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Flygvapnet i "ÖB 77"
en fjärde november offentliggjordes
"ÖB 75 " - Överbefälhavarens perspek
tivplan rörande försvarets utveckling efter
1977. I planen studeras och värderas olika
exempel på försvarsgrenssammansättning och
materielinnehåll för de närmaste 10-15 åren . Ett
väsentligt syfte med dessa exempel är att i olika
ekonomiska ramar belysa omslagspunkter i frå
ga om reell försvarsförmåga, trovärdighet gente
mot omvärlden mht vår säkerhetspolitiska mål
sättning osv. "ÖB 75" utgör underlag för den nu
sittande försvarsutred ni ngens ställ ni ngstagan
den och rekommendationer.
De ekonomiska ramar ÖB haft att röra sig
inom är köpkraftsmässigt relativt låga jämfört
med motsvarande för tidigare försvarsbeslut.
Två ligger dock över den ekonomiska nivån för
den nyligen offentliggjorda programplanen för
det militära försvaret 1976-81, den sista som
upprättats inom ramen för 1972 års försvars
beslut. Två ligger under denna nivå och kan där
med komma att innebära särskilt svåra avväg
ningsproblem mellan olika försvarsfunktioner.
För en materieltung försvarsgren som flygvapnet
har även marginella förändringar av medelstill
deiningen stor genomslagskraft på både kvanti
tet och kvalitet.
Jag har i planeringsarbetet sett som en av
mina viktigaste uppgifter att finna lösningar, som
inom de ekonomiska ramarna möter de krav på
både kvalitet och kvantitet som utvecklingen av
omvärldens stridskrafter ställer på vårt flygva
pen . I samtliga ramar kommer dessa båda krav i
konflikt med varann. Jag har liksom t idigare prio
riterat kvaliteten . Flygstridskrafternas uppgift att
kunna delta i försvaret av hela vårt land ställer
emellertid samtidigt stora krav på bibehållande
av vår numerär. Denna har redan under de se
naste åren och med årets riksdagsbeslut om
nedläggning av F11 och F12 fått vidkännas en
mycket allvarlig reducering . Endast i den högsta
ekonomiska ramen kan den nedåtgående tren
den bromsas vad gäller antalet flottiljadministra
tioner .
Ett aktivt luftförsvar, uppbyggt på de myc
ket rörliga " robotplattformar " som våra jaktflyg
plan utgör,ger den bästa säkerheten för mobilise
ring och uppmarsch av vårt i fred i stor omfatt
ning hempermitterade försvar samt skydd åt be
folkningen mot luftkrigets verkan. Luftförsvaret
kräver fler jaktdivisioner av Viggen-kvalitet än de
åtta (8) som hittills av statsmakterna angetts så
som planeringsinriktning . Mitt krav på tio (10) di
visioner JA 37 - noggrannt underbyggt av den
luftförsvarsutredning som slutfördes så sent som
1971 - utgör ett hårt pressat minimum. Jag kan
konstatera att utredningen väl tecknat den ut
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veckling vi nu kan se än klarare .
En annan fråga av stor vikt är den omsättning
av attackflygplan som måste ske mot mitten och
slutet av 80-talet. Frågan har utretts grundligt
och resultatet offentliggjordes den 14 maj i år i
form av Chefens för flygvapnet system plan för
flygattacksystem 85. Med utgångspunkt i bl a de
ekonomiska förutsättningarna har jag funnit att vi
dels bör ersätta AJ 37 med en till attack modifie
rad version av JA 37, dels bör komplettera denna
medeltunga komponent med en lätt som ersätt
ning för SK 60. Det lätta attackflygplanet bör ock
så kunna användas som skolflygplan. Denna sys
temlösning resulterar enligt min bedömning i en
acceptabel ehuru ej idealisk beläggning på vår
flygi nd ustris utveckli ngs- och prod uktionssektor.
För att det lätta attack/skolflygplanet skall kunna
inrymmas, erfordras dock ekonomiska ramar
över dagens programplanenivå eller omfördel
ning inom försvaret. Vad som krävs i form av
ekonomiska resurser utgör inte mer än ca 2-3
proc av försvarets totala budget .
Jag har här endast nämnt ett par frågor av
avgörande betydelse för framtiden. Perspektiv
planen innefattar givetvis också avvägning inom
och mellan andra del program inom flygvapnet,
såsom t ex flygspaningen samt stridslednings
och basprogrammen . På sikt inryms sålunda
flygplan - avsedda exklusivt för flygspaning 
endast i den högsta ramen , vilket inger stor oro. I
låga ramar reduceras stridslednings- och baska
paciteten betänkligt till förfång för de allt fåtaliga
re flygförbandens rörlighet.
Jag varken kan eller vill söka föregripa för
svarsutredningens ställningstagande med anled
ning av "ÖB 75". De i planen presenterade hand 
lingsvägarna är avsedda med bestämda syften
exemplifiera försvarsmaktsinnehåll i olika ekono
miska ramar och att konstatera var väsentliga
omslagspunkter ligger. Jag tror att planen som
helhet ger ett gott underlag för försvarsutred
ningen att sammanställa sin rekommendation
om försvarsmaktens utveckling . Jag anser mig
ha anledning att hysa tillförsikt inför utrednings
männens och statsmakternas ställningstaganden
både till ett fortsatt effektivt flygvapen och en bi
behållen utvecklande svensk flygindustri.
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öa iförsvarsfrågan:
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•
örsvarskostnadernas storlek har
ett direkt samband med de krav
som svenska folket ställer på för
svaret. Kraven uttrycks i nu gällan
de målsättning. Av denna framgår bl a:
"Totalförsvaret skall vara så förberett
för kriget, att det verkar fredsbevarande.
Det skall därför ha sådan styrka, sam
mansättning och beredskap att ett an
grepp mot Sverige fordrar så stora resur
ser och uppoffringar samt tar så lång tid,
att de fördelar som står att vinna med
angreppet rimligen inte kan bedömas vär
da insatserna".
Totalförsvaret måste kunna ge tillräck
ligt stöd till vår utrikes- och säkerhetspoli
tik , som ju bl a syftar till alliansfrihet i fred
och neutralitet i krig.

F
.

Fortsan minskning
ifrågasäner
Sveriges mål

Inför det stundade försvarsbeslutet aktualiseras
i debatten frågan om försvarskostnadernas storlek. Vis
sa debattörer hävdar att Sverige inte har råd att öka för
svarskostnaderna, även om detta skulle vara motiverat.
Andra menar att eftersom vårt land är ett av världens ri
kaste, så har vi råd både med det försvar vi finner nöd
vändigt och de samhällsreformer vi önskar. Ofta utnytt
jas ekonomisk statistik för att underbygga resp
åsikt.

'* '* '*

redovisats
tidigare i FLYGvapen NYTT (nr 2175) finns
idag inga tecken som tyder på, att de mili
tära styrkorna i vår omvärld (som i situatio
ner där vi svenskar blir berörda skulle
kunna utnyttjas mot oss) kommer att re
duceras under överblickbar tid. Istället
bedöms dessa styrkor komma att öka
inom vissa områden både i antal och kva
litet! Trots alla förhandlingar finns det ty
värr inga tecken på att tryggheten i Euro
pa har blivit större.
Det råder ett klart samband mellan för
svarskostnader och de risker som vi vill
ta. En fortsatt minskning av försvarets
köpkraft, i likhet med vad som skett under
senaste åren , leder förr eller senare till att
våra uppsatta mål ifrågasätts i vår om
värld. Den relevanta frågan är således :
Anser vi oss ha råd med ett försvar , som
på ett rimligt sätt kan stödja vår alliansfria
politik?
Försvarskostnaderna kan dock inte ses
som ett isolerat utrikes- och militärpoli
tiskt problem. Det ligger i sakens natur att
denna fråga också måste belysas utgåen
de från samhällsekonomiska och statsfi
nansiella utgångspunkter. Vårt lands eko
nomiska ställning har därför stor betydel
se!

M a n kan jämföra
olika länders resurser bl a genom att kon
statera hur stor bruttonationalprodukten
• Ett sätt att öka stagkraften trots 'nedskärning
ar' är att omfördela resurserna frAn den dyra
är per innevånare. 1973 var vi nummer två
strategiska vapensidan till den konventionel
i världen. Utvecklingen idag tyder på att vi
ta. Medan Nato:s mer defensiva styrkor skiJrs
kan bibehålla denna nivå . Sverige måste
ned, noteras en fortsatt ökning s~ väl kvantita
tivt som kvalitativt inom WP. I slutet av 70
talet betyder det ett klart underläge för Nato.
Maktbalansen anses nu vara i fara. - Nedan
tv~ MiG-25 Foxbat A mad varsina 4 radarstyr
da Anab-rb (?). - T h dan nya interceptor
versionen av MiG-23 Flagger.
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därför betraktas som ett av världens ri
kaste länder.
Vi har under en lång följd av år succes
sivt kunnat öka vår levnadsstandard och
med hjälp härav kunnat genomföm om
fattande sociala och andra viktiga refor
mer . Detta samtidigt som vi ansett oss ha
råd att satsa på ett starkt folkförsvar . Vi
har accepterat att neutralitet och allians
frihet faktiskt kostar pengar och har där
för avdelat betydande resurser för denna
form av samhällsförsäkring. Trots detta
har vi - pga ett gynnsamt statsfinansiellt
läge - inte behövt sätta försvarskostna
derna i motsatsställning till samhällets
krav på reformer.
Vår samhällsekonomi har tillåtit oss att
satsa resurser på försvaret på ett sådant
sätt , att de - i varje fall under 40-,50- och
60-talen - i huvudsak har kunnat relate
ras till de säkerhetspolitiska kravens ut
veckling och däremot svarande målsätt
ning . Vi skördade frukterna av denna
satsning ända till slutet av 60-talet. Mål
sättning och försvars resurser stod då i ett
rimligt förhållande till varandra.

att göra
jämförelser med andra länder försöker
man ge en uppfattning om storleken på
våra försvarskostnader. En ofta citerad
jämförelse är, att vi ligger trea i världen
när det gäller försvarskostnader per in
nevånare. Bara USA och Israel uppvisar
högre siffror.
Jämför man i stället försvarskostnader
per innevånare med bruttonationalpro
dukt per innevånare, kommer vi ganska
långt ner på listan!
Man kan också jämföra hur mycket var
je land ger ut per kvadratkilometer. Lan
dets yta har en viss koppling till hur stora
resurser som fordras för försvar. En så
dan jämförelse visar exempelvis , att för
1973 spenderade Öst- och Västtyskiand
var för sig ca 10 ggr så mycket som vi.
Schweiz, Tjeckoslovakien och Frankrike
ca 5 ggr mer.
Det går att göra många andra interna
tionella jämförelser. Sådana bör dock an
vändas med stor försiktighet. Försvars
kostnader definieras och beräknas på
skilda sätt i olika länder . Sekretesskäl gör
det dessutom svårt att få korrekt informa
tion. - - Det finns för närvarande inte nå
got entydigt mått på de uppoffringar med
borgarna i olika länder gör för sitt försvar
(sin landskyddsförsäkring) .

vår neutralitet kräver

Inför försvarsbeslutet - 77:

Har Sverige
råd
o
att avsta
från ett försvar

Ett

annat sätt att il
lustrera hur stor satsning som vi svenskar
gör och har gjort på försvaret är att sätta
försvarsutgifterna i relation till övriga sam
hällsområden . Under de senaste 15 åren
har försvarskostnadernas andel av sta
tens totala utgifter kraftigt minskat. Ande
len har nästan halverats genom att sjunka
från 17.5 proc till 9 ,5. Denna utvecklings
trend är försvarskostnaderna ensam om.
Man kan också visa hur andelen sjunkit
genom att se hur stor del av bruttonatio
nalprodukten som försvaret tagit. Här har
främst under 60-talet en kraftig reduce
ring skett. Utvecklingen har sedan stabili
serats på ca 4 proc. - Internationella eller
interna jämförelser av detta slag kan dock
aldrig visa om våra försvarskostnader är
rätt avvägda.
Det är också viktigt att komma ihåg, att
större delen av försvarskostnaderna re
dan är bundna . Medel för redan anställd
personal , för byggnader och beställd ma
teriel måste först avdelas, innan den nya
materiel som skall ge effekt i framtiden
kan inköpas. Reduceringar drabbar där
för i första hand ersättning av materiel och
därmed effekten' En marginell satsning
ovanpå de fasta utgifterna ger således
stor effekt.

Regeringen
har
gett ÖB i uppdrag att utreda försvarsmak
tens utformning och inriktning för perio
den 1977-82. Denna utredning utgör ett
av underlagen för försvarsbeslutet 1977.
Som förutsättning har regeringen bl a gett
fyra ekonomiska ramar inom ett intervall
av ca 4 miljarder kronor på fem år. Detta
motsvarar årligen ca 0,9 proc av statens
totala utgifter, eller ca 0,4 proc av BNP.
Det är utgående från detta intervall som vi
skall betrakta frågan: Har vi i framtiden
råd med ett folkskyddande försvar?
De lägre ekonomiska nivåerna medför
en fortsatt minskning av försvarsmaktens
köpkraft och som därför inverkar negativt
p å vär förmåga att fortsättningsvis uppfyl
la vår målsättning (att försvara HELA Sve
rige) .
Försvarsministern uttalade sig i frågan
vid FCTF:s kongress i juni. Han sa då bl a:
"Jag räknar för min del med att landets
försvarskostnader inte kan ökas i väsent
lig grad. Inte så att vi skulle sakna resur
ser. Vi har ett högt välstånd i landet , det
framgår bl a av hur vi har ökat u-hjälpen

mycket kraftigt. Det var för några år sedan
en ringa del jämfört med försvaret. När vi
nu satsar något över 10 miljarder på total
försvaret, ger vi 3 miljarder till u-hjälp . U
hjälpen motsvarar alltså nu en tredjedel
av försvarskostnaderna . I de sex största
länderna är det militära utgifterna 30 ggr
så stora som utvecklingsbiståndet. Vi har
således mer än andra lagt resurserna på
utvecklingshjälp åt de eftersatta folken.
De faktiska förhållandena är således att vi
skulle kunnat öka försvarskostnaderna
om vi velat."
Han uttalade vidare att: "Jag utgår såle
des ifrån att ungefär 10 proc av budgeten,
ungefär 4 proc av bruttonationalproduk
ten, står till vårt förfogande i den långsikti
ga försvarsplaneringen. "

är våra för
svarskostnader - med inräknat lönekost
nadspålägg - drygt 10 proc av statsbud
geten . Denna ekonomiska nivå har i kom
bination med ett otillräckligt inflations
skydd redan medfört reduceringar av an
talet kvalificerade förband. Nuvarande
planläggning förutsätter dessutom ytterli
gare kraftiga reduceringar om försvars
kostnaderna även fortsättningsvis bibe
hålls på denna nivå'
Det är svårt att avgöra var den gräns
exakt går, där en viss minskning av för
svarets resurser måste ta sig uttryck i en
begränsning av den säkerhets - och mili
tärpolitiska målsättningen. Sambandet
mellan dessa bägge faktorer är dock helt
klart och måste ges avgörande betydelse
vid bedömningar av försvarets utform
ning .
Ingenting talar för att vi inte skulle ha

en begränsad ökning!

•

råd med den relativt sett marginella sats
ning på försvaret som motsvaras av den
översta delen av det ekonomiska intervall
som nu utreds. Svenska folket har i opi
nionsundersökn i ngar och i andra sam
manhang markerat sin uppfattning, att vår
alliansfria politik måste stödjas av ett
starkt försvar'
• • En begränsad ökning är nödvändig
om vi i framtiden skall kunna ge försvaret
den effekt, som erfordras för att målsätt
ningen att verka fredsbevarande skall
kunna bibehållas och göras trovärdig.
Frågan: "Har vi råd att öka försvarskost
naderna?" bör bytas ut mot : "Har vi råd
att avstå från ett försvar, som på ett rim
ligt sätt kan stödja vår alliansfria politik
och bevara balansen i Norden ?"
•

Marginell satsning
'ovanpå'
ger stor enekt

• Nya fpl-förstärkningar har levererats tilt ooR.
Nedan den nya jakt/attack-versionen av MiG
23 Flagger. Ca 130 lär operera i ooR. Nyhe
ter' Smalare / radarlös nos, fasta tultintag, la st
slutmunstycke (~ny motor?), kanon av Gat
ling-typ . BI a.
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• • Göteborgs Handels- och SjÖ
farts-Tidning (I) 30/5 diskuterar för
svarets avvägning och finner att två
yllerligheter ofta ställs mot varand
ra: ell dyrbart, tekniskt avancerat
försvar med kvalificerade pansar- ,
flyg- och sjöstridskrafter, och ett bil
ligare massförsvar med lätta men
effektiva vapen . Motsällningen är
inte Slälvklar , sk ri ver GHT : "Vad vi
har nu ar faktiskt en kombination av
båda. Frågan är om den tekniska
och kostnadsmässiga utvecklingen
skall tvinga oss att vä lja och gå in
för ett av alternativen." Försvarsde
battens "sega gubbar" duger inte till
att avvisa främmande flygplan eller
fartyg, sk river GHT apropå ubåts
Intermezzot vid Gotland nyligen. Det
ar för st i ett krig som det billigare
"folkförsvaret" får tillfälle att visa
vad det duger till, men försvaret kan
sta ll as inför liknande uppgifter som
under andra världskriget: att i en si
tuation av överhängande krigsrisk,
krigiska incidenter eller rent av krig
I vårt grannskap hävda självständig
heten och neutraliteten, bevaka luft
och sjögränser, skydda importsjö
farten och i största allmänhet söka
hålla oss utanför så långe det ar
möjligt. Är ett förs var som bortser
från den möjligheten ell trovärdigt
försvar , frågar tidningen .

• • Övlt P O Hallqvist skriver i ell
inlägg i Kvällsposten (b) 31 / 5 all det
inte är sam tränade krigsförband
som nu lämnar våra regementen till
följd av den förkortade grundutbHd
ningen. " Även i fråga om utbildning
en urholkas sålunda vå r krigsorga
nisation. Därmed minskar förban
dens möjligheter att lösa sina upp
gifter I krig och den enskilde solda
tens förutsättningar att överleva .
Det är beklagligt att ett av världens
rikaste länder Inte anser sig ha råd
att ge sina värnpliktiga en fullgod
militär utbildning. En lättköpt poli
tisk popularitet, en kortsynt snål
het."
• • Gotlands försvar. Försvarsut
redningen har besökt Gotland, och
dess ordförande har uttalat att han
har "svårt att tänka sig" några större
förändringar beträffande lörsvaret
på ön . Men hur blir det på sikt. frå
gar Gotlands Allehanda (m) 6/6 i en
ledare. "Vi kommer att lå ett av
sevärt svagare luftfö rsvar något
so m
påverkar även Gotlands

DAGS FÖR FÖRSVARSDEBATT
försvaret negativt eftersom Öster
sjön på försvarsOl1)rådet tenderar
att bli ett 'flygets haV . Det svenska
lörsvaret kommer vidare all få 'av
sevärt minskade möjligheter al1 or
saka angriparen lörluster före och
vid land stign ing', vi lket naturligtvis
medför ökade risker för all en an
gripare tidigt kan få last fot på
svensk mark ." När det gäller fö r
banden på Gotland är farhågorna
för vissa personal reduceringar vid
KA3 Inte borta ur bilden , sk river GA.
De krympande l örsva rsanslagen
medför svårigheter för materielans
kaffningen, och man kan fråga sig
vad som kommer att hända med de
gotländska
pansarförbanden
i
framtiden . "Risken finns , att de
'större förändringar ' , som hr Thun
borg nu har svå rt att tänka sig, då
Inträffar ."
• • FÖrsvar till vilket pris? Det frå
gar övlt P O Hallqvi st I ett inlägg i
Kvällsposten (b) 17 /6. Argumentet
att vi kan nedrusta eftersom för
svarsu tgifterna i hela den utveckla
de världen sjunker i förhållande till
ländernas bruttonationalprodukt är
tämligen värdelöst , skriver H. "Det
är helt orim ligt att ange att försvaret
framgent bör få ta t ex fyra procent
av bruttonationalprodukten utan
hänsyn till den militärpolitiska ut
veck lingen i vår omvärld . Om fall
ningen av vårt totalförsvar måste
beslutas med utgångspunkt från
reella fakta , främ st den politiska och
militara situationen i Europa och
den antagliga utvecklingen under
de närmaste decennierna ."
• • Kapprustning på alla nivåer,
SIPRI :s årsbok kommenteras av
Göteborgs Handels- och Sjöfarts
Tidning (f) 20/6, som finner att den
som vanlig t är en deprimerande och
skräm mande läsning. Den som letar
efter ljuspunkter i "det organiserade
vanve ttet" kan möjligen notera all
de militära utgifternas andel av
statsbudget och bruttonationalpro
dukt långsamt sjunker I industrilän
derna, skriver GHT. "Men någon
nedrustning innebär inte detta. Och
då har man inte heller räknat med
den enorma lorskning och utveck
ling för militära ändamål - - - som

pågår i dessa länder, och som bara
till en mrndre del redovisas under
försvarskostnader." Det allra mest
skrämmande inslaget i rustningsbil 
den är att spridningen av den nuk
leära teknologien hotar att göra allt
flera stater till kärnvapenstater, fort
säller GHT. "Och även om man VIII
hoppas all samma bräckliga terror 
balans som bevarat freden mellan
supermakterna skall kunna hålla
också della nya hot i schack, är av
allt all döma den tid inte så avlägsen
då så mycket nukleärt material till
verkas, lagras eller tran sprtera s på
så många håll att också gerilla- och
terrorgrupper kan komma över små
men tillräckliga kvantiteter och bör
ja utöva kärnvapenterror också de ."
• • Chefred S Ericson I Örebro
Kuriren (s) 21 / 6: " Kanske är det så ,
hur absurt och innerst vanvettigt det
än kan upplevas, all denna balanse
rade styrka mellan öst och väst just
nu är förutsättningen för avspän
ningen i Europa? I den här militär
politiska bilden av Europa är Sveri
ge, det alliansfria och I krig neutrala
Sverige, en viktig del. - Det är i den
situationen som den svenska för
svarsmakten ska ge trovärdighet åt
vår utrikespolitiska målsällning att
upprätthålla en alli anslrihet i fred
som siktar till neutralitet i krig - och
som ska upprätthålla trovärdighe
ten hos vår militärpolitiska målsätt
ning att kunna genomlöra ett segt
djupförsvar med möjlighet ti ll kraft
sam lingar vid gräns och kust."
• • Terrorbalansens fred , Kanske
går det att finna en viss Irost I rust
ningssummornas storlek , skriver
Kristianstadsbladet (I) 23 / 6 i en le
darkommeniar till SIPRI :s årsbok .
" Om rustningarna kostat hälf1en så
mycket, hade det troligen va rit stör
re Irestelser för supermaktern a att
sätta dem i funktion ." I tre tti o år har
världen balanserat på randen aven
katastrof, men den har i alla fall ba
lanserat, fortsätter tidn . Riskerna för
ett olycksfall i arbetet föreligger all
tid, och ju mer omfallande förbere
delserna för ett karnvapenkrlg blir,
ju svårare kommer det också att bli
all stoppa en utlösning genom en
olyckshändelse . Inte ens för vårt

eget vidkommande är vi benägna
att slopa de militära förberedelser
som syftar till att hålla kriget utanför
landel om det på nytt skulle komma
till Europa . "Världen ar heller in te
beljänl av någon isolerad avrust
ning, som skulle skapa ett militärt
tomrum , men väl av sådana över
läggningar staterna emellan som
kan bidra till en begränSning av
rus tningarna."
• • Övre Norrlands försvar, Samti
digl som de reella möjligheterna för
en angripare från öster att över
brygga de naturliga terräng hindren
okar genom det allt bättre svenska
vagnätet i övre Norrland, måste
Norrlandsförsvarei stärkas, hävdar
Thor ulf Arwidson i Upsala Nya Tid
ning (f) 2/7 . Dels måste Norrlands
brigadernas antal ökas och ges ett
bättre skydd för personalen under
förflyttning, anser A . - " Norrland s
brigaderna är ytter st värdef ulla för
övre Norrlands försvar, då de inte är
helt beroende av väg nätet. " Dels
bör möjligheterna att skydda förbin
delserna till Norrland kraf1igt för
bättras . De båda nordligaste militär
områdena måste vidare få förstärkt
jaktflyg, och luftvärnet bör ges möj
ligheter att skydda viktiga punkter
utefter de mycket långa förbindel
selinJerna till övre Norrland, heter
det vidare. Som komplement till
land transporterna måste det ska
pas ett ordentligttransporlflyg, som
kan operera även när vägförbindel
serna avskurits. Härigenom skulle
det svenska försvaret ges reella
möjligheter att kraftsamia sina re
surser i norr, skriver A.
• • SvD erinrar 617 om att den tidi
gare parlamentariska enigheten i
synen på säkerhetspolitiken ledde
till betydelsefull enighet om för
svarspolitiken . Den var värdefull,
men den fick också vissa mindre
önskvärda resultat. " Försvarspoliti
ken fick en undan skymd p lats i den
partipolitiska debatten. Den blev en
angelägenhet för ett låtal politiker
och experter. " Sedan enigheten
bröts 1968 har det varit svå rt att få
igång en bred seriös debatt , finner
tidningen. Försök har Ingalunda
saknats, heter det och exemplifie
ringar ges. Men de har haft föga
framgång och bland orsakerna an
qer SvD all "våra främsta opinions
bildande organ, radion och televi

**

I Sydsvenska Dagbladet (19/7) refererar mj
MAR TEN ELGSTRÖM en artikel ur "Allgemeine
Schweizerische Militär-Zeitschrift", i vilken Max
Kummer diskuterar Väst-Europas framtid med refe
rensblickar på Sovjet och USA. - Här en liten
resume.

"Ve Väst-Europa
om dess öron förblir döva"!

***

I

motsats till vänstervridningens talrika för
kunnare här hemma hävdar Kummer, att
vad som är kvar av Gamla världen åtminstone i Ideologiskt hänseende bör betraktas
som en enhet. Förutsättningen för att Väst
europa skall bestå utgörs av amerikaner
nas militära understöd, främst genom
USA:s "k ärnvapenparaply" . Upphov till den
na förödmjukande situation är helt enkelt att
västeuropeerna efter sina "upprepade pelo
po nnesiSka krig" är alltför kraftlösa att en
samma kunna motstå ett angrepp av Wars
zawapakten .
Att beskylla Sovjetu nio nen för aggressiva
avsikter är knappast populärt inom väns
terkret sar . I det underlag som tilldelats so 
cia ldemokratiska partiets debattörer i fö r
svarsfrågan nämndes inte ett ord om att rys -
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sarna på några år uppfört va ridens mäkti
gaste militärbas vid Murmansk eller om att
70 procent av den sovjetiska krigsmakten är
grupperad för Insats vasterut. Man nämner
förSiktigtVIS inte heller att de sovjetiska
stridskrafterna utbildas för offensiva ända
mål under det att Nato- styrkorna trimm as
för avvärjningsstrid.
En tankeställare är även , anser Kummer,
att den intensiva militärutbildningen av ung
domen i Sovjetunionen och dess satellitsta
ter knappast avtrappats. I Ryssland skolas
pojkarna från 15 års ålder i militära grenar
minst en halv dag I veckan . Om DDR vet
man , att alla barn mellan 6 och 14 år ingår i
pionjärorganisationen " Ernst Thälmann"
med " fosterländ sk skolning" samt terräng-

tjänst som huvudpunkter på schemat. Även
flickorna deltager i skj utning och handgra
natkastnin g. I ungdomsmanövern " Snö
flingan " deltog 824 000 flickor och pojkar!
Av största Intresse ä r det inlägg i den sov
jetiska armetidnIngen v2 ri man kr äver
"öve rlägsen reaktionsberedsk ap" in om ar
men. så att den är beedd till "överlägsen in
sats varhelst det uppstår en spricka I det ka
pitalistiska systemet, som ger anledning till
att befria det arbetande folket från kapitalis
ternas knektvälde"
De tongivande kretsar här i landet som är
påverkade av vänstervridning.borde kanske
besinna Alexander Solzjenltsyns inlednings
ord till "Kontinent 1": "Ve Västeuropa, om
dess öron förblir döva."
•

sionen. ägnar frågan ett så ringa in
tresse. Nog har försvaret diskute
rats även där men sällan seriöst och
oftast långt ifrån den politiska verk
lighet som riksdagen har att syssla
med. I stället har stort utrymme äg
nats åt prat och alternativet total
nedrustning och romantiska tankar
om ett s k folkförsvar i bristfälligt ut
rustade gerillaförband." Den på
gående försvarsutredningen tas
upp och man finner att regeringens
alternativa ekonomiska ramar till
ÖB "inger allvarliga farhågor". Mo
derata samlingspartiets nya lilla
skrift "Neutralitet och försvar" om
nämns med gillande och man slutar
med att konstatera att "Sverige be
höver en inträngande försvarspoli
tisk debatt'"
• • Försvar mot kupp rubricerar
Upsala Nya Tidning (f) 18/7 en le
dare. som inspirerats bl a av mode
raternas nya skrift "Neutralitet och
försvar". i vilken kuppförsvaret äg
nas uppmärksamhet. Den socialde
mokratiska försvarspolitiken lämnar
landet öppnare för kuppanfall,
hävdar skriftens förfaltare, påpekar
UNT. som finner att "detta är verkli
gen ett väsentligt dilemma för fram
tiden. Resulterar även nästa för
svarsbeslut i en försvagning av peri
feriförsvaret till förmån för s k seg
uthållighet så innebär detta ökade
lockelser för en potentiell angripare
att slå till med överraskande kupp
anfall." Betr försvarsdebatten finner
tidningen att "ökad kraft läggs vid
uthålligheten. och debattörer, som
tidigare visat mest intresse för att

skära ned försvaret i största allmän
het. blir nu ofta vältaliga agitatorer
mot ett s k materieltungt försvar."
På kontrnenten är utvecklingen den
motsatta. konstaterar man. "Både i
öst och väst lutar krigsplanlägg
ningen åt att styrkorna dimensione
ras och utrustas för att utkämpa
korta krig med massiv materieI
insats." Avslutningsvis framhålls att
"uppe i norr talar - - åtskilligt för
att modern invasionsteknik och in
ternationell doktrinutveckling skulle
öka faran för kuppanfall."
• • En honnör för vår milifär får an
ses berättigad i samband med Skå
nemässan, skriver Skånska Dag
bladet (c) 15/8. Utställningen "För
svaret i tiden" är en mycket Över
skådlig. informativ och levande ut·
ställning. tycker tidningen, "en stor
slagen manifestation av vad svens
ka folket får för sin satsning på
svenska försvaret."
• • 18/8 refererar Skånska Dag
bladet militärbefälhavarens, glt K-E
Holm, anförande på Försvarets dag
vid Skånemässan: "Målsättningen
för vårt totalförsvar är att verka
fredsbevarande, att sörja för att ett
angrepp mot Sverige skall fordra så
stora resurser och uppoffringar att
de fördelar som står att vinna inte
bedöms värda insatserna. - - 
Dagens resurser gör det möjligt att
med bedömd rimlig säkerhet hindra
en angripare att få fast fot på svensk
mark. men möjligheterna att föra ett
avvärjande försvar kan komma att
minska redan under de närmaste

åren som en fÖljd av vad nu gällan
de försvarsbeslutet. Vi har en god
försvarsvilja, erforderliga personel
la resurser och hög teknisk stan
dard - vi bör också ha råd att an
skaffa erforderlig materiel och lära
oss hantera den."
• • "Ekonomiskt försvar inget all
ha utan militärt försvar". Försörj
ningsberedningens slutDetänkande
kommenteras av SvD 25/8, som fin
ner det naturligt att urednlngen
föreslår ökad beredskapslagring
och även uppbyggnad av särskilda
fredskrislager.
"Verkligheten
är
nämligen numera så komplicerad
att det inte räcker med ekonomisk
planering för avspärrning under
krigsförhållanden. Vi har haft bistra
erfarenheter av den saken under
bränslekrisen - - - där stod vi
med beredskapsplaner som i allt
väsentligt var inriktade på krigslör
hållanden." SvD instämmer också i
vad utredningen säger om behovet
av avvägning inom totalförsvarets
ram av olika komponenter, så att
den ekonomiska beredskapen blir
tillräckligt stark. "Här finns dock
plats för en varning - närmast med
tanke på dem, som använder argu
mentet om stark krisekonomi för att
motivera nedskärning av totalför
svarets militära del." Sanningen är
att ett starkt ekonomiskt försvar inte
är något att ha, om det militära för
svaret försummas. Det får inte bli
fråga om ett antingen-eller utan om
ett både-och."
• • Därför krävs starkt försvar
rubriceras huvudledaren i Arbetet

(s) 30/8, som inledningsvis fastslår
att "den spröda helsingforsandan"
ingalunda kan åberopas av dem
som vill minska vår försvarsbereds
kap. Sverige hotas förvisso för när
varande Inte av något krig, anser
tidningen, som dock tillägger att
"detta medger dock inte den för
hastade slutsatsen, att vi rnte beho
ver något försvar." Vi är ett led i det
säkerhetssystem som garanterar
freden I Europa, påpekar man.
"Skulle detta led försvinna eller all
varligt försvagas. uppstode en luc
ka. som kunde locka omgivande
stormakter till farliga experiment.
- - - Det sags ofta i debatten, att
en angripare Inte har något att vinna
på att ockupera Sverige. Vi har ju
inte mycket inom våra gränser av
strategisk betydelse. Men vi kan
fortfarande vara ett viktigt genom
gångsland för militära styrkor.
Svenskt försvar bör vara så starkt,
att det blir billigare att nå de strate
giska slutmålen på något annat sätt
än genom att ta vägen över vårt ter
rrtorium." Arbetet betecknar "det
uppreklamerade
civilmotståndet"
som "alldeles irrelevant. - - - En
genommarsch kan ske på kort tid.
Inget civilmotstånd kan heller hind
ra eller ens försvåra överflygning
ar." Förståelse uttalas för utbygg
nad av ekonomiska försvaret: "Det
är emellertid inte logiskt att vilja
bygga ut det ekonomiska försvaret
på bekostnad av det militära. Det
blir inte svårare att ockupera Sveri
ge därför att vår ekonomiska be
redskap blir bättre."

