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FV:s haveristatlsUk -74
Belgiens flygvapen
Flygvapnets Krig skola
'MUS 65' och FV-mus6et
FV:s bomb- och skjutskola

D et är tradition

at! flygvapnet i sit! första rwm
mer av FLYGvapen NYTT på ledarplats. öppet redo
visar det gångna årets haveristatistik. Detta är unikt
mycket få utländska flygvapen, om ens något,
bekänner färg på detta sätt. - Nedan presenteras
statistik rörande totalhaverier och övriga driftstör
ningar. Kommentarer och slutsatser måste dock vid
denna tidiga tidpunkt bli ofullständiga. En ingående
analys av 1974 års haverier och driftstörningar pågår
för närvarande. Resultatet beräknas utsändas till
förbanden i början av juni på sedvanligt sätt.
Under 1974 omkom sex (6) förare, varav
två (2) på grund av felfunktioner i den
• automatiska utlösningen av fallskärmen .
Något samband mellan dessa båda fall,
som inträffade med ett fpl 32 och ett fpl 35, har inte
konstaterats.
Vid sju (7) haveritillfällen har nio (9) lyckade fall
skärmsutsprång utförts. I ett av dessa fall (fp I 37)
har föraren skjutits ut i samband med att flygplanet
vid haveriet brutits sönder i luften , d v s föraren har
inte själv initierat utskjutningen. I ett annat fall
(J 35 F) har utskjutningen sannolikt skett i högre
fart än vad räddningssystemet egentligen medger.
I ett tredje fall (J 35 F) har utskjutningen initierats
mycket nära prestandagränsen, på låg höjd och med
låg fart under plane. Av de sex återstående fall
skärmsutsprången har ett initierats vid kollision i
luften.
Det är allvarligt att felfunktioner i säkerhetsutrust
ningen har inträffat och att personal i samband
därmed har omkommit. Efter de särskilda kontroller
som gjorts och de modifieringar som genomförs,
bl a med anledning av dessa felfunktioner, anser
dock CFV att våra räddningssystem även fortsätt
ningsvis måste bedömas som tillförlitliga och prest
andamässigt godtagbara. Inom flygstaben och ma
terielverket fortgår studierna och arbetet med att
förbättra våra säkerhetssystem .

Flygvapnets
.haveri
statistik
1974

l

Antalet totalhavererade flygplan 1974 var
fjorton (14), varav tolv (12) stridsflygplan,
• ett (1) skolflygplan och ett (1) transport
flygplan. Totalsiffran 14 är den näst hög
sta under den senaste femårsperioden. Endast 1971
var antalet högre (16) . Förutom att förlusten av flyg
plan är allvarlig kan konstateras att haverifrekven
sen (d v s antalet totalhavererade flygplan per
100.000 flygtimmar) under 1974 åter har ökat - den
är nu den högsta sedan 1967. Av de tolv (12) total-

2

(Tillfälligt sämre flygsäkerhetsläge ?)

havererade stridsflygplanen är tre (3) AJ 37. Fpl
37 är fortfarande under viss utprovning och införan
de på förband, vilket erfarenhetsmässigt kan inne
bära en period av högre haverifrekvens. Med skol
flygplan och transportflygplan inträffar dessbättre
sällan totalhaverier. Tre (3) transportflygplan har
förlorats sedan 1956 och ett (1) skolflygplan sedan
1971.
Flertalet haverier ägde rum under andra halvåret
1974. Då förlorades tolv (12) flygplan och fyra (4)
förare (oktober blev den värst olycksdrabbade må
naden med sex (6) haverier). Det har hittills inte
framkommit något som kan förklara denna ansam
ling i tiden, och haveriorsakerna synes inte ha något
inbördes samband. Med hänsyn härtill bedömer
CFV detta som en mycket beklaglig tillfällighet
inte som början till en fortsatt ogynnsam trend.

3

Vid en granskning av de preliminära un
dersökningsresultat som hittills erhållits
från Försvarets haverikommission beträf

• fande 1974 års haverier kan konstateras
att åtta (8) flygplanförluster sannolikt kan tillskrivas
fel i förarfunktionen . I flera fall har brister i förarnas
instrumentövervakning sannolikt varit en bidragan
de orsak. Detta konstaterades även 1972 och 1973,
varför CFV låtit genomföra en översyn av bestäm
melser och anvisningar för instrumentflygning . Den
är nu i huvudsak klar. Kompletteringar och ändring
ar till gällande bestämmelser och anvisningar kom
mer att utfärdas inom en snar framtid.
Den kollision och de kollisionstillbud som inträf
fat 1974 föranleder CFV att upprepa tidigare påpe
kanden. Det finns sålunda anledning at! särskilt
uppmärksamma riskerna för kollision såväl vid plan-

~

~ läggning

och förberedelser av flygning som vid
genomförandet. Vikten av att varje flygning noggrant
penetreras och programmeras samt att svårighets
graden anpassas med hänsyn till förarens utbild
ningsståndpunkt och flygtrim måste likaså återigen
framhållas!
Under 1973 konstaterades att bristande respekt
för efterlevnaden av order och bestämmelser för
flygtjänsten sannolikt bidragit till vissa haverier.
Detta har dessbättre ej konstaterats vid granskning
en av 1974 års haverier .
• • Två (2) flygplan och mÖjligen ytterlig are ett
(1) har förlorats sannolikt på grund av fel i materieI
funktionen . Ett (1) flygplan har förlorats p g a fågel
kollision . Antalet driftstörningar med skada orsa
kade av fågelkollisioner har ökat sedan föreg åend e
år - siffran är nu den högsta under senaste fem 
årsperioden trots att åtgärder vidtagits i förebyg
gande syfte .

Fågelkollisioner är således fortfarande ett lika akut
problem . Arbetet med alt få fram underlag för någon
form av fågelprognosverksamhet har nu fortskridit
så långt att vissa försök bör kunna påbörjas under
andra halvåret 1975. Därmed skulle möjligheterna att
anpassa flygverksamheten efter fågelförekomsten
kunna förbättras Vissa åtgärder vid och på flyg
fälten för att minska fågelförekomsten har redan
rekommenderats av CFV. Vi bör kunna räkna med
alt dessa atgarder på sikt skall minska risken för
fågelkollisioner .
1974 blev inte et! gott flygsäkerhetsår.
Detta måste med beklagande konstateras,
även om den ökade haverifrekvensen un
der 1974 skulle visa sig vara tillfällig. Ut
över de aktiva insatser som redan gjorts krävs nu
ytterligare medverkan av alla och envar på marken

4.
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och i luften i strävan efter ökad flygsäkerhet.

Tabeller för 1974 sa m t n å gra jä m fö ra nde år:
TOTALA ANTALET DRIFTSTÖ RNINGAR MED SKADA
11970 1 1971 11972 11973 1 1974

TOTALHAVERIER 1974

Fpl
AJ 37

I

Tota~1

Fil

I Fpl
F :T

Ff

1 To t

1

AJ 37

F7

1

AJ 37

F7

1

Omkomna

I

Händ elsefor lo pp

Fn av
Efter insväng för landn ing har
fpl med hög sjunkhast ig het
och attil yd satt s ig 1.500 m
m i n us banan .
Fpl sönderbrut et ; i ·. ,lIen (hög
lustfaktor).
Moto rstopp.

1

3
1
1

1
1

J 35 F F1
J 35 F Fl
J 35 F F12'

1
1
1

1

J 35 F F12

2

Okontro llerat fl yg läge i moln .
Motors topp . miss lyckad
ut skjutn.
Koll iS ion med terräng en .
Motorf un ktionen störd .
hag
Oko ntrol lerat flyg läge fart.
KolliSi on i luften .

1

7
F6

1

A 32

F6

1

1

1

I
TP 79

F1 3M

I

1

140
6
5
12
8
3

156
8
4
1&
14
-

~

1955

1958

Antal omkomna
- ..- totalhavererade lIygplan
-,,- driftstörningar med skada

24

11
26
278

Som jämförelse

I

I Okontro ll erat

I

1

Fågelkollisioner
Fällbeskaffenhet
Splilter, rikoschett
Väder
FOO
Ovrlgt
Okänd orsak
Totalt:

I

.

I

6

-

I

. . I _.-

,

~

4

127
5
lO
4
2

136
6
6
14
9
2

1961 11964'

1967

5·

-

26
39
234

8
18
168

9
18
190

I

1970

1971

1972

1973

1974

29
8
1
4
1
3
6

26
12
3
7

33
6
2
8
3
6
1

28
5
3
10



40
2
2
8
3
4
1

48 1

60

52 1

5
4

I

57

59

2

I

RÄDD NINGSU PPDR AG UTFÖRDA AV FV:s HKP

Gir av banan v id land ning i
krafti g sidvind. Vid p åd rag
ko lliderad e fpl med skog.
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3
3
10
7

f/ ygl äg e.

AR

1
To talt :

27
187

ÖVRIGA ORSAKER

Sannolikt störd mo to rfunkti on
pga rikosche tt.
Fåge /ko llision, miss lyck ad
u :skjutn .

2
SK 601 F5

driftstörningar mej skada
omkomna
d riftstörningar med omkomna
t otalhavererade lIygpfan
tyckade falfskärmsho pp
misslyckade fallskä rmsh opp

*1964 st ar tade FV:s nya f lygsäkerhe t organlsa ti on sitt arbete.
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Budgetproposition -75:

Allvarlig försvagning
av försvarseffekten!
Vår krigsavhållande förmåga
nedgår ytterligare!

års
budgetproposition
behandlar bl a det näst
sista budgetåret enligt 1972 års för
svarsbeslut. Detta beslut anvisade för
femårsperioden en horisontell plane
ringsnivå, innebärande bl a att någon
kompensation för teknisk fördyring inte
får förekomma. Följderna av penning
värdeförsämringen regleras däremot
genom det s k nettoprisindex, som f n
ger ett ganska gott utfall. Nettoprisin
dex erbjuder dock alltjämt inte till
fredsställande underlag för program
planering . En översyn av systemet på
går inom försvars- och finansdeparte
menten. Även försvarsutredningen har
fått i uppdrag att granska detta.
Utgiftsramen för det militära försva
ret uppgår till 8.154 milj kr. En beräk
nad kompensation för pris- och löne
ökningar enl nettoprisindex höjer be
loppet till ca 9.500 milj kr .
Departementschefen väntar sig att av
spänningspolitiken fortsätter under de
kommande åren, även om perioder av
spänning och avspänning kan tänkas
växla. Supermakterna torde söka hind
ra att svårbemästrade konflikter utan
för Europa sprids till denna del av
världen, vilken syns ha så stor strate
gisk och ekonomisk betydelse att "de
stora " har allt intresse att hindra kon
flikter här. - Enligt departementsche
fen bör vi därför inte genom ensidiga
åtgärder föränd ra den militära balans
som råder i Norden .
Överbefälhavaren å sin sida anser
att nu gällande planeringsförutsätt
ningar leder till allvarlig, successiv
försvagning av vår försvarseffe kt. Re
duceringarna blir omfattande mot se
nare delen av 70-talet. Samtidigt kom
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mer alltjämt stora militära resurser att
finnas i vår omvärld, varför vår krigs
avhållande förmåga nedgår.
Departementschefen deklarerar en
avsevärd tro på avspänningspolitiken
och delar således inte OB :s allvarliga
syn, som i huvudsak är grundad på be
dömning av de framtida styrkeförhål
landena. Nuvarande inriktning på vårt
försvar anser således vår försvarsmi
nister väl anpassad till säkerhetspoliti
ken, varför någon änd ring av resurs
tilldelningen f n inte syns motiverad.
Några resurser för ev lönestegringar
har ej planerats in. De ökade bränsle
och d rivmedelskostnaderna måste tas
ut inom budgetramen. Detta tillsam
mans med radikalt ökade värnplikts
förmåner kräver avsevärd om planering
av redan mycket hårt pressade pro
gram. Kraven att rationalisera och att
hindra ambitionsökningar accentueras.
Departementschefen önskar undvika
beslut som innebär långsiktiga ekono
miska bindningar. Vidare fäster han
stor vikt vid förbättrad arbetsmiljö och
förbättrade arbetsvillkor. Ett led i detta
är anbefalld översyn av 'Tjänsteregle
mentet för försvarsmakten'.
Beträffande CFV:s programplan kan
nämnas :
• Organisationen av luftförsvarsrobo
tarna ses över främst vad gäller ma
terielinnehållet.
Ny radarmateriel
ans·kaffas.
• Planeringen för jaktförbanden inrik
tas mot åtta (8) divisioner JA 37 (I)
(CFV har mot bakgrund av bl a 1967
års luftförsvarsutredning pläderat
för minst tio (10) jaktdivisioner.)
Detta kräver avveckling under perio
den 75/ 80 av sju divisioner J 35.

•

•

RB 68-förbanden avvecklas i enlig
het med tidigare beslut.
ombeväp
Attackflygdivisionernas
ning slutförs . Medel för studier och
utveckling av ett nytt attacksystem
efter AJ 37 har planerats in. (30
milj 75/76).
Handlingsfriheten bör bibehållas i
fråga om såväl utveckling som pro
duktion av militära flygplan inom
landet intill 1977.

Inom flygspaningsförbanden sker
ombeväpning till S 37. Flygplan S 32
Lansen och S 35 Draken avvecklas
i huvudsak i takt med att S 37 till
förs .
• Försvarets tunga helikoptrar sam
manförs i en organisation under
chefen för marinen.
Antalet transportflygplan minskar,
vilket medför att civila transport
flygplan måste tas i anspråk i krig i
större omfattning .
Departementschefen anför vidare:
Kostnaderna för den tekniskt mest
avancerade materielen har stigit myc
ket kraftigt. För att upprätthålla ett
rimligt antal förband måste vi därför
avstå från att i varje situation utnyttja
alla de möjligheter den moderna tekno
login erbjuder. (Enligt CFV:s uppfatt
ning är detta en verklig kärnfråga in
för framtiden. Flygvapnet måste hålla
kvaliten i högsätet utan att för den
skull hemfalla åt "bländande teknik".)
Materielanskaffningen har för flyg
vapnets del fått 1.088 milj kr, en minsk
ningmed ca 62 milj kr i förhållande
till CFV:s framställning. - För forsk
ning och utveckling föreslås 450 milj
kr, huvuddelen avsedd för fortsatt typ
utveckling av JA 37 Viggen.

•

e
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FlID
Force
Aerienne
Beige
HUj oUFd' h Uinet

**

Belgien ingår, liksom
Förbundsrepubliken Tysk
land, Nederländerna och
Storbritannien, i NATO:s
2.A TAF (Second
Allied
Tactical Air Force). 2.AT AF
är en komponent i AFCENT
(Allied Forces Central Eu
rope), vilket i sin tur är
underordnat SHAPE (Sup
reme Headquarters Allied
Powers Europe) med hög
kvarter förlagt till Casteau
i Belgien. Belgien är som
NA TO-medlem också an
sluten till NADGE (NA TO
Air Defense Ground Envi
ronment), vilket i princip
motsvarar
det
svenska
STRIL-60-systemet. I Bel
gien opererar det belgiska
flygvapnet
FAB
(Force
Aerienne Beige) samt två
radarstationer ingående i
radarkedjan NADGE.

**

belgiska försvaret har, inte

som de flesta andra länder i
Europa, råkat ut för några
direkta nedskärningar
om
man enbart ser till försvars
anslagens storlek. Anslaget för 1972
var ca 35 miljarder belgiska franc (en
belgisk franc = 0,11 Skr). Siffrorna för
1973 visade en ökning med ca 6 mil
jarder eller totalt 41 miljarder belgiska
franc , vilket var 2 proc av bruttonatio
nalprodukten . Budgeten för 1974 upp
går till ca 46 miljarder, en ökning från
1973 med 5 miljarder belgiska franc .
Trots att försvarsanslagen inte mins
kas planeras vissa rationaliseringar
inom det belgiska försvaret, vilka kom
mer att leda till personalminskningar
o ch omorganisationer. Dessa åtgärder
kommer dock troligtvis i mycket liten
utsträckning att beröra det belgiska
flygvapnet - de flesta åtgärderna be
rör armen . I Belgien har dessutom dis
kussioner och debatter förts angående
planer på långtgående integration av
staber, vilket skulle kunna komma att
leda till personal besparingar inom alla
försvarsgrenar på mellan 10 proc och
15 proc . Något beslut i den riktningen
är emellertid inte att vänta inom en
snar framtid.

belgiska
flygvapnet (FAB) har sina anor tillbaka
i tiden till år 1910, då Army Balloon
Company bildades. Man opererade då
med ett litet antal luftballonger. Ar 1925
fick det namnet I'Aeronautique Militaire
och ingick som del i den belgiska ar

men , Force Terrestre Beige. Under
andra världskriget, närmare bestämt år
1940, flydde några belgiska piloter över
till Storbritannien. Dessa flygförare in
gick sedermera i två jaktdivisioner med
belgisk personal, vilka opererade inom
Royal Air Force under resten av and ra
världskriget. Dessa piloter utgjorde se
dan stommen när det belgiska flygvap
net (Force Aer ienne Beige, FAB) grun
dades år 1946. Det belgisk a flygvapnet
blev då en fristående försvarsgren. Ar
1949 var Belgien tillsammans med elva
andra nationer med om att bilda NATO,
North Atlantic Treaty Organization.
FAB har idag sin stab förlagd till
Belgiens huvudstad. Bryssel. Flygstaben

Vad innebär den franska

erhaller sina uppgifter och order fran
AFCENT via 2. ATAF:s högkvarter, som
är förlagt till Rheindalen i Förbunds
republiken Tyskland. Det belgiska flyg
vapnets operativa del har till sitt för
fogande omkring 145 stridsflygplan och
består av fem attackdivisioner, två jakt
divisioner, en spaningsdivision, två
transportdivisioner, en helikopterdivi
sion samt ett övningsförband och två
Iuftvärns ro botbatalj o n er .

Attackförbanden
är fredsbaserade i Kleine-Brogel , där
det finns ett 40-tal F-104 G 'Starfighter'

s k europeiska tanken?

uppdelade på två divisioner. Två at
tackdivisioner är också baserade i Fle
rennes, vilka är utrustade med Mirage
5B . Samma flygplantyp finns också ba
serad på attackdivisionen Bierset. På
denna bas är även spaningsdivisionen
fredsbaserad, vilken utrustats med Mi
rage 5B . I varje Mirage S-division ingår
18 flygplan.
De två jaktdivisionerna är förlagda
till Beauvechain och utrustade med F
104 G 'Starfighter' . I varje division ingår
även här 18 flygplan. Transportdivisio
nerna består av tolv C-130H 'Hercules',
två C-47 'Dakota', tolv Percival 'Pem
broke', fyra DC-6 och två Falcon Jet. 
Huvuddelen av transportstyrkan är ba
serad i Melsbroek. Övningsförbanden
består av 40 Fouga Magister, 35 SF.260
M Marchetti och 20 T-33 'Shooting
Star'. Större delen av dessa flygplan
är baserade i Brustem . - Helikopterdi
visionen till sist är förlagd till Koksijde
och består av sex S-58 'Choctaw' och
fem HSS-1.
Dessutom ingår i flygvapnet två luft
värnsrobotbataljoner - varje bataljon
bestående av fyra kompanier - utrus
tade med luftvärnsroboten Nike-Hercu
les . Dessa två bataljoner är grupperade
i Goch resp Zulpich i Förbundsrepubli
ken Tyskland. I varje bataljon ingår 36
robotar. Grannlandet i norr, Nederlän
derna, har på liknande sätt si na luft
värnsrobotar grupperade i Förbundsre
publiken Tyskland.

