lgjo rts .
For personal ur FLYGVAPNET gäller
all I princip är alla vatkomna, Sär
skill vänder man sig dock till vakt
personal. bilförare. mekaniker. sam
bandsoch
expeditionspersonal,
växeltelefonister, signalister samt
AK- och kpistskyttar.
Ansökning sfo rrnulär finns på alla
krigsm aktens förband och skolor lik
som på all a arbetsförm edli nga r. An
ställnin gsv ill kor, förmåner etc framgår
aven särs kil d rekryteri ngsbroschyr,
för
" Svensk beredskap sstyrka
FN 
tjänst" samt av bros chyren "A ktu ellt
om FN-tj änst 1974" . Båda finns ti ll
gängliga på sam ma stä llen som an 
sökningsformu lären.
•

V . W.

~

I