SOCIALDEMOKRATERNAS RÅDSLAG
• • Expressen 9/7 behandlar råd
slagsgruppernas syn på restrik
tivitet i fråga om vapenexport och
-import. En liten krigsmaterielpro
duktion (om vi inte får exportera)
blir orimligt dyr för varje enhet. Får
vi inte heller importera, "gör man en
ny logisk kullerbytta. För försvaret
kan då inte längre göra sina inkÖp
av materiel där kvaliteten är bäst
och priset lägst. Slutsatsen blir där
för, om man lägger de här restriktio
nerna på försvaret. att försvarskost
naderna måste öka kraftigt i framti
den. Får rådslagsgrupperna sin vilja
igenom får vi ett dyrare och sämre
försvar."
• • Rådslagsgruppernas
stånd
punktstaganden är värda att res
pektera. uttalar Arbetet (s) 10/7.
"Men eftersom de till all lycka har
väldigt litet gemensamt med SvD:s
åsikter, avfärdar tidningen ilsket
rådslagsresultatet som 'en sällsam
blandning av sunt förnuft, snusför
nuft och oförnuft' ". Arbetet medger
att militära och säkerhetspolitiska
experters syn är nödvändig i för
svarsdebatten och erinrar om att
man inte minst på senaste tiden
lämnat plats i spalterna för en så
dan. "Det är t O m så, att de slutliga
avgörandena om säkerhetspolitiken
och försvaret i väsentlig mån nog
kommer att förbli experternas sak,
eftersom nu vapenutveckling, hot
bild. maktbalans och framtidsprog
noser är så sällsynt komplicerade
och svåröverskådliga ting. Men det
innebär inte att debatten och beslu
ten får äga rum ovanför medborgar
nas huvudet och kanske mot deras
vilja. Därför måste rådslagens syn
punkter på försvaret i hög grad tas
på allvar. - - - Det finns i dag en
uppenbar insikt hos de flesta män
niskor om det nödvändiga i att be
hålla ett starkt försvar, och då även
ett realtivt starkt militärt försvar.
Det är positivt. Men moderaterna

riskerar I sin iver att alltid lägga det
högsta och dyraste budet i försvars
debatten. och försvaga detta för
troendekapital. Och lyckas de med
det, då kan 80-talets lörsvarsbeslut
bli verkligt katastrofala."
• • Norrländska
Socialdemokra
ten (s) 9/8: "Hur gärna vi än skulle
vilja tro på realismen i Maj-Britt
Theorins resonemang alltigenom,
har vi i vissa avsnitt - civil mot
ståndsutbildning i folkrörelseregi
t ex - litet svårt att göra det. Att.
som Theorin föreslår, definitivt frysa
det nominella anslaget till försvaret
förefaller också i överkant drastiskt
och riskfyllt." NSD sympatiserar
med Theorins ambition att slåss för
ökad satsning på civilmotstånd som
komplement till det militära försva
ret.
• • SundsvalIs Tidning (fp) 9/8 ci
terar fru Theorins uttalande i AB:
"Det är vi som skall bestämma hur
försvaret skall gestaltas". "Detta in
nebär tydligen att inga andra än so
cialdemokratiska delegater vid par
tikongressen skall ha rätt att besluta
I försvarsfrågor. På en bild till arti
keln (i AB) förekommer Maj-Britt
Theorin iförd klädesplagg med in
skriptionen 'Socialist - ja visst'.
Vore det inte på tiden att hon bytte
den mot samma tröja som småbar
nen går omkring med: 'de ä ja som
bestämmer'."
• • Dala-Demokraten (s) 9/8: "Det
här landet måste självklart ha ett
trovärdigt militärt försvar."
• • Folkbladet Östgöten (s) 9/8:
"Med en inflation på 10 procent om
året sk ulle Sverige ha avskaffat det
militära försvaret på mindre än 10
år. Det kan partistyrelsen naturligt
vis inte gå med på."
• • Vestmanlands Läns Tidning (f)
9/8 skriver att Theorins försvarsni
hilism redan tidigare är känd. "Vilka
förhoppningar partiledningen knutit

till hennes medverkan i den för
svarspolitiska kommitten är oklart,
men bidraget hon efterlämnat be
står av tämligen blåögda fundering
ar om den stora världssolidariteten
och nej till det mesta som har med
ett effektivt neutralitetsförsvar att
göra."
• • Norrbottens-Kuriren (m) 9/8
undrar om försvaret skall förintas.
M-B Theorin fortsätter sin Inte-nsiva
nedrustningsagitation, som på intet
sätt motsvaras av skeendet i om
världen, där kapprustningen fort
sätter, heter det. Men tror verkligen
Theorin att svenska folket är så en
faldigt att det inte genomskådar
hennes dimridåer, fråga NK. "För
partistyrelsen, som redan vandrat
ett långt stycke på nedrustningsvä
gen, gäller det nu att hålla stånd om
inte vår värnkraft skall bli totalt ur
holkad."
• • Arbetarbladet (s) 11/8: "Inom
partiet råder stor enighet om den
alliansfria politiken, liksom att Sve
rige skall ta sin del av ansvaret att
internationellt verka för fred, frihet
och demokrati åt alla folk. En sådan
politik förutsätter emellertid ett för
svar som är tillräckligt starkt för att
självständigheten skall kunna häv
das. - - - Att låta inflationen av
göra takten i nedskärningarna, som
Maj-Britt Theorins linje skulle in
nebära, tillåter ingen långsiktig pla
nering och leder till slöseri med för
svarsanslagen."
• • Östgöta Correspondenten (m)
12/8: "Det kan bli en mycket frän
debatt där utgången inte är given på
förhand. Fru Theorin är en varm
nedrustningsanhängare beträffan
de vårt försvar. Desto mer militant
är ho~ när det gäller sina åsikter om
det. Vi väntar oss gny och vapen
skrammel den dag då hon anför
sina armeer på kongressen mot
partistyrelsens fästningar."

• • Borås Tidning (m) 12/8: "Vilka
lidanden som skulle drabba civilbe
folkningen med ett försvar upp
byggt efter de theorinska ideerna
kan endast de mest avskräckande
exemplen från de senaste ockupa
tionerna ge en föreställning om .
Norge och Danmark som varit oc
kuperade skulle nog inte vilja re
kommendera Sverige att följa fru
Theorins teorier."
• • Expressen 13/8: "Försvar för
fred kallas Maj-Britt Theorins för
svarssyn av Dagbladet (s). Det är en
träffande benämning, för i krig lär
Inte hennes försvar vara mycket att
ha."
• • Folket (s) 14/8 framhåller att
den som söker sig igenom rappor
ten finner att Maj-Britt Theorins ar
gument väger fjäderlätt i förhållan
de till den ståndpunkt som intagits
av kommittens övriga ledamöter.
"Vad återstår efter detta för märkli
ga förslag hos Maj-Britt Theorin, om
man tittar bakom den vackra
språkdräkten och söker tankar som
skulle bevisa att arbetarrörelsen
håller på att överge sin 'traditionella,
pragmatiskt motiverade försvars
uppfattning'?" frågar Folket. "Att
begära
att
försvarskostnaderna
skall noteras till samma belopp i
kronor för all framtid oberoende av
penningvärdesutvecklingen
liknar
mycket ett krav på idiotstopp, som
inte är förenligt med Maj-Britt Theo
rins egna önskemål om att de
grundläggande principerna för för
svarspolitiken bör ligga fast."
• • Försvar för freden. Svenska
försvar är definitivt och oåterkalle
ligt ett försvar för vår fred - och för
freden i världen, skriver Arbetet (s)
14/8. "På sina håll i pressen har det
spekulerats i stora stridigheter vid
partikongressen vid behandlingen
av rapporten (från SAP:s försvars
politiska kommitte). Detta därför att
en av ledamöterna på några punk-
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~ ~ DAGS FÖR FÖRSVARSDEBATT
• • Välkommet militärt debattin
lägg. Detta är innebörden av SvD:s
21/8 ledarkommentar till kam P
Rudbergs artikel i tidningen 17/8.
"Man får nu hoppas att våra militä
rer fortsätter att tala i egen sak med
samma bestämdhet och allvar som
amiral Rudberg . Vi behöver verkli
gen lyssna till de militära experter
na, därför att de - som Rudberg sä
ger - i sitt arbete dagligen upplever
de krav, som i krig kommer att stäl
las på försvaret". SvD hävdar att "en
överväldigande majoritet av befolk
ningen - - är utomordentligt illa in
formerad och i vissa avseenden di
rekt vilseledd, en av förutsättningar
na för den socialdemokratiska ned
rustningspolitiken" Man säger sig
fö rstå att militärerna "av begripliga
skäf inte gärna lägger sig i politiken"
men framhåller att "å andra sidan
kan de sköta sin def av informa
tionsarbetet mycket effektivt. Ett ex
empel på detta är den just i dag ut
kommande skriften 'ÖB programp
lan för det militära försvaret' " . Den

ter anmält andra synpunkter än den
i övrigt helt enhälliga kommitten och
lika enhälliga partistyrelsen . Men
det är nog klokt av dem som hop
pas på en sådan strid att inte hysa
alltför höga förväntningar." Inne
hållsmässigt är nämligen rapporten
något av det bästa i den vägen som
partiet någonsin fått ta ställning till,
anser Arbetet. "Den skulle främst
söka formulera de bärande riktlin
jerna för vårt framtida försvar . Det
har den också gjort, och på ett en
ligt vår mening briljant sätt."
• • Hallandsposten (f) 15/8: "Da
gens situation är - - - att ett verk
ställande av de theorinska önske
drömmarna. som hyses av många
människor, i stället för att gagna
världsfreden kunde bli ett ödesdi
gert schackdrag , som snabbt för
ändrade bilden på det världspolitis
ka schackbrädet , det tycks också
den socialdemokratiska partistyrel
sen ha klart för sig . Skall den kunna
övertyga pacifisterna inom partiet?
Eller blir resultatet en fortsatt me
delväg som snabbt gör det svenska
försvaret till ett sym boliskt försvar
utan förmåga att fylla den neutrali
tetsvärnande uppgiften?"
• • Falu-Kuriren (f) 16 / 8: "Det är
synd att SAP inte längre har för
svarsvänner av gamla försvarsmi
nister Skölds kaliber. Han kunde
sätta charlataner på plats."
• • Försvar om fem år rubricerar
SvD 4/9 sin ledarkommentar till för
svarsgrensäskandena. Resursned
bantningen tas upp och man undrar
om "någon av dem som i luftiga or
dalag förespråkar teknisk nedrust
ning av vårt försvar på allvar tänkt
sig in i vad deras linje rent konkret
skulle innebära - om det värsta
skulle hända? " SvD hänvisar till öv
S Bruses infägg i tidningen 1/ 9 och
skriver: " Borde det inte under såda
na förhållanden ligga i öppen dag
för alla - möjligen med undantag
för socialdemokratiska 'försvarsex
perter ' av typ Maj-Britt Theorin - att
det svenska folkförsvaret måste ut
rustas med den modernaste och ef
fektivaste materiel som står till
buds, för att så gott sig göra låter
kompensera ofrånkomliga brister i
antal och utbildning? Den politik,
vars konsekvenser försvarsgrens
cheferna kallt och klart redovisat,
pekar i rakt motsatt riktning."
•
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na som sarskilt uppmärksammar
ÖB:s varning om nödvändigheten
av sänkt ambitionsnivå i framtiden,
om den nuvarande försvarspolitiken
fortsätter, Man pekar bl a på att
"1972 fattade riksdagen beslut un
der den lägsta nivå , som 1970 års
försvarsutredning behandlat . Och
inte ens den nivån kan hållas som
ÖB nu konstaterar . Det skall bli fort
satt nedtrappning i perspektivpfa
neringens tecken" .
• • Den hotade ambitionsnivån och
det nuvarande pris- och lönekom
pensationssystemet behandlas i
Norrköpings Tidnin!jar (m) 21/8.
som därefter tar upp ÖB:s öppenhet
då det gäller redovisning av de fakta
som ligger bakom hans allvarsord
om dagens situation för försvars
makten. NT understryker betydel
sen av att "debatten kring vårt för
svar får så stort faktaunderlag som
möjligt. Det är självfallet omöjl igt att
ge en redovisning som skulle in
nebära säkerhetsrisker - men kan
man utan att dessa risker uppstår
eller blir mer påtagliga lägga ytterli
gare papper på bordet, vore det väl
kommet" Tidningen undrar vidare i
hur hög grad regeringen formulerat
sina försvarspolitiska argument i
vetskap om att faktaredovisningen
genom sekretesskraven inte kan bli
fullständig? Ökad tillgång till fakta
skulle vara av betydelse för fortsatt
försvarsdebattt , framhåller man,
och beklagar det - som det heter 
"halvdunkel " som råder.
• • Slå vakt om svensk lIygindu
stril manar professorn i lIygteknik
vid Tekniska högskolan i Stockholm
F Hjelte. Det sker i en " hörnartikel" i
DN 28/9. Han erinrar om att motivet
för svensk flygindustri från början
var rent säkerhetspolitiskt. Efter
krigstidens säkerhetspolitiska syfte
tycks dock successivt ha avtagit,
finner han. De ekonomiska motiven
har kommit att överväga. "Våra re
surser för utveckling av lIygplan
närmar sig en kris i och med att ut
vecklingsarbetet på Viggen i huvud

sak avstutas 1977" . heter det vidare .
" Framtiden är helt beroende av de
politiska beslut som kommer att fat
tas när försvarsutredningen är klar
med sitt arbete. Försvarets pro
gramplaner är av ekonomiska skäl
inriktade på så låg nivå att någon
nyutveckling av flygplan inte be
döms vara möjlig. - - - Motiven
för en självständig svensk lIygin
dustri kan inte reduceras till en rent
ekonomisk fråga, utan är i huvud
sak en politisk angelägenhet som
berör såväl säkerhets- som indu
stripolitik."
• • Fel försvarsstruktur rubricerar
Sydsvenska Dagbladet (b) 2/ 10 sin
ledarkommentar till ÖB :s pro
gramplan . Det erinras om att 1972
års försvarsbeslut byggde på en
uppfattning om lugn i vår del av
världen och nedrustning i Europa.
Verkligheten blev en annan, påpe
kar man. Utvecklingen av stor
maktsstrategin och utformningen av
de stora krigsmakterna tyder på att
framtida krig sannolikt får relativt
kort varaktighet, heter det vidare.
Mot den bakgrunden avvisar SDS
ett " seg gubbeförsvar" för Sverige.
Betr den nya försvarsutredningen
blir dess viktigaste uppgift att un
dersöka möjligheterna " att snarast
växla in utvecklingen på ett annat
spår. Säkerligen går det inte utan
att riksdagen är beredd att betala
'Iärpengar''', SDS uttalar djup oro
över det "otillfredsställande pris
kompensationssystemet och slutar:
"Regering och riksdag borde redan
till nästa budgetår kunna bestämma
sig för provisorier i syfte att under
lätta ett kommande försvarsbeslut.
Det är nämligen värt att uppmärk
samma när OB påpekar att hand
lingsfriheten - mycket högt satt av
statsmakterna - i praktiken är obe
finllig p g a gjorda åtaganden och
fattade beslut" .

• • Slakten på kongressen rubri
ceras SvD:s 3/10 ledarkommentar
till försvarsdebatten vid socialde
mokratiska partikongressen. Inled
ningsvis heter det att "regeringen
har återtagit befälet i försvarsfrå
gan och har satt vänsteryttrarna på
plats". I en tillbakablick beklagar

• • Hur påverkas motståndsviljan?
Prof Jan AgrelIs studier av detta
kommenteras av Norrbottens-Kuri
ren (m) 9/10 : ·'Familjeupplösning.
nedrustning , minskat enskilt ägan
de och ökat kollektivt minskar mot
ståndskraft och försvarsvilja enl en
undersöksning . Att byta regeringen
är alltså mycket hälsosamt för
svenska folket. "
• • Moderaterna och försvare!. Vid
moderaternas stämma i Norrköping
föregående vecka dryftades bl a
försvaret, varvid ombuden uppen
barligen hade en nykter och realis
tisk syn på det förhärskande läget .
Detta enligt SvD 14/10. "De vet att
nedrustningen kan avbrytas men de
tror inte att återuppbyggnadsarbe
tet blir lätt . Atergången till en för
svarspolitik , som bättre än den nu
varande stämmer med Sveriges
trygghetsbehov och alliansfria ut
rikespolitik . kan enl deras mening
'inte klaras med en gång utan får av
ekonomiska skäl lösas i etapper'.
Inte desto mindre är det viktigt att
komma i gång med detta arbete 
det är allas vår skyldighet mot de
värnpliktiga åldersklasserna, som
har rätt till god militär utbildning och
ellektiva vapen."
•

• • Norrbottens-Kuriren (m) 2/ 10:
"Nu när följderna av nedrustningen
blivit tillräckligt aVSlöjande. borde ti
den vara inne för en verklig upp
stramning . I första hand gäller det
anslagen för nästa budgetår och in
riktningen för femårsperioden, men

APROPÅ PARTIKONGRESS (S)
• • Folket (s) 2/10: "Maj-Britt
Theorin hade efter månader av fun
deringar kommit fram till att det var
orimligt att hålla fast vid kravet på
en frysning av militärutgifterna på
nominell nivå . Denna omvändelse i
sista stund försämrade omedelbart
hennes POSition i debatten trots ett i
övrigt skickligt framträdande: "Om
försvarskostnaderna: "Vad Sverige
gjort under senare tid är att frysa de
militära försvarsutgifterna till en
reellt sett oförändrad summa. Ut
tryckt i andel av bruttonationalpro
dukten och utgifter över statsbud
geten har detta inneburit en sjun
kande andel för försvaret. Det är gi
vetvis a ngeläget att vid fortsatt av
spänning skapa förutsättningar för
att realt sett även minska försvars
utgifterna. Någon isoterad nedrust
ning kan vi däremot inte förorda ."

också den atmosfär som borde
prägla del1 nya försvarsutredning
en . Det måste bli slut på den röda
konfrontationspolitiken mot försva
ret. - - - Röd front mot försvaret
borde vi haft nog av, när de farliga
konsekvenserna för säkerhets- och
neutralitetspolitik blivit för alla upp
enbara"

man att regeringen efter förra parti
kongressen "med påfallande lIat
het" satte in "den på området
komplett inkompetenta riksdagsle
damoten Maj-Britt Theorin" i 1974
års försvarsutredning. Om debatten
skriver SvD bl a: "Hr Palme och
Holmqvist ägnade kvällen åt att - 
mosa sönder hennes och hennes
meningsfränders argument, och då
propositioner till sist ställdes på de
ras förslag blev det fråga om mass
slakt. Kongressen följde regeringen
med förkrossande majoriteter och
avslutade slakten med en smattran
de applåd! Det var en bakläxa både
för Stockholms arbetarekommun
och SSU - för att inte tala om Af
tonbladet (s), som nu nostalgiskt
försöker trösta sig med minnet av
Ernst Wigforss' försvarsovilja under
gångna årtionden ." SvD undrar
dock "om det nu skett någon sin
nesändring på högsta ort? fnte alls ."
Och hänvisar bl a till försvarsgrens
chefernas senaste programptaner
och deras konsekvenser . " Vad som
hände vid partikongressen var att
regeringen avvisade extrem ned
rustning. Men nedrustar gör den
fortfarande."

• • Expressen 2/ 10: "Theorin me
nade i går, att det är omöjligt att
säga om trovärdigheten i folkets vil
ja att försvara sig ska innebära 7,8,
9 eller rent av 15 miljarder i försvar
sanslag. Men det är faktiskt det hon
själv såsom ledamot i försvarsut
redningen ska försöka beräkna, Det
vore för eländigt om hon inte ens
har förstått det."
• • Nordvästra Skånes Tidningar
(m) 4 / 10: "Vi måste utan tvekan
uppfatta det som ett sundhetstec
ken när antiförsvarskämpen num
mer ett i det socialdemokratiska
partiet Maj-Britt Theorin fick höra
sitt förslag nedröstat med ett rung
ande nej fr ån partikongressen.
Antiförsvarsframstötarna
blev nu stället signalen till en rad
deklarationer om uppslutningen
kring ett svenskt försvar. - - - Det
bör vara på tiden nu att fördjupa
sammanhanget mellan folk och för
svar . Här finns det all anledning att
bygga upp en fotkoplnion - - - vil
ken kräver att åtminstone mono
polskyddade massmedia gör sin
plikt. Sveri$les Radio-TV får inte
längre förbli en leksak för en hand
full självrådiga och vänsterfrälsta
reportrar och producenter!"
•

Ny info-chef vid Fst

Utdrag ur försvarsminister SchIesing
ers rapport till U SA:s kongress 1975
02-11: - "One of the most important
questions is the length of the war that
we should be prepared to fight with our
non-nuclear capabilities. Views range
from the position that we should have
only enough conventionai capability to
meet the Initial ene my assault. to the ar
gument that we should have the capabi
Iity to fight indefinitly on a non-nuclear
basis. - The vlew of this department is
that wlthin the framework of the strate
gic concept we have two fundamental
needs: The capacity for a successful
strong initial forward defence based pri
mari ly on our active forces; and a long
war hedge that depends primarily on
our guard and reserve forces and our
production base. - As has been stres
sed on a number of occasions. our first
concern must be to dissuade a potential
enemy from believing that. by means of
a short. intense . fast-moving assault 
he can either destroy our deployed de
fence or gain a favourable territorial po 
in
sition from which to negotiate.
peace terms . Failure to deal with this
contingency makes longwar prepara
tions hopeless and vointless." - Tänk
på det. käre läsarei
_

Överstelöjtnant Bengt Wikander är från l okto
ber chef för försvarsstabens informationsavdel
ning efter kommendörkapten Jarl Ellsen , som
då lamnar tjänsten och övergår i annan verk
samhet (AMF-film). - FS/lnfo tackar "Jalle"
varmt för de gångna åren '
Överstelöjtnant Wi k ander är född i Stockholm
1937 och blev fänrik vid Södermanlands rege
mente 1959 . Han bfev kapten i pansartrupperna
1967 och major i generatstabskåren 1972 . Från
l oktober i år är han överstelöjtnant i general
stabskåren.
Efter trupptjänst vid Södermanlands rege
mente 1959- 68 genomgick han militärhögsko-

Försvarsäskandena

Flygplan eller robotar
Det råder inte någon meningsmotsättning mel
lan överbefälhavaren och chefen för flygvapnet
om vårt luftförsvar skall ha flygplan eller robo
tar. Detta uttalande gör general Stig Synnergren
med anledning av uppgifter i flera tidningar .
Båda anser att luftförsvaret skall bestå aven
kombination av flygplan och robotar. Denna ge
mensamma uppfattning är identisk med vad
Luftförsvarsutredningen 1970 redovisade efter
en grundlig genomlysning av frågan. Sedan
dess har inget ny1t kommit fram som ändrat
ÖB:s eller CFV:s syn på avvägningen flygplan
robotar.

•

Tackbrev (1) till FV
Barnens Dags Förening känner stor
tacksamhet för och glädje över de ut
omordenlligt värdefulla insatser, som
Ffygvapnet har gjort genom dess med
verkan under Barnens Dags 70
årsjubileum.
Ett särskilt varmt tack vill vi framföra
för de stimulerande samarbete och det
persontiga engagemang, som våra
medarbetare kunde uppleva i kontak
ten med Era representanter.
Trots delvis dåliga väderleksförhål
landen och massmedias otillfredsstäl
lande och beklagliga agerande kom ju
bileumsfeslligheterna all kunna ge
nomföras på ell synnerligen skickligt
och uppskallat säll.
För Er kännedom tar vi oss friheten
all bifoga en sammanställning av vissa
faktauppgifter, som har blivit felaktigt
och ofullständigt redovisade i massme
dia I anslutning till vårt jubileum .
Vi framför ännu en gång vårt varma
tack för det förtroendefulla och vllrde
fulla samarbete, som Barnens Dags
Förening upplevt som kanske det mest
positiva.
BARNENS DAGS FÖRENING
f." lI'ald Johannesson

Ordförande

Ake

Barrling
Verks,. dir.
Rune Nordin
V. verkSl, dir.

En strävan att trots de reelt set1 snävare ramar
na i görligaste mån bevara försvarseffekten
präglar de militära myndigheter na s förslag till
äskanden för budgetåret 1976177. De nu inläm
nade förslagen är de sista som grundas på 1972
års försvarsbeslut. De slutar på 9003 miljoner.
vilket är 24 milj utöver den av regeringen an
visade ramen. ÖB tillstyrker ca 15 milj över ra
men. Det gäller här huvudsakligen kostnader för
utlokaliseringen från Stockholmsområdet. vil
ken enl ÖB:s beräkningar kommer att uppgå till
13 milj enbart för nästa budgetår.
Ramarna och den fortsatta reella köpkraftsre
duceringen har inneburit svårigheter all nå ba
lans mellan uppgifter och ekonomiska resurser.
Flera myndigheter har begärt medel utöver vad
ÖB kunnat anvisa. Huvuddelen av dessa kan
inte inrymmas inom regeringens ram. Detta gäl
ler bl a chefens för marinen begärda extra 11
milj kr.
I fråga om personalen framförs i yttrandet ge
nerellt att betydande ambitionssänkningar är
nödvändiga om den minskning som regeringen
anbefallt skall nås. För den skull har ÖB inom
den ram försvaret tilldelats varit mycket restrik
tiv betr förslag till personalökningar.