F

örsvaret i Bel
gien består av fyra försvarsgrenar -

Belgiska
flygvapnet
av idag

arme , flygvapen, marin och gendarmeri
i storleksordning. Sammanlagt utgör de
en stående styrka på ca 100.000 man ,
vilket är något mer än 1 proc av Bel
giens befolkning - dvs i det senare av
seendet jämförbart med Sverige. Per
sonalen i det belgiska försvaret består
dels av fast personal dels av värnplik
tiga. Uppgiften för detta försvar är att
tillsammans med Förbundsrepubliken
Tyskland , Nederländerna och Storbri
tannien försvara norra Centraleuropa.
Huvuduppgiften för det belgiska flyg
vapnet ,som fredsmässigt består av ca
15.000 fast anställda, 5.300 värnpliktiga
och 280 civilanställda, är att Inom

NATO:
•

deltaga i flyganfall för att på marken
förstöra fiendens flygstridskrafter
och baser;
• deltaga i luftförsvar av norra Central
europa;
• deltaga i direktunderstöd at mark
stridskrafterna genom eldunderstöd,
spaning och transporter.
För territorialförsvaret:
• medverka med taktiska flyg- och un
derhållstransporter för de olika för
svarsgrenarna ;
..

~

•
•

medverka (tillsammans med civilfly
get) i spanings- och räddningstjänst;
understödja (främst med helikoptrar)
gendarmeriets vägövervakning och
ordningshåll ning.

Belgien som
NATO-medlem förväntas det att man
håller en hög beredskap på sina styr
kor. Detta kan endast ske om man har
en relativt modern utrustning till sitt
förfogande. Force Aerienne Beige be
finner sig dock i den situationen att
viss materiel börjar bli föråldrad. Detta
gäller främst jakt/attackflyg planen F-104
G 'Starfighter'. I liknande situation be
finner sig som bekant även andra
NATO-länder - Danmark, Norge och
Nederländerna, vilka också är ägare till
de nu i massmedier så omtalade F-104 :
orna. Man håller som bäst på att för
söka finna en gemensam ersättare till
dessa flygplan.
Denna affär, som så ofta kallats " år
hundradets", har i princip tre konkur
renter. Dessa är de icke helt obekanta
Saab 37 E Viggen (Eurofighter). Das
sault Mirage F1 / M53 och Northrop
P-530 Cobra. (Den senare som i en lät
tare version, YF-17, nu äntligen flugit!)
De olika konku rrentländernas flygindu
strier och regeringar har erbjudit kö
parländerna samproduktion i olika grad
samt diverse olika industrietableringar
etc för att just deras flygplan ska bli
föremål för " århundradets affär". Något
definitivt beslut i denna fråga är troli
gen inte att vänta förrän en bit in på
1975. (Troligen väntar man på utgången
av USAF:s val av lättviktsflygplan 
utvärderingskampen mellan General Dy
namics YF -16 och Northrops YF-17.)
Man kan dessutom möjligen dra vissa
andra jämförelser med denna affär och
t ex Belgiens val av nytt skolflygplan.
Belgien hade i slutet av 1973 i fyra års
tid studerat tio olika skolflygplan och

till slut kommit fram till två slutkonkur
renter, det svenska SAAB 105 G och
det fransk/ tyska Alpha Jet. SAAB 105
hade då funnits i tjänst i ett antal år
dels som svenska flygvapnets SK 60,
dels som SAAB 105Ö i det österrikiska
flygvapnet. - En belgisk militärdelega
tion kom till Sverige för närstudier. Men

....
foto: 1_ johansson
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då passade en FAB-överste också på
att av misstag pröva räddningssystemet
genom att råka skjuta ut sig under en
demonstrationsflygning över Småland.
- Alpha Jets prototyp hade då inte
ens provflug its.
• • SAAB-Scania hade haft diskus

1974 1! Alpha Jet provflögs tör första
gången i slutet av oktober 1973. (Ett
rent politiskt/EG-beslut alltså! Schwei
zarna vet idag vad det kostar att char
mas av fransk gloire, , .)
Vad fick man då - istället för licens
tillverkn ing av SAAB 10S? Jo, ett flyg
plan som innebär det dyraste alterna
tivet och som inte kommer att kunna
levereras förrän någon gång efter 1976,
Den belgiska flygindustrin erbjöds till
verkning av vissa delar för tyska Dor
nier och franska Dassault vid belgiska
företag i Gosselies och Haren. Denna
de lproduktion avses dock gälla samt
liga de 433 hittills beställda Alpha Jet.
Kostnaderna för 33 Atpha Jet kommer
atl bli ca 85 milj Skr, medan priset för
c;ilmma anlal SAAB 105 enl beräkning
arna skulle ha biivii ca 50 milj Skr. En
nijtt skillnad pa 35 miljoner, alltså!1I
SAAB försökte i slut rundan stärka
sina positioner genom att lova att sätta
upp en bilfa brik i Belgien. Men i den
belgiska militärtidskriften " F M" kom
menterades valet av Alpha Jet i en ar
tikel avslutningsvis med följande citat:
"Genom valet av Alpha Jet har rege
ringen_ givit prov på realism inte bara
genom att säkra sysselsättningen åt
inhemsk industri utan också genom att
ge uttryck för sin samhörighet med den
europeiska tank en" . - Amen.

Belgiens

sioner med den belgiska flygindustrins
bolag, Fairey , om licenst ill ve rkning av
SAAB 105, vi lken skulle til lverkas under
beteckningen "Fa i rey Flash " med en
tillämnad marknad på ett 20-tal länder.
Behovet för det belgiska flygvapnet var
33 flygplan, vilka skull e ersätta Fouga
Mag ister och T-33 Shooting Star .

D

en 13 septem
ber 1973 offentl igg jo rde så den bel
giska regeringen sitt beslut att välja . . .
Alpha Jet som ersättare. Det belgiska
flygvap net haGe då räknat med att en
ersättning skulle kunna ske under

na utnyttjas som sådana.
En jämförelse av prestanda mellan .
SAAB 105 och Alpha Jet visar att skill
naderna mellan de två flygplanen inte
är stora. Där emot har SAAB 105 varit i
tjänst i åtta år. Som jämförelse har
även siffrorna för SK 60 medtagits.

inneburit att man fått tolv C-130 H 'Her
cules ' levererade, vilka ersatt transport
flygplan av typ C-119 ' Flying Boxcar'
och i viss mån Hunting Percival 'Pem
broke'.

D

et belgiska flyg
vapnet har emellertid inte enbart för
åldrad materiel (som F-104, T-33 och
Fouga Magister) till sitt förfogande. Un
der början av 1973 slutfördes leveran
serna av de 106 beställda Mirage 5,
vilka successivt under början av 1970
talet ersatt de utslitna F-B4 F 'Thunder
streak' och RF-B4 F 'Thunderflash' i de
ras roll som attack- resp spaningsflyg
plan. Motorerna (typ Atar) till de bel
giska Mirage 5 licenstillverkades av
Fabrique Nationale, som ligger i Herstal
i Belgien. Mirage 5 motsvarar helt den
roll för vilket det är ämnat, taktisk spa
ning , attack samt markunderstödsupp
gifter ... och kommer så att göra un
der resterande delen av 70-talet och en
bit in på BO-talet.
På transportsidan har nyutrustningen

D

en fråga som
det belgiska flygvapnet självfallet nu
har givit högsta prioritet är F-104-ersät
taren. När man tillsammans med Dan
mark , Norge och Nederländerna kom
mit till ett beslut i den frågan är dock
nyanskaffningsproblemen inte slut för
Belgiens del. Den belgiska regeringen
har nämligen tagit ett beslut att inte
fortsätta att underhålla FAB:s tvåmoto
riga transportflygplan av typ Pembroke,
när dessa inom de närmaste åren bör
jar bli utgångna . För att behålla dessa
i tjänst fordras det att flygplanen skulle

~

F-G 'Hunter' var 50
talets I/a-lpl. Fanns
bl a
(som
uppvls
nlngsgrp t v) på 7:e
I-flj I Chlevres . Er
sattes av 100 licens
byggda F-l04G ' Star
fIghter'. - T h: Avla
BH-21
tjänstgjorda
(45 ex) I belgiska
mIlItärflygel. 44 ex
lIcensbyggdes 1927
28
av
SABCA
+
SEGA.
~

behöva genomgå vissa förstärknings
modifieringar. Istället kommer det bel
giska flygvapnet att besluta om ett två- .
motorigt
tu rbo-prop-transportflygplan ,
vilket skulle komma in i organisationen
under år 1976.

• • Sammanfattningsvis kan sägas
att under senare delen av 70-talet!
början av BO-talet kommer det belgiska
flygvapnet att vara utrustat med rela
tivt modern materiel. Ett modernt jakt!
attackflygplan (gärna VIGGEN .. voila!).
ett lika modernt skolflygplan (Alpha
Jet). ett inte alltför ålderstiget attack
och spaningsflygplan (Mirage 5) samt
en transportstyrka bestående av bl a
tolv C-130 'Hercules' och ett 10-tal mo
derna tvåmotoriga transportflygplan . •

Ulf Hu go

Royaume de Belglque/Konlnkrljk Belgli!. Blev sjä lv
ständigt 1830. Är medl em i NATO + EG. Yta:
30.513 km' (j fr Småland) . Folk mängd: 9,8 milj. Me
delinkomst : Ca 9.100 kr/år. 2 folkgrupper: 5,4 milj
fl am ländare (språk flam ländska) i norr, 3,1 mi lj
valloner (franska) i söder. Därtill kommer en
mindre grp tysktalande. - Städer: Bryssel (h-stad:
ca 1 milj inv) , Antwe'pen (0,60), Liege (0,45), Char
leroi (0,35), Gent (0,30), Namur (0,25) . - Politiska
partier : I parlamentet finns 6 partier . Störst är det
kristligt-sociala parti et (67), därefter soc ial istpar
tiet (61), sedan frihet-framstegspart iet (34). Minst är
kommunistpartiet (5). Massmedier: Nyhetsbyrå :
Agence Belga . Radio-TV (RTB / BRT) är ett statligt
monopoL Av 28 dagstidningar på fran ska och 18
på flamländska .+ 1 på tyska (tot över 3 milj ex )
är Le Soi r (oavh) störst , ca 275.000 ex.
Försvar : Militärtjänst 12 mån . Total sty rk a 89.700.
Försvars utgift er 1974: Ca 4,2 miljarder kr. - Flyg
va pnet: 20 .100 man. 185 fpl.
2 jaklfattack-div, F-l04G
3 jakt/attack-div, Mirage 5 BA
2 allvädersjakt-div, F-l04G
1 spaningsdiv, Mirage 5 BR
(en div
18-21 fp I)
2 tp-div (12 C-130, 12 Pembroke, 4 DC-6A/ C,
2 DC-3/3 HS-748, 2 Fal con 20 N IP/)
1 span -/räddn-div (5 hkp HSS-l , 6 hkp S-S8/
5 hkp Sea King)
8 SAM/ rb-d iv, 16 Nike-Hercules.
Dessutom finns inom armen 75 hkp Alouette 2
+ 11 00-27 . Inom marinen fi nns 2 hkp HSS-l +
3 Alouette 3.

=

l Fal reys fp I-fabriker I Gosselles byggs nu Britten -Norman BN-2 'Islander' + 'TrII ander' .
Del blir anri ka Falrey + SABCA (so m lIcens byggde F-l04G) som bl a också f6r byg ga nord 
NATO :s nya j-fpl - 80-lalets s k euroflghter. Medan Falrey ti ll 100 proc är ett brlttlskl
dotterbolag, är FN (Fabrlque NatIonale He rslal) helt belg iskt. På elektron iksidan d ominerar
utlänningarna Ph il ips, BellllTT + ACEC/Wesll ng house. Med slallig a subven ti oner utvecklar
och producerar SABCA + Falrey 1111sammans (bl a) VFW 614. SABCA medverkar !lven I dal
fran ska (och föga framgångsrika) 'Mercure-pro jektel'. SABCA sysselsätter 1.800 personer I
fabrikerna I Hare n + Gosselles . Akt iekapital et innehas ti ll 50 proc av Dass ault och 11 11
45 ·proc av Fokke r-VFW.

J 3 7 Eurofighter
A vion
Combat
de Futur
p o ur
rEurope

.

?

Norges, Danmarks. Neder ländernas + Belgiens flygvapen lir pi väg, all köpa ersiIIIare för lina
totalt ca 350 F-l04G 'Starfighter' - 80- och 9O-talen krävar ett modernare j-fpl för NATO. Ännu
medio februari hade Ingel deflnlllvl IIlIkDnnagl vlls. Blir del EN gemensam fpl-typ för de
fyra samverkande flinderna (som tidigare)? Eller orsakade USAF:s beslut all välja General
Dynamlcs YF-16 (som dock bara Dr I första prototypstadlet - saknar nu bl a all viktskrivande
elektronik - och Ir ba ra enmoto rig) I stället för Nonhrops 2-molorlga YF-17 (vars tyngre tvil 
ling ' Cobra' NATO-länderna troligen helst skulle villa köpa) splittring 5 mi" före avgörandet?
Franska statsmän med 'gloire' I stämman bjöd över med SIN europeiska gemenskapstanke
och andra ekonomiska överbudskrumbukter. I Sve rig e kritiserade massmedia + 'valda ombud'
den svenska regeri ngens dekl arallon alt Inget neutralIteIsh i nder finns fö, leverans av expon
Viggen även I ofredstider. J 37 E skall Ju byggas av köparUlnderna sjlil valpe licens. - Nedan:
Franska Mirage F.1E1M53 - exportversionen av den redan I l ' Armeo de I'Alr ( = F.1C med
den svagare motorn SNECMA Ata r 9K·50) vid 3O:e 'elcadre' Invid Rhelms opererande F.l 
lungfruflög 1 11m 22/12; Mach 1.32, 11.600 m. F.1E:s motor, SNECMA M53, utvecklar med
ebk 8.500 kp (jfr m Alar SK-50 : 7.500 kp) . M53 ir konara + lältare än Atar. Skall senare liven
p laceras I Ml rag e:s nya 2-motorlga AC F/Avlon de Combat Fulure (= G.BA). - T v: AJ 37 Viggen
(= 'Team Viggen') brassar pli mol skyn; Slanar efter 500 m, når ljud fan på lågan efter mindre
än 100 sOk, når 10.000 m pe mindre iin 100 l ek l . . . Men ner Hon världsmarknaden? Om n6g",
månader lir dock alla fem JA-prototyperna uppe 6 lIygtelta8. Serieieverans 1111 FV medio -78.
En expon order nu ti ll elt eller liera NATO-länder ökar chanserna senare för ytterligare expon.
T ex Au stralien och Canada. - Belr Marcel Dassault:s F.1C har fpl redan rönl en Inle oväsent
lig exponframgång. BI a har Kuwalt (med oljeleveransar som utbyte?) beställt 30 F.l :or, Syd
Afrika 48, Grekland 50, Spanien 15 (med 18 l option). L' Armh de l ' Air Fran\false fAr 105 (3O:e
Esc/ Relms, 5:e Esc/Orange + 12:e Esc/Cambrai) och troligen ytterligare 55, varav 30 lar bil
F.1E för att stöd ja expon fÖrutsllltnlngarna.

vör(l)d all minnas

nder åren 1944-47 fanns
på F20 såväl en yngre som
en äldre kurs vardera på
ca 6 mån. 1948 lades
utbildningen om . Efter grundläg-

U

gande flygutbildning vid F5 Ljung
byhed och ett års flygslagsutbild
ning vid flottilj följde ett års sam
manhängande kadettsko la vid F20.
1968 skedde en genomgripande

förändring . Utbildningstiden för
längdes från 12 till 18 månader.
Systemet med yngre och äldre
kurs, som slopades 1948, återinför
des. Typinflygning på krigsflygplan
genomfördes på flottilj mellan yng
re och äldre kurs. - Utbildningen
i dag bedrivs fortfarande efter detta
mönster.
Två andra årtal i F20 :s historia
som inte bör förbigås är 1966, då
namnet "Flyg kadettskolan" ändra
des till "Flygvapnets Krigsskola" 
samt 1969, då skolan fick sitt val
språk "Scientire Fundamento" eller
på svenska : "Med kunskap som
grund " .

S

om förr  fast
De lokaler som F20 ut
nyttjar de välkända vitmålade
byggnaderna - är desamma som
tidigare men inredningen har mo
derniserats, framförallt i elevmäss
och elevrum. Numera mäter t ex
elevens säng 2 m mot tidigare inte
mycket mer än 1,8 m!
Mat, kläder och de flesta andra
servicetjänster svarar intilliggande
broderförbandet F16 för; samma
bättre. -

gäller de flygplan (ur 5. komp) som
F20 disponerar. Det bör här även
poängteras att samarbetet med F16
är det bästa och att det är klart
inspirerande att vara samgruppe
rad med en modern och levande
jaktflottilj.

I{

ursverksam

het. I dag pågår vid F20 i första

hand utbildning till regementsoffi
cer i flyg- och marktjänst. Dess
utom anordnas reservofficerskur
ser och begränsade officerskurser
med kortare varaktighet. De senare
ku rserna genomförs under som
marmånaderna då det är ett uppe
håll mellan regementsofficerskur
serna .
Ca 45 regementsofficerare ut
examineras/år, varav 35 är flygan
de och 10 i marktjänst. På de övri
. ga kurserna finns det totalt 40-50
elever. - Det totala elevantalet på
F20 varierar således under året.
Flest elever (närmare ett hundra)
är det under vinterhalvåret, då så
väl äldre som yngre kurser ligger
inne.

I morgon kan vi förutse en ut
bildning av färre regementSOffice
rare (minskad fredsorganisation) .
En ständig anpassning sker natur
ligtvis även till förändringar i FV:s

•

utbildningsverksamhet. Så kommer
t ex från våren 1976 yngre kursen
att förkortas 1112 månad och äld re
kursen på motsvarande sätt för
längas med samma tidrymd.



Förr måste eleven ligga I sin F20-säng om nallen,
var han nu logerar ger skolan kallen . ..
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Dagens regementsofficersutbildning tar sikte på att för
bereda eleverna så att de kan motsvara de högt ställda krav
och förväntningar som ställs på en yrkesofticer. Man har på
senare tid formulerat dessa krav kring tre viktiga funktioner
som officeren skall fylla. Dessa är: vara chef, utbildare och

***

fackman.

Att utbilda sig
till
regementsofficer
en
grundläggande
utbild
ningen är avpassad mht per
spektivet i kommande tjäns
teuppgifter. Den täcker ut
bildningskraven för de när
maste åren fram till militärhögskolans
allmänna kurs. Härtill kommer förstås
fackutbildningen vid förband samt det
kunskaps- och färdighetstillskott som
varje regementsofficer får vid spe
cialkurser och under praktisk tjänst i
befattning.