Tack (2) till FV
Ja, då var det gjorll Dagen D har varit.
Vad som frapperar mig mest, nu när
nerverna åter är i styr, är hur smidigt
och elegant en så stor koloss som 35:an
kan ta sig upp. Jag hade väntat mig stor
dramatik med vrålande motor och
järnplåtar som gnisslar betänksamt un
der påfrestningen, all jag som ovan
passagerare skulle mer eller mindre

"tuppa av". "Hästsparken" som skall
komma vid EBK-tändning uteblev helt,
det kändes tvärtom behagtigt och över
tygelsen om all komma upp var full
ständig. All passera fjudvallen hade jag
föreställt mig, vara helt i stil med en
gallstensoperation u t a n bedövning.
Jag blev därför mycket förvånad, när
min man plötsligt, helt lugn förklarade
"all där passerade vi ljudvallen". Övri
ga moment var enbart intressanta, och
något illamående ville inte infinna sig,
och glad var jag, för lite genant skulle
det nog ha känts all bära ut den gula
påsen, speciellt som de flesta hade
väntat sig del.
Det är märkligt all man inte känner
någon rädsla, trots all man blir fast
spänd både här och dllr, trots alla för
maningstalom all inte röra det handta
get eller det, och trots att man har
osäkrat krut under baken. Jag tyckte
faktiskt all SK-SO var betydligt mera

lans stabskurs 1968-70. Han har senare tjänst
gjort bl a vid Armestabens organisatiosavdel
ning och i FN-tjänst på Cypern .
FV-Nytt och FS / lnfo hälsar Bengt välkom
men på sin nya
post och hop
pas
att
vårt
samarbete skall
leda till mån
ga stunder av
såväl modernt
försvarsinforma
tionstänkan
de som glät 
kreativa
tigt.
pauseri ngar. _
RedJJl aussi

För flygvapnets del begärs 1285 milj för ma
terielanskaffning . Bemyndiganden begärs för
beställning av den andra delserien av jakt-Vig
gen och för fortsatta studier av ett nytt attack
system. Bemyndigande begärs även för av re
geringen särskilt beslutad svensk utveckling av
ett robotsystem till jakt-Viggen till en kostnad av
76 milj för att man bl a skall ha handlingsfrihet i
robotfrågan till 1977.
Vid månadsskiftet okt-nov lämnade ÖB sin
egen programplan för det militära försvaret
1976/81 Där behandlade han även bl a för
svarsgrenarnas programplaner och gav sin syn
på konsekvenserna av den i dag gällande pla
neringsinriktningen. - - Se även ledaren. sid
3.
•

9
•

"Vi Iränade hårl - men varje gång vi började få
fram fungerande grupper skulle vi omorganise
ras. Jug lärde mig senare i liveI att vi tenderar lill
all möla varje ny Silu81ion genom omorganisa 
lio n och också vUken underbar melod della är
rör aU skapa ilJusionen av framsleg medan den
åstadkommer kaos. ineffeklivitel och demorali se
ring",

(Cnius Pe/ronius. däd 66 e Kr)

vinglig, och där kände jag mig inte alls
så säker.
Alla som förhånar miljövårdskäm
parna, skulle ha möjlighet all se Moder
Jord lite grand från ovan. Som en luxuös
heltäckningsmalla breder sig de sköna
skogarna ut sig, med små inslag av
ljuvligt blått vallen eller blommande
gula rapsfält. Vita ulliga molntappar,
som kall grädde på frusna sommarbär.
Kan inte tänka mig att molnen över t ex
Los Angeles är hundradelen så beta
gande.
Landningen var nog ell skolexempel,
där hade jag väntat mig den verkliga
skrällen. Men som ledd aven sval skö
terskehand gled 10 ton stål, med 2-300
km/h, ned och placerade sig nästan
omärkligt på banan. Fantastiskll!
Mollagningskommillen såg skeptiskt
på mig, men i bästa TlS-ordning klev
jag ur (själv), tog hjätmen under armen
och slöt upp vid "lärarens" sida för kri
tik.
SIuIIigen, ett varmt tack för all jag
fick uppleva detta, det blir något all
lägga till memoarerna. Många fruar
skulle nog dämpa sig lite om de fick
uppleva sin mans vardag någon gång,
alltför många av dem pressar sina män
lite för hårt när det gäller den egna oron
inför flygning.
•
Vänliga hälsningar,
Maria""e Haglund/ Almunge ,' j" . 75

PS. Nu är det bara EK på 37 :an kvar II
OS.
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CANADA
• • vars integrerade försvar
nu är på väg att desintegreras
***

Det kanadensiska folket är i en föga
avundsam situation. Vid händelse av ett framti
da storkrig skall man inte bara försöka försvara
sin egen vidsträckta landyta på ca 960.000
kvadratmil samt luftrummet ovanför, utan man
tvingas då också att biträda i Väst-Europa. Ka
nada är nämligen med i västpakten NA TO, och
som medlem däri har Kanadas väpnade styr
kor (Canadian Armed ForcesiCAF) förbundit
sig att även hjälpa medlemsbröderna på andra
sidan Atlanten.
Situationen blir inte mindre
prekär, när man vet att CAF idag förfogar över
alltför lite personal, föråldrad materiel och
mycket för små ekonomiska resurser för att ens
nå upp till en bråkdel av den standard som er
fordras för att kunna svara upp mot de ställda
förväntningarna.
Det är därför mer än tur
att Kanada har USA som närmaste södra
granne.

*

*

***

CF·I04G 'Slarfigtller' licensbyggd av Canadair.
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Författare: Ulf Hugo
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Canadian Armed Forces:

~

återgå till det beprövade systemet med tre
försvarsgrenar. Detta beroende på att ex
perimentet med Canadian Armed Forces
inte har slagit väl ut. Enligt vissa källor har
man t o m redan utsett en chef för vardera
för svarsgrenen. Detta innebär att man
upprättar Air Command (motsvarande det
gamla flygvapnet), Maritime Command
(flottan) och Mobile Command (innefat
tande alla markstrid skraf ter) . De nuvaran 
de Transport Command och Air Defence
Command slås ihop till et! kommando .
Varje försvarsgren kommer att bli ansva
rig för sin utbildning, sitt underhåll etc .
Personalkadern inom försvaret kommer
dock att frysas på den nivå den är idag
(78.000 man).
Den kanadensiska försvarsministern ,
James Richardson, har genom omorgani
sationen lyckats få et! kabinettsbeslut
ändrat. vilket innebar en sänkning av för
svarsanslagen med 300 milj kanadensis
ka dollar (en ka nadensisk dollar = 4,50
SkrI för nästa år. Istället beräknas försvar
sanslagen uppgå till ca 2.700 milj dollar,
en välbehövlig ökning med ca 350 milj
dollar.
• • Re akt ionerna på denna omorganisa
tion har inte låtit vänta på sig. Försvars 
stabschefen, general Dextraze , samman
fattade det med orden: "det är av största
betydelse för en flygare, en sjöman och en
soldat att. fortfarande inom ett gemen
samt försvar, vara och utvecklas inom den
speciella gren av försvaret som just han
har valt ".
I en artikel i den kanadensiska tidning
en "The Daily Telegraph" beskrevs den ti
digare införda sammanslagning e n ha
medfö rt att " morale is at a very low ebb".
Artikeln rönte stor uppmärksamhet bland
såväl militär som civil personal inom Mi
nistry of Defence. BI a kan följande citeras
från artikeln: " Icke ett ögonblick för tidigt
att rätta till en organisationsförändring
som aldrig borde ägt rum - EN LÄRDOM
FÖR MÅNGA". - - (Tag den ad notam
SVERIGE')

STOL ·s p ec iali~len de Hs\'illands DHC-j/CC-115 'Buffalo', CAF Ip-optrtrat 14. ura\' 6 i r ädd n i ng ~(jii ns( . Air Transp orl Command har dt u:
ut o m J9 C- IJO E + 5 C · IJO H: 5 Boeing CC-137: 7 Canadilir 'Cosmopolil an'; 7 D us8 ull 'Falcon', VIP-fpl (nu indragna) ; 38 CC·I 38 Twin Or ·

l(-r + nflgra C-47 'DskOla',

Kanadas strategis
ka problem är i huvudsak två till antalet.
Dels (och det mest viktiga) ligger Kanada
nära Sovjetunionen och torde utgöra ett
av primärmålen för en attack antingen
med inte rkontinentala robotar eller strate 
giska bombflygplan . Dels är Kanada rela
tivt glesbefolkat (utom i söder längs den
kanadensisk-amerikanska gränsen) .
Kanada har varken befolkning eller re
surser att försvara sig mot ett eventuellt
sovjetiskt anfall, vilket är ett hot mot både
befolkning och industricentra. Även om
det är av kanadensiskt intresse att ha
amerikansk hjälp att upprätthålla ett pas
sivt och aktivt försvar (främst i de norra
och nordvästra delarna av Kanada), är det
av minst lika stort intresse för USA att ha
kanadensiskt samarbete vad gäller upp
rätthållande av "early warning system"
0ch jaktb aser i dessa delar av landet.
Dessutom är det förenat med oerhörda
proble;'Tl att upprätthålla en flotta stor nog
att kunna skydda en havskust, och utan
amerikansk hjälp är det omöjligt att skyd
da både Atlant- och Stilla Havskusten.

Kanada är medlem av tre överlappande
pakter. Som medlem i Brittiska samväldet
upprätthåller man ett nära och starkt mili
tärt samarbete med Storbritannien och ett
antal andra samväldesländer, främst
Australien och Nya Zeeland. Betydelsen
av samarbetet mellan samväldesländerna
har dock minskat successivt sedan andra
världskrigets slut. Kanada har mer och
mer anpassat sitt försvar till USA-modell .
Kanada var bland de tolv länder som
1949 bildade NATO. Deltagandet i fred
har även det minskats med åren för Kana
das del - främst genom reducering av
personal och utrustning stationerade i Eu
ropa .

Kanadas
militära
relationer med USA är troligen den mest
enhetliga "försvarspakt" mellan två själv
ständiga stater. Denna pakt daterar sig till
den 18 augusti 1940. Då kungjorde presi
dent Franklin D. Roosevelt och premiär
minister William C. Mackenzie grundan 
det av "The Permanent Joint Board on
Defence". som består av både civil och

T v: Kanada-bygg da C(· 106 'Yukon ', Tog 14 lon last el 1.J4 pax, Nu ur
tjänst. Id ag linns 5 Boeing CC-137. Vara\' 2 byggl~ om liIIlufllanknings 
fpl. - N e da n I v: Transport Command har nu 10 Ia(, 28 CC-IJOEJH (sqn
435. 43 6 + 4 29/W innipeg). - Nedan: I musec( 'Nalional Acron.l:lulic Col
lecli on' i Oltawa finns bl a Io:n Noorduyn 'Norseman',
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Integrering av försvarsgrenarna
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Ovan : Training Com!'Tl8nd har numer vi d J. FTS Bi CT-IJ4 Beech 'Muskt:1eer', Ersalle ·71 'Chipmunk', Vid 2.FTS nyger man 85 eT - I 14 'Tutor'. vilken ock Ja är upp\'isningsgruppen 'Snowbirds' rpl-Iyp (I h).
helle RCAF: s aerobalic leam 'Golden Cenltnnaircs',

militär personal. "The Permanent Joint
Board on Defence" fungerar främst som
ett instrument för integrering av försvaren
i de båda länderna . Man fattar inga beslut
utan framför rekommendationer till resp
regeringar.
Försvarsanslagen till CAF har under de
senaste åren visat en svag men successiv
ökning. I realiteten ger dock ökningarna
nästan enbart skydd mot inflationen. An
slaget för budgetåret 1973-74 var ca
2.100 milj dollar, vilket var 1,8 proc av
BNP (Sverige 3,1 proc). För 1974-75 var
försvarsanslaget 2.361 milj dollar, vilket
troligtvis motsvarade ca 1,8 proc av BNP.
Även om man lyckades häva beslutet
om nedskärning av försvarsanslaget för
budgetåret 1975-76, blev man inom för
svaret tvungen att under de sex sista må
naderna av budgetåret 1974-75 skära
ned övningsaktiviteten etc med 30 proc
för att kunna bekämpa inflationen. Det
verkar trots dessa besparingar som om
kanadensisk personal även fortsättnings
vis kommer att betraktas som den bäst
betalda men sämst utrustade inom NATO
pakten.

nt

kanadensiska
flygvapnet leder sina rötter tillbaka till
1914, då Canadian Aviation Corps köpte
ett amerikansktillverkat biplan av typ Gur
gess-Dunne. Detta första försök att bilda
ett "flygvapen" visade sig dock bli kortli
vat. Men avsaknaden aven flygg ren inom
försvaret hindrade inte kanadensiska pi
loter att delta i första världskriget. Tvärt
om var kanadensarna bland de bästa pi
loterna i brittisk tjänst.
Efterkrigstidens ekonomi förstörde em
bryot till Canadian Air Force, men 1924
bildades ett myck et litet Royal Canadian
Air Force (RCAF ). Från den tiden och fram
till mitten av 30-talet sysslade man mesta
dels med brandbevakning , räddnings
tjänst och hjälp till att nå några av Kana
das vidsträckta och outforskade områ
den.
I början av andra världskriget bestod
RCAF av 270 flygplan, av vilka endast 10
proc - 19 Hurricane och 10 lätta bomb
plan - kunde anses som moderna. Med
stöd från en växande flygindustri och tryc
ket från kriget i Europa växte RCAF oer-

I okt-J4 började 7 Boeing Yl'rlOl CH-141 'Chinook' ~r5äll90 CH · IIJA 'Voyageur (~qn 450. 01l8W8). ÖW hkp i CAF: JO CH- [35 'TwinHucy',
47 CH-1J6 'KiOl,vas' (II i Europa), J5 CH·ll4 'Sea King" 18 sk · hk p CH·136 (3 . fTS) + 9 raddnings-hkp CH-JU 'Labrador'.

- en oekonomisk papperstiger

Tidigart:

hört snabbt och kom att bestå av 90 divi
sioner i och utanför Kanada samt en per
sonal på ca 240.000 man. I slutet av 1946
hade personalstyrkan sjunkit till 12.735
officerare och övrig personal. Men efter
krigstidens nedrustning förbyttes i början
av 50-talet aven ojämförbar upprustning i
samband med Koreakriget. Pga Europas
politiska betydelse skedde uppbyggna
den av RCAF framförallt i Europa istället
för i Kanada , och i slutet av 1953 bestod
RCAF av 300 flygplan fördelade på tolv di
visioner på baser i Frankrike och För
bundsrepubliken Tyskland. RCAF var
återigen som det hade varit under andra
världskriget. Ett effektivt och modernt
flygvapen, utrustat med flygplan som pre
standamässigt var jämförbart med vilket
annat land som helst. Ett flygvapen byggt
på stabil grund och kapabelt att snabbt
expandera i ett kriSläge . 1955 hade RCAF
nått sin planerade styrka, 41 divisioner
som opererade 2.968 flygplan av 21 olika
typer och en personalstyrka på 49.500 .

består det
kanadensiska riltlitära flyget av 22 divisio
ner och ca 225 flygplan. Dessutom ingår
ett antal helikopterdivisioner . Två divisio
ner (No 433 och No 434) CF-5 'Freedom
Fighter' används för närunderstöd, Trots
att dessa CF-5-flygplan (som licensbyggts
av flygplanfabriken Canadair i Montreal)
ar de modernaste stridsflygplan som Ka
nada har, används endast 20 av de 89 le
vererade flygplanen. Dessa levererades
under åren 1968 till 1971. 30 av CF-5:orna
står I malpåse och resten har "låna ts" ut
till Venezuela. Division 433 ("escadrille
tactique de combat", är unik genom att
den är helt franSktalande) och division
434 Ingår I NATO:s ACE Mobile Force .
Dessa skall i ett krisläge flygas över till
Norge och/eller Danmark beroende på
den geografiska hot/krissituationen, Divi
sionerna lufttankas då på vägen av
Boeing CC-137 (= 707-320C) ,
Tre jaktdivisioner CF-1 01 F 'Voodoo',
som nyligen reducerats från totalt 56 till 44
13

~

Forces Armees Canadiennes:

el 28 'Ar ~ u~' misl'" t r~äl\a ~ . LRPA ilc_lcr det nya projc kttl. Konkurrerar gor BOl:lng (701 no AS\\ _ o~arJ t ~ doc"- 737 P-XL), DH C med
' ();ts h-7R' (som d~lt'r ~R ttnin !i:
0\8n I hl samt (nedan) Lockhced p-Je 'Orion', som f~ro l"d lu "':oS(nad , ~tcgringQr gor dock bulute! om 11) <1/\
~k!1 lrl1 i n g [yc kuml. "'( \.V5 111 December'!

d en e lek tro niska utrustningen under de
18 år som typen utnyttjats for havsöver
vaknIng Und er senare är har emellertid
Argu s- flottan alltmer utnyttjats för att upp
tac Ka OI Je ulslapp, skydda fiskegränserna
sam t o verv ak nrng av d e arktiska o m råd e 
na Nylig en nar m an så talt at besl ut om att
d ra In e n di VIsio n 'Arg us M an komm er
dar m ed att min SKa antalet flygande enh 
ter från 32 til l 26,
Det flygp lan som skall ersatta CL-28
har fätt arbetsnamnet LRPA (Long-Range
Patrol Alrcraft) och är ämnat att bil mycket
mer än enbart ett havsovervaknings
lubåtsJa ktflygplan. Det kommer att utrus
tas med mycket avancerad elektronisk ut
rustning inte enbart för ubåtsjakt, utan
även fÖf att'
•
•
•
•

..

Still ali\c: 26 Canadair (L·28 'Argus',

FI~ g er an: 16 CP-Il! "Tracker' i VS-880. VU-H. . . .

kunna upptäcka oljeutsläpp,
skydda fiskegränserna,
kartlagga aktuella isförhållanden,
kunna utföra oceanografisk forskning.

Dessutom skall detta nytillskott kunna
utnyttjas för trupptransport samt kunna
lufttanka CF-5:orna och senare tilltänkta
flygplan avsedda för havsövervakning (S
3 Viking?), För att kunna skiftesutrusta
flygplanet för de olika uppdragen, kom
mer utrustningen att monteras i sektioner,
l<itta att montera och demontera i flygpla
net. De två flygplantyper som valet kom
mer att stå emellan är Boeing 707-320
ASW och en version av Lockheed P-3C
'Orion. Antalet flygplan var från början

En ston land med
flygplan, utnyttjas samtidigt. På detta sätt
fär man flygtiden pä varje enskilt flygplan
utsträckt under en längre tidsperiod. Ur
sprungligen (1961) tjänstgjorde inom
RCAF CF-101B 'Voodoo', men de flyg
plan som idag finns inom RCAF är 56 CF
101 F - inköpta från överskottslager I
USA Dessa flygplan måste dock inom
3-4 är bli föremål för ett ersättningspro
gram. Detsamma gäller de ca 100 CF
104D 'Starfighter', som är uppdelade på
fem divisioner (med tre baserade i För
bundsrepubliken Tyskland på basen Ba
den Saellingen), CF-104 bildar "1 Cana
dian Air Group (1 CAG)", vilken är en del
av NATO:s 4, ATAF (4th Allied Tactical Air
Force), Däri ingår också "Sud Gruppe" i
Luftwaffe och 3rd samt 17 th United States
Air Force,
Dock är behovet att ersätta CF-104 inte
lika stort som för CF-1 01. Detta beroende
på att Canadair erhöll ett kontrakt för att
göra översyner och reparationer på CF104:orna, Det är ändå troligt att man er
sätter både CF-101 och CF-104 relativt
samtidigt och att det blir en ersättare för
bäda flygplantyperna, Från början såg er
sättaren ut att bli F-4 Phantom, som an
sågs ha tillräckliga prestanda utom vad
gäller räckvidd och lastkapacitet. Men se
nare har de kanadensiska ögonen sneglat
mer ät amerikanska F-14 'Tomcat' och F
15 'Eagle' samt tysk-brittisk-italienska
MRCA (från vars utvecklingsprogram man
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1968 drog sig uri), Dessutom har man utan
någon större publicitet med stort intresse
fÖljt utvecklingen av "århundradets va
penaffär" I Europa och säkerligen har
kontakten med NATO-bröderna varit in
tensiv, Skulle Kanada stanna för mer än
en gemensam ersättare, är det inte osan
nolikt att även F-16 blir föremål för utvär
dering, I Kanadas intressesfär finns också
(givetvis) VIGGEN. Ett preliminärt beslut I
ersättningsfrågan kan komma före årets
slut, men en slutlig beställning är dock
inte att vänta förrän i slutet av 70-talet.
I transportdivisionerna ingår ca 60
flygplan av typ CC-137 (Boeing 707-320
som används både som transport och
lufttankningsflygplan), C-130 'Hercules',
de Haviiland 'Buffalo' och Twin Otter.
Dessutom ingår ett antal helikoptrar för
bl a räddningstjänst.

D e n marina delen
av Kanadas flyg består av fem divisioner
med havsövervakningiubåtsjakt som hu
vuduppgift. Fyra av dessa divisioner är ut
rustade med 32 CL-28 'Argus' och den
femte med 16 CS-2F-3 'Tracker', CL-28 är
en verklig trotjänare, de första exempla
ren togs i tjänst redan 1957, Från början
var det meningen att dessa skulle ha ta
gits ur tjänst för två år sedan, men de får
nu vara kvar till slutet av 70-talet. CL-28
har dock moderniserats främst vad gäller

O ... an: Canadair (+GeneraJ Dynamics. USA) börjad~ m~dio 60-lakt VTOL
prov med Cl-84, J prototyper testades, 2 förlorades_ Nya pro\' lär vänla (for
US Navy) med en storre \'ersion, S~a Controi Ship? - Nedan: väl·
kända 'vallenbombaren' Cl-2IS som 'brandsoidaI' i såväl Canada (20) som
Frankrike (10),

Canadian Armed Forces:
satt till mellan 20 och 30, men prisökning
ar m m har för närvarande angivit antalet
till antingen 23 Lockheed- eller 1 8 Boeing
flygplan.
• • Om ett beslut fattas under innevaran
de höst kan den utvalda flygplantypen
vara
kanadensisk tjänst omkring
1979-80. Hela beställningen väntas kom
ma att belöpa sig på ca 750 milj dollar , av
vilket den kanadensiska industrin kom
mer att få 60 proc eller mer. Den nya
flygplanflottan väntas kosta ca 30 milj
dollar per år eller 10 miljoner mindre än
Argusflottan.
De 16 CS-2F-3 'Tracker' (licensbyggda
på de Havilland-fabriken) som nu är i
tjänst kommer också att bli föremål för en
ersättning. Men ingen ersättare är ännu
nämnd (kan bli S-3 Viking) och dessutom
kan 'Tracker' troligen "hänga med" en
bra bit in på 80-talet. Förutom dessa 16
'Tracker' i tjänst finns 22 (II) ställda i mal
påse.

E9utbildningen i
Kanada bedrivs vid tre olika flygskolor;
3:e. 2:a och 1:a Flygskolan. Hela flygut
bildningen omorganiserades förra året
beroende på ett ökat behov av piloter. An
talet elever per år ökades från 135 till 200 .
Totalt omfattar de flygande styrkorna i Ka
nada 2.000 piloter . Eleverna specialiseras
på ett relativt tidigt stadium De elever

en för litet försvar

O"al1: Stlllsagda de H a vill a nd har gäll in fo r STOL-fp!. Här so J 3\1 dr 10talt 8
Twin Oller CC-1J8
räddningujän sl i CAF. JO nyttjas for tp-st:rvict:. Tar 20
pall: eller 2.360 kg . Bl a C r O ~'nAir i S .,. crigt nyger också DHC 6.
!'It:dan: 0,
[ e rn~ nya slOrebr o r hda D8 )h · 7 o ch lat 50 pax dler 5.500 kg. Redan har Sel
f1 ) gboIBg lag' b r ~;r allningar .

ror

som klarar flygutbild ningen delas upp på
tre kategorier: stridspiloter (39 proc),
transportpiloter (25 proc) och helikopter
piioter (36 proc). All uttagning och grund
läggande flygutbildning sker vid 3:e Flyg
skolan och eleverna får 27 ti mmar i det en
motoriga flygplanet CT -134 'Muskeeter'
under en sex-veckors intensivkurs.
Om eleven klarar denna kurs får han
fortsätta till 2:a Flygskolan - som utger
sig för att vara den bästa i västvärlden .
Där får han 200 timmars grundutbildning i
det tvåmotoriga jetflygplanet CT -114 'Tu
tor' Efter denna utbildning får eleverna
sina " vingar." . På den 2:a Flygskolan har
den kanadensiska · uppvisnirigsgruppen
'Snowbirds' sin hemvist. Uppvisnings
gruppen består av flyglärare som flyger
tio CT-114 'Tutor '.
Efter 2:a Flygskolan sker en uppdelning
av eleverna, som då går till vad som hos
oss motsvarar TIS/GFSU . eHelikopterpi
loterna återvänder till 3:e Flygskolan , där
de får 70 timmars grundläggande helikop
terutbildning för att därefter slussas ut på
förband. e Transportpiloterna kommer
direkt ut på en operativ division med ut
bildning på transportflygplan. e Stridspi
loterna fortsätter till 1:a Flygskolan, dår de
flyger 100 timmar i CF-5 'Freedom Figh
ter'. Därefter fortsätter en del piloter att
flyga CF-5 medan resten omskolas till CF
101 'Voodoo ' resp CF-104 'Starfighter' . 
Tidigare har Kanada även utbildat piloter
från Holland , Jamaica och Tanzania.

t;1I dyrt fcirsok: Avto Canada CF-I05 'Arro.",.', .5 prototyper bygg 
de)\:, Oor 3n nr l. Flög 1959 M.l.J.

'Jägra eF · IOO Mk .5 'Canuck' opererar sn . nu som tleklroniska
(Sqn ",14.)

~ lör · fpL
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Kanadas luft
försvar ingår två radarkedjor , . dels DEW
(-Defense Early Warning) som är den
nordligaste, dels 'Pine Tree Line ' som är
den sydligare . DEW består av fyra storra
darstationer och 18 mindre radarstationer,
och 'Pine Tree Line' består av 25 radarsta
tioner som sträcker sig från kust till kust.
Elva av radarstationerna som ingår i 'Pine
Tree Line' utnyttjas också för civil trafik
ledning. Dessutom pågår undersökningar
att ytterligare integrera civila Och militära
radarstationer för att både få bättre täck
ning och bättre trafikledning.
Kanadas flygindustri är idag på väg att
helt och hållet förstatligas . Den 1 maj 1974
köpte den kanadensiska regeringen
flygplanfabriken de HaviIland från det
bnttiska företaget Hawker Siddeley , och i
februari i år fick man en nio månaders op
tion på att köpa Canadair. Man har dock
från regeringens sida sagt att man senare
tänkt återsälja fabrikerna till " ansvarsful
la kanadensiska intressenter" .
Antalet anställda hos Canadair har un
der de senaste 15 åren sjunkit från 11.000
till 1700 med risk för ytterligare permitte
ringar . Det är inte enbart europeisk flygin
dustri som brottas med liknande problem.
Däremot har det relativt lilla men kom
mersiellt friska företaget de Haviiland kla
r at sig utan några större reduceringar ge
nom åren. Man säljer flygplan runt hela
varlden t ex de HavIIland Twin Otter. Dess
utom tycks det nya fyrmotoriga flygpla
net, de Ha viIland 'Dash T , som annu befin
ner sig på prototypstadiet (två under
flygprovning) , bli en framgång för fabriken .
Köpare finns redan . T ex Wider0e (Norge)
• Grönlandsfly.
•

I J CT- J) 'Silver Siar' nyttjas än ) om mål -fpi.

e F 86 '<O;aIHl" lillhör hi ~ f o ricbokt:n .

Ro.\ al Ca na dia n ~:H:O' opererad,: under \tKl bl a mt'd F.. irt~' Fare 
J n ICf" · B DH) uppvi$ninjt s Oygtr an.

n ~.

I~ ner JO ftr kom dt nn:l 'Lancaster ('Spir;1 of Cali:donia'. C-BCOH)
:u rr till E ur opa. l l!6 · 75. En av RCAF:s VK2-bombare. SIod i ma.J ·
pase tiU ·6 4. d;i dcn säldes. Finns idag på skotskt museum. Stralhal 
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?-Iecken kring F-18? - För drygt ett
halvt år sedan tillkännagavs alt
US Navy valt samproduktionen
(McDonnel Douglas-Northrop) F-18
till ersältare på 80-talel för F-4
'Phantom' och senare ev även A-7
'Corsair'. Om denna affär verkligen
skulle bli av föreföll länge något
ovisst (p g a kostnaderna), men nu
har klartecken för utveckling givits .
- Alt s a s skala upp Northrops
F-17, som ju var elt lättviktsjakt
planprojekt för landbasering (ema
nerande ur P-530 'Cobra'), till ett
hangarfartygsbaserat fpf med jakl
altack-kapacitet innebär vissa svå
righeter . Navy kräver elt fpl med
bl a större lastkapacitet , bältre
räckvidd, bältre lågfartsegenskaper
och en prestandabältre radar. Där
för kommer F-18 bl a att få 4,64 m'
större vingaria, ökad spännvidd
med 0,76 m (till 11,43 m), förlängd
flygkropp (bl a för att öka den inre
bränslemängden) med 0,13 m (till
17,07 m) och en breddad bakkropp

med 0,10 m. Nosen förstoras så att
en radar på 0,71 m (räCkvidd 56 km)
kan rymmas. Beväpningen blir två
AIM-9L Sidewinder (på vingspetsar
na), två AIM-7 Sparrow (invid krop
pen) och en 20 mm M-61 Vulcan
noskanon. På de nio fästpunkterna
kan även hängas fälltankar och ra
keter. Normalstartvikten ökas till
14 .970 kg och max TOW blir 19.960
kg . Allt detta kräver dock starkare
motorer , och därför har föreslagits
två F-404-GE-400 som vardera skall
utveckla en dragkraft på 7,257 kp .
Aktionsradien beräknas normalt bli
till drygt 3.700 km. Stridshöjden
ökas till 13.715 m. Max-hastigheten
blir dock ej mer än M.l.5 + (jfr F
17:s M.2). Landningsfarten uppges
till 240 km/tim. Bromswirekrok
byggs i n samt katapultstartaggre
gat. Och kanske något sensationellt :
F-18 (liksom F-16) utrustas med fly
by-wire-system l - Minst 600 F-18
måste beställas . Styckepriset. 5.8
milj $ . är dock beräknat på en serie

Forlsall handläggning av norsk
F-16-a nskaffnin g. - Av en artikel i
Aftenposten framgick . att den eu
ropeiska styrningsgruppen under
gli Sverre Hamre nu avslutat Sin
verksamhet. Det fortsatta produk
tionsskedet övertogs aven nyupp
rättad femländergrupp, vars arbete
"blir avgörande för om NATO kan
lösa ett av sina mest pressande
problem, nämligen standardisering
av utrustning" Femländergruppen
är ansluten till ett system-program
kontor i Day ton , Ohio. som leds av
Produktionsprogrammet
USAF.
omfattar i första omgången 12 flyg
plan , varav det första skall levere
ras i december 1976. Dessa flygplan
skall genomföra ett omfattande
provprogram innan del första leve
ransproducerade flygplanet beräk
nas komma i luften 1979. De första
norska F-16 bedöms komma i tjänst
under 1981 och ersätter då F-SA.
ej F-l04 som tidigare uppgifter tala
de om! - I artikeln beskrevs också
metodiken för norsk industris med
verkan i produktionen eller i en
kompensationsproduktion utanför
sjalva flygprogrammet , om Norge
inte kan konkurrera ifråga om kvali
tet och kostr.ader. Av artikeln fram

gick också hur Kongsberg Våpen
fabrikk arbetar för att få deIleve
ransuppdrag till F-16. Dessutom be
krältades att man måste vidta stora
lörändringar i F-16:s nos- och ving
konstruktion för att ge plats för en
tillräckligt kvalificerad radar. (!!)
Slutligen relererades de operativa
krav som man förvantar sig att
flygplan F-16 skall kunna uppfylla i
Nord-Norge. Utrustad med sjörObot
'Harpoon ' och med en radar med
förmåga att upptäcka fart yg i grov
sjö kommer F-16 " alt manövrera
dubbelt som bra som Viggen " i
(?)
Skärgård och inne i fjordarna.