D

C

helen. - Av de
tre nämnda funktionerna eller rollerna
som en regementsofficer skall kunna
fylla torde chefskapet vara den cen
trala. Urvalssystemet vid anställningen
säkerställer att eleverna har tillräckliga

befälsanslag. Utbildningen vid rege
mentsofficerskursen är inriktad mot den
påverkbara delen - ledarskapet - och
tar främst sikte på att utveckla elever
nas befälsförmåga och att göra dem
förtrogna med metoder för personaI
ledning och personalbehandling . Sam
tidigt med anpassningen till en modern
chefsutbildning för fredsförhållanden
måste utbildningen inrymma utveckling
av förmåga att utöva chefskap under
svåra situationer.
De teoretiska grunderna för att ut
öva ledarskap får eleverna i ämnet
chefskap. Undervisningen genomförs
i huvudsak med s k gruppdynamiska
metoder under några koncentrerade
perioder. Som ett komplement till den
grundläggande psykologi som ges un
der dessa gruppövningar får eleverna
undervisning i socialpsykologi och so
ciologi i en särskild studiekurs med
lärare från universitetet.
Ledarskap ställer stora krav på kom
munikativa färdigheter hos en chef.
Främst gäller kraven förmåga hos en
chef att uttrycka sig i tal och skrift.
Dessa färdigheter övas i ämnet stabs
tjänst.
grundutbildningen
Den
teoretiska
följs upp i de s k övningsämnena (flyg-,
stril- och markstridstjänst) . Utan prak
tisk tillämpning är teorin helt otillräck
lig . Under skolförhållanden är dock
tillämpningstillfäliena begränsade både
till antal och till " verklighet". Övnings
ämnena ger möjlighet till utveckling av
grundläggande teori för den tjänste
grensspecifika befälsutövningen samt
till praktisk övning under handledning.

Utbildaren.

Del var en kadett från Slorvrela
som ej kadell men elev ville hela
Bar förr vinklade slreck
Bär nu krona så käck
All kadett och elev han är alla vela
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Liksom chefsfunktionen är funktionen
som utbildare av central betydelse.
Uppgifterna på denna nivå kan variera
från enklare instruktörsuppgifter till
uppgifter som rör planering, genom
förande och utvärdering av kurser.

Sambandet mellan chefs- och utbild
ningsfunktionerna är mycket stort. I
princip förändras de inte till sin inne
börd av utvecklingen. Förändringar rör
snarare formerna för hur de skall upp
fyllas.
Grundläggande undervisning ges i
universitetsäm net 'undervisningstekno
logi', som är ett yrkesanpassat ämne.
Undervisningen är i stort sett fri från
tradit ionell
katederundervisning
och
genomförs som gruppövningar kring
tillämpade uppgifter. Universitetskur
sens 20 poäng är uppdelade i en obli
gatorisk kurs om ca 10 poäng som lä
ses av alla elever på ordinarie sche
matid . Resterande ca 10 poäng kan in
tresserade elever läsa som en över
kurs på sin fritid.
Praktisk övning som instruktör får
eleven i ämnena flyg-, stril- och mark
stridstjänst. I det senare ämnet ges
grunden för planering och genomfö
rande av utbildning av värnpliktiga un
der grundutbildning . Genom ett utmärkt
samarbete med F16 har stora delar av
instruktörsutbildningen kunnat genom
föras med hjälp av värnpliktig trupp i
stället för den vanliga metoden med
elever som övningstrupp. Efter ge
nomgången instruktörsutbildning följs
den upp med tre veckors praktisk in
struktörstjänst på flottilj .

FaCkmannen.
Funktionen att vara fackman är inte
lika generell som funktionerna att vara
chef och utbildare. Att vara fackman
innebär att man har kunskaper och fär
digheter mht var man arbetar i syste
met, t ex flyg-, bas- eller strilförband.
För att kunna utöva ett framgångsrikt
chefskap och för att åstadkomma
effektiv utbildning fordras fackkunska
per av hög kvalite .
Man inser lätt att den egentliga fack
utbildningen måste ligga utanför F20.
Eftersom man numera ställer allt större
krav på att fackmannen har insikter i
angränsande eller sidoordnade vapen
system, förekommer vid F20 undervis
ning inom områden som egentligen är
fackutbildning, t ex taktik, vapenteknik .
Denna s k fackutbildning är enbart av
sedd att bredda kunskapsgrunden och
är inte specialistbetonad eller " appa
ratbunden".
För att i dag kunna fungera inom ett
förhållandevis komplicerat administra
tivt system fordras goda kunskaper om
administrativa rutiner, såväl för chefs
rollen som för den enskilde. I rege
mentsofficerskursens ämnesflora har
därför samlats de ämnen under huvud
ämnesrubriken "Administration " som
ger erforderliga insikter i detta av
seende.

•

20
erioden augusti-februari ar
ganska fylld med teoreliska
studier. Under denna lid laggs
t ex g ru nden för ledarskap ge
nom stud ier .i ämnena chef
skap, stabstj änst och und ervis nings tek
no logi. Me n man läser även andra äm 
nen såsom ta ktik, teknik och admini 
stration. Det är dock inte enbart teori
som e leverna få r sig till livs . Man var
var med yrkestjänst, dvs flyg tjä nst för
fl ygande elever samt strid slednings
och lu ft bevaknin gstjänst för markelever.
På programmet står naturlig tvis även
fysisk träning, minst 4 ii m/ vecka. Det är
en
omväxland e
idrot tsaktivitet
där
ty ngd punkten ligger på kondi tionsgre
na r.

P

FjällmarSChen ,
som går av stapeln den andra veckan
efter inryckningen, är från många syn 
pu nkter en mycket givande övning 
en bra " öppning " på kursen . Då van d
rar lärare och elever omkring i fjäll 
terräng un der några dagar. Man upp
träder i grupp er om 4-5 man och bo r
i tält. Må let är att lära re oc h eleve r
ska ll få ti llfälle lära känna varandra.
Dessutom blir det övning i ledarskap
och med nöd vändighet fysisk träning.
Under tiden mars-j uni fortsätter teo
riundervisningen . Fler ämnen tillkom
mer men stu d ierna avbryts av fl er till
lämpningsövningar och me r praktisk
tjänst. - En veckas vi nterövn ing i fjäl
len genom förs i mars. Syftet är bl a att
ge grunder i fjällkunskap, träna över
levnad i öd emark sam t praktise ra skid 
åkning bå de utf ör och i längdspåret.
Ledarskap finns också med i bi lden . ..

i::r i::r

Starten fö r regementsofficerskursen sker i mltten av
augusti , då de flygande eleverna börjar. Deras kolleger från
strilsidan , stridsledare och luftbevakare, anländer något se
nare (november) efter ett praktiskt ske de i sina kommande
krigsbefattn i nga r.

Reg ementso ffic ersk urs :

Från start . • •
mili tära och civi la objekt som ha r an
knyt ni ng til l utbi ldningen. En allt id
lika uppskattad som givande resa .
Mellan yngre och äldre kurse n (RK 1
resp RK 2), dvs frå n juni t o m decem
ber, sker sä o lika former av yrkes
tjä nst. Eleverna är då utspridda pä oli
ka förband för att sedan efter nyår
börja .
äldre kursen. Teoriu ndervis
ni ngen fortsätter, men framförallt före
kommer här under denna sista period
fler ti ll ämpningsövn in gar.
Operation samverkan infall er i feb
ruari . Mer om den övningen i tema
avsnitt nr 6, "OP Samverkan". - Krigs
skolebalen, en tradi tionsenlig och glad
fest , dansas även den in i februari.

I

nstruktörstjänst för
nyinryckta värnpliktiga är en nyttig och
givande övning. Den äg er rum under
tre veckor i april. Då fördelas eleverna
på olika flottiljer och får där praktiskt
tillämpa vad de lärt sig på F20. Den na
pe riod bedö ms ha stor be tyde lse för
elevernas utveckl ing som instrukt öre r
och ledare sam t ska ll inge förståe lse
för de värnpliktigas fö rhållanden .
Flygbaslörsvar övar man praktiskt på
basbefälsskola n (BBS) i Halmstad. Det
är en veckas tillämp ningsövni ng i ju ni
som pågår dyg net runt och som inne
hål ler alla flygbasförsvarets ingredien
ser. En realistisk stridsskjutning med
skarp amm unit ion ingår. Här får elever
na ånyo ge p rov på och öva leda rskap.

S

tud iebesöksvec
kan är en sor ts final på yngre kursen.
Då reser man runt och besöker o lika

Därefter följer en veckas vinterövning
i fjällterräng. Det är en direkt fortsätt
ning på vinterutbi ldningen unde r yngre
ku rse n. Men nu .b li r de t · hå rd are tag
med flera övernattningar i snön och
fl er och längre d agsmarscher. - Efter
några mellanveckor på F20 är det dags
att åka norrut igen , nu för tillämpnings
övning på Heden. Mer om det finns
på sid 16-17.

• • •

'.
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o

ch så till sist
utiandsllygningen. Den är en kulmen på
kursen och något som alla ser fram
emot. Efter om fattande förberedelser
går färden ut över Sveriges gränser på
egna vingar, Målet är att våra ele
ver dels skall få flyg leda fö rband och
öva flyg ning över nya områden under
sp eciella och re lativt okända förhå l
landen, dels studera olika lä nders
flygvapen på plats/"hemma hos" s a s.
(Om F20:s utlandsflygning / ledar
skapsresa 1974, se sid 19 FV- Nytt 3/ 74.)
Må let - regementsofficersexamen 
nås någon av dagarna före midsommar,
då eleverna ur chefens för flygvap net
hand fär ta emot sina löjtnantförord 
nanden, be tyg och andra belöningar. •

till

MÄL

RK 72-74 Löjtnant Engström erh åller
avslutn ing sdag en (som b äste kursskytt)
p ri sgevär et av CFV .
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Är verkligen flygtjänsten nödvändig
{;r

*

Varför flyger man på F20?
Bör flygtjänst ingå i rege
mentsoffi cersutbildningen?
Denna fråga uppfattas olika i
olika länder. I USA t ex kom
menderas ingen till flygtjänst
förrän den 4-åriga officersut
bildningen är genomförd. I
många andra län der ingår en
dast
GFU
(grundläggande
flygutbildning) i officersutbild
ningen. I Sverige har operativa
krav - främst då tillgången på
krigsdugliga pil oter emel
lertid medfört att en mera full
ständig flygutbildning ingår i
regementsofficersutbildningen.

*

***
nternationellt sett går utveckling
en mot den " svenska linjen", ef
tersom
moderna
stridsflygplan
kräver så lång utbildningstid att
flygofficeren
annars
inte blir
krigsduglig inom acceptabel tid. 
Flygtjänsten vid F20 motiveras alltså
främst av att det är det snabbaste sät
tet att få stridsdugliga regementsoffi
cerare.
Av detta skäl är flygtjänsten upplagd
bl a så att :
• eleven får grundkunskaper om hur
flygtjänsten bedrivs vid fö rband ;
• utbildningen i flygtjänst utnyttjas
som en gren i ledarskapsutbild
ningen . Grunderna för ledarskap

I

appliceras i den miljö där eleverna
senare skall verka;
• flygtrimmen upprätthålls inför den
följande flygutbildningen , TIS
GFSU.
Utbildningsmålet är att eleven skall
få sådana grunder vid F20 att han efter
fortsatt yrkesutbildning , bl a vid FBS
och praktisk tjänst vid förband, så små
ningom skall kunna tjänstgöra som ställ
företrädande divisionschef. Det är alltså
endast grunderna som lärs på F20,
eleven är inte någon färdig ledare i
flygtjänst då han kommer ut.

V a d gör vi? 
I luften lärs eleven att handla på ett
rationellt sätt. Man skall kunna lita på
att han :
• följer order och bestämmelser;
• avbryter övn ing i rätt tid;
• övergår till alternativövning om så
skulle bli aktuellt ;
•

ej hittar på något utöver vad som
beordrats;

•

korrekt kan följa såväl en detaljerad
som en allmänt given order, där
endast "ramarna" anges.
Taktisk utbildn ing är inte något pri
märmål. En viss utbildning i attack- och
spaningstaktik förekommer dock, där
huvudvikten läggs vid grunderna för
hur den en skilde föraren och förbands
chefen planlägger och genomför for
mella övningar.
På marken får eleven tillämpa sina
teoretiska kunskaper i ledarskap . Han
får öva att :
•

fö rbereda flygövningar;

•
•

ge order på riktigt sätt;
leda arbetsgrupp vid division.

E

lever med olika
bakgrund. - Eleverna tillhör olika kate
gorier med väsentliga skillnader i kun
nande och flygerfarenhet. 'Kategori E'
har normalt genomfört grund läggande
flygslagsutbildning (GFSU) på någon
stridsflygplantyp och har i flera fall nå
got års FFSU-tjänst bakom sig. Flygti
den för elever kategori E är normalt ca
500 tim när de börjar vid skolan. 'Ka
tegori Co' kommer direkt från grund
läggande flygutbildning (GFU) vid F5
med en sammanlagd flygtid av 160 tim,
och behärskar flygning med jetskolflyg
planet SK 60 under formell flygning en
skilt och delvis i rote . Mht dessa ele
vers flygerfarenhet anpassas övningar
nas svårighetsgrad och omfattning .
Trots kategori E:s större erfarenhet,
saknar de flesta förbandschefsutbild
ning. Deras allmänna rutin vid för
bandsflygning gör dock att de har nå
got lättare att tillgodogöra sig för
bandschefsutbildningen än elever kate
gori Co.
Samläsningen för de två kategor ierna
medför vissa problem. Utbildningen för
kategori E får inte bli för elementär
samtidigt som den inte får bli för avan
cerad för kategori Co.

divisioner. 
Under flygchefen finns två divisioner.
Vid varje division är två regementsof-

Tillä mpningsövning

HEDEN
**

I början av april
genomförs 'TlLLÄMP
NINGS(JVNING
HE
DEN' med F20 :s äldre
kurs, Den pågår under
två veckor på flygba
sen Heden i övre Norr
land, ca 50 km nord
väst om Luleå.

••

vningen omfattar en tilläm
pad stabsövning och en till
lämpad
flygövning.
Syftet
med övningen är att prak
tiskt öva en del av den teori
lärt sig i ledarskap , flygtjänst,

O
man
;

-
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***

utom får eleverna en praktisk demon
stration av hur de olika flygslagen leds
och utnyttjas i en operativ miljö, hur
de samverkar med varandra och med
övriga försvarsgrenar .
Det blir första gången som 'kategori
Co' kommer i kontakt med denna typ
av verksamhet. 'Kategori E' har i all
mänhet deltagit i tillämpningsövningar
och krigsförbandsövningar med flygför
band.

A

nledningen till
att övningen förläggs till Heden är att
man på och i anslutning till flygbasen
har tillgång till anordningar som gör
att övningen kan bedrivas under strids
mässiga förhållanden - uppställning
av flygp lan , lokaler för divisioner och

staber m m. Man får verka i en ny och
främmande miljö och måste frigöra sig
från erfarenheter från stril - och flyg
verksamhet i Mellansverige. Dessutom
lämnar man skolmiljön för att arbeta
under "verkliga" förhållanden .
På Heden organiseras tre divisioner,
en jakt-, en attack- och en spanings
division. Eleverna agerar i chefsbefatt
ningar, men de övervakas givetvis av
lärare . Syftet med utbildningen är inte
att utbilda divisionschefer. Man vill i
stället visa grunderna för hur man le
striltjänst , stabstjänst och taktik. Dess
.
,

'

F ,

ficerare och två kompaniofficerare pla
cerade. Som flyglärare tjänstgör de på
båda divisionerna, vilket är nödvändigt
mht antalet elever, och möjliggörs efter
som flygtjänst inte bedrivs vid båda di
visionerna samtidigt.
• • Utbildningens omfattning består
dels av teoriundervisning och praktisk
tjänst på marken, dels av flygning.

Marktjänst.
Drygt hälften av den tilldelade övnings
tiden åtgår till marktjänstutbildning . Vid
denna får eleverna teoretiska grunder
för hur flygtjänsten organiseras och
leds vid flygvapnets divisioner, divisio
nernas uppgifter samt ansvar och be
fogenheter för olika befattningshavare
vid divisionerna.
Vidare ges grunderna för ledning av
arbetsgrupper vid division och för led
ning av verksamheten vid division un
der dygn, vecka, halvår och år. Dess
utom ges utbildning i formell ordergiv
ningsteknik. De grunder som utlärs är
enligt samma teorier som vid FBS, flyg
vapnets bomb och skjutskola. (FBS
presenteras separat efter Tema-F20
avsnittets slut.)
När den teoretiska utbildningen är
avslutad får eleverna tillfälle att tjänst
göra som chef och instruktör på mar
ken samt öva i olika befattningar vid
divisionen.

FlygtjänSI. - Ele
verna får 75 flygtimmar med SK 60 för

der en division och hur arbetet går till
under stridsmässiga förhållanden.

FlygVerksamheten
leds från en sektorstab. Där tjänstgör
eleverna i ledande stabsbefattningar
med lärare som handledare. Från en
övningsledning får staben uppgifter att
lösa . Dessa är valda så att de ska be
lysa de problem man kan komma i
kontakt med vid ledning av luftoperativ
verksamhet i en luftförsvarssektor un
der krig. Atgärderna i staben omfattar

timmar under RK 2. Utbildningen i
flygning indelas i fyra huvudövnings
grupper:
•
•
•
•

Grundutbildning
50 flygtim
9
Taktisk utbildning
Tillämpningsövningar
8
Ledarskapsutbildning
8
Eleverna genomför omkring 30 proc
av flyg passen i OK (dubbelkommando)
med lärare. Därutöver tjänstgör elever
kategori E som instruktörer i DK för
elever kategori Go under ytterligare ca
10 proc av det totala antalet flyg pass.
Grundutbildningen omfattar övningar
som enskild avancerad flygning, instru
ment och instrumentinflygning, navi
gering och förbandsflygning . Eftersom
flygtjänsten inte bedrivs kontinuerligt,
tas mycken flygtid i anspråk för flyg
säkerhetsövningar.
Förbandsflygningen omfattar rote
och gruppflygning i formering och
grupperingar. Parallellt med utbildning
en i personlig färdighet i förbandsflyg
ning bedrivs förbandschefsutbildningen.
Förbandsflygningen omfattar omkring
20 flygtimmar.

T

akllsk utbildning
omfattar attackföretag i grupp och spa
ningsföretag enskilt. Mindre vikt läggs
vid den utpräglade låghöjdstaktik och
anfallsmetodik som de olika flygslagen
praktiserar. I stället kan man se dessa
övningar som en orientering för fram
förallt elever kategori Go, samtidigt
som de utnyttjas för tillämpning av le
darskapsutbildningen . - Attackföreta

bedömande och beslut, föredragning
för beslutsfattande chef, ordergivning
till underlydande förband, rapportering
till högre chef och övrigt stabsarbete.
Övningsledningen följer upp att vidtag
na åtgärder ger önskat resultat och är
lämpliga.
stridsledningsanläggning
Från en
leds jaktflygplanen s'om står i högsta
beredskap. Jaktflygplanens mål är at
tack och spaningsflygplan som efter
uppdrag mot "fienden" återflyger som
fientliga flygförband.
Vapen används inte under attackfö
retagen. I stället lägger man vikten vid
att öva ledarskap under förberedelser
na för flygföretaget, ledning av förban
det i luften och efterarbetet med rap
portering mm.
Spaningsdivisioner har ett nära sam
arbete med attackdivisionen. Attackens
anfallsmål fotograferas så att besätt
ningarna i attackdivisionen före ett an
fall kan studera målet i detalj och
bestämma anfallsmetodik, målfördel

gen genomförs med fingerad last me
dan kamerautrustningen i SK 60G an
vänds vid spaningsföretagen.
Tillämpningsövningarna
utgörs av
Heden-övningen och utlandsflygningen,
för vilka redovisas på annan plats. (Om
Heden-verksamheten läses i avsnitt nr
7, och om utlandsflygningen / ledar
skapsresan -74 erinras om artikeln i
FV-Nytt nr 3/74, sid 19.)

L

edarskapsutblld
nlngen sker kontinuerligt i samband
med all flygning. Till denna huvudöv
ningsgrupp redovisas flygtidsmässigt
enbart de speCiella ledarskapspass där
elevernas uppnådda färdighet kontrol
leras. Dessa s k standardövningar åter
kommer i slutet av varje skede och om
fattar kontroll av att bl a order och be
stämmelser kan följas i lufteri samt att
riktiga bedömanden och beslut görs
vjd oförutsedda händelser (fingerade).
Ledarskapsutbildningen
genomförs
huvudsakligen i samband med övning
ar som flygtidsmässigt redovisas under
de övriga huvudövningsgrupperna. Un
der dessa övningar får eleven hand
ledning och tillfälle att öva sitt ledar
skap.
• • Flygtjänsten vid F20, karakterise
rad av elevernas olika bakgrund, långa
avbrott i flygtjänsten och SK 60:s be
gränsningar, är självfallet inte tillräck
lig för att ge färdiga ledare i flyg t j än st.
Men vi är övertygade om att flygtjäns
ten vid F20 är en god början på den
väg som leder till en kvalificerad be
fattning på divisionsledningsplanet.
•

T

illämpningsöv
ning Heden kräver en stor insats av
lärarpersonal och teknisk personal. För
beredelserna före övningen är omfat
tande och påbörjas redan under hösten
året innan övningen . Detta arbete på
går inte endast på F20. På Heden, vid
F21 och inom milostab ÖN är man en
gagerad i att förbereda övningen . In
tresset för F20:s verksamhet på Heden
är stort och man brukar från milosta
ben ta tillfället i akt att orientera ele
verna om förhållandena i denna den
nordligaste (och tyvärr relativt okända)
delen av vårt långförsvarskrävande
land.
Resultatet av utbildningen under
tillämpningsövningen är bra. Detta
framgår framför allt av de erfarenheter
som eleverna får lämna efter övningen.
Mest positivt upplevs det förhållandet
att man får syssla med praktiska göro
mål i en autentisk miljö . - Man får vid
gade vyer på sitt framtida värv.
•

•

'MUS SS" består av foljande sak
kunniga: Chefen för statens p lan
verk generaldirektör lennart Holm
lordförande) , överantikvarien vid
riksantikvarieämbetet
Margareta
Blomstad, chefen for naturhisto
riska museet I Göteborg musei
chefen Bengt HUbendick, organi 
satIOnsdIrektören vid statskonto
ret Elof Jerdenlus, f d stadsantik
va r ien Bo Lagercrantz , chefen för
livrustkammaren överintendent Ake
Meyerson, tillika huvudsekreterare,
landsantikvarien I Ostergötlands
lan Svan Erik Noreen, konstnären
Kurt Ul lberger och direktören 10r
statens
försöksverksamhet
med
n ksutstä l lnlOgar Gunnar Westln 
Ma jor Axel Carleson, Kungl Ost
göta Ilygflottl ll har som expert
deltagit i utredningsarbetet.

Delbetänkande
frfm
MUSEI- och
UTSTÄLLNINGSSAKKUNNIGA
till
chefen tör
utbildnings
departementet:

~M US 65' har haft att utreda
/
frågor om kulturminnes
vården,
museiväsendet
och verksamheten med
riksutställningar. Efter en
särskild framställning av chefen för
flygvapnet fick de sakkunniga 1971
uppdraget att ta ställning till frågan
om flygmilitärt museum.
Det 'flnns på skilda håll i landet flyg
historiska samlingar av skiftande for
mat och ·betydelse. De utan gensägelse
värdefullaste är llygvapnets egna som
hävdar sig även vid internationella jäm
förelser. 'MUS 65' anser att det svenska
militärflygets utveckling är av så stort

Intresse att det är angeläget att skapa
ett museum som kan ge dessa sam
lingar vederbörlig vård och hålla dem
tillgängliga för allmänheten , Utredning
en ser vid denna bedömning icke blott
till de snävt militära aspekterna ulan
också till det vidare försvarspolitiska
perspektivet liksom även till den sociala
och ekonomiska betydelse som flyget
och flygutvecklingen har i vårt land ,
'MUS 65' har funn it det naturligt att
föreslå att flygvapenmuseet förläggs till
g'rannskapet av Malmslätt utanför lin
köping, där en väsentlig del av det
svenska flygets utveckl ing ägt rum och
där museet också blir tämligen lätt åt

koml igt från stora delar av mellansve
rige, SJälvfal let har utredningens be
dömning också påverkats av att ett
stort antal männ iskor som har sin bärg
ning inom flygvapnet och flyg industrin
bor just I Linköpings-området.
• • 'MUS 65' redovisar ett par alter
nativa lägen för det planerade museet
i grannskapet av Malmslätt, Utredning
en har emellertid Inte funnit tiden . mo
;gell att ta slutg iltig ställning i denna
fråga som berörs av diverse aktue.Ua
planproblem.
För museets drift har 'MUS 65' beräk
nat en organisation av tämligen måttlig

omfattning , varvid speciell hänsyn ta
gits till behovet aven aktiv utåtriktad
verksamhet. De årliga kostnaderna har
I nuvarande penningvärde beräknats till
ca 1,9 milJ kr,
De sakkunniga anser att flygvapen
museet bör vara helstatllgt och ledas
aven styrelse med krigshistorisk och
museiteknisk sakkunskap samt med
representation för lokala kulturpolitiska
intressen, för de närmast berörda skot
distrikten samt för organisationer vil
kas verksamheter berörs av museets
arbetsfält.
På sid 20~25 följer några axplock ur
'MUS 65':s delbetänkande.

Ur TM:s fpl-samlingar:
ler samlingar av föremål, bilder och ante ck
ningar om industri , teknik, kommunikationer
och arbetsliv i Göteborg. Museet har från
Göteborgs Sjöfartsmuseum övertagit vissa
samlingar i samband med att sjöfartsmuseet
år 1959 upphörde med sin tidigare flyghisto
riska verksamhet. Bland de föremål som över
tagits därifrån märks en kolvmotor av märket
STWC-3 samt vissa fran skt i llverkade flygplan
modeller. I Industrimuseet visas ett flygplan
av typen Albatros , byggt på Södertälje verk
städer. I samlingarna finns även en roterande
st järnmotor av Thulins tillverkning . I museets
förråd återfinns ett ESG-segelplan, det enda
bevarade i världen av 16 tillverkade. Därut
över har museet några icke fullt kompletta
flygmotorer och andra flygplandetaljer.
Tekniska museet I Malmö, Detta tekniska
museum har till uppgift att till belys
ning av den teknikhistoriska utvecklingen I
Sydsverige tillvarata föremål och dokument'
samt att ge . information om sydsvensk Indu
stritekn ik. Museet bevarar i sina samlingar
vi ssa unika föremål av flyghisloriskt intresse .
I brist på utställningsutrymme måste museet
förrådsförvara detta material på platser, som
är oåtkomliga för besökare . Sålunda återfinns
i magasin delar av det material med vilket
UppsalaprofBssorn Johan Erik Cederblom un
der början av 19OO-talet företog vetenskapliga
försök rörande bl a flygplanvingars egenska
per. Doktor Enoch Thulins verksamhet fi nns
representerad bl a med elt par roterande
stjärnmotorer och med en deltavinge varmed
prov utfördes år 1915. Av kompletta flygplan
har museet en Klemm 35 , en Fairy Firefly och
ett segelflygplan av typ Baby Falk. Bland
samlingarna av flyghistoriskt material märks
i övrigt tre flygplankroppar, en DC-7-motor
samt det enda bevarade exemplaret av den
vid Flygmotorverkstäderna i Trollhättan till
verkade s k Abergsmotorn .

Å

1950 donerade FV till TM/Sthlm en komplett
A 21:a (21286) . Den 4/5 företogs sista färden från
F8. Begeistrade skolpojkar drog 'likvagnen' över
Ladugårdsgärde. På TM fick fpl bara plats utom
hus, fick pinas dryga 20 år I regn å rusk. Skanda
löst sa mänga. Sent -74 togs 21 :an bort ... det
,
stod Ju parkering förbjuden på Inhängnaden.

Flyghistorisk
musel
verksamhet. - I det följande lämnas en re 
do visning för det museimaterial som ti llvara
tagit s för alt belysa flygets utveckling i la ndet.
Beskri vningen omfaltar såväl samlingar av ci 
vilit som m i litärt ursprung , dock med tyngd
punkt på det militära material et. Frågor rö
rande samlingar av urkunder ligger utanför
utredningens arbet sområde.
Tekniska museet I Stockholm, - Tekniska
museet är c en tralmu seum med uppg ift alt be
lysa utvecklingen inom ingenjörskonsten och
dess grundvetenskaper samt inom industrin. I
museet har man under många år samlat flyg
pl an jäm te utrustning , arkivalier m m. Mu
seets strävan har varit alt be lys a några av
mil stol parna i flygteknikens utveckling sedan
flygets för sta trevand e steg.
I Tekniska museet s samlingar förekommer

20

flera flygplan, som är de enda bevarade i
världen , såsom exempl ar av AB Enoch Thulins
Aeroplanfabriks flygplantyper A, B, G och N.
Likaså ingår i museets samlingar en av värl
dens två bevarade Junkers F.13·. Den s k
bryggarkärran av Bleriot-typ, som tillhört ma
rinens flyg vä sen och är det första initiativet
till elt svenskt militärflyg, återfinnes också i
dessa samlingar.
Tekn iska museet har ocks å andra flyghisto
r iska objekt av stort värde . Man har bl a ut
ställt S. A . Andrees ballongkorg, instrument
m m till ballongen Svea, med vilken Andree
på 1890-tafet gjorde en rad uppstigningar . Se
kelskiftets svenska pionjärer på del aerody
namiska området är representerade med in·
tre ss ant mater ial. Tekniska muse~t har därtill
en serie flygplanmodeller, som i· stora drag
skildrar flygteknikens utveCkling, bl a Emanuel
Swedenborgs utkast till ett flygplan och brö
derna Wrig hts flygmaskin 1903. - I museets
samlingar av flygmotorer från 1910 fram till da
gens jetmotor , utgör motorerna fr ån AB
Enoch Thulins Aeroplanfabrik en särskilt vä r
defull del .
Tekniska museets föremål ssamlingar kom
pletteras på det flygtekniska området av det
värdefulla och rikhaltiga material" som ingår
i museets arkiv. Delta rymmer bl a talrika
samlingar av konstr,uktio ns ritningar , foton och
and ra bilder samt bok- och tidskriftssa mlingar.
Till museets s k teknik- och industrihistoriska
arkiv
har överl ämnats dåvarande Kungl
Sven ska Aeronautiska sällskapets ämbetsar
kiv från tiden 1902-20.

borg. -

I

ndustrlmuseet I Göte
Industri museet i Göteborg inneh ål'

Militär- och
• • Karlsborgs museum. bygdemuseet i Karlsborg ger en bild av det
gamla militärHvet, främst vid Karlsborg . I av
delningen " Flygel i Karlsborg" skildras den
militära flygverksamhet som bedrivits i Karls
borg sedan 1913. Museet innehar inga kom
pletta flygplan, men vissa flygplandetaljer och
i någon mån kringutrustning ingår i sam I ing
arna . En del i utställningen upptar bl a fall
skärmar . Här finns Törnblad sfall skärmen, den
första svensktillverkade fallskärmen .
Landskrona museums Thulin-avdelning.
Efter skilda ansatser i l iten skala inleddes
under åren 1910 och 1912 en flygplanfabri
kalion vid olika verk städer i landet. Av dessa
var AB Eno ch Thulins Aeroplanfabrik i Lands
krona (AETA) den viktigaste. Här bedrevs fram
till år 1919, då fabriken efter Thulins död
måste läggas ned. en utvecklad industriell
verksamhet, som ansetts vara fullt jämförbar
med de dåtida största utländska flyg industrier
na . - Till belysning av Erioch Thulins verk
samhet som föregångsman inom militärflyget
och inom flygindu strin har Landskrona mu 
seum tillvaratagit ett jämförelsevis stort ma
ter ial. Bland de utställda föremålen finns ett
komp lett Thulintillverkat jaktflygplan , typ NA,
med en likaså Thulintillverkad roterande mo
tor typ G. Hela serier av vid Thulinverken
ti llverkade typer kan studeras på fotografier .
Ett flertal av de flygplanmotorer som tillver
kats vid Thulinverken finns utställda, likaså
propellrar, flottörer , vingslati v och andra flyg
plandetaljer. Mu seet rymmer även samlingar
av flygplanritningar och personhistoriska min
nesföremå!'

-V;ssa

samlingar I en
skild ägo. - I Ugglarp ligger det privat ägda
Svedinos bil- och flygmuseum. Det rymmer

löru tom en samling om över ett hundratal bi 
lar även en flygavde lning med ca 20 motor
och segelflygplan av såväl militära som civi la
typer. Försva rets materielverk har t ill Sved i
nos bil- och flygmuseum under 1960 och 70
tale n sålt ett antal moderna ur krig so rganisa
tionen utgångna flygplan, bl a J 35 Draken,
A 32 Lan sen, J 29 Tunn an oc h J 34 Hunter.
De har förså lts till skrotvärdespris, dock med
förbeh å llet att de inte säljs vidare. Mu seet
innehar även äldre flygplan, t ex Heinkel He
35 från 1925, de HaviIland DH 60 från 1928 och
GV-38, ett av de exempta r som Götaverken
bygg t, Ti psy från 1935 och Klemm 35 från 1937.
Krin gutrustning eller flygplandet al jer förekom
mer emellertid in te i dessa samlingar .
• I Hammarnäset s museums mi,litärhistoriska
samlingar med materiat från Jäm tl andsregio
nen återfinnes även ett antal flygplan som till
störs ta delen tillh ört flygvapnet. (Segelf lygpla
net PIK-5 samt SK 16, J 29, J 32, J 35. 
Se FV-N y tt nr 4/72, sid 14-1 5.)
• Ti l l minne av S. A . Andree har man in
ättat museerna i Gränna . De vi ll ge en bild
av hans expeditioner till Nordpolen och Vitö .
Dessa samlingar, vilka är att betrakta som
slutna och där sålunda någon fortsatt acces
sion e j pågår, består förutom av betydande
dokument sam l ingar även aven stor del av
den utrustning , bl a ballonger , som användes
vid Andrees expeditioner.
Enstaka objekt av intresse för be lysningen
av flygets historia kan antas förekomma i
ski ld a privata sa ml inga r. Någon total invente 
ring h ärav har inte företagits.

L

ullfartsverkets museum.
- So m ett fullföljande av de ta nkar so m re
dan 1953 väcktes inom luftfartsverket om att
ska pa ett civilt fl yg histo ri skt museum bildades
1969 luftfartsverkets museikommitte, med upp
gill att ta han d om de flyghistoriska objekt,
som verke t erhålli t som gåvor . Kommitten
skulle vidare svara för att de restaurerades
för att exponeras i ett planerat mu se um .
För
närvarande
omfattar
luftfartsverkets
sam l inga r ca 25 motor- och sege lf lygp lan
jämte andra objekt. Av sam lingarnas äldre
flygp lan bör sä rski It framhållas ett endäckat
plan av typen Riesele r-B endel från 1922, Mo th
Major från 1935, Junkers W 34 från 1935.
Blicker Ju ngmann från 1935. Av delar av flyg
p la n återfin ns förarru mmet till en J unkers Ju
52 och en Convai r CV 440, ett tjugotal kol v
och jetmotorer samt ett ti otal andra kompo
nent er . Till föremålssamlingarn a hör också
trafikledningsmateriel. Härut över har i mu
seet dessutom samlats skil da slag av minnes
föremål. Det arkivaliska materia let består av
film- och fo to samli ngar samt ritningar. Sam 
lingar av or igina lurkunder och dokument före
kommer dock inte.
Det har betraktats som naturligt att det ci 
vi l·a flyg museet förläggs vid Arl anda fl yg 
plats norr om Sto ckho lm. Pl atsen anses bidra
till att skapa ett levande museum , där den
pågäende flygaktivitete n bil dar ram . Man räk
nar med att där också få kontakt med en
intresserad publik.
Luftfartsverket och Sigtu na kom mun har den
17 j u li 1974 träffat avta l om att gemensamt
finansie ra byggandet av ett museum vid Ar
landa flygplats . Enl detta avtal skalf en bygg
nad uppföras till en tota l kostn ad av 3 milj
kr för att vara färdig före år 1980. Samman
lagt ska ll kommunens bidrag till denna kost 
nad vara 750.000 kr. Enl en av luftfartsverk ets
museikommitte 1973 uppgjord kalkyl för mu
seelS drift beräknas detta i fullt utbyggt skic k
erhå ll a ca 250 .000 kr i årliga intäkter beståen
de aven treavgifter, reklamint äkter sam t lokal
hy ror. Verksam helen beräknas kosta 65 .000 kr/
år , medan kapita lkostnaden med en avskr iv

ningslid på 40 år och en kalky lränta på 7
proc uppgår till 170.000 kr/år. I de nna kalkyl
har emellertid inte medtagits kostnader för
underhå ll av sam ling arna.

F,ygvapnets muselsam
tingar. - Lan dets största fl yghis toriska sam
ling ti llh ö r flygvapn et. Den fö rvaras till större
delen på Malmslätt i Linköping. Redan på
1920-talet började man sörja för att en del av
den malerie l , so m användes under mililä rfl y
gets tidigare år, magasinerades och beva ra
des för framtiden . En äl dre lägerhydda på
Malmen fick fram till slutet på 1960-lalel tjä
na som utställningslokal . Pga en vägomlägg
n ing tvingades man eme ll ertid alt ri va den
provisoriska museilokalen och ett 25-tal flyg 
plan flyttades öv er till den närbel ägna stads 
delen Ryd i Linköping, där kommunen upp 
fört en förrådslokal.
Den flyghistorisk a kollektionen består av 52
moto r- oc h segelfl ygp lan , fl era unika och någ
ra synnerligen sällsynta , som t ex: armell yge ls
första flygplan Nieu po rl IV G (M 1, ' Monopla 
ne!') från 1911 , jaktf fyg b ålen Macchi M 7 in
köpt 1919, spaningsp lanet S 6B, Fokke r CV- E
från 1928, fl ygvapnet s fösta jaktflygp lan J 1,
Phönix 122 frän 1919 och medeltunga bomb
planet B 3B Junkers Ju 86 K-5.
I sam ling arna finns även en ansenlig mängd
kri ngutruslning . Motorernas ulveckling kan
studeras i en rad tillvaratagna exemplar. En
av samli nge ns stö rre t illgånga r är fotoma te
rielen, där man äterfinn er ett sto rt urval äldre
och yng re apparater. Vapen , telemateriel , in
strument, säkerhetsmate riel, b'e klädnadspe r
sed lar och andra tillbehör finns i st ort antal
och ger en åskädlig bild av utve Cklinge n. Ac-

cessionen har sedan några år varit av stort
om fång i samband med ned läggning och om
st rukturering av vissa förband inom flygvap
net.
En beskrivn ing och katalogisering av sa m
lingarna inleddes i samband med tillk oms ten
av FV :s Malmensamlingar den 1 juli 1973. För
klass ifikationen har valls ett redan utarbetat
system, vilket används för flygvapnets biblio
teksverksamhet (Flygva pnets bOkförteckning) .
Här igenom har förem;,1 och tillhörande. in
struktioner kunnat ordn as efter ett gemensamt
system, vilke t visat sig vara av stort värde .
Det är i nte fö r närvarande möjligt att erhålla
en exa kt uppgift om det tota la antal föremål,
som ing år i Malmensamlingarna, eftersom en
dast en mindre del av dessa är reg is trer ade .
Enl preliminära uppskattningar torde antalet
objekt för närvarande vara mellan 5.000 och
10.000.
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f augu sti -67 stod en förrådsbyg\lnad klar f
det s k Ryd·området, ett 'stenkast' fran F3 . Det
22 x ao m stora musele mbryot uppfördes av Llnkö
ping s stad för ca aso .ooo kr. Här på väg in J 1
(Phönix 122 D III) + Maeehi M7. - Förrådet fylldes
snar\. T v nedan : SK 11 (DH Moth), O 1 ' Tumme
liten' , J 29 B (F22) + J 22 B. - T h bl a : Macchl
M7 , Saab 210 ' Ull-Draken' + Saab J 21 A·3.
,
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TM /Sthlm , som -74 fyllde 50
år, äger 9 fpl. Förutom 63-årlngen
Bl eri ot-Nyrop (ovan) och auto
giron Cierva C 30 A, eln 740
(nedan) även 4 Thulin (A, B, G, N) ,
/I
Donnet-Leveque,
Junkers
L
F.13, Saab A 21 A-J.
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• Vid flera av flygvapnets förband har en
staka flygplan, sedan de tagits ur bruk, be
varats som minnesföremål. Vid Södertörns
flygflottilj (F18) återfinns i dag en J 34 Hunter,
en J 22 och en J 28 Vampire. Aven vid Kal
mar flygflottilj (F12) förekommer äldre plan
som tjänstgjort vid flottiljen. Här förvaras så
lunda en J 32 Lansen, en J 29 Tunnan, en
Saab J 21 och en B 17. Krigsflygskolan i
Ljungbyhed (F5), Jämtlands flygflottilj (F4) och
Norrbottens flygflottilj (F21) bevarar vardera
exemplar av J 29. (De två sistnämnda i form
av monument.)