Organisalionsändringar i norska
försvaret. - Luftförsvaret ges en
motsvarande organisation genom
att flygstationerna Rygge, Sola och
Örland får benämningen huvud
flygstation . Dessa tre stationer samt
Bodö flygstation ges vissa regionala
uppgifte r (operativ verksamhet, ö v
nings- och utbildningsverksamhet .
förvaltningsuppgifter på personal
sektorn) . Alla övriga flygstationer
Öst- o Sör- och Vestiandet samt i
Tröndelag underställs Rygge , Sola
resp Örland flygstationer. Det un

_ _.....~,ir "l•
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om 800 fpl. Med inkl utvecklings
kostnader blir st-priset ca 9,5 milj $ .
(Detta är dock ca halva stycke kost
naden jfr m det sofistikerade alter
nativet F-14 .) - US Navy vill ersätta
sina F-4:or med 12 div F-18 och US
Marine Corps sina dito med 8 div
(om 12 fpl / dlv ). Navys ersättning av
A-7 'Corsair' blir dock ej aktuell

förrän va 1985 . Förutom jakt- och
attackversionerna planeras mindre
serier för skol- och spaning, = TF +
RF-versioner. - McD .D. svarar för
70 proc av utvecklingskostnaderna
och 60 proc av Navys serieproduk
tion . Resten svarar Northrop för,
d v s även ev landbaseringskonver
tering.
•

c1erstryks dock att det inte är fråga
om nya regionala staber mellan de
enskilda Ilygstationerna och högre
myndigheter. Den nya organisatio
nen medför mindre justering av per
sonairamarna vid de tre huvudflyg
stationernas och Bodö flygstations
staber.

artikeln framgick också att det ka
nadensiska flygvapnet har förberett
insats av två F-S divisioner för foto
spaning och markmålsinsats i Nord
Norge. Dessa divisioner . som är ba
serade i Kanada. kommer under
överftygning att lufttankas från
Boeing 707-fl ygplan .

Kanadensiska styrkor för försvar av
Nord-Norge. - Stortingets försvars
utskolt har besökt Kanada. Enl en
artikel i Aftenposten har utskottet
bl a diskuterat möjligheterna för ka
nadensisk insats i Nord-Norge i
händelse av krig. - Som bekant har
Kanada förpliktat sig att bidra med
en bataljon i AMF (L), som bl a ska
kunna sättas in i Nord-Norge. Enl
artikeln ska delar av bataljonen
kunna överföras till Norge inom tre
dygn samt vara komplelt inom sju
dygn . Skulle ytterligare förstärkning
erfordras, är Kanada berett att luft
transportera kvarvarande delar av
den brigad vari den första bataljo
nen ingår. Ett problem i samband
med lufttransporterna av ovan an
givna förband är, att Kanada f n inte
har tillräCklig jakteskort för skydd
av tilltransporten. För detta fordras
en gemensam NATO-insats. - Av

Krångel med kompensalionsavtal.
- Enl den danska tidningen "Bör
sen" har industrirådet skickat en
skrivelse till handelsministeriet med
begäran om åtgärder för att få ett
med
Lock
kom pensationsavtal
heed-fabrikerna i Amerika genom
fört . Avtalet härstammar från 1973,
då danska flygvapnet köpte tre
transportflygplan C-130H Hercules
fran USA. I samband därmed träffa
des ett kompensationsavtal . som
skulle tillföra danska firmor besläll
ningar till ett belopp av 30-40 milj
dkr. Handelsministeriet har medde
lat alt man upprepade gånger gjort
påminnelser via Lockheed-fabri
kens europeiska representant i Pa
ris, men alt detta endast resulterat i
undanflykter med hänvisning till att
man var sysselsatt att finna lämpliga
danska leverantörer.

.... T v: Spaniens nya jeI5kol/attack-rpl-projekl. Casa C · IOt (Connruc:c:ione,s AeronåUlicas + Nortb ·
rop/MBB) beräknas teslnyga 1977. Molorn ej bellämd; ev Garrel TFE7J1 el GE. CJ610-9 (J8S). _ _
... Nedan: D en juguslavisk-rumänska samproduklen 'Orso' (=örnen) liknar såväl Jaguar + G.91 som HAL
Hf ·24 'Marut'. Blir i della utforande lill läu auack·fpL Har 2 RolIs· Royce Viper 623 (urbojet·molo~r
utan cbk. Murarl ca M.O.95 . I produktion ca 1977.

F4:s frivilligdagar

•

EskadeTmäslerskapet for attackdivisioner har i år genomfår1s på FIS/Söderhamn. Enligt forhandstipset CNU
Aktuellt i nygvapnet') skuJle F7 vinna klart. Men si. det finns duktiga outsiders hå. Hemmagrabbarna t ex. Kanske
var det l:tV artighetsskiil som F7 läl F 15 triumfera? Men varfor, frågar sig söderhamnspöjkera, varfor inta en ointaglig
sista p(;.us'l Alltnog och emedan. eskadermäslare -75 blev; Kn AuguslSson,lI Lundberg och fte Rosen. Bästa attack
bcsätlning bestod liV kn Holmberg och II Jönsson. Alla dessa hjältar återfinns på ovanstående panggruppfoto (av John
Forsell). med tillkomst av dm Arwidsson (Z:eman fr v) och några underliga flaggor ... vars figurer tydligen skänker
obetvinglig styrka.

Okuvliga F10-vpl

Vid CFV:s inspektion av de värnpliktigas
markstridsutbildning, var första dagens öv
ningsgrenar förlagda till historisk mark, Skeda
lahed, där Kungl Hallands bataljon vapenöva
des under åren 1857-1901 . Där avverkades sju
grenar. Nämligen: skolskjutning , skydd mot

Efter det att den stora sovjetiska tI-terminal
beställningen slutförts med STANSAAB Elektro
nik AB under sensommaren har nu tyska Bun
desamt fUr Wehrtechnik und Beschaffung 
BWB - skrivit kontrakt på 23 milj kr med Stan
saab om leverans aven radarsimulator. Simula
torn skall användas för att effektivisera utbild
ningen av inflygnings- och PAR-trafikledare
(Flugsicherungs-Kontroll-Personal) anställda av
GAF (Luftwaffe) . Med hjälp av simulatorn kom
mer aspiranterna att bibringas de praktiska och
teoretiska kunskaper som behövs för att efter
praktik vid militärt förband kunna få licens som
ansvariga flygtrafikledare (FS-Kontrolleiter). Vi
dare kommer simulatorn att användas för vida
reutbildning av redan licensierade trafikledare.
Simulatorn är uppbyggd av enheter ur Stan 
saab's informationssystem Censor 900 .- Den in
nehåller bl a en dator Censor 932, ett antal bild
enheter av typ PPI 800 och Alfaskop 3500 samt
erforderlig kommunikationsutrustning. - Tre ty
per radarstationer skall simuleras, nämligen
AS R, SSR och PAR. Både rå och syntetisk ra
darinformation skall kunna presenteras, dels in
dividuellt, dels överlagrat.
Systemet skall tas i drift i mitten av 1978.

Bengt Nord

marktrupp, handgranatskastning, skydd mot
ABC-stridsmedel , sjuk vårdstjänst. fältarbeten
samt terränghinderlöpning (den senare på en
ca 1,4 km lång bana med 7 hinder) . Samman
hållningen var mindre god under förflyttningen,
men alla gjorde sitt yttersta och liera tog ut sig
fullständigt.
Sammanlagt låg efter första da'n F10 i topp
med hela 4 grensegrar och 1054,63 i poäng . F6
var tvåa. 53,13 poäng efter. De hade dock ingen
grenseger, men med jämna resultat i alla gre
narna bådade detta gott för en spännande
kamp. då andra tävlingsdagens tre grenar, fält
och stridsskjutning samt stridsförfl yttning skulle
avgöras på F 14:s markstridsområde i Lossbyg
get.
Här visade F10 emellertid sin jämnhet genom
att belägga platserna två , tre och tre i resp gre
nar, varvid avståndet till F6 ökades med över 50
poäng. F10 :s slutpoäng blev 1443,63 mot F6:s
1330,00. (Maxpoängen var 1866 i hela tävling
en .) Trea blev F4 med 1312,38 och fyra F5 med
1298 ,13 poäng.
_

Skolans dag
STANSAAB exporterar

Sista veckoslutet i maj skedde den årliga skJut
ningen om C F4 :s vandringspris för FV-Iottor
och FVRF-ungdom. - Gnarps lottakår tog det
ena vandringspriset, och bland FVRF-ungdo
ma rna segrade Lars Stadigh , Östersund . Vidare
tä vlade man i terrängtjänst. Trots att det var
Mors dag besöktes flottiljen av ett par hundra
lottor och ett femtiotal FVRF-ungdomar.
I är blev arrangemanget extra festligt genom
att Jämtlands läns lottaförbund lyckats engage
ra självaste Rikslottachefen , fru Alice Trolle
Wachlmeister, att i ett intressant anförande ut
veckla sin syn på frivilligrörelsern och det per
sonliga engagemanget.
Bland inbjudna gäster återfanns vidare
MB NN, amiralen Per Rudberg, C 15/ fo 22 ,
översten Sture Fornwall, förbundslottacheferna
frän X, Y och Z län samt företrädare för Bilkåris
terna och Blä Stjärnan.
Väd ret var specialbeställt för helgen och gyn
nade både visning av flygplan på marken, flyg
uppvisning och sist - men inte minst - det fem
tiotal lyckliga deltagare som dragit en vinstlott
for passagerarflygning . - Arrangörerna kunde
vid helgens slut konstatera att deltagarna åt
ervände till sina hemtrakter inom sektorn med
många positiva intryck från moderförbandet.
Välkommen äter båd' damer å herrar
_
'

Under tvä dagar, 3-4 juni, hade Jämtlands
flygflottilj . F4. anordnat studiebesök för länets
samtliga skolor . Även skolor utanför länet pas
sade på tillfället att bese flottiljen. - Drygt 1.500

besökare fick då under dessa två dagar följa
tjänsten på förbandet, studera olika slag av for
don och säkerhetsmateriel, på filmduken följa
övningar med J 35 Draken och som avslutning
hade lagts in en flyguppvisning. - Detta arran
gemang med Skolans dag, som prövats några
är, syns slå så väl ut att det bedöms vara ett myc
ket bra led i rekryteringen till FV.
_
Te:" .' K laes j iirnsk öld

•

Förbundsrepubliken Tysklands ÖB, amiral Armin ZIMMERMAN, gästade Sverige medio seplem·
ber på inbjudan av ÖB-kollegan Stig Synnergren. Amiral Zimmennan åtröljdes av sin maka och
:vå "ästtyska officerare. Besöksprogrammet omfattade di\' orienteringar om det svenska rors\lare~
besök vid flygvapnet, marinen och annen samt några rörsvarsindustrier. Bilderna ovan är från be
sökel vid F I, där CFV, genit Dick Stenberg, var hedersvärd. - Foto: Leif Wellerström.
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DET DANSKA
**

Vårt södra brödrafolk, danskarna, har under
hösten fått uppleva det danska flygvapnets 25
årsjubileum. Själva födelsedagen inföll den 1 ok
tober, men de stora flygdagarna med "Abent
Hus "-arangemang hade förlagts till en helg i sep
tember, den 13-14. De stora flygshow:erna förla
des till 'flyvesta tionerna , Vaerl(lJse, Skrydstrup, AI
borg och Karup.

***

\';~n;nsarna tillsamma n' med bl a Alborgs base commandn, öv M.\'. Han ·

se n. - Sedan: Driniska faJlskärmsgruppen ralcon tar Karup·mlltk m{'d
dan s k nagJ;a.

V

Ovan: En 'sisla' gÅng: 4 -grp Ckipmunk j tyslSnygga rormeringar. Snart tar T-IJ Supporltr rormodligrn
ovtr. - Nc:d9n: Som kanske: brkan! är nyujar Na!o~ flygplan bromswirekrok. Sa ann F!R F·B Dra·

ktn ... minsann.

id Fl yvevåbnels programpla
nering av de Ivå dubblerade
lublleumsdagarna fanns det
ett naturligt önskemål om en stark
NATO-representation i luften. Gläd
jande nog visades även intresse för
deltagande från det i norr neutrala
Sverige. Därför tillskrevs chefen för
flygvapnet av sin danske chefskolle
ga. generalmajor Niels Holst-S0ren
sen (tidigare en lika fruktad som be
römd dansk kolstybbstighter på bl a
svenska tävlingsarenor under 40
talet). och bad om hjälp med repre
sentation såväl I luften som på mar
ken.
Flygvap net blev mycket hedrat av
denna vä nliga propå . OCh därför
kom det sig att det Ganska folket
under tvenne höstdagar (med skif
tande vädertyper) även kunde av
nfuta F7:s AJ 37 Viggen ("Team Vig
gen·/3-grp). F5:s SK 60 och SK 61 .
Pä flyvestationerna i Alborg och Ka
rup hade publikten även chans till
studium aven mindre FV-utställ
ni ng. som berättade om system 
Viggen i sig samt Ilygplanets nytt
Jande i FV. (Besöksfrekven sen i
svensk/FV /Viggen-tältet blev myc
ket god. Speciellt gällde detta på
Karup. där hemvärnets musikkår
glatt musicerade alldeles utanför
och därmed kom att spela in en
mångtusenhövdad skara genom
tältöppningarna) .
De stora arrangemangsarbeten
som Flyvevåb net och resp fJyvesta 
tion lagt ned för att allmänheten
sku lle trivas med åbent-hus-före
stallningarna föll i mycket god jord.
Ty till Alborg och Karup (de flyve
stationer FLYGvapen NYTT hade
glädjen att få besöka) kom totalt ca
100.000 besökare. Och säkert lika
många flygentusIaster lär ha jubi
lerat på VaerliZlse. Skrudstrup,
AvniZl och Skalstrup. - Men på ju
blleumskalas är det naturligtvis
gratis entre. sa de danska vardarna
med sedvanlig. gemytlig g limt i
ögonvrån
• • Vägen till ett självständigt
Flyvevåben har varit lång . Man skall
bl a minnas att danskt mili tarflyg le·
der tillbaka till år 1911 Men erfaren
heterna från VK 2 (sam t utveckling
en i andra länder) kom att påskynda
en gammal tanke; att ur Haerens
Flyvetr opper och SiZlvaernets Flyve
vaesen
bilda
ett
Självständigt
·vaern'. Sedan diskussionerna om
ett nordiskt försvarsförbund spruc
kit och de efterföljande NATO
förhandlingarna rotts i hamn. an
togs en grundlag ("lov' nr 242) som
trädde i kraft 1950-10-01 Starten

o

ABENT
skedde med 1.400 man och totalt
180 flygplan (med 24 Meteor Mk
4,7 som enda jetflyg).
Flyvevåb nets s k höjdpunkt kom
redan efter lio år. Då bestod perso
naikadern av ca 10.000 man och
flygstyrkan av 285 lI ygplan . Sedan
börJade dock reduktionens tid. Fle
ra eskadriller tvangs läggas ned.
Dock erhölls > följde en viss mo
dernisering av flygmaterielen. Så
lunda ersatte 1959-61 F-100 'Super
Sabre ' trotjänaren Meteor Mk 11
och 1964-65 avlöstes F-86 D 'Sabre'
av F-l04 "Starfighter' (alltså de
flygplanstyper som danskarna i
namnd ordning på 80-talet avser er
satta med F-16).
1970 avvecklades' Flyverkom
mandoen och i stället kom Flyve
väbnet att lyda under Forsva rskom
mandoen. som sköter den operati
va. materieJmässiga och ekonomis
ka ledningen i försvaret. Samma år
inköptes från Svenge Saab-Scania
F-35 (35 XD Draken) . Ett år senare
fngjorde RF-35 Draken spanings
uppgifterna från RF-84 F 'Thunder
sireak '. 1972 införlivades Danmark i
NATO;s luftförsvarssystem NADGE
(jfr vårt STRIL-60).
• • Id ag är Flylvevåbnet reducerat
till sex eskardnller med totalt 116
Ilygplan. Därtill kommer två luft
värnsrobotenheter om vardera lyra
kompanier (med Nike-Huercules
och Hawk) . - Flyvesestation Skryd
strup har två eskardriller (ESK
727 , 730) F-IDO D, Alborg två ESK
(723 . 726) F-104 G och Karup tvä
ESK (725 . 729) F- 35 , RF-35 . Flyve
station Vaer l0se är bas tör trans
port - och helikopterfl yget. Dit hör
ESK 72 1, som i år börjat erhålla sina
tre C-130 H Herc ufes. En annan ny
het detta jubileumsär är tillkomsten
av 32 Saab-Scania T-17 (~ MFI-17
'Supporter' ), vilka som första skolf
lygplan skall ersätta åldringarna.
KZ .7 'La rk' (Skandinavisk Aero In
dustri) samt 'Chipmunk' (de Havil
land) . - Dessutom finns Ivanerat
antal Inom det danske flyvevåben
som: Al sko lflygplan : T-33 'Silver
Star', F-1QO F, TF-104 G, TF-35; B)
transportflylgplan; C-47 'Dakota' (~
DC-3), C-54 D 'Skymasler' (DC-4) ;
Cl Helikoptrar :Alouette3 , S-61 'Sea
King' Hughes 500. Som artillerispa

FLYVEVABNET
B

D

Ovan: Pa Karup radd e fotof6rbud, men Danncbrogcn oc h en pensionsfar

di!,!. F 100

mås(~'

fO!Oli lllllas. - ·"'edan: Vad vore li\'cl utan RAF .. . och

Red "rrows?! Dessa Oyg a ndr genllemän som sa artigt nYSer formalion
Viggen .

HUS
ningsflygplan används några Piper
L-18 C . - Viggen finns alltså inte
med, men såväl foto-tavlor som
Team-Viggen-dek aler talade lite
överallt på flyvestatione rna sitt tydli
ga inoffi c iella språk : Dyrare , ja i Men
bäst. hvergang
'
Flygprogrammen vid flyvestat:o
nerna jubileumsdagarna 13 -14/9
va r i stort sett desamma . Bilderna
runt denna text berättar lite om se
vä rdheterna . I korthet bjöds på föl
jande: Den briltiska fallskärmsupp
visningsgruppen Falcon precisions
hoppar art istiskt och artigt med röd
vita rökfacklo r och med danska och
brittiska fanorna prydligt tillsam
mans; en 5-grp Lightning ses i om
formeringar ; en Vulcan-bombare
flyger i sakta mak förb i med öppen
buk : Jaguar flyger (men avbryter
programmet på Karup , pga motor
krångel i den vänstraAdour:en); Red
Arrows röda Gnats imponerar med
sna bba, avancerade omgruppe
ringar (bitvis i moln) sam t slår oss
svenskar med förtjust häpnad med
att exponera sig i formation Viggen ;
fran Belgien rusar en Mirage 5 över
folks huv uden; väst-tyska marinen
cirklar med Atlantic; danska fl yve
vabnet serverar en 4-grp Chip
munk , demonstrerar H- 5 och visar
S-6 1 i hk p-räddningstjän st, låter
nya T-17 ('Supporter') presentera
sig. utför angrepp med fyra F-lOO,
låter en 4-grp F-104 passera; visar
några F-35 Draken; m m.
• • Sverige och flygvapnet gör inte
bort sig i detta sä llskap.. heller.
F5:s representanter i SK 60 och SK
61 visar att svenkt flygkunnande är
värt att beundras. Och F7 :s de
monstration av Viggen-egenskaper
na gav genljud i form av publiken
tusia sm . (Bäst gjorde sig dock
Team-Viggen på Karup, där över
skådligheten var bäst).
I skymundan (statisk t avskilt och
på kvällen) ses även norska F-5 och
F-104,
USAFE :s+ Luftwaffes
F-4
rÖra på sig . Tyvärr giCk den danska
publiken miste om sevärdheten : ro
testart med F-4 och F-16. En se
värdhet till startprestandaskillnad
mellan dagens och morgondagens
USA-teknik, som bl a norrmännen
(på Rygge) OCh holländarna kunnat
avnjuta. Ej heller fick danskarna se

program anmälda F-111 ;an . (För
FV -Nytt dök hon dock upp på fina
len in till Alborg den 15/9.) Men för
barn OCh ungdomar gjorde detta
inget. ty lätt åtkomliga för nästan
brysk bekantskap fanns ju till hands
flera , nu nostalgiska, trotjänare ur
tidig Fl yvevåbe n-historia . Dessa
fl yg kulturhistoriska reliker rönte
ot vivelaktigt en påtaglig uppskatt
ning , Rätt satsning med spontan
feed-back.
Om RAF :s uppvisningsflyggrupp
'Red Arrows' på det livligaste kan
rekommenderas för den svenska
publiken (pga sin lika mästerliga
precionsfl yg ning som sitt discipline
rade luftuppträdande). stä ller jag
mig lite tveksam inför samma re
kommendation av den franska mot
sva ngheten, 'Patrouille de Fran ce'.
Visst flyger denna niomanngrupp
helt begeistrande när den med ef
fektfullt rökutsläpp i blått, vilt och
rött stilrent och måler iskt grupperar
om. Kanske präglas P. de F:s 'air
show' av mer mark era d tuffhet visa
VI kollegan 'Red Arrows', som mer
lägger an på alert elegan s. Men det
ar säkert en ren temperament ssak.
Dock har ska ndinaviska fl yg journa
lister mindre förståelse för grup
pens bravurdjärva soloprestationer.
Det är min personliga uppfattning, i
detta fall grundad på upplevelserna
på Alborg och Karup, att lågflygning
in över publik (såväl ung som gam
mal) PR-mässigt föga gagnar den
fina flygkonsten samt d et man so m
utvald ambassadör representerar 
sitt land , sin yrkeskår
• • Det är emellertid inte här vagt
antydda upplevelser med P. de F.
jag särskilt vill fästa uppmärksam
heten vid. (De blev med tiden till en
liten parentes.) Nej , det är princi
pen ... som mynnar ut i att all mili
tär uppvIsningsfl yg ning måste vara
publikvänlig . Det stiHker förtroen 
det för varje Involverat flygvapen ,
och goda publika relationer är idag
än viktigare . - - Visserligen blev
P. de F. polisanmäld (i Vaerl!1Jse),
men likväl må nog gruppens soloar
tister ursäktas, ty deras avsikt kan
inte ha varit något annat än att redo
v isa tränad flygskicklighet. (Som
dock tyvärr denna gång kom att slå
fel.) 'Mais alors' , fl ygdag arna blev till
högtidsst under. Spontant måste
Flyvevåbnet harangeras för de
charmant arrangerade och genom
förda
25-årsprogrammen.
Det
känns darför helt självklart att för ju
bilaren utbringa ett skallande leve:
Vive /'Armee de l'Air Danoise!
•
Te xl & 1010: Jahn Charleville

Ov;tn :
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"Arhundradets vapenaffär" blev som väntat en seger för USA.
Efter en lika spännande som ansträngande maratondans, som in
nehöll många mindre salongsfähiga turer, kunde de fyra aktuella
NA TO-länderna slutligen enas om ett gemensamt val: F-16 från till
verkaren General Dynamics.
Det hette tidigare att det var Belgiens,
Nederländernas, Norges och Danmarks F-104 'S tarfighter' so m av
sågs bli ersatta. Men detta var en halv sanning. Ty i Norge blir det
Nortrops F-S 'Freedom Fighter' och i Danmark North Americans
F-100 'S uper Sabre' som F-16 (i början av BO-talet) kommer att av
lösa . Denna tidskrifts danska kollega 'FL YvevåbenNYT' har publi
cerat Danmarks officiella kommentar till " Dansk ja til det amerikans
ke fly ", som här citeras in extenso.

*

*

***

vordan gik det til? - Pä initiativ af den
norske forsvarsminister Fostervall ned
sattes I foräret 1974 en styrekomite med
det form ål at undersl1lge muligheden
for, at Belgien. Holland . Norge og Danmark i
feellesskab kunne finde en afll1lse r for F-100 og
F-l04 flyene I de fire lande. - Sty rekomiteen
kom Iii at bestä af General S . Hamre, Norge (for
mand) , General A . Verlooy, Belgien , General H.
Stokla . Holland og Oberst B. P. Faaberg, Dan
mark .
Som en af si ne hDrste handlinger reducerade
styrekomiteen antallet af mulige flytyper til: F-16
fr General Dynamlcs, USA - F-H fr Northrop,
USA - F-l, Mirage fra Marcel Dessa ult, Frank
rig - 37E, Viggen fra Saab-Scania, Sverige.
Da det amerikanske flyvevåben i januar 1975
valgte F-16 fremfor F-H, udgik F-H af sly reko
miteens videre vurderinger, som kulminerede i
en feelles rapport til de fire forsvarsministre i
slutningen af januar 1975. - På grundlag af
denne feellesrapport kunne Fo rsvarskommen 
doen i februar 1975 afgive den danske vurde
ring til Forsvarsministeriet med anbefaling, at
Da nma rk valgte F-16 flyet som afll1lser for F-IDO.
Delte er tillträdt af den danske regering og til
sagn om kl1lbet er givet til den belgiske, hol
landske, norske og amerikanske rege ring, un
der forudseetning af Folkeiingets godkendelse,
som nu foreligger, med 114 ste mmer fo r og 48
slemmer imod. 17 medlemmer var fraveerende,
• • Hvorfor blev det F-16? - Der er tre Valsen t

,...---- Mellersta Östern och 'århundradets vapenaffär'
Från Försvarsstabens inlo-avd emane
rar löljande inlägg ('Orientering' nr
U 15, 75-10-09). Författare är PER
JÖNSSON, utrikespolitiska Institutet.
Det Eir sannerligen inte bara USA av vastvärIdens
länder som blir aktivt indraget I Mellersta Östern 
konflikten i och med den nyligen ingångna uppg6·
relsen mellan Israel och Egypten om gransdrag
flingen I Sina;.
Flera NA TO-länder !tir nu "ata upp" att de före 
drog att '(jr/ira sig pJ USA lör sin vapenlörs6rjning
framför att satsa pJ en "europeisk" lösning i ·'Ar·
hundradets vapenaffär" Ildigare i !Jr. Denna atli3.r in 
nebar som bekant att Norge. Danmark. Holland Och
Belgien tillsammans bes/allde drygt 300 ex av det
amerikanska 'jaktplanet' F-16. Alternativen var
franska Muage och svenska Viggen. Enl k6peavta·
let med General Dynamics skall de europeiska län·
derna stA fdr 40 proc av produktionen av sina egna
plan. 10 proc av de plan som levereras (iII ameri
kanska Ifygvapnet och 15 proc av den produktion
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som går till tredje land. Om atf! I alll minst 2.000
F-16 produceras Innebar 6verenskommelsen att de
fyra europeiska köpar/lindarna fAr en 100-procen
tig produktionskompensatIOn . Hittills är order på
knappt 1.000 plan säkrade.
I det tillägg till Sinai-avtalet om amerikansk för
säljning av vapen till /srael. som bekantgiordes
lorst flera veckor efter förhandlingarnas slutföran
de 1 september. ta/a s det uttryckligen om att USA
ar berett att leverera "avancerad utrustn ing", bl a
iust jaktplan av typ F-16. Enl senare rappor ter lar
det i första omgängen vara frågan om ett hundratal
plan till en sammanlagd kos tnad av nära tre miljar·
der kronor. Om uppgilterna s t~mmer blir sAledes
Norge. Danmark. Holland och Belgien med eller
mot Sin vilja producen ter av offensiv f6rsvarsmate
nellbr bortåt en halv miljard kronor till ena parten i
va r/dens f n största konfliktomr!Jde .
Kryphål. - Formellt finns det eU liter kryph!J1 ut ur
denna bes varliga situation. Danska hande/sminis
terfet har för tidningen "Information" pApeka t, a tt
ett a v Danmarks villkor när det gällde att godkänna

F-16 var att man skulle kunna In/ägga veto mot
medverkan i vapenproduktionen till vissa länder,
I ex Sydafnka Klausulen torde kunna galla även (s
raer I gengäld skulle Danmark få motsvarande
stÖrre andel av produktionen till andra länder.
Skillnaden ar h~r'in . Kompensationsavtalet mel
lan NA TO-/anderna och General Dynamics gäller
del totala anlalet producerade plan, och procent
satserna gäller inom varje kategori. Europeerna
skall siA för 15 proc av jakipIanproduktionen till
tredje land. om de ska ll dra lull nytta av avtalet.
FörSkjutningar /flom denna ram mellan de fyra län
äerna l/jter sig kanSke form ellt göras, om n!Jgot av
dem av moraliska effer andra sk äl vligrar tillverka
flygplan till ett Visst land, Förutsättningen är natur
ligtVIS att de andra länderna accep terar detta. Men
det torde imponera löga p~ arabsta terna om ett
land tar avsMnd !r!Jn export till deras liende Israe/.
Tillsammans producerar de lyra NA TO-staterna
krigsmateriel till den ena parten i konflikten. Det är
del som gäller. - Och de är alla beroende av oljan
Ir!Jn Mellersta Östern .
•

Ii ge årsager tll . at Forsvarskommandoen i sin
indstilling til Fo rsvarsministerIet anbefalede F
16 flyet som afl0ser for F-lOO . - For det f0rste
vurderes F-16 på de fleste områder som
vaasentlig bedre end de to 0vrige typer. Det
gaalder speciell med hensyn til rookkevidde og
baareevne. hvor det må bemoorkes. at F-l ikke
opfylder kravet om en raakkevidde på 250 NM i
lav h0jde med 6 standard bomber. F-16 ligger li
geledes o ver de andre typer med hensyn til
man0vreevne såvel under jagerbomberopera
tioner som under luftforsvarsoperationer. F-I
har den h0jeste tophastighed i stor h0jde. hvil
ket dog har mindre betydning for et dansk luft
fors varsfly set I relation tit truslen.
For det andet vii den sam lede anskaffelses
sum incl. udgifter . reservedele, tilbehl2lr, uddan
nelse m.v . for 58 F-16 fly andrage ca. 2400 mil
lioner kr .. medens de tilsvarende summer for F
l og Viggen andrager 2800 respektive 3200 mil
lioner kr. eller henholdsvis 16,7 % og 33,3 % dy
rere end F-16 .
For det tredie vlser en vurdering af driftsom
ko stnmgerne. at omk o stningerne for F-16 vii
vaere 14 % lavere end for F-log 30 % lave re
end for Viggen . På det foreligende grundlag må
det antages . at driften af F-16 kan gennemfl2lres
inden fo r de i forsvarslaven fastsatte personel
rammer og inden for de på lIyvevåbnets drifts
budget for noorvaerende afsatle midler.
En standardisering af F-16 fly inden for fem
NA TO-Iande med ca . 600 fly i drift i Europa og

F-16:s danska
firmor och delar
Ko n /rakter ade firmo r: , Per Udsen, Bukh AS, AS 8r8
your, Nea Lindberg AS, Diss Dansk, Terme, Philips ,
Dansk Radio, AS Fricha Jj2Iirgen-Hj2Iiyer, M.ller & Joch
urnaen AS.
Flygkropp ' Pylons, Assemble Inlets, Compo.ile.