C
hefen för flygvapnet
verkar för att ett militärt flygmuseum skall
komma till stånd i Linköping. I tjänstemedde
lande från krigsmakten TKG 730185 av den 20

,
FV:s Malmensamlingar 

1) MOTORFLYGPLAN:
Albatros 120 - SK 1
Bucker BO 181 B - SK 25 (Bestman)
CFM - O 1 (TummelIsa)
Consolidated - TP 47 (PBY-5 A Catalina)
DeHavllland, OH 82 A - SK 11 (Tiger Moth)
DeHavilland, OH 100/Mk 1 - J 28 A (Vamplre)
DeHavilland, OH 100/Mk 50 - J 28 B (Vampire)
DeHavllland, OH 1121Mk 51 - J 33 (Venom)
DeHavlllan<l, OH 115/Mk 55 - SK 28 C
(Vamplre)
Douglas AD-4 - SE-EB 1
English Electric - TP 52 (Canberra)
FFVS - J 22 B
Flat C.R. 42 - J 11
Fieseler Fl 156 - S 14 B (Storch)
Focke-Wulf FW-44 J - SK 12
Fokker CVE - S 6 B
Gloster - J 8 A (Gladiator)
Glosler T 7 - SE-CAS (Meteor)
Holmberg - "GH-Racer"
Hughes 269 A - HKP 5
Hawker - B 4 A (Hart)
Hawker Mk 50 - J 34 (Hunter)
Junkers JU 86 K-4 - B 3 C-2
Clemm KL 35 B - SK 15
Macchi M 7
Mlgnet - "Flygande loppan"
NIeuport IV-G - M I (Monoplanet)
North American, Harvard II B - SK 16 A
North American, P 51 D - J 26
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juni 1973 'Bevarande av flyghistorisk materiel'
beordras chefen för Ostgöta flygflottilj (efter
den 1 juli 1974 chefen för F13 M.) att orga
nisera flygvapnets Malmensamlingar. Denna
organisation skall verka in till dess det flyg
historiska materialet kan överlämnas till en
särskild museiorganisation. Flygvapnets Mal
mensamlingars uppgift är att samla, förråds
taga, katalogisera och sköta det flyghistoriska
material, som redan finns eller kommer att
tillföras organisationen. I dag tjänstgör i FV:s
Malmensamlingar 5-6 personer, främst pen
sionerad flygvapenpersonal. Organisationens
för närvarande mest omfattande arbetsuppgif
ter är registrering och beskrivning av sam
lingarna jämte underhåll och konservering.
1961 tillsatte Linköpings stadsfullmäktige en
kommitte med uppdrag att utreda frågan om
möjligheterna att anordna ett flygmuseum i
Linköping. 1962 framlade kommitten förslag
om att kommunen skulle låta uppföra en för
rådslokal
för
flygvapnets
museisamlingar.
Stadsfullmäktige beslöt 1966 uppföra en för
råds- och verkstadsbyggnad på Rydsområdet i
Linköping. Byggnaden, som har en yta av
22x80 m. togs i bruk av flygvapnet är 1967.

F
lyghistoriska organIsa
tioner och sammanslutningar. - Svensk Flyg
historisk Förening (SFF), som stiftades 1961,
har till huvudsakligaste uppgift att främja
flyghistoriskt intresse, tillvarata flyghistoriskt
material och bedriva forskning. Med sina tre
lokalavdelningar uppgår SFF:s medlemsantal
till ca 750. Föreningen har tillsatt en aktions
grupp för bevarande av historiskt flyg material
och en för bandinspelning av intewjuer. SFF

fpl

bokstavsordning:

Phoenlx 122 D II - J 1
Raab-Kalzenslein Rk 26 -

SK 10
(Tlgerschwalbe)
J 20 (Falco)

Regglane RE-2000 SAAB - S 17 B
SAAB - B 17 A
SAAB - J 21 A-3
SAAB - A 29 B
SAAB - J 29 F
SAAB - S 29 C
SAAB - J 35 B
SAAB 210 - "Ull-Draken"
Seversky Republic EP-106 Sie bel NC 701 - SE-KAE
Sparmann SIA - P 1
Vertol 44 - HKP 1
Vickers Varsity T1 - TP 82

bedriver viss service i form av ritningstjänst,
försäljning, arkiv och bibliotek med distribu
tion av publikationer. Vidare anordnar före
ningen större flyghistoriska sammankomster.
- SFF utger två publ·ikationer: "Flyghistorisk
Revy" + "Flyghistoriskt månadsblad".
•
Ostergötlands
Flyghistoriska
Sällskap
(OFS) bildades 1967 med huvudsaklig uppgift
att verka för tillkomsten av ett flygmuseum i
Linköping. OFS samlar även in material till
museet och sprider kännedom om flyghistoria.
Sällskapet har närmare 1.800 medlemmar. 
Genom frivilligt engagemang av medlemmarna
i OFS hålls FV:s museiförråd på Ryd i lin
köping öppet för allmänheten ca tio sönda
gar per år. Därutöver tar OFS hand om grup
per och sammanslutningar som önskar bese
samlingarna.
Besöksfrekvensen
har sedan
starten 1967 med 1.100 personer ständigt varit
stigande och uppgick 1973 till 5.200 besökare.
- Sällskapet har genom deltagande i utställ
ningar och flygdagar bedrivit en för museet
värdefull propaganda. OFS utger skriften
.·OFS-Meddelande".

AnsvarSfördelningen
inom den flyghistoriskt inriktade museiverk
samheten. Ovan har lämnats en översikt
över de olika museer som ar verksamma inom
det flyghistoriska området. De större och vik
tigare bland dessa är Tekniska museet, Luft
fartsverkets museum och Flygvapnets Mal
mensamlingar. 'MUS 65' har i betänkandet
"Museerna" understrukit Tekniska museels
roll som centralmuseum och som konsekvens
härav dess ansvar även för flygteknikens mu
seala bevaktning. Detta innebär att museet
bör äga personella och övriga resurser för en
rad funktioner på detta område. Inte minst
viktigt är att museets personal omfattar teore
tisk kompetens för vetenskapliga uppgifter.
Tekniska museet bör vidare vara i tillfälle att
göra förvärv av föremål och övrigt material,
som är av vikt för belysningen av den tek
niska och
industriella utvecklingen
inom
flyget, och att i utställningar för allmänheten
kunna visa elt urval föremål, bl a flygplan.
Tekniska museets planer på en utställnings
avdelning för kommunikationshistoria bör me<l
en förstärkning av lokal resurserna genomföras
i sådan omfattning att också luftfarten kan
inrymmas
häri. Tekniska museet spänner
emellertid över ett så vidsträckt fält, alt <le
insatser som kan göras till belysning av fly
gets historia naturligen får elt förhållandevis
begränsat utrymme. En decentralisering till
två mindre specialmuseer, som med ett större
urval föremål kan tillmötesgå intresset för en
bredare presentation, är därför ändamålsenlig.

S 9 (J 9)
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2) MALFLYGPLAN
VIngmåi (bogserat)
Jlndivlk Mk 2
47
3) SEGEL- OCH GLIDFLYGPLAN
Grunau Baby II - SE-SAP
Kranich
Olympla - SE-SAE
Weihe
SG-38
Tolalt:
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• • Flygvapnets utveckling åskådliggör vä
sentliga drag i det svenska 1900-talets histo
ria. De föremålssamlingar som bildats inom
flygvapnet är omistliga för belysningen av
denna utveckling och utgör genom sin stor
lek och representativitet en synnerligen värde
full del av det svenska museiväsendets kul
turhistoriska material.
Flygvapnets
nuvarande
museiorganisation
har med de lokalresurser, som ställts till för
fogande av Linköpings kommun, skapat möj
lighet til·l· en kontinuerlig ehuru till sin om
fattning alltför begränsad verksamhet. Man
har framför allt kunnat sörja för en ända
målsenlig vård och tillsyn av museimaterialet.
Dessutom har emellertid delar av samlingarna
gjorts tillgängliga genom att allmänheten i
viss utsträckning kunnat beredas tillträde till
magasinen. De nuvarande resurserna svarar
emellertid inte mot de uppgifter som nu töre
star. Material'et bör ge·nom en bred utåtriktad
verksamhet bestående av utställningar, under
visn ingsservice
och
publ ikali onsutg ivn i ng

presenteras för en större publik . 'MUS 65' har
som framg år av det föregående redan i be
tänkandet "Museerna" föreslagit, att ett mi
litärt fl yghisto riskt museum bör organiseras
och förläggas till Linköping.
Flygvapenmu see t i Linköping föresl ås bli ett
museum med en mer full ständigt utvecklad
aktivitet inom olika verksamhetsområden än
det av luftfartsverket planerade museet för
den civila lufttrafi ken. Det direkta bero endet
av Tekniska museet kommer därför att bli vä
sentligt mindre. Linköpingsmuseets funktion
som militärhistorisk instilution kan väntas
medfbra ett samarbete utom med Tekniska
museet också med de viktigare militärhisto
riska museerna. främst armemuseet. I synner
het under uppbyggnadsskedet torde museet
komma att behöva samarbeta med och till
godogöra s ig den kulturhistoriska oc h musei
tekniska erfarenhet so m är företrädd vid arme
museet.

Utåtriktad
verksamhet.
- 'MUS 65' redovisar nedan några synpunk
ter rörande målen för det militara flyghisto
riska museets skilda verksamhe tsgrenar. Det
bör dock inledningsvis fram hål las alt museet i
likhel med övriga militärhistoriska museer i
vårl land skall syfla till att ge en i huvudsak
kulturhistoriskt inr iktad Information, som ba
seras pa en vetenskapligt kriti sk granskni ng
och vä rdering av materialet. Den utåtriktade
ve rksamheten bö r vara anpassad till behov
och intressen hos sk ilda grupper i samhället .
Särskilt bör det beaktas att utställningar, pub
likationer och övrig information ges en fram
ställning, som kan anknytas och bli ett an
vä ndbart komplement till skolans undervis
ning.
Den utåtriktade verk samheten s mest omfat
tande och arbetskrävande uppgifl väntas bli
att göra ett urval av det tillvaratagna mate
rialet tillgängligt för studium. Före målen kan
antas vara av stort intresse för en talrik pub
lik. En okomplicerad utställning som huvud
sakligen lämnar en kronOlogisk presentation
av flygplan, vape n och övr ig utrustning kan
därför i och för s;a synas tillfyllest. En ut
ställning av sådan art riskerar emellertid att
ge lekmannen en vag och otillräcklig bild . 
Det är i själva verket nödvänd igt att i anslut
ning till de utställda föremålen presentera
fakta och ge förklaringar till dessa. En musei
utställning måste emellertid utformas med ett
minimum av text , va rför man ej kan stäl·la an
språk på fullständighet.
Det syns väsen tligt att i museets bas ut
stalln ing sam bakgrund antyda vilka teorier
och föreställningar, som under olika tider rått
beträffande arten av det krig, i vilket fl yg
vapnet varit avsett att fungera . En framställ
ning av detta slag kommer att främst redovisa
utvecklingen av flygvapne t som del i den to
tala försvarsorganisat ionen . En alternativ möj
lighe t är att lägga tyngdpunkten vid den tek
niska utvecklingen, varvid intresset framför
allt riktas mot de viktigaste av de olika upp
täckter oc h innovationer, som bidragit till fly
gets utveckling. I valet mellan dessa båda al
ternativ vill de sakkunniga för sin del rekom
mendera , alt tyngdpunkten läggs på framställ
ningen a v flygvapnets utveck·ling som militär
organisation. En sådan information bör syfta
till att sätta in den tekniska utvecklingen inte
endast i sitt omedelbara militära sammanhang
utan också redovisa de sociala, politiska och
ekonomiska förutsättningarna . Den bbr däri
genom bli särskilt ägnad att stimulera åskå
darna till kritisk re flexion och att bidra till
ökat intresse för samhälls- och försvarsfrågor
na. En sådan inriktning bör inte hindra att de
mi I itärtekniska framstegens betydelse för civi 1
flygets utveckling ocks å ges visst utrymme;
"spin-off-effekten" .

Tjänstemed delanden lör krigsmakten 1973.06.29
Bevarande av flyghlsto rl sk materiel,
Chefen för flygvapne t verkar för att elt militärt flyghistoriskt museum
skall komma till stånd.
1. Den flyghistor iskt värde l ulla materiel, som finns eller kommer att
finnas vid flygvapnet skall därlör samlas , förrådstagas, kata togiseras
och skötas å Malmslätt intill des s den kan överlämns till en kommnde
m usei organ isat lon.
2, Härför urganiseras vid F3. efter 1974.07.01 F13M, en organisat ion
kallad " FV Malmensamlingar " med ansva r enl. p 1 ovan .
3. Förband, som har f lygma teflel, i första hand flygplan med utrus tning
men även kringutrus tni ng såsom markt elema teriel, basutrus tning m m
som kan belysa utvecklingen av flygvapne t, dess takt i k och materiel
eller som kan vara av utbildande intresse, skall som regel översända
ett exemplar av denna materiel till FV Malmensamlingar. - Detsamma
gäller litteratur, dokument, fotografier, ritningar , broschyrer, flygdagspro
gram, tidningsurklipp m m. - Aven fö remål som bevarats såsom mo
deller, prydnadsforemåi kan innefattas. - Vid tveksamhet om materie
le ns värde kontaktas "FV Ma lmensam l ingar".
4. Då materiel går ur FV :s organisation tar FMV-F ställning till va d
som bör tillföra s Malmensamlingarna samt beordrar förband kassera och
oversända denna jämte tillhörande lilteratur m m enl p 3 ovan. - Som
princip bör ett exemplar av varje mat erielslag bevaras.
5. Materiel so m översändes skall före avsändning rengaras, överses
och i mån av behov kompletteras så att den till det yttre är represen
tativ . Försändning skall ske med tillbörlig aktsamhet. - Materielen skall
om möjligt förses med uppgift på användningsområde (t ex : i vilken
flygplant yp eller i vilken ulrustningssats materielen ingått) samt i övrigt
alla uppgifter som kan underlätta och förtydliga kommande dokumen
tation .
6. Adress: "FV Malmensamlingar"
F13 M
Fack
58013 Linköping
Tfn 013/99270 "FV Malmensamlingar"

Flygst ridskrafte-rnas
utveckling
samman
hänger intimt med en nations allmänna ve
tenskapl,jga
och
teknologiska
nivå.
Det
svens ka fl ygvapne ts utveck li ng har i en grad ,
som är ovanlig utanför stormakterna, grundats
på samverkan med Inhemsk Industri och dess
forskning . En dokumentation och presentation
av svensk flyg- och vapen industri är mot den
na bakgrund en viktig uppgift. Denna uppgift
bör emellertid som museifunktion primärt
åvila Tekniska museel, som har huvudansva
ret för den museala dokumentationen och be
lysningen av teknologins grundvetenskaper,
ingenj örS kons ten och industrin .
• • Som viktigaste museum inom sitt fält
kommer det militära fl ygm useet att betjäna
publiken i hela landet. Museet kommer därför
att behöva fungera till stor del som turistmål.
Detta ger bas utställningen särskild betydelse.
Turister som gör enstaka besök eller uppre
par sina besök endast med länga mellanrum
har framför all t intres se av att basutställning 
arna ar så rika och så väl genomarbetade
som möjligt. Inriktningen på turi sme n bör
emellertid inte innebära, att behovet av ser
vice till ortens egen publik får förbeses .
I Li nköpings -o mrådet finns en stor grupp
människor, so m har sin bärgn ing inom flyg
vapnet eller flyg i ndustrin, en kunnig och in
tresserad kategori som bör betraktas som mu
seets viktigaste pubtik. Till denna bör mu
seet vända sig med tillfälliga ut ställninga r och
evenemang, som berör försvarsfrågor och
flygtek nik. Vid sidan om basutställningarna
bör därför finnas utrymme för en regelbunden
verksamhet med t i llfälliga utställ ningar. Dessa
behöver inte med nöd vändighet ligga enbart

BLIV MEDLEM I
SVENSK FLYGHISTO RISK
FÖRENING
-

en kulturgärning!

inom militärflygets område, utan också ut
ställningar inom ang ränsande områden kan
komma att vis a sig lämpliga .
Museets utställningar bör vara så ordnade
alt besökarna själva fi nn er den information de
öns kar. Utöver kompletterande upplysningar
till det utställda malerialet (som kan lämnas I
korta texter) kan viss upplysning ges med
hjälp av film och ljudbandsutrustning. Erfa
renheten visar emellertid att det största ut
bytet har besökare, som far delta i visningar
av sakkunniga guider. Det råder också stor
efterfråga n vid museerna på service med vis
ning for grupper. Det är dä rför viktigt att
museet regel bundet kan erbjuda gruppvisnll]g
ar, som leds av kunniga ciceroner. Man kan
inte räkna med att överordnade museitjänste
män deltar i detta arbete mer än i begränsad

~
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ljus. Ljusinfallet skall inte heller blända åskå
daren från utställningsgolvet eller utställ
ningshalens andra våning. För in- och ut
transport av flygplan i utställningshallen skall
finnas hangarportar. För utrymning vid brand
eller annan katastrof fordras reservutgångar.
Flygplanhallen
bör hållas förhållandevis
varm och ha jämn temperatur. Reduceringen
av värmen under icke visningstid får inte
vara för stor, så alt variationerna i tempera
tur och därmed även i luftens relativa fuktig
het inverkar ogynnsamt på materialet i de
äldre av trä och duk konstruerade flygplanen.
Vid valet av uppvärmningsanordningar måste
hänsyn också tas till att en jämn fördelning
ev värmen erhålls i höjdled. Värmebehovet
bör om möjligt tillgodoses genom inblåsning
av varmluft, så att luften i flygplanhallen
Ilåiis i röre!se och inte spaltas i skikt med
varierande temperaturer.

o

5

10

20 meter
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Tänkbar uppställning av fpl i det tänkta FV-museet
Hallyta: 60x60 m = 3.600 m'.

omfattning. Det framstår därför som lämpligt
att också övriga medarbetare ges erforderlig
orientering och träning för att demonstrera
samlingarna för besökande grupper. Vid hög
publikfrekvens bör pBrsonalen kunna förstär
kas med timavlönade ell,er andra för kort tid
anställda medarbetare,

UtställningShall för flyg
plan. - De flyg historiska samlingarna är om
fattande och utrymmeskrävande. Alla objekt
kan därför inte visas samtidigt. Utställnings
hallarna bör dimensioneras därefter, så alt en
representativ del av materialet (20-25 flyg
plan) beroende på planens storlek, kan visas.
Utställningsprincipen bör också vara att an-

ordna en allmän utställning, som är mer eller
mindre permanent, en basutställning. Därtill
bör komma regelbundet ordnade tillfälliga ut
ställningar.
Behovet av golvyla för att hysa 20-25 icke
alltför stora flygplan har vid modellförsök vi
sat sig uppgå till minst 3.600 m'. Plats skulle
därvid finnas för visst annat material, dock
med restriktivitet. Utställningshallen bör ha
så stor takhöjd, som mht dess övriga dimen
sioner erfordras för att erh ålla en god rums
verkan. Takhöjden bör också vara sådan, att
vissa föremål skulle kunna exponeras fritt
hängande utan att verka alltför skrymmande.
Den fria takhöjden bör sannolikt inte under
sliga 10 m.
Flygplanhallen bör förses med fönster eller
ljusintag, som lämnar tillräckligt gott allmän-

Tanken på ett FV-museum har länge sysselsatt många kultur
~Istoriska .~viallkhjärnor. 1966 såg detta 4 milj-förslag dagens
lJus. Glasvaggarna skulle bl a ge en attraktiv kontakt ullfrån och
skänka rymd inutI. Ritningarna
ryrndes dock senare i
papperskorgen. Och åren gick ...

U
tställnlngssalar
för
kringutrustning. - Flygplanen i flygplanhallen
bör ges en ren och tydlig exponering. Enstaka
lösa föremål bör därför inte förekomma annat
än i begränsad omfattning. För kringutrust
ningen (motorer, instrument, vapen, säkerhets
materiel m m) fordras särskilda utrymmen.
Utställningssalarna för kringutrustning före
slås bli placerade i två våningar utmed ena
långsidan av flygplanhallen. Från den övre
våningen bör besökarna ges tillfälle till över
blick över de flygplan som visas i flygplan
hailen. Denna vånings långvägg mot flyg
planhallen bör därför konstrueras av g las.
Kringutrustningen är av ansenlig mängd och
i många fall tämligen utrymmeskrävande. Om
de viktigaste områdena skall kunna exponeras
fordras 2.000-3.000 m' golvyta.

Entreutrymmen. - En
treutrymmena bör bestå aven entrehall om
mellan 200-1000 m'. Denna bör innehålla
kapprum, toaletter samt viloplatser och uppe
hållsutrymmen för besökare.
Föreläsningssal. Föreläsnings- och filmsal
bör om möjligt ligga i anslutning till entre
hallen. Salen bör rymma 150-300 personer,
varför ytan inkl podium bör vara 125--300 m'.
övriga utrymmen för publiken. - Besökan
de skolklasser samt andra grupper av stude
rande behöver utrymmen för bearbetning av
uppgifter samt för diskussioner m m. Klubbar
och föreningar som förlägger möten och sam
mankoster till museet har likaledes behov av
särskilda utrymmen. Ett studierum om 30 m'
fordras för dessa ändamål. - Det är önskvärt
att någon form av restaurangservice kan er
bjudas besökarna. Möjligheterna härtill måste
emellertid utredas särskilt i samband med den
närmare byggnadsplaneringen, varför de sak
kunniga på denna punkt inte framlägger nå
got förslag.
Administrationsutrymmen. - Rum för musei
personalen, bibliotek och mindre läsrum, kon
ferensrum
samt
mindre
fotolaboratorium,
lunchrum, förråd, kapprum och toaletter er
fordras till en yta av minst 600 m'.

LOkalisering. I frå
gan om museets lokalisering har 'MUS 65'
redan på tidigt stadium konstaterat Linköpings
fördelar och lämplighet. Avgörande har här
vidlag varit inte minst de framsynta initiativ,
som tagits av Linköpings kommun och som
även resulterat i ett värdefullt stöd till FV:s
museiverksamhet. Linköping erbjuder därtill
gynnsamma förutsättningar tack vare områdets
stora befolkning och ortens läge på jämfö
relsevis kort avstånd från Mälardalens och
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Sydsveriges befolkningscentra. Museet blir
härigenom lätt tillgängligt för en stor del av
landets befolkning.
Linköpings kommun reserverade redan på
1960-talet mark för ett flyg museum inom
stadsdelen Ryd. I augusti 1967 kunde bety
dande delar av FV :s samlingar ges utrymme
i .en av kommuoon för ändamålet uppförd
förrådslokal inom detta område. När kommu
nen plarwrade för ett museum på platsen,
hade man att utgå från att området vid Mal
men inte skul.le kunna göras tillgängligt för
museel. På denna punkt har förutsättningarna
senare änd'rats, och CFV kunde som svar på
en förfrågan från 'M US 65' i brev den 24
januari 1974 meddela , att två olika platser
Inom Malmenområdet skulle kunna utnylljas
för ett museum och sålunda utgöra alternativ
till en lokalisering inom stadsdelen Ryd .
' MUS 65' anser värdet aven förläggn ing
till Malmenområdet ligga i den för mu seets
besökare stimulerande miljön , där den på
gåe.nde flygaktiviteten väcker intresse. För
utom de militära förbanden vid F13 Malmen
finns även civila flygklubbar samt en civil
flygstat ion. under uppbyggnad. Under en över
gångsperiod torde emellertid FV tvingas av
gränsa muse iområd.et med stängsel. detta dets
för att hindra att besökare går ut på flygfäl
tet och banorna , de ls av hänsyn tilt. sekretes
sen . Besök under ledn ing av museiguide kan
dock företas inom lägerområdel. Det av CFV
föreslagna läget i närheten av flygfältet ger
en god överblick över den pågående flygverk
samheten .

Ur FV-Malrnensarnlingar:

•
Med den rationaliseringsverksamhet som
av ekonomiska skäl pågår inom flygvapnet
torde inom en inte all·tför avlägsen framtid
hela lägerområdet kunna disponeras för mu 
seiverksamhel. Denna fa ktor måste vägas in
i en bedömning av museibyggnadens place 
ring .
Mht de krav som måste ställas på en mo
dern muse ibyggnad är det , om flygmus eet för
lägges till Malroon, nÖdvändigt att bygga en
helt ny museibyggnad. Även om de gamla
byggnaderna syns attraktiva är de helt otids
enliga och även otillräckliga . En uppdelning
av utställningslokaler i från varandra skilda
hus bör också undvikas. - Då museer alltid
har stort behov av magasinsutrymmen liksom
lämpliga verkstäder, kan om lägerområdet an
vänds friställda utrymmen vara lämpl·iga. Det
ta oavsett om museet ligger på Ryd eller
Malmen .

FinanSiering, 'M US
65 ' föreslår att museet skall tillämpa fri entre
för enskilda besökare. För grupper so m ges
särskild service i form av visningar med
guide bör emellertid viss avgift anses berät
tigad. De sammanlagda intäkterna av grupp
besöksavgifter bör uppskattas till 125.000 kr/år.
Museet bör sälja trycksaker, vykort, model
le r m m . Det kan dock komma att dröja nå
gon tid innan ell stö rre sådant material hi n
ner produceras, varför försäljningen hä rav till
en början blir av ringa ekonomisk betydelse.
De sakkunniga anser sig dock kunna räkna
rn<ld ett intäktsbelopp härför om 15.000 kr/år.
Ovriga inkomster, bl a förzä ljning av fotoma
terial, beräknas till 15.000 kr/år. Av driftkost
naderna om ca 2 milj kr avgår omkring 155.000
kr i intäkter. Underskottet bör i första hand
täckas med allmänna medel. Bidrag bör här
jämte kunna lämnas av näringsl ivet och av
amatörorganisationer med intresse för flyg
och krigshistorisk forskning . De medel som
denna väg kan ställas mi, museets fö rfogande
bör eme llerti d gå till engångsinsatser, t ex för
större kostnadskrävande inköp av föremål,
som inte tillhör försvaret och kronan.
•

,

FV:s expert I 'MUS 65':5 utredningsarbete,
museIIntendenten
och
majoren
Axel
Carleson har svettats länge och väl för
och med FV-museet5 tillblivelse; Och det
är väl knappast något att förundra sig
över, han har ju haft en gammal flygdräkt
I vargskinn på sig, ..

,

De fpl som ej ryms I Ryd-förrådet finns
på F13M bl a utomhus. Här en B 3 B Ju
86 K-S I mindre vanlig ändvy.
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Flygvapnet firar sitt 50-årsjubileum 1976. Det kan DU fira redan i år
genom att bli medlem i Östergötlands Flyghistoriska SäJ/skap (ÖFS)
och/ eller Svensk Flyghistorisk Förening (SFF)!

Referat: Jahn Charleville
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Flygvapnets bomb,- och skjutskola - FBS - är väl känd
bland flygande personal i flygvapnet. MtJ.nga regementsoffi
cerare har under årens lopp genomgått utbildningskurser
vid FBS. Under de senaste tJ.r;en har också 28 flygande kom
paniofficerare genomgtJ.tt utbildning vid skolan.
Bland
övrig personal i försvaret märks dock stundom en viss
okunskap om denna institution. Anledningarna kan vara flera .
Framför allt kan det vara svårt att enbart utifrån skolans
namn klart utläsa vad som sker där. Namnet täcker idag
INTE in skolans huvuduppgift ... som ju är utbildning av
divisionschefer. Huvudsaken är emellertid att mtJ.lsättningar
tör utbildningen vid skolan och utbildningsmetoder följer
med i tiden. Namnet är väl etablerat och garanterar att tra
ditionerna lever vidare. Även om detta inte är 'inne' i dagens

*

***

samhälle .

V admed sysslar:

•

Skolans förste chef: Ingvar Berg.

Flygvapnets bomb-och skjutskola?
ZrHe~~nårf:~

FB S

sta kursen i
FBS regi ge

nomfördes 1943 enligt nedanståen
de utdrag ur flygvapenorder B

37/ 43:
Utbildningskurs vid flygvapnets bomb
och skjutskola (FBS)
1) Tid: 1'7/5--19/6.
2) Organisation:
a) SKOLSTAB
Chfrf och lärare:
Majoren Berg
Adj och bitr lärare :
LÖjtnanten Jung
Bitr ·Iärare:
Vapm ur F21
Expo ff :
Arvod ist
b) ELEVER : Kaptenerna Rosen och Ruden
schöld samt lö jtnanterna Orangel, Lund
gren och Ekdahl
ej INSTRUKTIONSFLYGFORBAND
4stB17urF?
1. mek medfölja
F21 ställer övrig erforderl ig personal för
stationstjänsten till förfogande .
d) MALAVDELNING
Chef (ubef) och öv rig pers o nal ur F21
Målfpl, ur F21
3) FORLÄGGNING : F21

Enligt Kungl Maj:ts reglemente
januari 1944 angavs skolans
u~pgift vara : " att inom flygvapnet
meddela undervisning i bombfäll
ning och skjutning saväl tek
niskt utförande som taktisk tillämp-
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ning - samt att verka för enhetlig
het i bombfäHnings- och skjutut
bildningen inom flygvapnet. Vid
skolan utföres därjämte tekniska
och taktiska försök med vapen
materiel ". Denna uppgiftsinriktning
gällde fram till 1964. - Från 1964
har FBS verksamhet varit koncen
trerad till utbildning av divisions
chefer och vapenofficerare , medan
utprovning av materiel och teknis
ka försök lagts på andra enheter,
FBS är organisatoriskt flygvap
nets minsta utbildningsanstalt. To
tala personalinnehållet fram till
1974 var två regoff och en kansli
skrivare. Idag har personalen ut
ökats med ytterligare en regoff.
Under årens lopp har FBS fört
en ambulerande tillvaro, Skolan har
flyttat med alla sina tillhörigheter
meHan olika flottiljer , aHtefter
lämpliga platser för resp kurs . Från
och med 1968 är dock Malmen den
fasta platsen i tillvaron. Där bedrivs
all teoriutbildning. Den praktiska
utbildningen genomförs vid landets
olika flottiljer. På Malmen har FBS
under hösten 1974 flyttat in i ny-

inredda lokaler. Därmed har förut
sättningar för den under de senaste
åren utökade utbildningen skapats
och arbesmiljön för elever och lä
rare väsentl igt förbättrats.
Nu genomförs årligen vid FBS :
•
•
•

två divisionschefskurser,
en vapenofficerskurs,
en orienteringskurs för flygche
fer och motsvarande lednings
personai i staber,

•
•

en flygchefskurs,
två "kompaniofficerskur
en
ser 2" .
Divisionschefsutbildningen är den
mest omfattande och upptar största
delen av utbildningskapaciteten.
Till denna kurs beordras lämpliga
regementsofficerare , som senare
avses placeras som divisionschefer
eller ställföreträdande divisionsche
fer. Under de senaste två åren har
även elever från armen beordrats
till divisionschefskursens teoretiska
skede. - FBS har även haft nöjet
att under jaktkursen 1974 ha två
finländska flygofficerare som ele
ver.
•

a

..

1I 1I

All verksamhet vid FBS syftar till aU utbilda ledare
i flyg tjänst och att vidareutveckla flygtjänsten. Skolan
har som ambition att utforma mönster för hur ledning
av verksamheten vid flygvapnets divisioner skall ske.
Så långt möjligt bör standardiserade enhetliga för.
faranden gälla vid de olika divisionerna. M h t starkt
varierande uppgifter inom olika flygslag, personal·
tillgång, lokaliteter m m måste dock den enskilde di·
visionschefen ha möjlighet att göra avsteg och an·
1I 1I 1I
passa ledningen till situationen.

~~r d~~~~~:n~:~

FB S

chefer.
Den
na ligger till
grund för utbildningen vid divisions
chefskursen. Varje elev tilldelas hand
boken och kan utnyttja den när han
återkommer till sin division.
Möjligheterna att följa utvecklingen
och vara aktuell i utbildningen är vä
sentlig om man vill att eleven skall leva
som man lär. Vid FBS bedöms aktua
liteten i utbildningen som mycket hög.
Detta får till stor del tillskrivas eleverna
själva. När dessa kommenderas till FBS
har de som regel tjänstgjort vid divi
sion ca fem år och de har av förbands
chefen bedömts lämpliga som divi
sionschefsaspiranter. Detta innebär att
de är laddade med erfarenhet, stort
kunnande och goda ideer. Låter man
en begränsad grupp med denna höga
kvalitet agera i applikatoriska exempel
och diskussionslektioner under goda
lärare, kan man nå goda och verklig
hetsanknutna resultat.
Ledning av flygtjänst är ett samman
fattande begrepp som omfattar:

T ex:

Ledning
av
flygtjänst

•
•
•
•

planläggning,
samordning,
ordergivning,
kontroll och uppföljning.

U

D,VISIONSCHEFSKURS

J AKT
1 974

töver den di
rekta ledningen av flygtjänst har divi
sionschefen det "normala" chefsansva
ret; t ex krigs- och mobförberedelsear
bete, befälsutbildning och personalvård.
Uppgifterna är omfattande och kräver
långt driven arbetsfördelning inom di
visionen. Förutsättningarna att fördela
arbetet på flera händer har ökat i och
med långtidsanställda kompaniofficera
re. Dessa blir genom lång erfarenhet
och utökad utbildning goda medarbe

tare som kan åläggas kvalificerade
uppgifter inom divisionen. Utvecklingen
mot tekniskt komplicerad flygmateriel
har också krävt denna personella ut
veckling . Genom att organisera divi
sionen på rätt sätt och därmed enga
gera alla i arbetet skapas grunden för
effektivitet förenat med hög flygsäker
het.
Flygtjänsten kräver liksom andra
tjänstegrenar förutseende och nog
grann planering. Grundplaneringen för
budgetår måste göras i så god tid att
den kan styra annan verksamhet vid
flottiljen. Att få vältränade flygförband
i luften måste för alla i flygvapnet vara
huvudmålet, som alla arbetar mot. Där
för måste också flygtjänstplaneringen
så långt möjligt få bli styrande.
• • En genomtänkt långtidsplanering
ger stora möjligheter att med begrän
sade direktiv från divisionschefen över
lämna arbetet med veckoplanering och
dygnsplanering på divisionsmedlem
marna. Dagens flygtjänst kräver nog
granna förberedelser. Samordningen
med övriga systemdelar - bas, strids
ledning, trafikledning, meteorologer, si
mulatorer, skjutmål m fl - måste vara
klar i god tid. Detta innebär att plane
ringen måste starta senast dagen före
flygning. I de fall planeringen börjar för
sent uppnås som regel inte målet med
flygövn ingen.
I flygtjänst kan vädret ofta ställa till
trassel och kräva omplanering . Detta
tas ofta till intäkt för förslag att avvakta
med planeringen och därigenom und
vika dubbelarbete. Den divisionsled
ning som faller för dessa argument
bäddar för stress och halvuppfyllda
mål. En noggrann planläggning, kom
pletterad med viss alternativplanering ,
ger däremot stadga och goda förut
sättningar att anpassa till förändrad för
utsättning, t ex vädersituation.
•

Rolf Gustafsson
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~FBS

Vad innefattar en
Inslgner för genomförd divisionschefskurs
1964-74. Symboliserar komprimerad kunskap.
Praktiskt användbar bl 8 som tyngd på pap
pershög. Dock för dyr.

tbildningstiden är 13 veckor.
Fördelade på fem veckors
teori, sju veckors praktisk
tjänst och en avslutande
teorivecka. Teoriskedena ge
nomförs
vid
FBS-Malmen,
medan
praktikskedet förläggs till två flottiljer
av de flygslag eleverna representerar.
För att renodla utbildningen i möjli
gaste mån har jaktelever normalt bil
dat en kurs, medan attack- och spa
ningselever slås samman till en kurs.
Utbildningsmålet i stort är att ge ele
verna sådan utbildning att de kan bli
goda d ivisionschefer efter ett halvårs
praktisk tjänst som divisionschef i fred.
Kursen är "skräddarsydd" för befatt
, ningen.
korthet innehåller utbild
ningen:
A) Praktisk utbildning. - Tjänstgöring
i befattningarna divch, stf divch och
off till förfogande.
B) Teoretisk utbildning.

U

•
•
•
•
•
•
•

Verksamhet vid division;
Luftoperativ verksamhet;
Flygsäkerhetstj änst;
Personaltjänst ;
I nstru ktörstjänst;
Tekniska ämnen;
Studiebesök, inspektion ;

•

Idrott.