Elektronik & utrustning: Acces.sory Gear Box, Flight
Conlral Computer, Electronic Component Assembly,
HOD (Pilot DI.splay Unit), Inlegrated Fire Conl/Nay Pe
nel, Heat Exchanger-Sec/Pri, Heat Exehanger-Regene
rative, Emergeney Power Unit, L.E. Flap Drive System,
Jet Fuel Starter, Speed Brake Aetuator, Chatt & Flare
Dispenser, Channel Frequeney Indiealor, Fire Controi
Computer , HDD-Eleetronie Unit, Radar Altlmeter, Insl
rument Landing System, Inverter, 28V Converter. Flighl
Controi Panel, Manual Trim Panel.

mlndst 400 fly i drift uden for Europa vii kunne
medf0re en effektiv anvendelse af driftsmidler
gennem udnyttelse af faelles vedligeholdelses
og fo rsynmgsfacillteter og en mindre investering
I freIles reservedelslagre. samt udnyttelse af det
am erikanske fly vevåbens logistiske syslem .
• • Hvorlor kQlber vi 58 lIy? - En eskadrille er
normerel med 20 fly. Da det ikke kan undgås, at
nogle af d ,sse fly havarerer I den forventede le
vetid på ca. 20 år. anskaffes 29 fly. idet erfaring
erne v iser. at med 9 erstatningsfly vii normtallet
kunne opretholdes 13-15 år af levetiden . - Ved
DRAKEN-anskaffelsen i 1968 var normtallet 16
fly. hvorfor der blev kl2lbt 23 fly.
Hvorlor skal vi kQlbe nu? - Fordi de betingel
ser. vi har fået ved de fire landes " faelleskl2lb",
ma anses for saerdeles gunstige . Endvidere er
leveringstiden for flyene ca. 4 år , hvorfor en be
stilling alligevel Skulle vaere afgivet inden loonge.
säfr eml flyene skal tilgå fra 1980.
Hvad koster F-16I1yene? - Prisen for ett F-16
fly er ca. 39 mill. kr. For 58 fly inclusi ve initial
anskaffelse af reservedele, reservekomponen
ler. uddannelse. publikationer m .v. er de sam le
de udglfter ca . 2.400 mill. kroner.
Hvornår skal F-16Ieveres? - F-16 eksislerer
i dag i prototype. Fl2lr-produktion blev påbe
gy ndt i januar 1975 . Sel ve produktionen påbe
gyndes i 1977 . Fl2lrste fly leveres i 1979. De
danske fly leveres i per ioden fra 1980 til 1983.
• • Hvordan skal F-16 beta les?
Del
pilregnes . at F-16 betales over 8 år . begynden

de i finansåret 1977/ 78, med ca. 300 milli o ner
kroner pr . år .
Hvor meget lår vi i kompensation? - De fire
europaaiske land e skal lilsammen producere
40 % af hvert af de 348 fly. de selv kl2lber . Herud
over skal de producere 10 % af de 650 fly. som
USA VII k0be til det amerikanske flyvevåben . I
praksis vii del sige prOduktion af 40 % af hvert
fjerde fly. - Endelig er de fire lande lilbudt at
dellage med 15 % i produktionen af fly , der skal
leveres til tredieiand. Denne 40-10-15 % regel
medfl2lrer . at 100 % kompen sation i f orm af
med produktion opnås ved en samlel produk
tion af knap 2000 fly. En pro duktion på over
3000 fly inden for de naeste 10-15 är mä anses
for realislisk.
Hvilke konsekvenser lår anskaffelsen lor
andre materielanskaffelser til forsvaret? - En
anskaffelse af 58 F-16 fly vii kunne gennemfl2lres
indenlor rammerne af den materielanskaffel
sesplanlaegnlng . som forsvaret hidtil har arbej
det efter. Idet dog visse projekter . som fl2llge af
de saerllge betalningsvilkår, der tegner sig. må
straekkes I forhold til det I dag planlagte.
Hvem har deltaget i projektet fra dansk side?
- Fl2Ilgende myndigheter har indtil nu vaeret
medlnddraget I forhandlingerne om flykl2lbet :
Forsvarsm InIsteriet. Udenrigsmmisteriet. Stats
ministeriet. Handelsmmisteriet. Finansministe
riet. Kammeradvokaturen . Industrirådet, Flyver
taktisk Kommando. Flyvematerielkommandoen
og Forsvarskommandoen.
•

Danmark håber at F-16 ikke brere prreg af F-111 .
Nordens äldsta lIyglidskrifl, den
danska 'FLYV', kommenterade i sill
juli-nr Danmarks val av F-16 som
avlösare till de löråldrade F-l00
Super Sabre. BI a sa man i ledaren:

pra ksis holder, hvad den lover pEl papl 
re t - og at den ikke viser sig at boore
proog al at komme Ira samme labrik
som F-lll. Det modsatte kan IEl alvorli
ge rJkonomiske og sikkerhedsmaessige
konsekvenser.
"NEJr vi al/lgevel er temmelig betoonkeli
Valget af den amerikanske type bety
ge ved afg(lJre/sen af, hvad en journalist
der også en svaekkelse af den
med smag lo r det melodramatiske har
europoolske liyindustri. der stilr i fare lor
at blive reduceret iii underleverand0r
drJbf "århundredets vElbenhandel" (al
status. Ti/hrengerne al F-l6 hrevder
andre omd0bt til "ilrhundredets mare
ganske vist. at valget af denne vii bet y
ridt "), er det 10rst og fremmest tids
de. af europaeisk in dus fri bliver delag
punktet lor alg0relsen. Def lader sig
tiggjort i ny og avanc eret teknologi 
nemlig ikke skjule. at F-l6 er en overla/
men det sker pil /ic ensbasis . Konstruk
disk Iighed med det liy, der skal indgfl i
tion og udvik/mg 10regElr pil den anden
de lire NA TO -/andes liyvevElben om
side al A f/anterha vet. "
lem-seks är. Vi hiJber inderligt, at F-l6 i
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Det sovjetiska militärflygbesöket på
F11 (9-13 juni) utgjorde sommarens mest
givande flyghändelse och bjöd på många
intressanta iakttagelser.
Ett flygevene
mang som borde rönt större uppmärksam
het i svenska massmedier.

*

***

• Arets MiG-21-glisfversion skiljer sig bl a fr~ n "61-versionen" genom att huven
öppnas genom vlknmg Al högersidan (och e/ som tidigare uppå t-tremAt). - MiG 
21:0rnas piloter var: · MI Grabovetskij, mj Kudrjåvtsev, kn ZubefS, kn Bokåtj +
II Guniko Ko ntingentch el var ÖV Basistov och s tälllöre(rtidare Civil A vedikov.

•

Ovan :

De

sO Vj e tiska

gasterna besokle aven
FS, dar man vid en enkel
och värdig cerem oni hed
rade svenska flyg a re som
omkommit I tjän sten. 
T v nedan.' Detaljstudier
Iran version L.s nos . fe
na. ,ned flera nya, in tres 
santa detaljer

en sovjetiska visiten var ett led i de senaste
årens utveckling av ett tämligen regelbundet
besöksutbyte mellan svenska och sovjetiska
flygförband. Jaktregementet KUBINKA, som
1967 gästade F16 med en division MiG-21 (FISH BED),
fick 1972 agera värdar åt svars besökets Draken-divi
sion från F16.
Även sommarens gäster kom från KUBINKA. Det
var emellertid inte ett i allo reguljärt förband som kom
hit, utan en speciell enhet sammansatt av personal
med utlandsbesök/PR som en av sina huvuduppgif
ter. - Tidigare har man i Väst-världen bara gästat
Frankrike och Finland, så Sverige-besöket måste be
traktas som lika unikt som hedersamt.
Förbandschef var överste Georgij Basistov med
övlt Avedikov som ställföreträdare. Personalens - to
talt 30 man - öppna och avspända uppträdande gjor
de ett mycket angenämt intryck.

D

• • Naturligt nog emotsågs flygplanen med stor för
väntan. Vilken av de många MiG-21-versionerna skul
le vi få se? Förhandsmeddelandet berättade om MiG
21 bis, vilket (såvitt känt) skulle betyda den senaste
versionen - inom NATO betecknad FISHBED L. Det
faktum att Sovjetunionen kom att visa upp en ännu
senare version måste betraktas som en generös gest.
Givande var också att på nära håll kunna beskåda
transportplanet An-12, vilket närmast kan karaktäri
seras som Warszawapaktens motsvarighet till Västs
C-130 'Hercules'.
Bastjänsten gjorde ett fältmässigt intryck. BI a kun
de man notera att MiG-21 inte utnyttjade startaggre
gat. Samtliga flygplan (sex MiG-21, en An-12) var ljus
grå och minutiöst väl underhållna - ett gott betyg åt
markpersonalen, vars uppträdande präglades av lugn
effektivitet.
Flyguppvisningarna - som gav rika tillfällen att stu
dera MiG-21 :ans flygegenskaper - genomfördes ons

MiG-21 BIS/FISHBEIJ

Sovjet-gest
.

.

dagen den 11 juni under mycket gynnsamma förhål
landen. Vädret var strålande och en stor intresserad
publik hade samlats. - Programmet inleddes med en
enskild uppvisning av löjtnant Gunjko och fortsatte
sedan med en 4-grupp MiG-21 :or. De sovjetiska förar
na hade i förväg varnat för alltför stora förväntningar
- de avsåg bara genomföra ett enkelt program utan
sensationer. Enkelt och enkelt ... Vid bedömning av
uppvisningarna måste man beakta, att MiG-21 är ett
typiskt jaktflygplan, byggt för att snabbt komma upp
på hög höjd och allra minst avsett för avancerad flyg
ning på låg höjd i lägre fartregister. Mot denna bak
grund framstod uppvisningsflygningarna som mycket
aktningsvärda prestationer. Framför allt demonstrera
des MiG-21:s utmärkta stig- och rollprestanda. Spe
ciellt minns vi löjtnant Gunjkos fina långsamroll.
Spontana applåder utbröt vid intaxningen.

• De (re översta bilderna visar Ir v· De sex ryska MIG-21 bis anländer Fl1, Lt Gun;kO
i Mngsam rOI/: 4*grp:en i gemensam start. - Narmast ovan: M iG -21 :an har ingen
flosh;ulsslyrning, vilket betyder att styrning piJ taxibanor o d görs m e d bromsning
med huvuds/allen .

Efter Sovjet kom turen till Sverige - uppvisning
med 'nya' Team Viggen, tre AJ 37. Viggen-förarna
skötte sig utmärkt i ett program som bra framhävde
37:ans manövreregenskaper i lågfartsområdet.
• • Efter flygningarna gjordes de sovjetiska flygpla
nen klara för markvisning och en myriad av FV-perso
nal gav sig ut på plattan för att på nära håll skärskåda
MiG-21 :orna och An-12:an. Det populäraste utflykts
målet var provsittning aven MiG-21:s cockpit och en
myckenhet av i- och urklättrande i detta syfte blev
snabbt uppenbar. Svenska flygvapnets "besiktning"
av MiG-21:orna gick förvisso inte obemärkt förbi utan
efterlämnade många och tydliga spår i form av frikos
tigt påklistrade divisionsemblem. Rekordet sattes av
" Martin röd" vars emblem placerades mycket strate
giskt i en MiG-21:s cockpit, mitt under siktet!
Flygplanvisningen var dock inte ensidig - gästerna
hade redan tidigare fått en grundlig genomgång av så
väl S 32 och S 35 som av SK 60 och SK 61.
KUBINKA-förbandet avslutade sitt F11-besök, info
lierat med snabbvisiter på Flygstaben + F18, med en
lugn och välorganiserad avfärd samt en sista överflyg
ning av spaningsflottiljen på låg höjd .
• • Slutomdöme: Såväl sovjetisk som svensk perso
nal uppträdde föredömligt i och utanför cockpit. Det
finns därför anledning att se fram emot nya besök. 
Tom Carlqu;sl, FSI Undsäk

CELEBER F11-GÄST

• Ovan: Efter flyguppvis
ningen
uppvaktades
MiG -2 1-pifoterna av sö!
små, sv ensk a b lomster
(ö ser. - T h: Stjärtp artie t
på An-12. - Nedan : M ed
G-dräkten utanpJ flyg 
overallen och med huva +
hiS/m ptJ plats är det dags
för isittning och utfax
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***

Arets flyg och rymdutställning
på Le Bourget visade som vanligt en
enorm mängd flygplan och materiel. När
man skall försöka beskriva eller berätta
om en sådan här tillställning, kan man
välja flera olika sätt;
berätta om alla ny
heter (vilket i år inte
var alltför många) , be
rätta om flyguppvis
ningarna (där YF-16
självskrivet var hu
vudnumret), eller ta
upp ett eller flera av materielslagen .
* * FLYGvapen NYTT har valt det senare
alternativet och vill alltså med denna
artikel främst beskriva de robotar och ro
botsystem som visades på utställningen.
Författare är 1:e byråingenjör BO FRÖSS
LING (FMV-F :Und). Artikeln beledsagas
även av flera flygfoto
grafier, värda att presenteras från årets
flyg restri ktiva
mässa. Foto
graf är även
FV-Nytts ut
sände OWE
BJÖRNELUND
(FS/UndSäk) .

***

"PAR/SH SALOON'':
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nlednings vis kan sägas att inga nya,
tidigare okända robotar visades utan
alla har beskrivits i olika facktidning
ar eller visades redan på 1973 års ut
ställning. Det kan emellertid vara intres
sa nt att göra en sammanfattande genom
gång av de visade objekten tillsammans
med vissa kommentarer. eftersom dessa
robotar oc h robotsystem kommer att fin
nas kvar relati v t lång tid och påverka vår
hotbild och materielanskaffning.
Värdlandet Fran k rike hade givetvis som
va nligt brett ut sig ordentligt Man visade
en mängd robotar av olika typer. Dels inne
i hallarna m ed stora firmautstä llnmgar,
dels ute på plattan, såväl sepa rat so m till
sammans med franska oc h brittiska flyg
plan .

En9ins

Matra visade
naturlig tvis sina jaktrobotar R 550 Magic ,
Super 530 och attackroboten Martel , samt
bilder och text på den gamla 53 0 (även
hängd på fl ygpla n på plattan) och Otomat.
- R 550 är mycket lik amerikanska Side
winder . Den är dock mer lämpad för dog
fight- operationer och anses ha god ver
kan på kortare håll än 50 0 m, där stora
lastfaktorer kan tas ut IR-målsökaren har
hög känslighet pga att känselkroppen är
kyld. Produktionen har startat under 1975 .
- Super 530, som är en utveckli ng av R
530, är avsedd för mål med höga prestan
da. Den har därför fått en större vinge
samt en motor so m ger hög acc eleration .

Båda dessa egen skap er ger roboten mÖj
lighet att nå snabba mål på höjder betyd
ligt högre än det skjutande flygplanet,
över 21 km med en höjdskillnad på upp till
10 k m . Båda dessa är avsedda för Mirage
3 och F.1 - R 550 även för Jaguar .
Marlel utvecklas i samarbete med Haw
ker Sid deley och finn s i två versio ner. Del s
signalsökande som tillverkas av Matra,
dels TV-målsökande som tillverkas av
Hawk er Siddeley. Båd a dessa versioner
är av typ "Iau nch-Ieave-a nd-forget", men
där den TV -målsökande kan kontrolleras
hela tiden och vid be hov justeras , framför
ällt i slutfasen . Martel är i hu vudsa k av
sedd för Mirage F.1 oc h Jaguar . Men äve n
brittiska flygplan avses b eväp nas härmed . ~

Om Iw vu Clle xton a rtIgt m leds m ed vardld ndets tJ fstall
nHtgs rb ~ lJrQdu k '8 r ska da r d el inTe 8f( blldmasslgl in 
fed a svensk t (aven o m de, la youtma sslg' b/If lire k r ysta/).

O ll an I \ : Från Saa b·Scanias mOrtla modell 8V den uppmnrk samma ·
dc RH 372 - en ny jakt-rb med IR -målsökare. Konkurrerar med
I.lS,\ :s 'Sparro",,"' Som beväpning for jakt -Viggen. - Ovan 111: U fc
pa p lattan stod bl tI en rotospanillg s 37:.11 med dill [astalterna,; v for
ViIJen. - T v: fn ,\ J J7 I.. ~ I .. ~ med Saab -Sc anias nya TV-miilso
kande RB O~B ( som l as e ~ p å malC'.t fore ~koll ).

aeronautique
espace

Ur robotvinkel
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Miragt LI C med 1 Malra R.BO + ralllanLi (1.100 J).

~

Ett ganska stort utomhusutrymme hade
upplåtits för det mobila luftvärnsrobotsy
stemet Crotale. På mässan visades dels
robotiordonet med fyra robotar, dels ett
fordon med spaningsradar. Systemet,
som är operativt sedan 1910, har en myc
ket kort reaktionstid, ca l sek och möjlig
het till en eller salvskjutning. - Crotale ut
vecklas nu för Sydafrika och kommer att
betecknas "Cactus".

AerosP8tiale gjorde
ett stort nummer av sin robot Exocet, vil
ken finns i tre olika versioner ; MM-38 sjö
robot, MM-40 kustrobot (mot sjömål)
samt den för oss intressantaste AM-39 at
tackrobot. - AM-39 . som är en utveckling
direkt av AM-38 , går efter avfyrning ner till
låg höjd oc h fortsätter så till målet. Styr
ningen är först av TN-typ (tröghetsnavige
ring) och görs i slutfasen med en aktiv
målsökare, kallad ADAC och tillverkad av
EMD (Electronique Marcel Dassault).
Maximal räckvidd för roboten uppges till
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R.550 'Magk'.

52-lO km. Den är i första hand avsedd för
fartygsbaserade Super Etendard och
ubåtsbekämpningsflygplanet Breguet At
lantic . Men även helikopterinstallation un
dersöks. t ex på Super Frelon (visad i
modell) och SEA KING. Andra aktuella
flygplan är Nimrod, Harrier, Mirage F.1.
Skyhawk och Jaguar.
Attackroboten AS-30 visades också ,
trots att den är gammal och välkänd . Den
är kommandostyrd med ett halvautoma
tiskt system oc h är i bruk inom det franska
flygvapnet. Den uppges vara tillverkad i
mer än 3.500 exemplar och är såld bl a till
Storbritannien och Väst-Tyskland.
Den franska tillverkaren av bomber.
SAMP . visade en laserstyrd bomb med
amerikanskt målsökar- och styrverk. Till
verkaren uppgav att lasersändaren kunde
placeras antingen i flygplan eller på mar
ken Detta är ju inte i ordets rätta bemär
kelse en robot. men det visar ändå en
stark tendens att dra nytta av amerikans
ka erfarenheter från Vietnam och applice
ra dessa på europeiskt område.

EuromiSSile
hade
som vanligt sina pansarvärnsrobotar HOT
och MILAN samt det mobila luftvärnsro
botsystemet ROLAND, alla tre systemen
utvecklade tillsammans med MBB (Mes
serschmitt-Bölkow-Blohm) i V-Tyskland .
Båda pansarvärnsrobotarna är trådstyrda
och målinmätningen görs med IR-spana
re . MILAN är den lättare av de båda och
kan bäras aven man, medan HOT är så
pass tung (ca 30 kg) att den måste instal
leras på fordon eller helikopter (den se
nast aktuella är MBB :s BO.1 05 M). Räck
vidden är ca 2 km för MILAN och 4 km för
HOT .
Roland är ett hög mobilt luftvärnsrobot
system placerat på ett bandvagnchassie.
Systemet finns i två varianter: Roland 1 
en vackertväder typ med optiska siktme
del. och Roland 2 en allväderstyp med en
Siemens styrradar . Den första typen har
valts av Frankrike, medan Tyskland vill ha
den senare. Roland , som nu har börjat
producerats , har också efter test i USA

Foto: Bo Frössling
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L\' · rb · ~y~ tcm~1 Rolond 2/allväder nar bl ii vall s a,; V-Ty~kland. USA
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valts för den amerikanska armen. liksom
det även valts av Norge och Brasilien.
Man hoppas kunna tillverka över 1000 sy
stem med 40 robotar / system . Tyskarna
överväger också att göra en fartygsburen
variant.

exportera . I första hand till Italien. där
Exocet AM-39 är främste konkurrent.
MBS visade också en ny pansarvärns
robot kallad MAMBA, som är en utveck
ling av COBRA 2.000 med bl a förbättrad
styrning.

Ebundsrepubliken
Tyskland. - Det tyska inslaget på robotsi
dan var i första hand naturligtvis knutet till
MRCA och dess vapensystem.
MBB (Messerschmidt-Bölkow-Slohm)
hade en mycket stor inomhusutställning.
där man bl a visade attackrobotarna Jum
bo och Kormoran. Den TV-målsökande
Jumbo är avsedd som standardbeväp
ning för Luftwaffes MRCA och (troligen) F
4 Phantom . Man hoppas på export till
England och Italien . där den skall konkur
rera med den amerikanska Maverick .
Kormoran förbereds nu att lillverkas i 350
exemplar för MRCA i det tyska marinfly
get. Även denna typ hoppas man kunna

Italien. - Selenia hade gjort en ganska
stor utställning med den mycket använd
bara roboten ASPIDE . Den kan användas
som luftvärnsrobot både från fartyg- och
mark installationer samt som jaktrobot.
Den skall ingå i SPADA, ett allväders luft
försvarssystem speciellt för låga höjder .
Som laktrobot. på de i Ital ien licens bygg
da F-104S . angavs den ha en max imal
räckvidd på 50 km vid hög-höjd / hög-fart
(fart över M.2 + flygplanets fart ). hög ma
növrerbarhet i dogfight och möjlighet att
nå mål 8 km högre än skjuth öjden. Målsö
karen är semlaktiv monopuls på X-ban
det . Prototypen skall tas fram för prov un
der 75176, med den första serien ca 1977.
De första flygproven var lyckade och lova
de gott inför de fortsatta proven .

SChweiZ. - Gon
traves visade Skyguard, vilket är ett luft
värnsrobotsystem (ursprungligen ett eld
ledningssystem) för lågt flygande attack ·
flygplan och attackrobotar. Systemet är
framtaget i samarbete med Raytheon och
man använder sig av jaktroboten Spar
row. Systemet har en pulsdopplerradar
för både spaning och målföljning som
sker med monopuls samt automatisk TV
följning. - Österrike har beställt systemet.
vilket skall ersätta 18 enheter av typ 'S u
perfledermaus '. En blygsammare schwei
Zisk beställning har även gjorts
England, - BAG hade en utställning
utomhus som visade Sea Wolf , Sea Skua.
Rapier och Swingfire. Målsökarna till
samtliga dessa är tillverkade av Marconi.
Av dessa nya system under utveckling är
Sea Wolf ett mycket reaktionssnabbt far
tygssystem mot attackflyg och anflygande
attackrobotar och uppges kunna arbeta i
svåra väder- och sjötillstånd samt i närhe- ~

O~ "n : lJ båt sj akt -fpl Brcgucl ·,\,Ianli,,· vi sades med 3 rb 'Mattel ' (+ roto ~ paning~pod).

- T n: Aerospatiale SA. 342
nr"rande en av 6 HOl/anl ilank · rb. - :"l ed an: SAMP:s Iher s l ~ rd8 bomb är styrmässigt a m cri k a n ~ k med
Virln.1m ·... rf,,·rt· nhctu. - Ned a n I n: Aloulte J (vid specj31\"i~njni ~o m lubat sjakl -hkp med torped (sk y md) + .\IIAD
\likarlllrU $lnin g ( 5 ~· nlig) .

·(j;u:clh: ·

Owe Björnelund
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Foto: Bo Frössli(1g +

... Mamba.

lida M88 · rb ·ra miljcn. Ovanirrån: Jumbo, K o rmoran, Roland, Hot. Milan och ..
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ten av land . Sea Wolf beräknas komma i
tjänst i Royal Navy 1976 som världens
första fartygsburna antirobotsystem .
Sea Skua är i första hand avsedd för heli
koptern Lynx, för att Skydda t ex fregatter.
Roboten uppges ha så lång räckvidd att
den kan bekämpa fartyg innan dessa
Skjutit sina sjörobotar. Målsökaren är se
miaktiv och arbetar tillsammans med
Lyn x' s radar 'Sea Spray' . Moderniteten
bedöms hålla till ca 1990.
Rapier är Englands bidrag till den väx
ande floran av högmobila luftvärnsrobot
system för låg höjd . Systemet finns i två
varianter Dels vackert väder-typen , dels
med den nya följ radarn "Blindfire" för all
väder (jmf Roland). RObotsystemet kan
lätt flyttas med hjälp av t ex helikoptrar till
mer avlägsna platser. Tillsammans med
Iran tar man också fram en bandgående
version, som visades på mässan. Rapier
systemet är operativt i brittiska armen och

flygvapnet samt i Iran . Dessutom har det
beställts av Australien , Abu Dhabi, Oman
samt ett ej namngivet afrikanskt land , Swingfire är en pansarvagnsrobot som
varit i tjänst i över fyra år. Roboten, som är
trådstyrd, har en räckvidd på 4 km och
kan placeras både på fordon och helikop
trar .

Marconi tillver
kar ett nytt målsökarhuvud till jaktroboten
Sparrow. Denna konstruktion har visat sig
sa lyckad att man har exporterat tillbaka
tillverkningslicensen till Raytheon i USA
för att säljas över hela världen. - En ut
veckling av Sparrow 3 är ett nytt projekt
kallat XJ 521 , också en semiaktiv jaktro
bot som skall få hög tillförlitlighet, snabb
reaktionstid och enkelt underhåll. - Mar
coni gör ocksä målsökaren till USGW (U n
derwater-to-Surface Guided Weapon),

som är en ubåtsbaserad Sjörobot. Den
skall kunna skjutas i undervattenläge och
sedan den kommit över ytan accelerera
till en normal attackrobot-fart (som om
den skjutits från t ex ett flygplan). Den be
döms fä prestanda som skall räcka för 80
och 90-talens krav.
Hawker Siddeley visade också sin
SRAAM (Short Range Air-to-Air Missile) i
dubbelmontage tillsammans med Jaguar.
Roboten, som är speciellt gjort för dog
fight är just på väg att flygutvärderas.
Israel. - I den mycket välbevakade is
raeliska paviljongen (med ständigt en be
väpnad vakt även på taket) visades dels
"Sidewinder-kopian" Shafrir (som upp
gavs ha en vikt av 93 kg med 11 kg strids
del) samt den modifierade sjöroboten
Gabriel 2, Den senare roboten har fått en
förbättrad räCkvidd, till ca 45 km (en I info
skylten dubbelt så stor som Gabriel Mk 1) .

.

-- -
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Owe Björnelund m fl.

[HacJs Sharrir och . ..

Gabri~1

M k. 2.

Styrsystemet är fortfarande ledstråle/se
miaktiv . Den skall kunna operera från de
befintliga patrullbåtarna utan större modi
fieringar.

SVerige.
Det
svenska deltagandet har rönt en ganska
stor uppmärksamhet i pressen. SAAB vi
sade sin Rb 05 B med en TV-målsökare
som låses på målet före skott samt robot
372, en ny jaktrobot med IR-målsöka
re ... ev avsedd för JA 37. Dessutom vi
sades två Rb 04 upphängda på den tvåsit
siga SK 37:an. - Vidare hade Bofors en
ambitiös satsning med Rb 70-systemet,
en bärbar, laserstyrd luftmålsrobot som
till målspaningshjälp har en mobil puls
doppler-radar (från L M Ericsson) med en
räckvidd på ca 40 km .
USA. - Ingen separat utställning för va
pen fanns till beskådande. Den enda be

1/ 4 TGS!'\·1. En rramtids-rb. (Se nedan

väpning som visades var den på de delta
gande flygplanen , således fyra jaktrobotar
typ Sparrow på F-15 och två jaktrobotar
typ Sidewinder på F-16.
• • Slutomdöme: Arets Paris-utställning
gav inga direkta nyheter inom robotområ
det. Men genom de utrustningar som vi
sades, kan man se var behoven inom Eu
ropa främst är koncentrerade och var de
olika länderna följaktligen anstränger sig
att få fram nya försäljningsobjekt till sin
egen och förhoppningsv is andras krigs
makter . På luftvärnsrobotsidan finns såle
des flera mycket lika system (Roland, Gro
tale , Aspide, Skyguard, Sea Wolf , Rapier,
Rb 70), som alla är avsed da för flyg på låg
höjd och även mot attackrobotar . Dessa
system påstås alla ha mycket korta reak
tionstider och flera finns i olika versioner
för vackert väder eller allvädersinsats.
De mer längräckviddiga rObotsystemen
(som t ex SAM-D) var bara representera-

t .... )

de i form av modeller eller i diverse text
material. Det verkar som om man i väst i
större grad överlåter denna bekämpnings
fas till jaktflyget.