D

en praktiska ut
bildningen syftar i huvudsak till att ge
eleven färdighet att leda flygtjänst vid
drvision och så långt möjligt tillämpas
de principer för ledning m m som med
delats under teoriskedet. - Flygtidsut
taget är ca 25 tim/ elev.
Den teoretiska utbildningens ämnes
områden innehåller i stort följande:
• VERKSAMHETEN VID DIVISION
omfattar divch:s ansvar, arbetsupp
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•

•

gifter och befogenheter. Centrala
flygtjänstbestämmelser. Mycket tid
ägnas åt planering och order för år/
halvår, ned till det enskilda flyg
passet. Uppföljning och kontroll
samt betygsättning är ytterligare en
del. Ledning av division under
krigsförhållanden behandlas. Dess
utom förekommer några lektioner
för att klara förekommande admini
strativa uppgifter.
LUFTOPERATIV VERKSAMHET
omfattar operativa krav på flygför
band. Flygtaktik. Stridsledningsme
todik och taktik. Ledning från MB/
C E1 och sektorehel. Underrättelse
orientering. Bastjänst under krigs
förhållanden .
FLYGSÄKERHETSTJÄNST
omfattar flygstabens flygsäkerhets
avdelnings (FS/ Fh:s) uppgifter. Drift
sförningsanmälningars (DA :s) hand

läggning. Atgärder för att förebygga
haverier behandlas ingående . Även
vädertjänst, flygtrafikledning, flyg
räddningstjänst och flygmedicin in
går här.
•

PERSONALTJÄNST
omfattar orientering om utbildningen
vid F5, F20 och TIS 35 vid F16.

•

INSTRUKTöRSTJÄNST
omfattar lektioner i praktisk psyko
logi och pedagogik.

•

TEKNISKA ÄMNEN
omfattar genomgångar och repeti
tion av flygplansbeväpningssystem.
Störning och motmedelssystem be
handlas, liksom nav- och landnings
hjälpmedel.

•

IDROTT
Anslagen tid fördelas ungefär lika
mellan teoridel och praktisk del och
syftar främst till att bibehålla kraft
och spänst. Under den praktiska

FBS

~

divis·onschefskurs?
Insigner för genomförd divisionschefskurs
1974-7 En falligmans lösning - men bra +
billigare.

•

Dlv-ch-elever tar sin utbildning på största allvar . Därför tyssnar man alltid lika andäktigt
och Intresserat på läraret ... Jo-men-visst. Nog är det så alltid.

delen bedrivs idrott normalt inom
divisionens ram.

Lärarpersonal.
Förutom FBS fasta personal - C FBS
och kurschef - engageras ca 25 del
tidstjänstgörande lärare. Strävan är här
att få lärare som har stor erfarenhet
och goda kunskaper inom sitt verksam
hetsområde. - Under vissa kurser ut
nyttjas biträdande kurschef. Det är ofta
en rutinerad divisionschef. Denne har
till uppgift att biträda med flygerfaren
heter och fackmässiga synpunkter på
det flygslag som FBS ordinarie lärare
inte helt behärskar.

Utbildningens genomförande. - Den
t e o r e t i s k a utbildningen
bygger
(där så är möjligt) på principen " ta och

ge". Eleverna har på förband erhållit
goda kunskaper i flygtjänst och även
viss erfarenhet att leda flygtjänst vid
division. Dessa kunskaper utnyttjas så
att lektionerna läggs upp i form av app
likatoriska ex empel och relativt fria
diskussioner. Eleverna ger på detta
sätt både varandra och FBS synpunk
ter på hur olika frågor kan behandlas.
Läraren sammanfattar alltid och ger
slutligen den " officiella synen". - Ele
verna håller själva ett antal lektioner.
Dessa skall inte betraktas som rena
övningslektioner utan mer som hjälp
till kursledningen att genomföra kurs
programmet i sin helhet.
All undervisning hålls på ett öppet
och realistiskt plan så att eleverna
känner igen sig i situationen. Den yt
tersta avsikten med lektionen är att
övertyga eleverna om lämpliga sätt att
lösa olika uppgifter.

[UU'S'DflSCHEFS,""UAS f't TT AC,"" SPAmfl[1
FBS ,ena

praktiska
skedet börjar med en veckas flygtjänst
för att eleven åter skall komma i god
flygtrim efter sina fem veckor på skol
bänken . Ordinarie divisionschef leder
då tjänsten. Under denna första prak
likvecka skall vidare verksamhetsplanen
för FBS praktiska skede utarbetas och
fastställas . Fr o m den andra veckan
tar FBS elever över ledningen av divi
sionen . Den agerande eleven uppträder
då som "tjänsteförrättande divisions
chef " i tillämpliga delar. Flygsäkerhets
ansvaret ligger fortfarande kvar på or
dinarie divisionschef.
FBS-eleverna bildar en lednings
grupp omfattande divch , stf divch och
off till förfogande och skall alltså leda
divisionens verksamhet i sin helhet.
Eleverna tjänstgör vardera två veckor
i nämnda befattningar. Byte sker var
fjortonde dag.
Ordinarie divisionschef har tidigare
givit riktlinjer för verksamheten. Dessa
utgör normalt ett utdrag ur divisionens
långsiktiga planering . Tjänsten skall så
långt möjligt bedrivas enligt FBS inten
tioner. Ändringar i divisionens tidigare
arbetssätt och rutiner görs endast då
starka skäl föreligger. Detta för att per
sonalen fo rtfarande skall känna igen
sig och kunna fungera säkert och ef
fektivt. Det nya är att FBS elever leder
tjän sten.
I slutet av varje vecka sker genom
gång med elever, FBS lärare och ordi
narie divisionschef. Då diskuteras vun
na erfarenheter och ges personlig kri
tik till eleven. Under veckans gång
styrs eleven så lite som möjligt, för att
han skall kunna finna sin egen ledar
profil.
•

H . Lindblom
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Kvalitetskrav
o

pa en
divisionschef
1:r 1:r

Att bli divisionschef är för
modligen de flesta yngre flyg
officerarnas dröm. Man kan
även höra många grånade re
gementsofficerare i högre gra
der önska sig tillbaka till denna
befattning. Detta är lätt att för
stå. De tillmäter divisionschefs
uppgiften den stora betydelse
den förtjänar. Det är en kvali
ficerad, ansvarsfylld, arbetskrä
vande, omväxlande och intres
sant befattning. Man kan aldrig
bli fullärd, man kan endast bli
bättre eller stagnera. Många
anser att de först efter flera års
tjänst i högre
befattningar
verkligen skulle kunnat göra en
god insats som divisionschef.

,,,'{ )':{ 1:r

takeaD
"

minute for '
aviation safety

ycket talar för att divisions
chefsbefattningen borde hö
jas upp till alternativbefalt
ning major/ överstelöjtnant.
Då skulle framstående divi
sionschefer kunna bibehållas på be
fattn ingen längre tid och en rege
mentsofficer med högre utbildning kun
na återkommenderas efter högre kur
sen vid MHS eller efter en stabstjänst
period. Med allt färre antal divisioner
måste alla ansträngningar göras för att
få ökad effekt ur varje enhet . Dett a
talar också för en ökad satsning på
divisionsledningen.
Vi har idag huvudsakl igen mycket
goda divisionschefer, men bredden i
divisionsledningen är för liten. Den nya
organ isationen inom flygavdelningen
bedöms inte förbättra situationen vid
division på något avgörande sätt.
Vid varje division borde i framtiden
finnas en divisionschef och två kvali 
ficerade ställföreträdare. Dessa två bör
ha samma utbildning som dagens di
visionschef. Idag har vi inte allt id en
kvalificerad ställföreträdare. Orsakerna
är många. En alldeles klar orsak är att
konkurrensen om de dugligaste rege
mentsofficerarna är stor och att divi
sionerna här har fått sitta emellan.

M

D

en som beord
ras till FBS divisionschefskurs skall av
flottiljchef ha bedömts lämplig . Lämp
ligheten kan vara svår att förut
säga. Man kan sällan med tillräcklig
säkerhet i förväg bedöma om eleven
kommer att bli en bra divisionschef.
Man kan dock ange de egenskaper
som är väsentliga för en regements
officer för att han skall bli en god divi
sionschef :
•
•

God flygare;
Goda ledaregenskaper (t ex vilja alt
ta ansvar, förtroendeingivande , kun
na fatta beslut) ;

•
•
•
•
•

Stabil;
Gott omdöme;
God samarbetsförmåga;
Stor arbetskapac itet ;
Intresserad av uppgiften.

Kraven är höga men inte ouppnåe
liga . Så många besitter dem att vi väl
skall kunna fylla upp vårt framtida flyg
vapen även om konkurrensen är hög.
Den som har dessa egenskaper be
döms inte vilja njuta sitt otium i cock
pit på passagerarflygplan .
•
R. Gu sta fss on

Flyg disciplin



* * Det har skrivits och

talats mycket om disciplin genom
åren. Oftast rör det sig numera om de värnpliktigas disci
plin. Här avser jag endast uppehålla mig vid flygdisciplin .. .
och i detta begrepp avse den ordning, reda och arbetsnor
mer som bör gälla för flygande personal.
I FL YGvapen
NYTT nr 2/66 (sid 26-29) fanns en artikel med titeln "Vårt
behov av disciplin. " Avsikten med den var "att lämna un
derlag till fortsatt tänkande" . Målsättningen med dessa
reflektioner är att väcka och om möjligt genom ökad själv
iakttagelse hos enskilda och förband få en högre flyg
disciplin och därmed ökad effekt.

*

***

id FBS ägnas flygdisciplin
och allmän ordning tre lek
tionstimmar
vid
divisions
chefskurs och två timmar vid
'kompaniofficerskurs 2' . Ele
verna får själva inleda ämnet och leda
diskussionen huvuddelen av tiden. Man
kan där konstatera, att oberoende av
elevkategor i så har man ungefär sam
ma syn på flygd isciplin . Ofta uttrycks
krav på bättre efterlevnad av gällande
regler och bestämmelser. Man efterly-

V

ser även bättre överensstämmelse mel
lan den disciplin man kräver vid skolor
och den som tillämpas vid förband.
Man torde utan överdrift kunna påstå
att flygd isciplinen i stort är hög i flyg
vapnet . Den sägs ofta vara avsevärt
bättre än förr I liden. Precisering till
avsedd tidsperiod är här av underord
nad
betydelse. Flygdisciplinen kan
emellertid bli bättre, i vissa samman
hang mycket bättre. Dagens moderna
tekniska flygmateriel är komplicerad .
•

30

Vid en utb-Inspektlon I början av 70-talet kan red
tänka sig all man (bl a flygstabschefen /gen mj Hans
Nelj, chefen för flygstabens sektion 2/öv Rolf Svartengren

1:r {:[

DIvisionschefselever
utstrålar
oftast negativism mot stabstjänst.
Då eleverna vid de senaste två divi
sionschefskurserna
ombelts
alt
skriva en artikel över ämnet "en
elevs syn på utbildningen", är det
därför symtomatiskt att endast en
man hörsammat delta. Som kritiker
och anmälare av artikeln tycker jag
("Gua") den är kort, klar och posi
tiv.
{:[ {:[ {:[

fylla dessa krav. Kursen ger, förutom
teoretisk
och
praktisk
utbildning,
även möjlighet till uppföljning, bedöm
ning och utlåtande över den enskilde
eleven.
Utbildningen. - Kursens slutmål kan
sammanfattas i följande enkla men in
nehållsrika ord, som ger en god grund
för en divisionschefs olika arbetsupp
gifter.
MALSÄTTNING

En elevs
syn
ehovet. - Med en minskande
organisation och ett begrän
sat antal divisioner måste kra
ven ställas högt på framtida
ledningspersonal för att dyr
och komplicerad materiel skall kunna
utnyttjas maximalt. En centraliserad ut
bildning av divisionschefselever vid
FBS skapar en förutsättning för att upp

för varje uppgift
eller övning ska
par förutsättning
för att nå det
slutliga
utbild
ningsmålet och
därmed motiva
tion för den en
skilda insatsen.

ARBETSFÖRDELNING ger bättre förbe
redelser
och
ianspråktagande
av fackkunskap
samt ökat in
tresse
genom
delaktighet i re
sultatet.
RUTiNER

som
inarbetats
skapar smidig
het och ett rik
tigt handlande i
olika situationer.

GENOMTÄNKT PASS fyller kraven på
flygsäkerhet och
meningsfyllt öv
ningsutbyte.
UPPFÖLJNING OCH
KONTROLL

B

•

Utbildningsinspektion vid FBS. Genom
gång av eleven kn Sterner granskas av
bl a CFS och C Sekt 2.

några reflexioner
I många avseenden har handhavandet
förenklats för föraren. Men det breda
spelregistret, som de moderna vapen
systemen medger, innebär ytterligt sto
ra krav på föraren. För att kunna ut
nyttja finesserna och nå goda resultat
i svår miljö med hög flygsäkerhet krävs
förarens totala kapacitet. Detta gäller
inte bara under det enskilda företaget
utan även under utbildningens succes
siva gång . . . och kanske framförallt vid
förberedelser före flygning. Dessa för
beredelser kan uppdelas i direkta och
indirekta.
De direkta avses de som sker ome
delbart före flygningen i form av: att ta
på sig rätt och väl kontrollerad flyg ut
rustning, att med full uppmärksamhet
tillägna sig vädergenomgång och order
givning, att tänka igenom övningen och
preparera sig före start på all tillgäng
lig tid. - Med de indirekta förberedel
serna avses närmast att hålla sig på en
hög kunskapsnivå betr flygplan- och
vapensystem, att hålla sig i god fysisk
form, att minst följa gällande bestäm
melser för alkohol dagen före flygning,
att avsätta tillräcklig tid till vila och
sömn före flygdag, att äta frukost före

ger möjlighet att
utveckla och ef
för
fektivisera
att nå målet.

Resultatet. - Genomgången utbild
ning ger den stabilitet, säkerhet och
kunskap som är en förutsättning för
vidareutveckling till en bra chef.
•
Kn Roland Sterner, Fll/MHS

takeal

minute for
lWiation safety .

tjänstens början. - För allt som här
nämnts fordras det definitiv medverkan
från den enskilde flygföraren/navigatö
ren. Han måste ha god självdisciplin.
Utan denna blir det ingen flygdisciplin.
Kan man då acceptera att någon el
ler några faller utanför ramen? Svaret
måste bli nej. Om vederbörande inte
kan inse behovet av uppställda normer
och leva upp till dem, bör han troligen
ägna sig åt ett mindre krävande yrke.

M

änniskan är i
grunden lat och anpassar sig gärna till
låg ambitionsnivå inom områden, som
inte är särskilt intressanta och tillta
lande. Därför fordras det ibland att
någon driver på. Divisionschefen har
ansvaret för att alla hjulen snurrar åt
samma håll. Han kan bli tvungen att ge
vissa en extra knuff. Men i idealfaIlet
skall de olika hjulen påverka varandra
i samma riktning mot gemensamt mål.
Har då de yttre formerna någon funk
tion att fylla? Ja, om detta tvista de
lärde. Eller som Horatius lär ha uttryckt
det: "Tvisten ligger ännu oavgjord hos

+

dåv C FBS/övlt Fritz Crona, sedan 1973 C F12) dis
kuterade disciplinfrågor. Men avslutade månne CFS med
en fiskehistoria , .?

31

~

**

Vapenofficerskursen
har
en
längd av åtta veckor och genomförs
på senhösten varje år med ca sju
elever. Den anpassas till jakt eller
attack och genomförs växelvis vart
annat år. I stort har kurserna sam
ma innehåll. Förekommande skill
nad är betingad av flygslaget och
flygplantypen. Kursen genomförs i
sin helhet på någon flottilj. Flyg
tjänst och teoretisk undervisning

bedrivs parallellt.

Kompani
officerskurs
skede 2, del 1:

**

Denna kurs utgör det senaste
tillskottet till FBS utbildningspro
gram. Den har en längd av tre vec
kor och genomförs 1-2 ggr/år, med
ca 15 elever varje gång. Såväl jakt-,
attack- som spaningsförare ingår till
ungefär lika delar. Kursen omfattar

***

Vapenofficer
n relativt stor svårighet är att
tillförsäkra sig resurser och
utrymme för kursen. Den flot
tilj på vilken kursen skall ge
nomföras belastas med en
extra "division" och måste därför som
regel tillföras förstärkning i form av
flygplan och personal.
Utbildningsmålet i stort är att ge ele
verna sådan utbildning att de kan bli
goda vapenofficerare vid förband efter
några månaders praktisk tjänst. I hu
vudsak behandlas vapenofficerens upp
gifter och verksamhet, flygplanens be
väpningssystem och dess utnyttjande ,
vapentekniska ämnen, genomförandet
av flygövningar i Skjutning mot luft
och markmål samt bombfällning. Även
störning mot beväpningssystem samt
utnyttjande av telemotmedel avhandlas .
Kursen organiserar sig som en fri
stående division. Flygsäkerhetsansvaret
ligger hos C FBS. Kurschef fungerar

E

.. domaren". De elementära ordningsreg
ler och krav på personligt uppträdande
som idag ställs på flygande personal
bedömer jag inte vara skadliga. De
syftar till ökad själviakttagelse, ökad
receptivitet och personlig säkerhet. Ge
nom ökad uppmärksamhet på det yttre
jaget kan man höja den inre discipli
nen .
Jag vill avsluta mina reflektioner med
att ange några väsentliga punkter an
gående disciplin och anda, som de är
utformade i en av våra modernaste ut
bildningsanvisningar AJU ('anvisningar
för jaktutbildningen'). Dessa är fast
ställda av CFV och vi både kan och
skall leva upp till dem.
•

•

En grundförutsättning för ett gott ut
bildningsresultat med hög flygsäker
het är god anda på förbandet grun
dat på ömsesidigt förtroende.
Den främsta grunden för god flyg
säkerhet är flygdisciplin. Kräv där
för absolut åtlydnad av givna order
och bestämmelser.

enbart teoriundervisning.

***

som divisionschef och eleverna växlar
som övningsledare. - Flygtjänsten pla
neras normalt två dagar i veckan. Öv
riga dagar sker teoriundervisning. Flyg
tidstilldelningen är 20 tim/elev.
Ett ändamål är att alla elever skall
få skjuta alternativt fälla alla lastalter
nativ med stridsammunition. Robotskjut
ning har dock hittills ej genomförts.
Utvärdering av filmer, remsor och skjut
resultat är ett annat viktigt huvudända
mål.
Eleverna är två-treårs regementsoffi
cerare med relativt stor erfarenhet och
goda kunskaper inom sitt flygslag . 
På lärarsidan biträds FBS egna lärare
av ca 20 deltidstjänstgörande lärare.
För den mer ingående utbildningen
(t ex beväpningssystem oC.h vapentek
nik) krävs specialister och goda lä
rare .
•
H. Lindblom

•

•

•

•

•

Ett bra sätt att skapa flygdisciplin
är att alltid fordra noggrannhet och
exakthet i allt som har med flyg
tjänst alt göra. Glöm härvid icke
bort detaljerna. Det är sannolikare
att många små och ej en stor orsak
stjälper en övning eller orsakar en
allvarlig driftstörning.
En god flygdisciplin grundläggs på
marken. Det hör till undantagen att
ett förband, som uppträder slarvigt
och ovårdat på marken kan nå go
da resultat i luften .
Disciplin
behöver inte innebära
otrivsam miljö och stela former.
Ordning och korrekta, men gärna
lediga former ger tvärtom de bästa
förutsättningarna för trivsel och god
anda.
Kom ihåg exemplets makt. Särskilt
krävs god stil och disciplin av de
äldre förarna. Dessa är förebilder
för den yngre personalen.
En divisionschef skall av sin flygstyr
ka bl a kräva:
<> exakt tidhållning,

tbildningsmålet i stort är att
ge eleven ökade teoretiska
kunskaper
för att kunna
tjänstgöra som instruktör i
flyg- och marktjänst vid divi
sion, att vara rotechef och allt efter
förmåga gruppchef, samt att vara chef
för arbetsgrupp vid division. - Ungefär
hälften av tiden utnyttjas till att disku
tera och applikatoriskt lösa uppgifter
rörande verksamheten vid division. I
huvudsak berörs bestämmelser, an
svarsfördelning mellan divisionchef och
övningsledare, planering och ordergiv
ning för flyg pass samt uppföljning av
flygtjänsten. På flygsäkerhetsområdet
behandlas bl a åtgärder för att förebyg
ga haverier.
Under resterande tid behandlas de
olika flygs lagens operativa krav och
taktik samt flygplantypernas beväp
ningssystem. Orientering om flygutbild
ningen vid F5, F20 och TIS/F16 är ett
annat inslag. Slutligen bedrivs regel
bunden idrott för att hålla spänst och
humör på topp.
Eleverna har i medeltal 10 års flyg
tjänst bakom sig och representerar där
igenom stor flygerfarenhet och taktiskt
kunnande. Många har dessutom stor
erfarenhet som instruktör i flygtjänst.
På längre sikt kommer dessa förhål
landen att förändras mht att eleverna
då avses bli kommenderade till FBS
tidigare. Nu föreligger ett uppdämt ut
bildningsbehov som bedöms ta flera år
alt hinna ifatt.
•
H. Lindblom

U

<>
<>

<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>

korrekt och väl vårdad utrustning,
att flygstyrkan reser sig upp när
divisionschef (lärare) kommer in
i ordersal för ordergivning (lek
tion),
uppmärksamhet samt god håll
ning (särskilt vid tilltal) under
genomgångar och lektioner,
koncentrerad
uppmärksamhet
och absolut tystnad under order
(ej rökning),
bibehållen uppmärksamhet till
dess
divisionschefen
(motsv)
upplöser avdelningen,
disciplinerade genomgångar ef
ter flygning,
mycket god ordning i ordersal,
expeditioner och omklädnads
rum,
snyggt och trivsamt i kafferum
met,
vårdat hår och skägg (acceptera
ej sådant som kan äventyra
flygsäkerhetsmaterielens
funk
•
tion).