::eaktrobotsidan är
tendensen liknande. Det främsta intresset
knöts till dogfight-robotar (SRAAM , R.550
och SAAB 372), vilka alltså är optimerade
för korta skjutavstånd med stor manö
vrerbarhet och höga belastningar ; samt ro
botar för bekämpning av högprestanda
mål, dvs mål på hög höjd och med hög
fart (Super 530 och Aspide) .
Slutligen attackrobotarna, som karak·
teriserades av ökade räCkVidder, möjlig
het att välja olika styrprinciper, möjlighet
att operera i störd miljö och i flera fall med
aVSkjutning från helikopter (Martel, Jum
bo , Kormoran , AM-39 , Sea Skua och
Rb 05 B).
•
80 Frässling
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Ovan + l h: AJ 31 Viggen lastad med 16 'smart bombs'. Tänd(öret till bomben tillver
kas av FFV (Förenade Fabriks Verken). Beteckning 070. Bomben verkaninilieras ulan
yllräfT genom elektro ni sk närhetsfunktion, som ej kan störas ut. - Nedan : De fyra
37:orna fårdiga ror hemfärd, besiktigad av flyg - och marinau8chen i Paris. kommendör

Stig Slrömbeck. T h: Fö rsvarsutskottet studerade Paris-salongen. Här medlemmar
därur efter FV -s akkuning Viggen-demonstration.

T v: DCI svens ka lurlmåls - rb - sYli l~mcl RO S 70. Dtn mobil a radar
Slllfiom-n görs 3\1 L M Ericsson. deClasenlyrd a rb-vapnet av AB 80
rOf$. - 0\'3n: Saab-Sca nias rorsäljningssucce Saab 'S upporter mtd
raw.C' lpodar ()C-h Banlsm-rb. - N edan: FFV :i nä,-antitank-rb Mini 
man sam t dilo Iilng håll'i-rb Carl G u~laf M2/550 mrd nytt sikle.

.
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..
Foto: Owe Bjärnelund m fl.

T v + o ~' an : F FV h ar ul\'ec klaf en Olörkerspaning sp Od kallad R ö de Baro nen . !lom bl a
kOpl) av da n ska FV. Dcn IOne hiiH t' f en 'vä rmrbildsk j,) m era' med pa ssivt IR -sy ):( em. Ur
beckmörkrel ses ef( pro\'cesultal - Nedan: FFV:s ove r- och und erv8l1enslo rped. lp 42.
K an avlOs)3 S fr hkp eller alla slags fa rtyg.

Axplock ur luften

Å Tu -144.

. . A n- JO.

Ovan Co ncorde och Tu-144 (t v) sälls i linjetrafik
·76. Hä r ri v:lIe rna l jämrorande grodperspektiv. Nedan: F. IE/ MH i målat och omålat skick.

-.

t 1J ch~pei~cr LO ,\ - I. ...

1-· 14 'Tomca t' , . .

"'usee de l'Air au Bourget

Foto: Owe Björnelund
Ragnar F Bengtsson
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Många klankar på disciplinen,
Somliga för att den är tör hård och
obehövlig, andra för att den inte
existerar och är nödvändig. Varför
så olika synsätt? Beror det på att
den ena gruppen inte inser värdet
:av alla regler, medan den andra
aldrig ifrågasätter det nödvändiga
i samma regler?

D

et . finns en tendens all betrakta dISCI
Pli n som ett odelbart paket - Innehåll
nde alll från skoputs 1111 all hålla an·
Iven a ntallstld. Den som bbrJar med knapp·
" al
r det p d e t vi set? Ta till e<ern pe l fartb e
'w nsnlngsd ,sc lp l, n n vi d bll korn,ng I det v·
<; en det kan ner Ja g
ts klll,ga Man i Sta ten so m
,nyc ker kna p pn ålar . B ro stande SOCial anpass·
nlng IJc h lorståelse - javiss t. Men man oryter
mot reoeln for att den Inte känn s tillräck ligt an
l el~ g e n ait fbija , all man Inte forstår dess v ar
de r-.ågo n lara för sIlverskål sbeståndet Ila nd el
trån dessa man ar d o ck knappast att forvanta

• • Men ·/8.d ar knappnålar OCh va d ar
, oI ve rs kalar') Det egentl iga vä rdet I en re gel be·
- tams formadiigen bast vid gruppdiskussioner
och o r uppb esl u t. Resultatet kan föranleda änd
n ngar I regie rn a Endera sådana som gru ppen
sl al v ka n v id ta, elle r sådan a so m d en får lo reslå
!:le n my nd ighet som har befogenhet att vid ta lor
In dr in qen
Det ha r ~a n [vc kas vara ett o mstandlgt för
arande och oet an naturli g tvIS In te tll lampas I
. 00a ."tuatloner ( e ~ '3KYDD" 1 I Men pa omr
,en .'j . r ett besluts Qe f' omlo r ande ar o"roende
1J ntt rllppm e d le
liar na ver Ilgen accepterar
be lutet d r far m a cfi lgen den II det ar att forst
d 'slo.utera ec n ,;e 'o fJe no ",rö ra Inte langre an del

Den förbannade
disciplinen • ••
tar att formellt genomfara och dareiter så s må·
nlngorn (kanSke aldng?) uppnå ett accepteran
de
Lå t oss da rfbr diskutera reglerna och Iilt oss
bl ud a pä knappnålarna (so m bara kan ge mar
on ell effe k ter ) ch konce ntrera oss på 'Iver
, kä larn a.
• • Ett exem p el på en arme som struntar I
Knappnålar a r den Israeliska. Dess "omilitära "
~ II och b landad e kladsel är allmänt omVitt nad .
Lt ~val ä tn lu ter den respe k t lomvarlden fo r si n
e ff k t;vl tel. Bnster , yttre lormer har tyd ligen
"'da kompe nserats av andr" faktorer . Eller för
att ull rycka Sig blid likt . Vad tjänar det till att
bo' sta skorna under hålfoten o m man I likhet
r e d 8gypt,ern a 1967 lam nar skorna efter sig I
o ke nsanden ?
Vilka ar då de faktorer som Skapar ell hand·
lande I sa mkl ang med organisationens mål.
" Me sig det sker enl,gt regler eller reg elvidrogt?
Det finn s k ans ke många. Har lolier näg ra Jag
In ser betyde lsefulla'
Målmed vetenhet - rro oc n v olja - Kunnande
Initiati V - Fb rtr oende - O m v ård nad
M ålmedvetenheten be hovs för Il kun n" tra ·
v 1 I en gemensam rtktni ng , med elle r ut n o rd er
e ller regl er T r o på tt mål e t ar rlk tlql r en forut 
<, ~t non
fa r Vilj a alt h ndla så 81t m lel nås
Lessa tre fak torer nås bas t genom d'SKUSSIO·

Flygvapenledningen "1arkställdföre år 2000?
;unl. ulgA\lan av flygvapnets Interna mto-skrift
" NU-Aktuell! r lIygvapnet" kommenterar CFS/
Pers stud ieresultaten vid MHS/FAK . Det k:onsta·
ter as InledningsvIs att regementsofficerarna på
slrillinjen ("msJkofficerarna " ) belygsmössigl dominerar
avre halvan av de ,enaMe årens kurser och därmed
kommer ior få regementsoHicerare på flyglinjen ("flyg
Ibrarna") alt kunna ges möjligheten alt senare genom
qå högre utbildning vid MHS (MHS/FHK, ATKV m /I
al1ernative kurser) .
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-iII (lP ! la! f''''O d lrva konsekve nser for tlVQvap net I f ra mlt
(J (I n öm m~n I l"1l e I tlllrdckllg q r ad kan b v t;; a 'n pna
~ ~ nn flt tlån fl vg "al"tsl (och I vIss a lall n~n del' 8k tuelll I
':) Ika staosb fattnm aaf p" oh '<a led nl n gsllJ'v äer , End ast
r. pl fornaUaf'1uet dll m r ko rhcerarna geno lTl snl ltllqt UDD
-tf OrtlIre s tud e reSullal Da F 4 K kan Inte rutl ' leeras ""om
<1 ,1 ... jrilqd l.o:"on::>c l\ \lsnser ' N l1qot tlllspelS:l:it ser ma!1 lor
.q , FS PPf S farn ågof att flygsIaben fr amg ent J.I(\li le
" unn a hel o !l(as anoa n me d ma rr( oj Icp. r are De n (. k an
~ r n ~r ",a r o hoJllnlll g M3rl( or1 .c@rs~ a l egon n 0<.=1"
Ker l l
dt"'r" 11 11Sk aoa ts meo ~latS ma l<ler naS s an lc: t! o n Tor all o ~
II ~., ', "'likar m ed II vgiora rt< al egon n k Ur)n a Ir O!1 l(urr er 0 1
l e no o s ta be fatt ol ng rna I Ij ygvap net ocn for svar m ak-,
ten OverskO llel av J,. va llltc erade ma rkalf lcerare m åste
Altl 'lda ... u nl"';a tas o 1 hand oc h ges mOl kvalll ik alloner 
n-i ~",al,]noa ans ....rt r Sfulla uppgifter
~r p. n 5 " a li stan l - En fOfl"l)'a a gr anS kn ing a v IOrlecll. "
'fn'len ove r b~'aUnln ga r om ,.:: rave r fly g er~ arellO e l m m
... dl1Sk e '. kull e -(unnH le da 1111 alt fl yg for arkareqOf lrl In e
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iJ edO

s bil underre p resen te rad F n ha r fl ygloraren av

"'evafI 'Jlo rre beto rd n n9smollighete r a n m ar koff Iceren
Delt a a r ann u så lange teo rr Sl rd tinjen elr fo r ung !o r att
man s r; a ll h a n ågon erfa renhet av "amn da befattnings
förteo ( nl n g , Hur allvarligt det år med fd r många mark of
flcer are - r e lati v t flygfora re - I teda nde befattningar får
framtide n utvisa lör s t sed an en reViderad k ra V-I befatt
nlngslor tec l( ning satt s I systern,
DMT och onskvart resuilai på FAK? .- Såvålllyglör
lrnrt som m.... r k. ofl lcera r na genomQår FAK samtidIg t. De
I~r

dar pA li k a vfll k or men me d Oli k a fo rutsäl1ntng ar På

n~lIel 1 slon im s b ara s ma rre anmar k nlng ar
t r ~n ~ rSdeltagar n() 1I De l ar fO rst efter gencmg.1nqe n
J-A"\ "}Om f" Fln uops1.:auar 3\1en d el som ma n !."de( k ur ·
@n ra"ln flpg<.itllll 00 Inhamtad e kU(l s)( a pe r n a mt1s te lå
II .:t m oas In n ~n man ,nSttr "ly an. S eda n lI'o mm or !O I S
' u" el l ~r vlle "'lga, rp t- U"h l<,ap Då k an oel ... a( a Inr ">l3 n t
V :jI(rl hclOf1 ~lH oA r,oqrp. kur") o å M"'S !( 8nS Ke 93 Kn,..
i... FS Pe rs n-Ir aj ld el9s ra n n 31 h an oåSl år .-j t! tlvqfo ra(.
·,dleGo,.n Inte sa"o r va rl( en oeqå vnlngs- ell er I/llle llt aS 
q'qa reSIHser f (a tt uop l1 å ~ t t Dame stu d lQreSUll etl A ll a
dr I runa och bOt l en pO$I IIVa oc h g or IU b as ta o,n l lng
:1 n l tt, man and r Cl FAt{ s måls atl ninq ell er a l1dra f@K 'te
I ngs· ocll: tJ rvalsm e toderna fåre st rten o ä LJIJNGBY 
....,EO O T preolkter r l am pll ga oen bra lI ygfo rare men
preo Jl( ler.'1 ( ae t OC k så oo a rHabsotf lc erare ? ed DM T
,.om arun o I ~ r rna n fo r n-oodhge.... e n sm.;l ( re t{r yl eru1g s
OdS to ... u "' val 1111 hog m lI tDrld ., m g d V blIva nd e s tao solf i
:f'lrdr~ mao ftyge nar p he l :-: A K.J d ubb la m älS I! nln g r
c:;åleo p.,;; olYCrth g m ol baKg rund av d e lla Egentligen sku l
; ~ FA K endaS t fbr bå tt ra fl ygförar en I SH' egenskap av "e
aementsortlcer p å rl yg llnJen (,lcn m Ol bakg ru nd av
tian Slen efter FA i d et fö r h ans Kategori normerande
... ,ktel p å ba t a~~ o nch e''5ni l/ån (divch), Motsvara nde
oorde galla fo r m arkolftce rarna
~ IJI Sinn

Kategorrvisa FAK ? -

ed an nian renodlai mc'tJsatt

ner, om tide n medger. Och det gör dcn i fr ed Vi
har lör lite av den va ran för närvarande
• • Varde t av kunnande behöver knappast dis
~ utera s , vi har det dess utom i hög grad inom
fygvapn e r Men hur uppammar m an I fred basta
onitiativiormågan, kron gsn ar,da av reglementen
OC Il bestammelser 50m vi ar ) Jag kan Inte ge
någ ot svar, men iag bilogar (nedan) ett exempel
på vart det kan led a I krig om man har bristandE'
m ålmedvetenhet , overtro på reglementen OC h
b ristande Initi ati V.
Förtroende, for s ina va pen , för s ina Ch e Fer.
lör sina underlydande, ar en for utsattnlng fb r att
lyc kas "E n soldat flyr därlör han är svagare ,
o c h han segrar därför att han ar starkare eller
ärtbr att hans ledare kommit honom att känna
si g som den starka re ." Vilken Inverkan kommer
lorsvarsbeslutet 1972 att få på krig smak tens
SJ älvförtr oe nde ') Vilken Inverkan skulle ett rör·
w ar I NoI s Skalds stol lå?

Omvårdnad. Det personliga va lOefinnandet
betydelsefullt iör den enskilde D et betyder
eQelbunde " lo rp lagnao. lamo rig u trust ning
Wd rO rl ~g9n,ng ocr, ,Ilfred stallande ,mord ·
,Ino ar fo ' ~ Iu kv å( d I hur qt r det till m ( j krigs·
"u~.Jrden , e l har lande!?1 Damast tolr e s .
rar han iQ för son per SOnil ga sak rnet - dvs an
1af) satis I" ! strid m d s' g Oda uls' k ter att seg r a
~r

1111gen ~a n fra g an om 51tl td a kurser tFAK) 'n s ta tl a S IQ
l\ill1sk;e ,ro r""'-, Oq t bl a med Ii et Ol i k a mnenåll I F AK fo r
'Ivqfor are !'eso ma o<o ftlc rare? M ålet k an rtJ \I ra del
~ arnmt;\ · u opnå
ompetens for b e l Ord r3. n till maj ors
tIan stegrad Efter FAK sk ulle o ff icerarna k unna Jterqå
~ljI reS o nemm alö rb and, Fl ygförarna s k ull e under FAK
i och hels t lore) fä upp ö go n en for att flygtJån sten , liksom
'5tnitJanster b ar a r en del av vårt yrke . Flygtjänsten
'H ave r Id ag sm tid till 100 pro c fo r den nyutexaminerade
reqementsoffieeren . En OlYCK lig ålders pyram id . perrod
VIS s tora avgångar till c iVI la flygbolag m m har m ed förl
,HI mark officerarn a tid igt sätt s på varierande stabsupp
'tlfter M arkofficer en ar därfor r edan före FAK iflförstådd
med tt yrk e t inn e håller ann at a n strrllJanst. Han nar I aif
f'1ant1et lor p. FAK skalfa t sig s to rr e r fa ren t:3 t av " hu r
oe nn an k al l foras och 3r'en den d r as ' dn flygfdrar en
Derl senare n ar tyvarr Inle kunnat g es samma mdrllghe
"er Mark oltl c e ren ar på s å sålt b allre onente r::3d I olika
IT"IIII8f'l ..ire f'l d en. hans allmanrT'll l ltera -.uns waasb anK
har gOrn b o nusetlekt bliV i t gansr(a bred om Jn ej dJUp
-{ort .1q t: m rkofflc eren i(an fore ~ A K II ' (o m mI/ek et
i Qr> nemhst) tl vg fb raren m .... '< el om hl el {speCl ahst},
C FV markare! - Fö r alt II B ~ ! avs In e al( man Ifa n el
03 f e r)
'ån q IJ nrlat I tv fr amtor e n l u ftr ar k.OSI Oc h
"' rHOfl1J":!C'I a n trt11 ii fTIndeS en fl Y C(I Pf lor Erik sberQsva r
pt Hiln pit SIOO I 91"1 Iton i n qsln l ep.IIU nre n a "l ett ett v;a r v
p 30 r ! Så Ve tll saq er '311 cn el e n fo r flygvapnet ma s te
J8(a 'U r ~alp.~o rrn fl ygför a re i framli den? E.rt anna n S9K " r

IU n:ln p PR-m ass lq a qrt.;noe r b or lara o a!, D~l Imn s
o}n ra o fal<torer utov6r II'Igerfar el"l nel ~C m o c k sJ fl1 åste
tdlmcu as cerv dels e vid ul m 'tn lrg dV en fo rsvar sma ,(t s
~ lIe r fO(S\l~rsgre " SCh e l
Vl:ifle framåtstravan oe reg e 
'11 en,.::;o fhca" ; rl ygvapnet o rde ttCll g t sats a nård are på
:Jes ~ ~ ln dr;:t fa KtOre r ,
re dd ~ s ttt register
Prova till FHK.
Vill man bli e n d ugl ig e nef I le dande
bo:!f all <1ll1 g komme r m an !Off ell er se nar e ti ll \I1S11c. om
1etta M a n n'IAs te o ä ges cha n se n q enom 3 11 tå u l blld
'1mq och lemlln q för l or tsalt ~~a l vve rks am h et , Af d å stv
,llcresv lt ate l vid FA K så vik ti gt nar oet HUe kräv s g enom
,..angen HK for alt na b efo rd rll n o ver m'l' or? Fö " vI ssa
blF'lfaHnmqar k ravs ~ '-1K Da r/ o r s:" u il e al la SOn'! v ri l ga
/'; YK lä g e nom fö ra ett Intradesprov 1111 FHK. Mht verk 

och leva som möjligt. Kanoner och smör med
andra ord .
• • De här faktore rna ligger djupare än vad
ytt re former av disciplin gör . De resulterar oftast
i gemensamma handlingsregler i en grupp so m
har sam ma värderingar . Men de yttre formern a
är här förankrad i en inre övertygelse. Di sci plin
utan inre förankring är ingenting annat än mora
lism (till skillnad från moral) . Dess vä rsta avart
finner vi i uttrycket "Jag var soldat, jag lydde
bara order" . Vanligare i fredstid är " Det går inte ,
för det finn s ingen form för det". Den formen av
disciplin är bara ett sätt att undfly eget ansvar,
att slippa ta ställnilng, och den bör vi betacka
oss för.
Låt mig sluta med ett övn ingsexempel att dis
kutera disciplin kring: Hur förebygga, vad göra?
Mörkerflygning p~ en attackdiviSion, dykbombfal/
nfng. Strax fö re ordergivningen upptlJ.cker divi
SIOnschefen arr antalet navigatörer in te räcker all
besätta baksilsarna I alla lIygplan. Han slUter dljrlor
upp föraren A / baksits hos föraren B. Härvi d rese r
sig fora ren A upp och säge r: Näe! Jag flyger mle i
baksiIs med B. Jag är f6ra rurbildad, och ska ;ag fly
ga, s~ ska jag spaka siälv. Jag ~ker inte med pA
såna har övningar utan alt ha chansen att plJ.Vsrka
flygplanets manövrering!"

Där låter vi ridån gå ner, och lämnar fältet fritt
för funderingar . Gärna i grupp.
•
GÖran Tode
För ca tvåhundra år ledan promenerade en sam

vetsgrann amiral på däck, allvarligt rådplägande
med sin flaggkapten. OeHa medan en fientlig floUa
låg inom räckhåll, blottställd för anfall. Amiralen
ville försäkra sig om, att de åtgärder han planerade
noggrant överensstämde med en mycket långran·
dig och invecklad instruktion som 3miralltetet nyU ·
gen utgett. Flaggkaptenen lyckades övertyga ami
ralen om, all vad denne ämnade göra stod i full
överensstämmelse med instruktionen. Men under
tiden lyckades den fientliga floUan undkomma. Vid
hemkomsten ställdes amiralen Intör krigsrätt och
blev skjuten , " pour encourager les autTes" ( = 'för
att uppmuntra de övriga') . - Om detta uppmuntra
de dem att vid behov sätta sig över reglementen ,
dog inte den olycksalige amiral Byng förgävel.

sa mheten efter FHK måste sannolikt en levnadsåld ers
gräns sattas. Man bör inte vara för gammal när man bör
Jar FHK. En som tidigt insett officersyrkets hela innehåll
och möjligheter kommer all söka tidigt. Flygvapnet
ko mmer på så sätt att kunna få dugliga och unga rege
m entsofficera re i karrrären . Andra , so m ser framf ör sig
alt fl ygtjäns ten skall upphöra, kommer välmotiverade
och något äldre till FHK med möjlighet att senare nå le
dande ansvarsfulla belatlningar för sina ca 20 återståen
de tJansteår i och för IIygvapnet.
Sammandrag. - I den här arti keln visas på några
möjliga orsaker till skillnaden mellan de ol ika rege
ment so fl1cerskategoriernas genomsnittliga studieresul
tat Vid FAK . Det lämnas också korIfattat några synpunk 
ter på OCh förslag till förä ndrin gar I utbildningen vid
MHS,
• DMT -testets förmåga att Jamväl prediktera duglig a
stabsoffi cerare ifrågasätts;
• Artskild verksamhe t före FAK skapar olika fö rutsätt
nlOgar för de båda kategorierna reg e ment soffic erare
att uppnå goda resultat på FAK:
• Lämpligheten i dubbel målsättning för FAK är tvek
sam mht förutsättningarna i kursdeltagarmaterialet 
målet bör renodlas till all uppnå bataljons chefsko n
petens;
• Frågan Om införandet av k alegorivisa FAK bår under
SÖkas;
• Frivilligt inträdesp rov hll FHK bör införas (levnadsål
dersgrän s):
• Inledningsvis fdreslås en förn yad granskning av för~
tecknade tJansler som idag anses kräva (ak tuell) flyg
e rfarenhet.
Ffera förslag I - Alla bör hjälpas åt att komma med
förSlag til! realiserbara lösningar till de olika deIproble
men . Ett sätt är all upp man a flygförarna till hårdare sats 
ningar på FAK . Ett annat är att tidigt väcka fö ra rens in
tresse och nyfikenhet för det som ligger utanför Själva
flygtjän ste n OCh seda n hålla det vid liv.
Oav sett kategori arbetar alla för flyg vapne ts bästa i
framliden och nuet. Det torde därför vara av godo om
alla, som har Ideer i den hår komplexa frågan, förde
Iram sina tankar.
Lennart Ragmldsson, Com 6 1

•

Fiirsvarsupplvsning inåt !

E

fte r n.ågra år som strategiiärare Vid Mili
tärhögskolan (MHS) finns det anledning
alt göra några reflektioner kring vår för
svarsupplysning inom fl ygvap net .
Alla vi försvarsanställda avkrävs ofta motiv för
ett svenskt försvar - inte minst dess kostnader
- av våra civila bekanta . Med olika motiv och
argument bemöter VI frågorna och påstående
na. Nog är det vä l dock så att många upplever
, det svåra att finna de rätta argumenten, att bryta
sönder självsäkra påståenden , alt överhuvudta
get känna att vi står på säker mark i våra diskus
sioner med tvivlande .
Inte nog med detta! I vår dagliga gärning ar
betar vi tillsammans med värnpliktiga som i de
flesta fall känner sig tvingade till uppgiftern a
inom för svaret. Alla dessa måste få motiv för sin
verksamhet. De av oss som oftast har att ge
motiven till de värnpliktiga är befäl vid plutoner
och kompanier. Dessa befäl måste vara väl In
satta i försvarsfrågor, va ra kunniga i att föra ut
informationen samt vara beredda att verkligen
göra det.
• • Men inte bara värnpliktiga kräver motiv för
sina uppgifter. Allt befäl i alla nivåer , alla civilan
ställda (som ju just inom vårt vapenslag utgör
en stor del) , våra reservbefäl , våra frivilliga (t ex
lottor) - ja, alla bör ta del - i vissa fall få del av
vad som utgör ramen för flygvapnets uppgifter .
Således bör alla delta iförsvarsupplysningen
dels för egen del , dels för att kunna förmedla
den till de som utgör elever eller underlydande.
Hur blir då utbildningen tillgodosedd? För re 
gementofficerarna som genomgått F20 och
MHS bör kunskaper, förm åga och vilja till att ge
nomföra försvarsinformation vara väl tillgodo 
sedd. De många timmarna i krigSkonst och stra
tegi tillsammans med flertalet andra ämnen bör

FS/Pers svarar:
En rationell och bantad organi sation kan inte åstadk om 
mas genom att bibehålla kroppen och kapa huvudet.
Tvärtom ä r det nödvändigt med ökad sa tsning på del le
dande och planerande skiktet. I de samman hangen är
det givetvi s pos itiv t att FV har så många dugliga "m ark
officerare" Problemet är dock att " markofficerarna" I
för hög grad tar platser i central oc h regi onal ledning 1111
förfä ng för bl a striltjänsten. samtidigt som de fl ygare
som måste placeras j stabstjän st inte alltid har räl! ut·
b ildning . Della kan medföra behov av kvotering eller an
nat system för att få utbildningsbehoven vid MHS :HK till
godosedda . Sådana åtgärder är i strid med CFV:s sedan
läng tid tillampade policy. som bygger på fri konkurrens.
Särskilt betydelsefullt är delta när stor del av befattni ng
arna i FV är alternativa och öppna fö r var och en obe
roende av kategOri .
Det ant yds I R:s inlägg att ju högre upp i en organisa
IlOn man kommer desto min dre behov av fortl öpande
fackk un sk ap erfordra s. Ledaregenskaper är i stället de
egenSkaper som mer och mer bör vara vägledande vid
tjänstetillsättning. Det rimma r ganska väl med min per-

Apropå DMT
R:s reflexioner angående OMT är icke helt releva n
ta . De första DMT -uttagna officerarna har ännu inte nåll
FAK: det aktuella läge t kan al:tså inte ha med OM T att
göra.
F ö bör o b serve ras att DMT överhuvudtaget ej predl
cerar lämplighet eller bedömer fallenhet. begåvning
o dyl. OMT upPlyser i stället om eventuella inskränk
ningar i förmågan att "hålla huvudet kallt ".
God begåvning för stabstjänst hänger, gudskelov,
Int e sam man med dåligt OMT. Däremot torde ett gott
OMT -värde vara en törutsåltning för att god stabstJänst
begåvning alls skall manifestera sig t ex vid FAK. Med
god stabstjänstbegåvn ing menas då bl a fö rmåg an att
utföra kvalificerat intellektuellt arbete även under myc

ge dessa en mycket god grund . Även övriga be
fä lskalegorier får i grundutbildningen en viss in
Sikt i dessa frågor . Men detta räcker inte Det
'
avgörande är den fortsatta uppföljningen . Un 
derlaget för försvarsupplysnIng måste konti
nuerligt fornyas och aktualiseras . Skåpmat är
inte godtagbarti Därför blir de centrala kurserna
bara den plaltform på vilken var och en måste
b yg ga sin egen kunskapsbank. Likaledes måste
de tillfälliga kurserna utnyltjas för att ge vidgade
vyer l
Det är här som de flesta finner svår ig heterna .
Hur skall jag få del av underlag? Vad ska ll jag
lita på? Blir jag tillräckligt Objektiv? När kan jag
så mycket att jag vågar förmedla det vidare?
• • Jag har ofta frapperats av den osäkerhet
som mänga känner för att t ex hålla en inledning
om gällande försvarsbeslut som underlag för en
di sku ssion, eller hålla 30 min föreläsning om det
aktuella militärpolitisk a läget på Nordkalotten.
Ändå vet jag att alla som genomgått MHS all
männa kurs har förutsättningar att göra detta.
Denna osäkerhet måste arbetas bort. Vi är
bland världens skickligaste fl yga re och stridsle
dare. Nog bör vi också kunna åtminstone med
någon ambitionSnivå öka vårt allmänna för
svars- och säkerhetspolitiska kunnande.
Kanske kan några tip s ge ett ord på vägen för
att förbättra dagens situation.

flottilj/förband
finns upplysningsolficerare. Dessa har - eller
skall skaffa fram underlag. Ni som har dessa be
fattningar bör se det som Er huvuduppgift att
stimulera det egna förbandets intresse för för
svarsupplysning.

son liga uppfattning . men vi får inte glbmma FV:s dubbla
uppgrft krig -fred och de speciella krav som krigsuppgif
ten staller.
Vid FS /Per s har inför den kommande organisationen
gjorts en IOl al genomlysning av tjänsterna OCh deras
krav på bakgrund. Denna översy n kan inte avslutas för
rän organisationen slutligt fastställts.
I R:s samm andrag har ett antal punkter tagii s upp
Kortfattat ska ll Jag försöka svara på några.
• Den dubbla målsattningen vid MHS:FAK har stud e
rats och behov av ändr ing bedöms inte föreligga. De
motsatsförhållanden mellan de två målen som så ofla
framhåll S kan inte klart belägga s.
• FHK ar redan Idag frivillig. Ett ansökningsförfarande
kan innebär a at! vi tappar en del dugliga regeme nts
off icerare Lägg märke till alt armEm har gått från elt
ansökningsförfarande trll vå rt syste m.
• Vi måste också hålla på levnadsåld ersgränserna om
vi skall få jämförbara konkurrensförhållanden Inom
försvarsmakten.
Jag vill sluta med at1 uttrycka mm gladje över att mitt
inlägg i Jun in um ret av " NU" skapat en debatt .
•
CFS! Pc-rs

kel pressade förhållanden, t ex under stor tidspress
t krig.
!=Ör fullständighetens skulle skall tilläggas . all vissa
försvar smeka ni sme r so m DMT mäter kan ta sig uttryck i
en kompensatoriskt betingad överdriven oc h omättlig
karnärism . Den kan naturligtvis en begåvad karl och
aven FV ha glädje av under vi ssa förhåll anden . Men den
typen bö r inte omhuld as av skcU som det skulle föra får
längt aH här narmare gå in på .
•
F. Paul JOhOlfSSOIl

Red. undrar:

Vad säger då de flygande
regementsofficerarna??
35

~ ~

Ramen för all vår verksamhet. antingen det är
ett pass navigeringsflygning eller ett spel i en
luftförsva rsgruppcentral, är vårt militärpolitiska
läge och försvarspolitiken. Lät dessa ramfakto
rer bli en naturlig del i uppläggning av övningar
och moment Placera in verksamheten i dessa
'
ramar Ta tid till en diskussion om t ex förutsätt
'
ning för en övning eller moment. Är det rimliga
och troliga förutsättningar ? Varför är det sä här?
Vad k an utvecklingen bli? Detta skall ske inom
kompani, div'Slon eller motsvarande . Varje chef
pä denna nivå får inte vara främmande för de
faktorer som bör styra övningarnas upplägg
ning .
Inom ett kompani, division eller fri stående
förband bör någon var a ansvarig försvarsupply
sare. Denne bör följa med aktuella händelser
t ex i dagspressen eller från tidskrifter , delge in
formation frän upplysningsofficerarna. leda kor
ta diskussioner kring aktuella försvarsfrågor .
Chefen själv kan naturligtvis svara för detta . Det
ar kanske det mest logiska . Men bredden ökar
om nägon annan med lämplig bakgrund och in
tresse gör detta . Genomgången MHS AK är där
vid naturl iatvls en fördel.
• • Använd dagligen några minuter av våra väl
ki:lnda "briefings" till att aktualisera intressanta
frägor' Vära dagstidningar innehåller dagligen
massor av stoff. Icke-flygdagsprogram bör in
nehålla förberedda orienteringar och diskus
sionsämnen .
Varför inte en ruta på de ofta förekommande
anslag'ltavlor med "dagens försvarsinforma
tion". Men satt inte bara upp en artikel! Aktuali 
sera den med en kommentar vid någon genom
gäng
'
Läs dagstidningar! Det är förvånansvärt hur
mycket av säkerhetspolitiskt intresse man kan
utläsa ur en dagstidning. En enda dag kan
exemplifiera ett dagsinnehåll - rubrikerna ur
Svenska Dagbladet från onsdagen den 2 juli :
• " Indien - underjordisk kamp inledd".
• " Libanon - ny regering . ingen fred".
• "Ford dementerar Israelultimatum" .
• "Karnvapen kan brukas mot Sovjet , säger
Schlesinger. USA :s försvarsminister" .

•
•
•
•

" Spansk trupp till Marockos Sahara-gräns" .
"Kuba , flera luckor i handelsblockaden" .
"Exporthinder ger ny tekokris" .
" 50 procent kvinnor mål för civilförsvaret" .
Ur dessa exempel kan vi utläsa att konflikter
pågår på flera håll i världen - med risk för
spridning och därmed hota Ireden även i vår
närhet. Att USA omprövar sin strategi - kanske
bör vi överväga vilka konsekvenser detta kan få
för oss. att vår i ndustri har bekymmer med den
inhemska produktionen - med problem vid en
eventuell avspärrning att klara tillverkning av
nödvändig konfektion . Att civilförsvaret håller
pä med en förändring i uttagning av personal.
andrad skyddsrumsutbyggnad. m m. - En hel
del således som direkt kan utnyttjas som infor
mation och diskussionsunderlag .
Tidskrifter florerar av alla de slag . I de flesta
mässar och dagrum finns svenska och interna
tionella flygtidskrifter. Det är bra' Läs demi De
har ofta intressanta artiklar även utanför den
rena flygtekniken och -taktiken. Ett bra exempel
ar Aviation Week. Men om det inte redan finns
så efterlys andra tidskrifter med större bredd
t ex Newsweek eller The Economist. Det gäller
också svenska tidsk rifter t ex " Internationella
studier" från Utrikespolitiska institutet. - (Och
glöm för Guds skull inte bort vänstertidskrifter
na, t ex Kommentar. Gnistan , Proletären ,
Folket i Bild Kulturfont och Vietnam Bulletinen
m fl. m fl . Där finner Du impulser för dagens och
morgondagens samhällsomstörtande verksam
het . - Red.)
Naturligtvis finns en mängd information att
hämta i de speciella tidskriftern a med militärt in
nehåll . t ex Armeny1t. Marinnytt och FLYGvapen
NYTT . Eller Vårt Försvar , liksom personalorgani
sationernas tidningar.
• • Som ett utmärkt underlag för tite djupare
studier om säkerhetspolitik kan rekommende
ras serien "Världspolitikens dagsfrAgor", också
utgiven av Utrikespolitiska institutet. Låna et1 av
de senaste numren och se i förteckningen över
innehållet i utgivna nummer och Du finner
många intressanta ämnen' Samma sak kan sä
gas om "Försvar i Nutid, serien som utges av

Folk och Försvar. Denna serie är i än högre grad
knuten till de svenska säkerhets- och försvars
frägorna. En i högsta grad läsvärd serie'
På senare tid har utgetts en serie böcker av
Försvarsdepartementet med den gemensamma
rubriken "Försvar och Säkerhetspolitik". Dessa
utgör underlag i populär form . som tagits fram
för den sittande försvarsutredningen som har
att rekommendera vårt framtida försvar. Böc
kerna ar just avsedda att bredda våra kunska
per och stimulera debatten inför försvarsbeslu
tet 1977. - Exempel på intressanta rubriker är
"Militär teknik pä 1990-talet", "Säkerhetspolitis
ka framtidsalternativ ". " Militär doktrin och poli
tik, SovJetunionen" . m fl.
• • Efter denna långa uppräkning av underlag
kanske någon ger upp och konstaterar - "orim
ligt " . " hinner inte". Kanske rätt - men troligen
fel' Först och främst måste våra chefer accepte
ra att vi läser tidningar på tjänstetid - och det
gör de om vi Jäser det jag tipsar om . Sedan kan
v, sprida täckningen av intressanta tidningar
och böcker . Och varför inte en spännande bok
om Kina eller Chile istället för en deckare i
hängmattan? Det viktigaste är dock att vi disku
ler a r försvarsfrågor i vidaste bemärkelse, på
mässar , vid genomgångar, med de värnpliktiga .
Lägg in en timme då och då! Gör en kort in
ledning' Diskutera! Bjud in föreläsare. politiker,
journalister . skribenter. intressanta och med
ryckande kollegor l Gör programmet omväxlan 
de men anpassat till utbildning och den aktuella
situationen .
Ni som har ansvaret för tillfälliga kurser : Lägg
in nägon tid för en aktuell diskussion kring för
svarsfrågor l Naturligtvis bör det knytas till kur
sen ifråga. Låt gärna eteverna själva inleda eller
inbjud en föreläsare'
Med dessa rader vill jag stimulera alla till et1
vidgat kunnande inom försvarsupplysningen
samt uppfordra allt befäl inom flygvapnet att
medverka till att upplysningen InAt fungerar.
Kom gärna tillbaka i denna tidning med tips och
räd om hur Du och Ditt förband har gjort . Där
med får flera def av Dina erfarenheter.
•
Övl! Bernl å s,"

Nytt villaskyddsrum testat. Bra och billig livförsäkring
"Vad händer när fem personer sit
ler instängda i ett sex kvadratme
ter slort skyddsrum i två dygn?"
hade civilförsvarsstyrelsen kallat
experimentet som utfördes i ett
specialbyggt skyddsrum för små
hus vid dess skola i Rosersberg
utanför Stockholm. Svaret blev:
Det fungerar bra! Provet avlöpte
utan komplikationer.
Bakgrunden till experimentet är den här : Civil
försvarsstyrefsen har tagit fram ett förslag till
skyddsrumskonstruktion för skydd i småhus.
Det har man gjort därför att riksdagen tidigare
fattat beslut som innebär att skyddsrum numera
också kan komma att byggas i låghusbebyggel 
se. Innan den nya konstruktionen slutgiltigt fast
ställs . ville civilförsvarsstyrelsen prova dess all
m änna lämplighet. Provet innebar att fem frivilli
ga förSÖkspersoner i två dygn skulle leva i det
sex kvadratmeter stora skyddsrummet. När för
söket skulle avslutas och utrym ning av skydds
rummet skulle ske . antogs dörren vara blocke
rad. De instängda måste alltså själva bryta sig ut
genom en reservutgång . De instängdas reaktio
ner skulle studeras av läkare och psykologer .
FörSÖkspersonerna fick ha fÖljande saker
med sig i skyddsrummet.
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• Hygienutrustning (tvål . tandborste, rakappa
rat o dyl) .
• Klocka . penna. papper. kam. spegel.
• Böcker. tidningar, spel o dyl.
• Transistorradio.
Mat i form av torrskaffning och 60 I vatten
fanns i skyddsrummet.
Vad ville då försöksledningen få veta genom
det här provet? Jo. bl a det här:
• Är storleken på skyddet tillräckligt i förhållan
de till antal personer?
• Hur utvecklas miljön (temperatur. luftfuktig
het, syrehalt osv) i skyddsrummet?
• Kan skyddet fungera i avsedd tid vid full be
läggning med tänkt ventilationsutrustning?
• Vilka krav bör ställas på inredning och utrust
ning?
• Är dörr och reservutgång riktigt utformade
med tanke på in- och utrymning?
Fem frivilliga försökspersoner hade valts ut
eller rigorösa test. De hade anmält sig själva
till det här försöket, och blev uttagna eftersom
de alla var i en mycket god fysisk kondition. 
" Vi får inte (löra försök med annat än friska, vux
na människor" , säger Mårlen Holmström, för
SÖksledare från civilförsvarsstyrefsen. "Annars
hade naturligtvis testet av ett villaskyddsrum bli
vit betydligt mer realistiskt, om man gjort försö
ket med t ex en småbarnsfamilj."

Måndagen den 16 juni kl 15.00 gick de fem
förSÖkspersonerna in i skyddsrummet. Klockan
halv tre på onsdagen fick de klartecken på att
de skulle börja ta sig ut. Reservutgången var
täckt med en 1/2 m grus utanför själva skydds
rummet . men först gällde det för förSÖksperso
nerna att göra ett tillräckligt stort hål i väggen av
lättbetong . Flickorna skulle börja hacka. var det
sagt. Orsak : När det är krig är del troligast att
det är kvinnorna som sitter i skyddsrum - i syn
nerhet i småhusområden.
Försöket blev en framgång. Inga intermezzon
inträffade. Temperaiur , koldioxid- och koloxid
halt uppnådde inga kritiska värden under hela
provperioden i skyddsrummet. Luftfuktigheten
hade varit lite i hÖgsta laget. men inte värre än
att man kunde stå ut med den . Inga psykiska
störningar uppstod hos någon av försöksperso
nerna eller i deras inbördes relationer.
• • Ca 5.000 kr blir merkostnaden i ett småhus
vid byggnation av ett skyddsrum av småhustyp,
berättade byråchef John Tjörneryd. Men då ska
skyddsrummet också hålla för en 250 kg bomb ,
såvida den inte träffar direkt på eller i omdelbar
närhet aven villa. Det ska också ge visst skydd
mol trycket och värmen från en atombomb. Pla
neringen kommer att börja på allvar 1978. Och
därefter torde många nya villaområden utrustas
med ett lämpligt antal små villaskyddsrum. •

Militär teknik 1990
Försvarets Materialverk (FMV) överlämnade
förra året till ÖB en teknisk prognos med be
teckningen TP 74 . Denna prognos är till stora
delar hemlig. För att ge TP 74 så stor sprid
ning som möjligt har i Materielverkets regi
gjorts en öppen verssion, som i sin tur legat till
grund för en av Centralförbundet Folk och För
svar (CFF) utgiven bok med titeln " M ilitär teknik
för 1900-talet". Boken ingår i CFF-serien "För
svar och säkerhetspolitik" .
Den militärtekniska utvecklingen går mycket
snabbt. Särskilt supermakterna har stora resur
ser för forskning och utveckling. Små stater
som Sverige mäste i stor utsträckning be>gränsa
sig till att följa med och anpassa sig till den ut
veckling som drivs fram på andra håll. Härför
krävs en samlad värdering av olika tänkbara mi
litärtekniska framtidsalternativ. En sådan görs
inom det svenska försvaret alltså i form aven
teknisk prognos för den internationella tekniska
utvecklingen . Den senaste prognosen (1974)
har tillkommit under medverkan aven stor
mängd experter från hela försvaret .
I boken belyses sådana tekniska framtids
perspektiv som anses kunna få betydelse för ut
formningen av militär materiel inom de närmas
te t 5-20 åren, och som även det svenska för
svaret i viss utsträckning måste ta hänsyn lill vid
si n planering .
"Militär teknik för 1990-talet" är en intressant
och lättillgänglig sammanfattning av den mer
tekniskt komplicerade och omfattande progno
sen TP 74 . Boken, som är rikt illustrerad med
skickligt utförda teckningar i tvåfärgstryck , ger
en både imponerande och stundtals fascineran
de science-fiction-vision av den framtida inter
nationella militärtekniska utvecklingen under
resten av detta årtusende.

Bokens tyngdpunkt ligger dock på konventio
"eIla vapen av olika Slag , men också ABC-strids
medel berörs. Det är på det konventionella om
rädet som supermakterna gör sina största eKO
nomiska insatser. Ur svensk synvinkel är detta
område betydelsefullt, eftersom det svenska
försvaret är utrustat med endast konventionella
vapen. - Framställningen i den tekniska prog
nosen koncentreras till teknik tillämpningar och
materielutvecklingar inom områden där föränd
ringar i väsentlig grad kan påverka stridskraf
ternas utveckling .
Boken består av fyra huvudavdelningar . Elter
en kort presentation av teknisk prognos 1974,
skisseras de allmänna förutsättningarna för den
militärtekniska utvecklingen, bt a politiska och
ekonomiska faktorer som kan verka både sti
mulerande och begränsade på den militärtekni
ska utvecklingen . - I andra huvudavdelningen
behandlas tekniska utvecklingstendenser som
påverkar utvecklingen av många skilda vapen

system oct, därför anses vara av sarskilt stor mi
litärteknisk betydelse .
Den tredje huvuddelen oehandlar behandlar
ABC-vapen . I den fjärde belyses hur tekniken
kan tillampas I olika funktioner . I denna del ges
en bild av hur olika tekniker samverkar för att ge
vapnen ny" egenskaper och högre prestallda .
Där beskrivs också den utrustning som krävs
för att de skall " komma till skott" och ge verkan i
lientliga mål . Personal och materiel utsätts i
kommande krig för allt större påfrestningar,
men tekniken kan också användas för att skyd
da och avlasta .
Boken bör därför ha en självskriven plats i
varje ansvarskännande försvarsinformalörs och
försvarsvans bokhylla som värdefullt uppslags
verk under i första hand tiden för en inlensifie
rad försvarsdebatt fram till nästa försvarsbeslut
FB 77. "Militär teknik för 1990-talel" kan köpas i
bokhandeln eller CFF-bokförlag . Priset är 25
kronor.

•

Civilförsvaret ökar kvinnorekryteringen

Varför jusl 2S-åringar? - " De är ofta färdiga
med sin yrkesutbildning och har hunnit skaffa
sig en viss erfarenhet av yrkeslivet", säger Gun
nar Gustafsson. "Rent statistiskt är en hög pro
cent av dem alltjämt barnlösa och har alltså in
I höst inleddes civilförsvarets sats
rade roll i samhället måste även komma till ut
gen större svårighet att vara hemifrån den tid ut
tryck i civilförsvaret. Kvinnorna behövs i civilför
bildningen kräver" .
ning på ökad kvinnorekrytering,
Manliga uppgifter. - De kvinnor som hittills
svaret för att öka kvaliten på vår krigsorganisa
Ca 21_000 kvinnor i 2S-årsåldern
utbildats för civilförsvarstjänst är förhållandevis
tion, för att ge oss ännu bättre möjligheter att
utan barn kallades till inskrivning,
skydda och rädda liv", säger generaldirektör
få beroende bl a på att man haft vissa organisa
toriska bekymmer att fånga in dem. Dataunder
Gustafsson vidare. "Kvinnorekryteringen in
" Den ökade satsningen på kvinnorekrytering är
lag har t ex saknats ute på länsstyrelserna. Tra
nebär en bnskvärd föryngring av vår krigsorga
en ny intressant dimension på det svenska civil
ditionellt har de tilldelats typiskt kvinnliga sys
nisation",
försvaret", säger civilförsvarsstyrelsens gene
selsättningar Istabsfunktioner, samarittjänst
Genom länsstyrelserna kallades alltså ca
raldirektör Gunnar Gustafsson. "Kvinnans än dosv. Så blir det inte i fortsättningen . I takt med
21.000 kvinnor - födda 1950 och utan barn - till
utvecklingen i samhället i övrigt skall kvinnorna
intervju med åtföljande inskrivning . Målet är att
också kunna utbildas för "typiskt manliga" syss
så många som möjligt av de kallade senare skall
genomgå civilförsvarsutbildning och få krigs
lor .
Margareta Wästerstam , till vardags TV
placering i civilförsvaret. Under våren 1976 kan
producent på Sveriges Radio, har utbildat sig till
de tidigast påbörja sin utbildning .
brandman: "Visst var jag lite rädd första gång
en " . berättar Margareta Wästerstam. "Men det
blev en fantastiskt stimulerande tid . Alla flickor
na kämpade för allt de var värda och njöt av att
GAR AV
slippa tjejrollen och i stället få hänge sig åt
TONG
snack om kopplingar och slangar. "
LT BETONGSTEN
Positiv inställning. - Civilförsvarslärare Per
LÄTTBTGELEMENT
Göran Svard var lärare för den försöksgrupp för
utbildning av kvinnliga brandmän, som Marga
reta tillhörde. Kursen genomfördes våren 1974
pä civilförsvarsskolan i Rosersberg. Han erkän
ner , alt han var lite Skeptisk i kursens början
men desto mer positiv till flickorna efter I, ursen;
de skötte sig fint .
Iris Anders son , Stockholm, gick en adjutant
kurs på tre veckor (civilförsvarets hittills högsta
utbildning för kvinnor) tillsammans med 19 män.
Hon erkände: "Visst fick jag skärpa mig extra .
De, får flickor fortfarande göra när de gör in
brytnongar på manliga områden. Det gäller ju
inte bara ens eget rykte utan alla medsystrars ."
Satsningen på den nu inledda "bredare" kvin
• En prototyp 8'1 småhu8skyddsrummet byggdes upp I ruinstaden vid civllförsveret. skola i Rosersberg. I en villa lig
norekr-yteringen är ännu en försöksverksamhet.
ger skyddsrummet i källarplanet och kan I fredstid utnyttjas 80m t ex bastu eller mörkerrum. Ytan är för denna mo
Men en bra och nÖdvändig sådan .
•
dell 6 kvm.
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Öppet hus på FS
Kung!. Krigsflygskolan (FS ) hade medio augusti
"öppet hus" Med andra ord man hade sin be
söksdag . Drygt 2000 personer hade sökt sig till
flolliljen denna sensomma rdag .
Många. både anhöriga och andra intressera
de. tog tillfället i akt alt studera vad man får för
sina skattepengar . Förläggningarna , där vpl och
elever ligger förlagda, väckte visst intresse
bland många . Vidare var den allmän militära ut
bi ldningen föremål för stort intresse . Här var det
William Herner som basade fö r uppvisningen .
På samma plats hade Lennart Weifeldt med as
sistans uppvisning av floltiljens vakthundar . Vi
dare fanns det mÖljligheter all närmare gå in i
hangarer och andra utrym men och studera
tpinsten frän insidan . På flygverkstaden hade
besökande möjligheter all se hur flygplanen
ges teknisk översyn .
Efter lunch , ca 1.500 portioner utspisades i
matsalen. höll flollilj Chefen , överste P. J . Wid
mark. elt anförande och hälsade den stora me
nigheten vä lk omna till Krigsflygskolan och hop
pades alt dagen hade vari t givande och skulle
så förbli i fortsättningen . Han gick in på de snä
va m argina ler man har all bolla med när det gäl
ler ans lag m .m. Sedan var det tid för avslut
ningsprogrammel.
Flyguppvisningen , inleddes med en ensam
SK 61 . Bulldogg . Det var kaplen K. Gustafsson ,
erfaren flyglärare på flolliljen som gav en bejub
lad uppvisning . Härefter kom en SK 60 in över
uppvisningsområdeI. Den var förd av kapten
Jan Brand myr, som genomförde en perfekt
uPPvIsning . Häreller var det fIolIiijens uppvis
ningsgrupp , fyra SK 60 med kaptenerna Muller- ~
Hansen . N. O. Lindberg . Helge Olsson och Rune
Rundblad som gav en fantastisk uppvisning .
Överhuvud taget fär man nog säga all besöks
dagen på FS var en stor fullträff och överallt syn
les folk trivas. Nästa är när man firar de SO-åren
blir det säkerligen trängt på gamla Krigs
flygskolan i Ljungbyhed.
_

• Ovan + nedan: Nya "Team

60~

ur F-S.

I
•

F5:s nya uppvisningsn ygg rupp med jttskolOygplanet SK 60 beSlår av kapt enerna : L-G Olsson. N-O Lindberg, C Miiller 
Hansen (grp-ch) och H Rundblad. - F7-uppvisningen blev en klar succel

+

SO-års-ide med kvalite!
Nästa är firar FV sill SO-års jubileum. Quelle fes
livitas ma chere l Men även F3 (understundom
benämnd FI3M . av någon anledning), F4 och
FSskola celebrera sina FV-tiflblivelser-SOyears
ago. Della skall firas! På många skiftande säll .
En bra ide bland många värd all realiseras vore
all ta efter initiativet lancerat av Jämtlands
Regionsmusikkår: alt transkribera bröderna
Lindqvists och Ruben Wiggs populära "Wiggen "
till marsch (Retone 4S8). Det ni, det blir grejer
del. Vilken melodi, vilken takt - en fullträff , en
succe! Som rycker en me. - Därför resp
'festkommiteer' , gack åstad och tala med er Re
gionsmusikkår. Övertala musikerna dom fina all
instudera nämnda 'marsch' till resp jubileums
dagar . Och se go' vänner, I bereden därmed
våra jubileumsbesökare en stor glädje.
_
Red.

FV:s SO-årsprogram
23/5
616

117-15/8
28-29/8

F5, Ljungbyhed
F4, Frösön
Armemuseum, Sthlm
F13M, Malmslätt

Fallskärmsjägarnas Dag
Den årl igen återkommande Fallskärmsjägarnas
Dag genomfördes medio augusti. Huvudattrak
tionen var uppvisningen på Flugebyn , som be
söktes av ca 10.000 personer. Huvudvikten var
lagd på flyg- och fallskärmshoppning av olika
slag . men programmet upptog dessutom andra
inslag för all det skulle bli så omväxlande och
underhållande som mÖjligt. - En klar succe! _
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•

Kn Delarwes uppvisning med tp-jälten Hercules var heh fanlBst isk.
Allt fanns ... utom rollar å lo o pingar. Enl Red. dagens "clou ,.,

EJ

D
•

50.000 människor kom vallfärdande. Bilköerna var kilometerlån
ga. Många damp ned från luften. En ankomsttävling var arrange
rad. Men från 'sjön ' sågs ej någon nalkas. Alla var man på väg till
flygvapnets huvudflygdag 1975. Destinationen var F7, eller som
man inte får skriva: Kunglig Skaraborgs flygflottilj. En 35-årig ar
betsplats för folkförsvaret vid Såtenäs invid Vänerns strand . Det
var den sista augusti och solens heta strålar vräkte sig över alla
och envar. Ett kungarike för en "kall-glass-gube".
Det blev succe! Det hann jag höra över 49.000 säga ... Trots
jetmusikens luftbuller. Arrangemangen för föredömliga - på
marken som i luften. I en hangar vimlade folk av och an för att hin
na ta del av FV-utställningens skiftande motiv. På plattan utanför
stod hela Viggen-familjen i alert givakt. Och ur lufthavets välkom
ponerade programscenerier minns jag särskilt väl: F7:s värnplik
tige flygsoldat i sin hemsnickrade BA-4B; attackanfallen med divi
sioner SK 60, A 32 + AJ 37; nya magnifika Fs-gruppen; alltid per
fekta F16-gruppen; lågfartsmanövrerande 'Team Viggen' ...
M EN framför allt kn Delarwes Hercules-flygning. Minnet därav gör
säkert många än idag mållösa av beundran. Weil, weil done!
F7 har all heder av sin Jubileumsföreställning. Hoppas bilderna
kan ge något sken av denna mycket goda PR-dag .
_

•

Ovan: F 16:5 'Team 3S' i välkänd split-up.
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Landet runt
KSAK 75 år

!lHåll Sverige fritt"

Aret a.r t900. Platsen Paris . Det är utställnings
dags. En svensk ballong med sex besättnings
män stiger till vaders. Della avser bilden t h visa.
Längst t v i korgen ses August Saloman och
längst t h KAB Amundson. Något senare, åter
komna på annat sätt till Moder Svea, är dessa
bada man med om all bilda 'Svenska Aeronau
tlska Sällskapet' (SAS), kärnan ur vilken 'Kungli
ga Svenska Aero Klubben' (KSAK) kommer att
vaxa sig stark och tilldragande .
Aren går och på 20- och 30-talen uppstår kol
lissionskurs med 'Svenska Luflfartsförbundel'
Men 1937 ser resp ledargestalter längre fram i
tiden är. till morgondagen och en lyckosam
sammanslagning med samlingsnamnet KSAK
föder främjande arbete för Sveriges flygklub
bars framtid.
Ytterligare drygt 37 år fram i tiden och en för
yngrad kämpe bjuder in till 75-års expose. Det
sker med utställningen "Flyg 75", som (bl a) går
av stapeln på TeknoramalTekniska Museet.
Dit strömmar ca 10.000 besökare för att min
nas hur svenskt (allmänt och lätt) "fly" tagit sig
fram under 1900-tale\. Flygvapnet finns med
som utställare. Inte bara därför att SAS / KSAK :s
initiativtagare och mångåriga drivfjäder var
KABA och senare även flygvapnets förste chef
(1926). Men även fler utställningsmontrar pry
der och intresserar. DOCK : Varför får ej landets
(oc h KSAK :s) många flygklubbar sälja sig bätt
re? De egna barnen hålls undan bland de vuxna
hermelinerna . Allt nog och emedan tackar vi för
att Sveriges äldsta bevarade flygplan . Nyrop
3 /" Bryggarkärran" . åter blir var mans egendom
, fint restaurerat skick.
Tilt sist avslutas jubileumskrian som den bör
jade .
med ballong-·uppstigning'. Men nu
skrivs året 1975. Och platsen är det flyganrika
Ladugårdsgärde.
•
Jahn Ch

I focus: Franko ...
FL YGvapenNYTT har i två tidigare nummer
(4/74 + 2/ 75) behandlat ämne\: Ett FV-jubi
leumsfrimärke -76' . Den brevmässiga debatten
är nu avslutad för Red :s del. Kvar att redovisa
står dock läsekretsens response på den s k fri
märksfighten - "FV vs Poststyreisen". Atskilliga
är de telefonsamtal. brev, muntliga kommenta
rer och tidningsartiklar som i positiva ordalag
velat stödja " kampen" . Red tackar varmt för all
visad sympati och plockar ur högen några ex
empel (med lättsamma och ytterst välment
framförda budskap):
tl Sultanen af Oman har tillskrifvit Red. Uti
hans högst vänligt formulerade bref bekantgjor
des. att han och hans värderade post- och fri
markstjänstemän med största intresse följt den
lika förbluffande som dramatiska skriftväxling
en mellan " Kungl" Poststyreisen och FV . Därför
lät Sultanfln meddela , för att lätt poängtera sin
vördnad och respekt för det lika stridbara som
stridsdugliga svenska flygvapnet, att Sultanatet
Oman låtit utge div frimärken med äldre ärorika

.... lO " lO" . .... , . .. . .. ................ '" . ....
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Under mottot "Håll Sverige fritt " anordnades
siindagen den 14 september Friviltiga Försva
rets Dag i Stockholm . Ett 20-tal frivilliga för
svarsorganisationer visade sin verksamhet på
Gärdet och Teknorama. Det fanns utställningar.
förevisningar . film . tävlingar och många andra
aktiviteter. Syftet var att sprida kännedom om
det frivilliga försvaret och om dess uppgifter i
fred och ofred . - Arrangemanget lockade en
stor publik. och även HMK C XVI G avlade ett
besök.
Programmet, som inleddes av ÖB med en
öppningsceremoni , pågick sedan till ca kl 16.
Under tiden varvades aktiviteterna. De delta
gande organisationerna hade förberett ett om
växlande program .
Civilförsvarsförbundet
visade
bl a folk
skyddsmasken och dess användning . Frivilliga
Motorcykelkåren (FMCK) visade sina färdighe
ter på motorcykel. Svenska Blå Stjärnan (SBS)
demonstrerade hästskötsel. och Kvinnliga Bil
kåren (SKBR) visade kasperteater med trafikin
formatron för barn.
Lottorna presenterade sina olika tjänstgre
nar: bl a demonstrerades hur fältposttjänsten
fungerar. Man hade skaffat en förstadagsstäm
pel till detta tillfälle. (Bravo') Röda Korset de
monstrerade sin sjukvårdsberedskap, och skyt
teorganisationerna sköt själV och lät allmänhe
ten provskjuta.
Listan på olika programinslag blev lång 
man höll till både på marken, i vattnet och i luf
ten. Varje organisation visade sålunda både den
uppgift man har idag i fredstid och den verk
samhet man snabbt kan ställa om sig till i hän
delse av ofred. Samtidigt pekade man på det
trevliga kamratskap och den värdefulla utbild
ning . som organisationerna ger sina medlem
mar. - Weil done'
•

fpl-typer. Bland Sultanens till red öfversända
OrIginalexemplar af utgifvna flygfrimärken pe
kar S . på märket föreställande Saab-2t (= J 21) .
(Fig t .) Kan inte "Sverige" så kan Oman, lät S .
försiktigtvis omtala. - Självklart blev Red upp
över-öronen förtjust över denna smickrande
uppvaktning. Synd bara att motivet inte före
ställde en "Tummel isa" och/eller en "Viggen".
Hade på något sätt bättre symboliserat jubi
leumstanken. Men likväl ett riktigt FV-fpl, förvis
so . Merci, Monsieur le Sultan I
2) Från hemmafronten har Red uppvaktats av
kolleger på FMV-F-tidskriften 'TIFF'. Med tanke
på 'verkets' (dåvarande Flygförvaltningen) egen
50-årsdag -76 omtalas att tanken på ett flygjubi
leumsfrimärke sedan länge varit på tapeten.
FL YGvapenNYTT :s något framfusigare tackling
av problemet har dock inspirerat TIFF-red till ett
omkonstruerat förslag . Detta välmenta och ge
nomtänkta bidrag till frimärke kan FV-Nytt-red
ej underlåta att exponera för läsekretsen, som
uttryck för något som skulle kunnat bli en reali
tet . Voila! (Fig 2.)
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utkommit hafver ett frimärke föreställande den
bostad som idag inrymmer den i Visby statione
rade FV-räddningshelikopterns, H 98:s, besätt
ning; "Gamla Garvaregården" med "Kruttornet"
i Visby. - Vill läsekretsen (inom FV) alltså fram
deles se sitt hem på frimärke så sänd då gärna
ett foto däröver till Red, så skall det vidarebe
fordras till Frimärksavd / Poststyrelsen' - Lycka
till alla glada, snart får vi vinter bada .
•
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ter opublicerbart antal arbetstimmar med denna
frivilligtjänst konstaterar krinsp Hoas, att Post
styrelsen i stället för att erinra om FV-persona
lens olika arbetsmiljöer (fplod) tydligen gått in
för att illustrera det tappra FV-folkets boningar
(hemmiljön alltså). Ety, som tig 3 så fint återger,

C;
C

1 1926
: 1976

,.'"

r'

'l1 h u lllr. "

3) Asså har polisen i Visby hört av sig. Man
läser naturligtvis FL YGvapenNYTT på Gotland.
Axå . H ur otrOligt det än låter, så har man där till
satt en enmansutredning med arbetsmottot
"Har verkligen Poststyreisen glömt bort FV". Ef

•

T \': "I:ndlich". ulbriSII:r lidskriflskollrgan "Der Flieger" i nr
9/75. äntligen tU v-tyskt Oygetyg på 'o'-Iyskl frimärkt: MBB
Bo-105, - T h: Sovjei höglidlighåller JO-lindagen av VK 2:5
slut. bl a genom att "minna~" några frimärktn frän dt:n palrio
liska kamp' tiden, Flyget glöm~ ej bort. (Ur den engelska ut·
goivan a,- "Sovjet MiJilary Review" nr 8/ 75.)