Rolf Gustafsson

OM PENNINGAR OCH DERAS VÄRDEN

Behöver DU/vi meditation?

• • I våra massmedier florerar lite då och
då en mängd olika styckeprisuppgifter på våra
idag existerande stridsflygplan. För att rik
tigt drastiskt påvisa hur mycket kostsammare
flygplan av idag är visavi gårdagens neutra
litetsvakter, använder " folkets språkrör och
i nformerare " , den s k tredje statsmakten, en
del fula knep. Så lund a tar man t ex Viggens
styckepris av idag och jämför med styckepri
set på flygplan 29 " Tunnan " , 32 " Lansen"
och 35 "Draken" för t ex resp f1ygplaninköps
år. Därmed uppstår en maffigt större kost
nadsfördyring .
som för sakkännaren fram
står som medvetet falsk . Skall man jämföra
priser från olika år måste man antingen om
vandla dagens prisnivå till gårdagens, eller
tvärtom. Då framträder sanninge.n bättre ..
något som eftersträvas, el ler hur?
Viggens styckepris låg i februari 1973 på ca
17,5 mi lj kr. Om Tunnan medi o 1950-talet kos
tade ca 900 .OOO/s t blir jämförpriset (febr -73)
drygt 2,5 milj kr. Samma omräkning för rikti
gare jämförelse skall även göras för Lansen
och Draken. Om Lansen 1959 kostade ca 2,5
milj kris t och Draken med io 50-talet kostade
vid pass 6,25 milj krist blir jämförelseprisen
(febr -73) knappt 7 milj kr resp något drygt
11 milj kr.
En 'stingslig' kväl,lstidning hade i månads
skiftet oktober-november tyckt sig finna en
viss logik bland dessa siffror .. om man an
vände sig av fel jämförelsepriser. Tog man
priserna 0,9 mkr, 2,5 mkr, 6,25 mkr (tidningen
skrev 7,5 mkr, trots förhandsrättelser frän FSI
Info) och 17,5 mkr. så fick man fram det ma
giska talet 2 1/2 .. dvs varje nytt stridsflyg
plan skulle kosta 2 1/2 gånger så myc ket so m
föreg ån garen . Så löpte man tinan ut .. och
fick fram siff ran 45 milj kr för det s k flyg
plan 80. (Dock hade man här efterkommit FSI

I nfo:s önskan att även ange ovan nämnda
flygplankostnad i 73 års prisnivå. Samt att
flygplan 80 enl regeringsdirektiven ej får över
stiga Viggens styckekostnad.) - Aterigen en
"blaha"-arti kel'.
Alltnog och emedan för flyghistoriker och
andra intressenter ges nedan några stycke
kostnader för ca 25 svenskhistoriska neuatra
litetsvakter fr ån 4O-talet. Utifall intresse finn s.
- Följande åtta flygplan i 1941 års prisnivå:

FV:s DRIFTVÄRN?

befälhavares syn på hemvärni driftvärn". Che
fen för F16, överste Torselius, (som förutom
att vara värd vid tinget och middagen även
var chefens för flygvapnet representant) pre
senterade i föredragsform verksamheten vid
F16.
Vid tinget kunde för övrigt konstateras att
driftvärnspersonalen kommer att få ökade an
svarsfulla uppgifter, inte minst vid kuppför
svar.
Du som läser detta kanske frågar : Vad är
Vi i driftvärnsled
flygvapnets driftvärn? ningen har många gånger ställts inför den
frågan. Därför är avsikten att i ett kommande
nummer av FLYGvapen NYTT i reportageform
lämna en uttömmande information om vårt
driftvärn.
•

Under dagarna två (30-31/10), pågick vid F16
flygvapnets driftvärnsting. En samling som
återkommer vart annat år. Huvudändamålet
är att ömsesidig information skall kunna ges
mellan den centrala driftvärnsledningen oc h
de loka la ombuden, som bl a utgörs av drift
värnsledarna från så gott som samtliga fl yg
vapnets skolor och förband.
Aven i år visades ett mycket stort intresse
från flera centrala och regionala myndighe
ter. BI a besöktes tinget av Chefen för sek
tion 2 i flygstaben, översten 1.graden R
Svartengren. Hemvärnsstaben representerades
av överste Risling, Vid middagen höll övers
ten 1.graden Helmfrid ett mycket uppskattat
anförande på temat "En försvarsområdes-

SKATTKAMMAR(SJ)ÖN
Holland håller man på med att torrlägga

den väldiga havsviken luider lee för att
utvinna land för åkerbruk m m. Allteftersom
havsvattnet försvinner kommer en mångfald
produkter av mänsklig uppfinningsförm åga
och s k krigskonst i dagen. En del härrör ända
från stora 'spanska armadans' tid och tid
punkten för andra spanska krig i Europa på
1500- och 1600-talen. Och naturligtvis åtskil
ligt annat från de två stora världskrigen uno
der 1900-talet.
Av särskill intresse för flyghistoriker är de
hundratals flygplan, som slutade sin tillvaro
i Zuider lee under de två världskrigen i vårt
sekel. Holland var ju särskilt under det andra
världskriget 1939-45 infallsporten för flertalet
av de många bombeskadrar, som efter start
från base r i Storbritannien var på väg att an
falla mål på det europeiska fastlandet. Luften
över luider lee försvarades då av starkt,
tyskt jaktflyg, varför de allierade bombflottor
nas förluster blev betydande just där .

B
B
B
T
J
J
J
J

3
4
5
2
8
9
11
20

700.000 kri st
90.000
290 .000
590.000
155.000
330.000
335.000
390.000

Följande 16 flygplan i 1945 års prisniv å :

J 21
= 397.600 krist
J 22
= 415.520 "
S 12
386.400
S 14
= 91.840 "
S 16 = 593.600 "
B 17A
406.560
B 17B = 360.640
B 18A = 730.240
"
B 18B = 798.560
"
T 18B = 844.480
SK 11
28.000
SK 12
41.440
SK 14
134.400
SK 15
33.600
SK 25
62.720
J 26
375.000
(En uppräkning av dessa fpl-slyckekoslnader
1111 prisnivån för febr -73 skulle I och för sig
vara Intressant. Kanske någon ur läsekretsen
kan vara Red. behjälplig?)

P. G. Wiik
Bland de flygplanvrak som nu bragts i da
gen finns ett plan från första världskrigets
tid (1914--18), som ännu hade luften kVar i
sina hjulringar. Ett Mess erschmitt-jaktplan 
från VK2 , med påmålade symboler för 53 ned
skjutna allierade bombplan - finns också i
samlingen. Vidare har man hittat ett Spitfire
plan, med resterna av piloten kvar på förar
platsen. I dennes kläder fann man hans id
kort (det var en belgare) och andra person
liga tillhörigheter, som bevarats i vattnet i
mer än 25 år. Därav framgick bl a att piloten
gift sig blott 14 dagar före avfärd till sitt sista
uppdrag. Av många andra flygplanvrak har
man också funnit en tämligen väl bibehållen
fyrmotorig Boeing B-17 G Flying Fortress II
("Flygande Fästning " typ II).
Bland de frilagda skeppsvraken räknade
man in inte mindre än 350 spanska fartyg, som
under åren från 1568 itJl 1648 gått under i
luider lee - under Spaniens krig mot Ne
derländerna, Storbritannien, Frankrike m fl
europeiska länder.
•

N. K-g
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höstas utkom"Meditation. Magi eller
terapi?"
av journalisten
Ingrid
Olausson. (Raben & Sjögren. Ca 45 kr).
Ämnesområdet kan tyckas föga besläk
tat med verksamheten i flygvapnet. Bo
ken anmäls här, ty skenet bedrar. Bo
ken har nämljgen mycket att ge just
människor i stressiga mjljöer och dit
får väl räknas flera av FV :s arbetsplat
ser i flygplan, strilanläggningar, trafik
ledningscentraler m m. Sitt särskilda
intresse bör den ha för alla dem, som
kommit i beröring med DMT, Defence
Mechanism Test.
Försvarsmekanismer har naturen för
sett oss med för att skydda mot obe
hag. Det verkar renhårigt. Men om
skyddet består i förvanskning av vår
verklighetsuppf,attning och
att vi
stundom bringas handla stereotypt
"utan minsta tanke ", då är skyddet inte
helt 'up to date'. En flygförare t ex mås
te kunna handla adekvat i situationer
som inte fanns då människan kon
struerades - han måste ha fri tillgång
till hela tankeapparaten. Just så här
beskrivs inte problemet i boken ; där
skildras det på ett mera intressant och
insiktsfullt sätt än vad en enkel recen
sent förmår.
Bokens glada budskap är att man
med hjälp av meditation har chans att
göra sig av med skadliga försvarsme
kanismer och annat bråte, som man
eventuellt bär på och som belastar,
bryter ned, åstadkommer olycka i vär
sta fall. Tekniken är urgammal och
barnsligt enkel: man sätter sig ned en
stund varje morgon och varje afton och
tänker med slutna ögon på ett visst
nonsens-ord, som man fått sig tilldelat
av sina visa lärare .
Det är kanske litet djärvt att dr'a en
lans för meditaHon - redan ordet ak
tiverar fördomar. Ingrid Olausson nal
kas sitt ämne just från det kritiska hål
let. Det är en styr'ka. Hon är själv verk
ligen långt ifrån fördomsfri: "Och det
fanns inga religiösa drag. I så fall hade
jag nog backat ur ögonblickligen." Men
skildringen blir allt sakligare och sista
delen av boken utgörs av redogörelser
för de omfattande vetenskapliga under
sökningar, som 20:e århundradet mött
denna urgamla indiska visdom med .
En medförfattare skriver, att om denna
teknik inte redan funnits hade den mo
derna vetenskapen säkerligen uppfun
nit den. Så långt har man kommit i
sina undersök,ningar.
Vid horisonten avtecknar sig "psy
kis·k träning" jämsides med den redan
befintliga fysiska träningen.
•
F Paul Johan sson
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Flygförare: Sluta rök!
mängder av år har jag förundrat mig
över det ointresse FV:s ansvariga me
dicinska expertis anvisningsmässigt vi
sat rökningens negativa inverkan på
flygsäkerheten. Inte den minsta lilla
statistik eller samband har berörts. 
Man har pekat på sambandet mellan
fysisk kondition och flygsäkerhet och
även berört (och t o m reglerat) alko
holkonsumtionen. Men tobaksrökningen
är föremål för ointresse och luften i
ordersalar, mässar och II-utrymmen
är tät.
Ameri'kanerna är dock inte lika sorg
lösa. Nedan ett klipp från artikeln
"Aircrew Fatique = Skill Deterioration"
ur the MAG Flyer september 1974.
När gör GFV något i detta viktiga
ärende? Lite jämförande statistik som
berör rökares och iokerökares delak
tighet i olycksstatistiken kan väl vara
en (intressant?) början?
"Many facto rs, other than activity or
w ork , contribute to fatigue . Smoking 20
to 30 cigarettes a day gives a blood
carbon monoxide level of about five
percent. Your tissues receive the amount
of oxygen they wo uld if you were
breathing air at 7.000 feet. If you add a
cabin al,titude of 8,000 feet, you r resul·
tant physiologic altitude will be 11,000
to 12.000 feet. That is fatiguing Three
'
cigarettes in 30 minutes will raise your
eyeballs to 8.eOO feet as far as night and
peripheral vi sion are concerned. That is
before you leave the grou nd . .
•

Martin Skoog

FS/Fyläk svarar:
Den medicinska expertisens intresse
för rökningens inverkan på flygsäkerhe
ten är inte obefintlig. I alla år jag varit
verksam inom flygvapnet har rökning

ens ev inverkan på flygsäkerheten dis
kuterats i samband med flygmedicinsk
utbildning och flygmedicinska föreläs
ningar. Denna fråga berörs även i det
videobandprogram, "Syrebrist under
flygning", som nyligen FV spelat in för
att möjliggöra en breddning av den
flygmedicinska undervisningen bland
flygande personal.
Att rökning allmänt sett har en nega
tiv effekt har ingen bestridit. Dess ne
gativa effekte r i samband med flygning
får emellertid inte överdrivas. Det finns
viktigare faktorer ur flygsäkerhetssyn
punkt som har högre prioritet.
Att amerikanerna inte är "sorg lösa"
när det gäller problemet rökning och
flygning är väl ställt utom allt tvivel. FV
kan dock inte redovisa några tillbud
eller haverier med stridsflygplan som
orsakats av rökning före eller under
flygning.
Urklippet ur MAG Flyer stämmer helt
överens med vår uppfattning. Vi vet
dock att d et är en mycket liten grupp
bland den flygande personalen som rö
ker över 20 cigaretter om dagen, och
det bör noteras att den fysiologiska
effekten av detta gör sig gällande en
dast i de fall att vederbörande flyger
utan syrgastillskott vilket är aktuellt
just för MAG Flyers. Detta fysiologiska
resonemang kan alltså inte anpassas
till flygning i våra stridsflygplan, där
föraren redan från start alltid skall bära
syrgasmask som ger ett syrgasöver
skott.
Icke desto mindre finns det alla skäl
att understödja den kampanj - s k
tobaksdemokrati - som bedrivs i många
av våra ordersalar och andra gemen
samma utrymmen .
Sluta gärna röka
•
- en bra apell.
Lars Laurell

TACK-brev till F12

vattenytan, samt vid haveriplatsen för det ke

Samarbetet mellan myndigheter i frågor med
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Sven Villner, Göran Andersson

tion som kan inhämtas från fältet dvs under

(Länsstyrelsen/Kalmar län)
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• - T h (sid 35) ses -p rototy p 1 (40158) av
USAF :s ev kommande strategiska bomb-fpl
B-1 under jungfruflygningen 23/ 12 -74 från
Edwards AFB. Testflygningen varade i 1 tim
25 min och företogs i landningsposition , dvs
med alla ställ ute + klaffar å slots utdrag
na. Flight 2 (3 tim) företogs medio januari ,
nr :> i skiftet ja n/ febr och nr 4 i februari.
Ytterligare 12 återstår i denna testserie. 
Nedan: Prototyp 1 av Bell YAH-63. Skall
tes ttävla med Hughes YAH-64 för US Army:s
nya avancerade altack-hkp.
•

• - Fofkrepubllken Kina har under de
senaste 2-3 åren företaget en stark upp
rustning (även) av sina försv arsg renar . Fly
get expanderar. Man har egen flygindustri
samt importerar ·know·how ', för kopiering .
Att K . köpt bl a Boeing 707, 20 'Trident' +
2 'Concorde' är känt. Så även köpet av
franska R-530 luftstrids-rb till sina F-9 j/a
fpi. På köplistan står även annan fransk
mtrl: Mirage + div hkp m m. I pla nerna
ligger ocksa kÖp av lätt st rids-fp I fran
Rumänien/ Jugosl avie n samt prod uktion av
Rol',;-Royce-motorer. Kinas FV har ca
4.000 fpl (bl a 1.700 MiG-17, 1.300 MIG-19).
Sedan -71 bygger K. F-9 (ege n, Shenyang ,
omgjord MiG-19; tvåmotorig med sidoluft
intag). Tot ca 400. Dessutom producerar man
ca 70 sovjetiska Tu-16- bombfpl årligen (tot
ca 150) . I Kinas FV ingår även ca 10 lätta
bomb-fpl Tu-4 , drygt 200 11-28 + 100 Tu-2.
Jakten består även av ca 50 F-8/ MiG-21 +
ett mindre antal MiG-15. På tp·s idan finns
drygt 400 fpl (bl a 200 An-2, 11-14 + 11-18).
Ca 300 hkp linns (bl a av typ Mi-4 och
SA--32/JA 'Super Freion ' , 10 st). I reserv
En ' första serie
finn s ca 400 civila fpi. om 25 strategiska kärn vapenraketer (räck
vidd 1.500 km) har levererats . K. tänker
dock även skaffa sig kärnvapenbärare med
räckv idder först till 2.000 km, senare till
12.000 km. - Ca 300.000 fallskärm sso ldater
finns utbildade . I FV finns ca 220.000 man
(totalt består hela K:s krigsmakt av drygt
3 milj mani). I de marina styrkorna in
går totalt drygt 600 fpl (bl a 100 11-18, nga
Tu-2, ca 500 j-fpl (MiG-17, F-6 / MiG-19A +
F-9/MiG-19B) Be-6 'Madge' + Mi-4 hkp
'Hou nd') . Militärtjänsten i FV är 3-5
ar.
•

• - Zaires FV (Fo rce Aerienne· Zairo ise)
mottog i januari de första 15 beställda 2
motoriga Cessna 310. Resterande antal be
räknas levereras ca maj. Fpl skal l inte
bara tjäna som sk-fp I utan även nyttjas vid
malmletning samt som se.rvice-Ipl v id väg 
byggen. En Cessna-representant skall sta
tionera s i Zaire under en introduktionspe
riod av elt år. - Za i re s FV har ca 800 an
stä llda. Man förfogar över 48 fpi. Har 1 jakt
flj 17 MB-326GB, 6 AT-6G + 10 T-28 (be
väpnade); 1 tp-fl j 9 C-47 , 4 C-54 + 3
C·130 (jfr Sveriges FV); l sk-Ilj : 8 T·6 + 12
SF-260MC (samt nu 15 Cessna 310); 1 hk p
div : 20 Al.ouette 2/3 + 7 SA·330 'Puma '.
Beställda är även 17 Mirage 5 + ytterli
gare 3 C-130 (nu typ H). Dessutom för
fogar man över 12.000 fallskärmssolda
terl'
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Nya FLYGvapenNYTT 10 år!
(Med 'UFS' och 'UFL' 42 år.)

Fira gärna jubileet med en prenumeration!