Landet runt
Parasail- och säkmat-utb
Ronneby- skargarden har under sommaren (i
likhet med de senaste åren) genomförts ce ntra
liserade säkerhetsmaterieiövningar för FV :s fly
gande personal. Vädret har som va nligt varit so
Ilgl. varmt och med rätta vindar, varför Ronne
by-skärgården äter visat sig vara en lämplig öv
ningsplats .
SÄKMA T-Iedarkursen genomförde sin prak
tiska utbildning i sjöräddningsljänsl vecka 27
med 14 ele ver , som representerade de flesta av
FV:s förband samt frän HKP S och Saab
Scania / L. Detta VRr elevernas fjärde utbild
ningsvecka på säkmat-Iedarkursen (tidigare
hade två veckors teori på FS och en veckas ut
bildning I vinterräddningstjänst i fjäll en genom
fört s). "Eleverna" kan nu verka som säkmat
ledare och instruktörer på sina förband.

PARASAIL-utbildning genomfördes veckorna
25 , 26 och 34 . Övningsandamålet ar: dels att ova
nödåtgärderna I samband med fallskärmsut
språng över va tten . dels att öva marktagntngs
tekn ik vid hopp over land. Parasailövninge n är
väderberoende, slöbrisen ar nödvändig för att
få upp skärmarna' luften. Även i är har övning
en kunna t genomfö ras utan ändringar i tids
programmet. 286 hopp har gjorts i är och totalt
lör åren 1972-75 blir summan 811 hopp.
Eftersom liera gjort mer än ett hopp (i huvud
sak F17-personal) har nu ca 650 fl ygare genom
fort denna realistiska nöd träning . De övade har
va nt mycket motiverade inför denna typ av nöd
trä ning och har ansett övningsutbytet varit stort.
Övningen inger sakerhet inför en eventuell nöd
situation .
•
Rertil t: fias soll
• • Ovan berättade övlt Bertil Eliasson om parassiI
och säkerhetsmaterielulbildningen vid F17 i somras.
Dessa flygsäkerhetskurser på ronnebyskärgårdens
Karön avslutades den 22 augusti. I samband med kur
savslutningen tillfogades i år även en speciell ceremo 
ni. Och den gällde BERTIL ElIASSON själv. Ely när
CFV gick alt bestämma sig för vem ur FV 80m i år kun
de ar,ses som bäst lämpad att uppfylla statuterna för
löjtnant K. E. Malmströms minnesfond (vilka såger att
en gratifikation skall utdelas vart tredje år till den säker·
hetsmaterieloHicer som genom sitt arbete bäst för ut·
vecklingen vidare inom ovannämnda gren i svenska
flygvapnet) , ja dä kunde CFV helt enkelt inte annat än
stanna för just nämnde F17·oHicer. Övll Eliasson har
nämligen i mänga är varit med om att utveckla säkmat
tjänsten inom hela försvaret . Det har skett bl a som
kurschef för av CFV anordnade kurser för säkmat-Ieda
re och dito instruktörer från FV ;s förband. Dessutom
har Eliasson under de senaste åren även lett utveck
lingen och genomförandet av ovannämnda parasail
utbildning inom försvaret. - För dessa hans mycket
uppskatlade säkmat-insatser erhöll Rertil Eliasson en
gratifikation ur minnesfonden på 915 kr , som han fick
mottaga av dir Maj-Britt Malmström (syster till den
1950 omkomne löjtnanten K. E. Malmström) . Förvisso
är inte summans belopp ett målt på Eliassons flygsä
kerhetsarbete genom åren, utan snarare kan man ut
trycka det sa som C FV:s representant C FS, genmj Hans
Neij, bl a sa vid F17-ceremonin: "Emellertid är en sådan
har belöning en uppmuntran som ger en extra sporre
även till andra med ansvar för tlygsäkerhetsarbelet".
Foto: Rune Hedgren.

Försändelse till F21
Provbelysning hangarplattor. - Bif skydds
hjälm utgör ett led i pågående arbetarskydds
Iramjande ätgärder. Den är avsedd att vid serie
prodUktion tilldelas baschelen F21 , för att den
nes tjänst på mörka och kalla hangarplattor
skall bli upplyst och säker.
Provmodellen skall utprovas under vintern
74 / 75 , För att få frågan maximalt belyst under
goda förutsättning ar insänds rapport över utför
da prov medio 75.
•
FS IO,

?

•

Provbelysning
'ör hangarplattor
Allmänt: På F21 har vi med stolthet och viss
tacksamhet emottagit rubr utprovningsupp
drag. Det är helt naturligt att F21:s långvariga
och intensiva arbete med hangarplattebelysning
resulterar i FS handläggares denna sä positiva
yttnng. Det är klart bättre att börja i fel ände än i
lOg en alls, då kvalificerade problem skall lösas .
- För att nktigt provunderlag skulle kunna
Iramtas, ha r F21 på detta projekt haft en en
mansutredning. Denna metod är klart överläg
sen den s k kommittemetoden.
Taktiska prov: Översänd provutrustning är
prövad i kvalificerad m iljö . Nedanstående prov
tabell utgör en säker grund för CFV :s ställnings
tagande avsee nde utrustningens införande vid
FV :s flottiljer.

Prov period

Mörker % av

1975

dagsljus

Temp intervaller C '

Utprovnings
mlrl funktion

t.

0107-0124

20 %'1

-15

0127-0215

24 %

-10

-

-J5
-JO

10 %

2,
J.
4.

0217-0J07

JO %

-10 -

19%

36 %

25 %

5.

OJ10 - 0J27
0401-0418

-25
-20
-14

45 %

6.

0421-0407

45 %

-12

74 %

7.

0412-04Jl

53 %

- - J

90 %

40 %

-

8 4 2 -

+ 4

14 %

Statistiskt sett torde funktionssäkerheten kor
relera väl med '/o-andelen ljus pli dygnet. Den
självklara slutsatsen blir då att utrustningen be
döms väl lämpa sig för operativt bruk under pe
rioden apnl-okt.
Synpunkter på ulförande: Apparaturen är nli
got otympligt utförd . Följande åtgärder bör vid
tas Inför en ev serieproduktion :
l) Varningslampan på hjälmtoppen utförs med
blinkrelä och möjlighet att välla två färger:
al klart sken i samband med CB arbeten på
fpl;
b) blått sken i samband med CB inspektioner .
21 A ntennen pli sidan av hjälmen tjanstgör som
känselspröt (jfr katten s morrhår) ifall topp be
lysningen skulle vara ur funktion;
3) Batteriet in bygges i huvudutr :
4) Huvudutr förses med uppvärmningsanord
ning (under period 1-2 frös utrustningen fast
vid provpersonens huvud vid upprepade till
fallen ):
5) Utrustningen bör utrustas med larmsiren för
ren-plågan (Björn vrål);
61 För användning i Norr- och Väster botten bör
en spec va riant framtas med myggnät.

PR-underlag. För FS / lnfo :s belysningskampanj
bifogas fotografi från den fältmässiga provpe
rioden.
Avslutningsvis vill F21: s provpersonal med
dela FS-handlaggare, alt va rle utprovnings
uppdrag av denna karaktär (eller mera strids
mässigt inriktade) har emottagits och skall
emottas med en hisnande känsla av tilltredsstäl
lelse .
Jan Wes/berg

•
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En sol ig och vacker dag (som det så of ta är på en
så trivsam flottilj som F12) 'trillade' 18 flyg pojkar
frän USA, Canada, England och Israel ner här.
Efter en snabb om lastning från flygplan till buss
st alldes färden SOm så många andra gånger till
de småländska glasbruken . Denna gång var
det Orrefo rs som fick ta emot de trevligt unifor
merade gossarna. Orrefors har , som vi alla vet ,
lina saker att bjuda på och fl era av pojkarna fick
genast något glasartat I blicken,
Efter besö ket på glasbruket gick färden över
O landsbron till so len och vindarnas Ö. Men sjö
luften suger och därför bjöd Kalmar kommun på
kvallen på middag up pe i Kalmars nya vatt en 
torn.
Nasla morgon bar det Iväg till UPp
sata .

,

Unge herr M. Riley från Storbritannien med något
glasanat i blicken får slå som representant
årelS
utländska IACE·flygpojkar på svenska rorbandsbe 

ror

sök. -

F9-bok att köpa!

Utländska flygpojkar

P. G lInnarSSOI/

FOLO : Boris Erixson.

•

En Frösö -dag i maj torde intet öga ha varit tOrrt på F4. En gammal trotjä narinna skulle pensioneras. - 'Billert', sa
major Åk e A Johnson, som hälsade henne vä lkommen liII nOlliJjen och (OrsIa gången kände på henne 1968. Javi sst,
del är slut p å ytt erligare en nygepok på F4. Gaml a TP 83:ao. två-moloriga Pembroke, Mar slutat Ijänslen som trans 
port Ör av både folk och rå till och från Frösön. Många pennisnygningar har hon gjort och en hel del civila gäS[tr ut e
pa F4 har fått sill Jufldop i den här maskinen. - Det var hell i sin ordning 8U Åke Johnson och mekarna Eskil Aske 
rud oCM Slig Hedström ulrcirde TP 83:ans sis ta flygning, (Bilden ovan illustrerar CF4:s lycka till på sista Pem broke
r~rl.!en.) Efter dryga tre limmas nygt id salte piloten Åke Johnson ner henne på Johannisbergs gräsrålt ulanror Vä ster
<is där Oygleknikerna vid Zimmermanska skolan ska a nvända Menne som studieobjekt. Men någon m er flygtur blir del
int c, - Foto: Klaes Jörnsköld,

•

FV-VM-champion!
Sverige och fl ygvapnet har fätt en nyvärldsmas
tare Imotorflygning lill och med ' Och med en
'
m otoriga al lmänfl ygplan, ar va l bäst all tillägga,
T jugofem år unge Jan-Dior Friskman (1:a div ,
F21 Luleå) är nye världsmastaren . Nu även pä
så sätt att det var första gången detta sorts VM
genomfordes. Och att det va r en ytterligt hMd
tävting kan Jan-Olof intyga : 39 Ijärranväga flyg
are st älld e upp , från 14 länder , bl a USA, Japan ,
Australien och Sydafrika , - Jan-Olof vann sin
VM- k rona på sätt och vis på hemmaplan . n ämli
gen i födelsestaden Gilvle. Areoklubben (KSAK)
stod so m arrangör, och mästerSkapel genom
lördes i dagarna två på Gävle-SandViken s flyg
plat s 23-24 augusti.
" Jag kan ännu inte falla att jag tog hem
VM'et", sa Jan-Olof när FV-Nytt fick honom på
Irå'n, "Segern kom so m en slo r öve rrasknin g,
Tr odde att kompisen Tomas Krave (nybliven
flygingenjör på F 17 f ö) eller någ on norrman
skull e vinna."
' Det började f ö med en miss för mig" , berat
tade Jan-Olof. " I navigal1onsmomenlel . det första av ae tre grenarna, missade jag två sek und er
i star ten och fick plasslffra fyra med en norrman
i ledningen , Då var jag tvungen att vinna både
landnings - och specia lmomentet för all vinna.
Men det gic k JU vagen, Det va r en Mrd tävling ,
som tog svärt pä nerverna. Ändä är Jag van vid
ett och anna i bl a från Akklu Stakki . ,
All det blev luft I luckan på första diVisionen,
dvs Akktu Stakki, när Jan-Olo f kom åter säger
sig sjalvl. Kompisarna säg till att han kom upp i
lu ften "hissvagen" och lät hon om bjuda på lårta,
Då k ände han sig al ls inte som ensamma var
gen, vi lket divIsion sde vIsen Akktu Stakki bety
der. - Efter VM fick Jan-Olof telegram från CFV
med lydelsen. "Flygledningen lyckönskar till
världsmäs ter skapet",
" Sån't värmer " , sa Jan-Olof.
Ola

•
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Motorflyg-VM
I tavlingen ingår navigeringsflygning, spe·
ciaIprov och lan dningsmomenl. En timme före
start fär den tävlande ut ett kuvert innehållan
de lävlingskartan med brytpunkterna inruta·
de . elt lotoalbum innehållande lem foton , lor 
mulär för fardplan och en PM med beskrivning
av brytpunkter och de höjder som skall hållas,
En halvtimme före start skall färdplanen
lamnas in lill tävlingsledningen för bedöm
ning. På utsatt tid släpps flygplanets bromsar ,
och då tas första tiden , Fyra minuter senare
skall startlinjen, ullagd pc1 marken, passeras.
Sedan gäller det att flyga exakt enl färdplan
med en marginal av plus minus fem sekunder
(!) längs hela banan, eftersom där linns hemli 
ga tidkontroller. På fardlinjen linns dukar i
form av bokstäver; vidare finns foton inplace-

Boken om F9:s historia gavs ur i slutet av augusti.
Överstelöjtnant Hilding Bennegård, som med bidrag
från rl.! F9:a re å lerger vad sig på Säve (illdragit ha ·
ver. ses Mär ~öra en sisla kontroll av inneMållels uPP
delllin~ på lex t och bilder, - Boken (s om besk river
('puken melhtn J 8 oeM J 34 eller från M. Bång till U.
Cappclen-Smilh). ~år ,III köpa vi a posl~iro nr
726836-0. Göla Flygvapenrorening, - Ange F9 
bokcn på talongen. Pris: 37:- kr (J4:50 + frakt
2:50).

rade. N ar man hittar dukarna skall läget och
duktecken eller fotonummer markeras på kar
tan . I brytpunkterna skall duktecknet anteck
nas. Dessa duk tecken byts med jämna mellan
rum, så det är ingen chans till fusk. Navige
ri ngsmomentet slutar så med en motorland
ning.
Andra tävlingsdagen genomförs landnings
momentet. Då eka II tre landningar göras. två
nödlandningar och en motorlandning över
hinder. Sättningen skall göras i en utflytning,
med noshjulet över marken, Den som försöker
·'trycka fast kärran " på märket får maximal
prickbelastning på landningen.
Tilläggas bor, alt som högste jurychet vid
årets VM fungerade generalmajor Nils Söder 
berg. still going strong vid 78. Inte rör inte, ef·
tersom han var den förste som vann en mo
torflygtavling j Sverige, ILUG 1923.
•

Ola
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FLYGVAPNET f FN-TJÄNST . - FN-styrkans
bataljon 57 C på Cypern består av ca 535 man,
varav 45 beräl och meniga tillhör flygvapnet.
Styrkan är uppdelad på en bataljonsstab, ett
stabs- å trosskompani samt tre skyttekompa
nier, Uppgifterna efter kriget 1974 är i huvud
sak övervakningstjänst vid observationsposter
och hjälp tifl grekiska byar på turkkonlrollerat
område. - På bilden ses rr v: Kn Noren F21, Fte
Scherman F13 , Drivm ing Halleväg F5, Serg
Nilsson F10 , Fte Jönsson F12, Fj Johansson
F10, Kn Svedlund F13 samt lt Pettersson FS.

Otroliga böckerl - V~ra fi nska brö
der ar fantastoska De slår oss
svenSkar Inte bar a I fl era stora 1drottsdlsclph ner, d e slår o ss också I
att frams tälla lIygböcke r . Helsing 
fo rsför lag et TIETOTEO S står fö r
den na bragd. Genom att sa tsa på
lI ygh istorikern Kale vi Ke.kinen (p ri
'm us motor ) OCh Kan Sten man sam l
tecknaren Klaus Nlska har ena 
stående resulta t kunnat nås Under
sam lIngstiteln "Soumen limavol
m,en HIsIona" (finska FV s hlstona)
har hittillS fyra blIddigra bOcker ut
komm it. Dessa ar: 1) Brewster B
239 ' Humu, 2) Dornler 17Z • Ju n
ke rs 88 -A , 3 ) Fokker D XXI och 4)
Morane 40S
Coudron 71 4. Nästa
år utkommer CurtIs P-40 ' Hawk
och 1977 del S) Messerschmitt
109G - Dessutom har Kesklnen I
två vOlymer presenterat finska FV s
fpl 1918-72 . Alla böckerna har d et
god a geme nsam t a tt de slår på bil
de r . Varje bok a r på drygt 100 sid
med ca 200 unoka fo tog rafier Lägg
därtil l en mångfald markesrltnongar
OCh ma terialen b lir till något 'ou t
standong'l Huvud texten a r på fonska,
men ett fyllig t sammand rag på eng 
elska I slUlel av böckerna kompen 
serar bra . Praktisk t taget varle fpl
Individ av presen tarad fpl-typ får Sin
lotalhlstoroa Forar  och for band s
byten samt stn dshlstoroa doku men 
ter S häpnadsvacka nde. Nar senen
någon gång avslu tas, har lasaren en
hel doktorsavhand ling om finska FV
och dess fpl I Sin hand . Lagg darti II
att trycke t ar utsökt och pappers
kva lIlen likaså .
och ordet FY ND
ar I underkant. Priset per bok ligger
på drygt 30 Mark. men det är bllllgt
'
Bestall serien hos: TlETOT EOS.
P O B l ta . SF-00141 Helsing fors
14. Fonland - Vilk a julgåvor svens
ke lIyg entuslast l
•
J Ch

Ned e rl ändska FV - haveriltalllllk ~ 74 . -

RNAF forlor.de under 1974 I /I och 6 fpl
It, m ? fl OCh 5 fpl 1973 Ant31el mindre
Im,nor) havefler per 10000 rlygtlm okade
IrAn 1.00 till l 20 OCh antalel allvarlig"
Im"Jorl havefler tran 1.25 til l t,40 TOlala

FINLAND/SUOMI
--..=-~....,...,.,....--""

Finska flygvapnet har under året

e(h~lIl!

ytterligare tre M1-8 hkp fr ån SOVlet. och
har nu totalt fem I raddnlngstJc1nst. _ För ·
sOl(en med de 5 förhyrda PIper Cherokee
Arrow~ pekade på nodvandlgheten av ny
Ipl-typ. Dador har nu UmaVOlmat ersatt

Ipl

ulrustO(jL' lor finska kltma1l0rhi'lllan

2,25 I t9731 t II 2.60. Medrak

nas Ii\len tillbud bli r mo tsvarande s,ffrOf
6 B resp 96
•

\les.IOnngBr Förulom de (t hJ namnda er
sattnlngarnn lor Saab 91 D OCh Fouga

o."oe

Ir~n

10,000 llyg t1m

leko-70 flyger.  Den )ull blev del
dags for premlarflygtu r fOr lonska
lIygvallnels 'lya skolllygpla n Leko 
70 ( _fpl-70) . Provchef ar II mavol 
mal 's Paavo Janhunen (samm e
kapten som prem larflog d en forsta
finskbyggda Draken och som nu
ar 10S-aklUell , se ovan) . 'Leko-70'
som byggs I Valmet Oy ' S fabrik I
Kuorevesl / Half, sl rax nordost om
T,lmmerfors. avses ersatta Saab
91 D Safi' 30 ex ar det onskade an 
tale t. men bestuI om ser'eleverans
kommer sannolik att senarelaggas
av forsvarsdep8rtementet. 'Leko
70 flar under 'I ednlng av Ing ElIas
J :Hvl n en va n t under u veck li ng i
over två år' Vindtunnelproven har
qJorts I HelSingfors Tekn iska Hög
s~olas vlndtunnellaboretonum . Ur
sprungligen medgavs 5.3 mill Mark I
utvecklo ngSkoStnader l och man rak 
nade med en ser'etotal ostnad på
15 mi l; MI men Inflallonen har skju
tit kos tnaderna hOIden orovackan
de 'L ko -70 . som har drag av såva l
8ulldog . Cherokee och Aob ln. har
klackts , konkurrens med bl a finSka
PIK t9 120 och svenska Saab-MFI
15 / 17 . Fpl , som ar 3-sltslgl och hell i
metall, har en 4-cyllndlg luftkyld Ly
comlng -boxmOlo r (AE IO -360-AIBS)
om 200 hk . som ger en maxfart av
240 km l l och en slog fa rt på 6 m / sek
Spannvidd 9.3 m . Langd 7,3 m,
Tomvik t _720 kg och maXVlkl 1200
kg

dessa med lem 2-motor.ga Nortn Ameri
ca RockweH S rllI(e Commander prop.

den De t fo rst a anlande mediO feor Priset
ar ca 3 fTldJ Madc:Jst
70 ·talet kommer
tö r 'I nska FV aH vara en åfllonde av In 

antAlet ftyghaverler per

MagI s ter m aste v d 70~lalelS slul åven
MIG-2 1F 13 I RlssalafKarelenS IlygtlOl1llJ)
Fi ns a Journalister fråga r ~ I g
~~n vi lanka oss 'VIGGEN?
•

ers allas

Finsk 105:a? - Finska FV vilntas
nasta år besluta om ersa1tn ,ng av
Sitt franSKa ,etskolflygplan Fouga
Mag ,ster (som Valmet Oy licens
byggt I drygt 70 ex). Flera fpl -typer
ar aktu Ila, bl a Hawk. Alphajet och
Saab 105, Som ~tt led I utvarderong
en besokte en grupp om tiO man
'rå n Suomen Ilmavolma t Sverige I
september . ledd av ov Leo Plippo
och med bl a provflygare Paavo
Janhu nen salI skap

RÄTTELSE
All någon outgrundlig anl@dni ng tv,ng _ FY
Nytt:s kär. ISlektet:. att ,artike ln om "Ö. terrl
kes lIygvape n" , nr 2/15 lid 20, lära lig att en
(1) bolerrlkiok Schllllng _ 2 kr 30 öre, BI a alla

f'

lI venSka skidturl s ter upp~ och nedl o r delta

lands helt ranla slI. ka alp'luttn lngar vet dock
baUte; En sehllllng c a 25 ör• .
- Entschuldlgung!, oagl d,. RedakIlon ,

!~ Stil. l-b rri~ r
R'\ \U•. I hm, b~ uaJIl.J rOt
Rmul ~,I q . Sk:'" npC'fC'U fr tn ft; . nri uttåt
1.,\u.. ,C' .~ 'h'l\1nci blc' kl.\) + 11\1 S ·U n mu',
Ut' , Apn., med tO JO mm kanon .... l SidnFindt.r.

R.A.F. skärs ner
På grund av Sto rb rl tan nlens eko no 
m iska svårigheter har dess regering
beslam t sig for vi ttgående bespa
ringar inom fö rsvarsbudgeten Des
sa tralfar sarskilt Royal Air Force
(RA F - del bntt iska flygvapnet).
vars personalstyrka inOm ~o år skall
m inskas med 18.000 ma n. Tolv
fl ygs tationer (flygförba nd och bas
organ) Skall faggas ner , d änbland
den från Slaget om Storbritan nien
t 940-4 t så beromda Blggln Hil l. Alla mlhtara eng agemang I bort re
ASien och mede lhavsområd et skall
u pp höra. NATO-t illhörigheten kvar 
står d ock Karnva pensty rka n förblir
on takl.

An talet av RA F:s transportplan
skall på två år halveras från 115 till
57 . De HaVIIland 'Comet' 4C Bristol
'Bn tanOla' och Hawker Siddeley
'Andover tas ur tlanst antalet 'VIS 
coun!' ID OCh 'Hercu les' minskar
fr~n 66 10 11 47 All utblld ntng av be
s~ttn ingar Ull fle r mo tOrIga plan har
Inst31lts Man van ta r alt ti llve rkn tng 
en av 'Jetstream ' som RA F anvan 
Oer för ut bild ning av besätt ningar

på tvåmOlorplan , skall slula De re 
dan levererad e ,JetSl ream-planen
vantas bh utbju dna 1111 försäilning .
Inom AAF s kustkommando skall
antalet flärrspanlngsplan Nimrod'
mmskas med en 'lardedel Leve 
rans tall ten av Panavia MACA (de t
nya t ysk- , taloensk- b fl t ils~a ,8ktpla
net) skal l ~~aras ned med en tredJe
de l. Det år dock på sikt menongen
a tt AAF Ska ll fa sina avsedda 385

pta n av den typen - Leveranserna
av 300 'Jaguar' och 175 'Haw~ ' be
rOr el av neds arnlllgen
Daremol tralfar nedskärningarna
Royal Navy.s flyg. Det 1000a hanga r
tartyge Invlnclble (lldlgar kallal
. th roughdeCI< crulser ) skall nu en
dast vara baSfartyg for nehkoptra r
typ Westl nd Sea King och Inte
med det planerade . ny" vert Ikal 
startande planet "Advanced Har 
ner" (För delta plan föreli'lg stort in
Iresse nte bara från USA ulan ock
så från Iran och Indien De två Slst
namnda VIlie dock endast kapa IY
pen. om Storb r'tanlllen gick In for
den Tillverkningen av Harrier-p lan
s,al l nu trOligen (" I läggas ner. ) Det
bior också nedskarnlng av antalet
lllltan,ta
heltkopt rar
Westland
Lynx·. framst darlor all regenngen
strukit elva nya agare och fregaller
I flottbyggnaOsplanen
•
\~h~

Tjänste
FÖRSVARSMAKTEN
Flygstaben
104 50 Stockholm 80

NYTT CIVILT SAAB-PROJEKT - MULAS

Saab-Sca nias flygdivision i Linköping
bedriver för närvarande förprojektstu
dier avseende ett lätt transportflyg
plan MULAS (=MuUi Utility Light Air
craft System). Studierna kombineras
med en relativt omlattande internatio
nell marknadsundersökning riktad I
lörsta hand mot länder med svAra
kommunikationsproblem.
Projektet
kommer bl a att diskuteras med lIyg
bolag i Syd,amerika, Afrika, Kanada,
Asien och Australien. NAgot beslut
om utveckling och tillverkning har
dock ännu inte IlIttats. - Detta med
delades initialt vid "Paris-salongen" i

lörsomras.
ProjektstudiernII koncentreras I n
på ett lyrmotorigt flygplan av enkel
och robuat konstruktion och med lAga
anskaffnings- och driftskostnader.
Genom alt istället för gasturbiner väl
ja moderna kolvmotorer om vardera
320 hk för framdrivningen, kan lIyg
planet ges mycket goda prestanda
även frAn lIyglält i högt belägna och
mycket varma omrAden.
Det preliminära projekt som I n stu
deras, kan transportera ca 2 ton frakt.
Flygplanets startvikt är ca 5,7 ton.
Lastrummet är utformat för skrym-

mande last med godslängder upp till
ca 7 m. Flygplanet är ocksA avsett för
passagerarbefordran och tar dA nor
malt 15 passagerare. Det beräknas
kunna operera med full last IrAn liven
högt belägna enkla lIygstrAk med en
dast 600-700 m längd. Maximala
marschfarten är beräknad till ca 325
km/tim.
De nu pAgående studierna berllk
nas vara avslutade omkring Arsskiftet.
Ett eventuellt beslut om utveckling
och om tillverkning liV provflygplan
kan komma tidigast under första hälf
ten av 1976.
•

