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FV-- FFU-- 1978
o

terigen står flygvapnet inför förändringar av sin fredsorganisation. 1976 års
riksdagsbeslut om indragning av F11 och F12 har inte hunnit genomföras
förrän nya utredningar står för dörren. Detta är en följd av den försvarspro
position som lades i våras och som i praktiken torde komma att innebära att ytter
ligare minst en (1) flygflottilj måste dras in.
Försvarets fredsorganisationsutredning (FFU) , som f n är sysselsatt med mot
svarande reduktioner för armE!n och marinen, kommer stundande höst att studera
flygvapnet. Avsikten är att lägga en proposition om möjligt till 1978 års vårriksdag,
varför FFU :s arbete bör vara slutfört kring nyåret 1978 eller snarast därefter.
Sedan tidigt i våras har ett förberedande arbete ägt rum i flygstaben för att ta
fram CFV:s militära argument. Därefter åligger det FFU att med största möjliga
hänsynstagande till dessa argument väga in bl a sociala och kommunpolitiska
synpunkter .

A

• • En ledande princip för chefen för flygvapnet är att säkerställa att flygvapnet
drabbas av minsta möjliga följder för sin krigsorganisation och dess effekt. I sin
ansats inför detta viktiga arbete undviker CFV att ifrågasätta flottiljer med tillgång
till berghangarer, vilka alltjämt anses utgöra ett gott skydd mot konventionell krig
föring .
I höst kommer ett antal flottiljer som kan komma att ligga i riskzonen att besö
kas av FFU.
Det är chefens för flygvapnet förhoppning att flygvapnets personal som hittills
skall visa förståelse för nödvändigheten av förestående fredsorganisatoriska för
ändringar mot bakgrund av det kärva ekonomiska läget . Strävan är att fortsätta
den inslagna linjen med god balans mellan personell och materiell kvalitet till för
mån för ett alltjämt effektivt flygvapen .
_
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1::f.. 1::f.. 1::f.. Syftet med denna artikel är att förmedla all
männa kunskaper om räddningssystemets funktion
och att få flygande personal att tänka sig in i och för
bereda sig för olika nödsituationer. 1::f.. 1::f.. U nder ett
svårt nödläge, som kanske förvärras mycket snabbt,
måste man alltid se till att ha handlingskapacitet och
tid kvar för att initiera utskjutning. Det är nödvändigt
att "inte sitta kvar för länge"! Man måste utföra ut
skjutningen inom "systemets prestandagränser". När
allt annat "går åt skogen" måste Du ge Dig själv och
Ditt räddningssystem en chans! Texten "Utskjutning
initierades utanför räddningssystemets prestanda
gräns" borde inte få förekomma i en haverikommis
sionsrapport. 1::f.. Eller hur?! Läs och begrunda!
Repeterai Gör det!
1::f.. 1::f.. 1::f..

i flygare tänker nog inte så
mycket på situationer när
man måste skjuta ut sig, Du
tror kanske att "det händer inte mig",
Förnuftet säger annars att Du långt
före flygning borde tänkt Dig in i olika
situationer, där en utskjutning kan bli
nödvändig. Informella diskussioner
är säkert också mycket nyttiga vid si
dan av ordinarie utbildning .
Följande resonemang är allmängil
tigt för flygplan med katapult- och ra
ketstolar och kan betraktas som ett

V

2

komplement till resp förarinstruktion.
Många läsare tycker sig kanske kän
na till vad som sägs. Men var det inte
också fa~let med den pilot som "satt
kvar för länge"? Var och en kan ha
nytta av att tänka efter NU! Före nästa
flygpass! Helst.

planets fartvektor) . Det bästa sättet
att bestämma en kastbana är emel
lertid praktiska prov. Sådana utförs
på uppdrag av FMV-F hos SAAB
SCANIA. Härvid filmas utskjutningen,
vilken oftast sker från baksits i ett för
ändamålet särskilt utrustat flygplan
32B "Lansen". Man använder då på
klädda provdockor med samma ut
rustning som en riktig flygförare.
Som Du .

Inverkan av tid. - Vid konstruktion
och utprovning av ett nytt räddnings
system eftersträvar man att få så
goda räddningsmöjligheter som möj
ligt inom hela flygplanets använd
ningsområde . Teknikerna måste då
ta hänsyn till en mängd faktorer, bl a
människans g-tolerans, luft~after,
särskilt vid utskjutning i höga farter ,
samt tid från utskjutning till bärande
fallskärm. Den sistnämnda är vikti
gast att beakta för piloten. Vi kan kal
la denna tidsrymd för "Erforderlig
tid". Föraren måste alltså påbörja
utskjutningen så tidigt att han ger
räddningssystemet erforderlig tid.
Tid från utskjutning till bärande fall
skärm varierar för olika räddnings

P . v med dockor.
- Kastbanan för en särskild stoltyp
kan beräknas (bl a ur kanon- och ra
ketimpuls, gejderlutning samt flyg

Tag&/äs!

•
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system och olika utskjutn ingshast ig
heter, mellan 3 och 7 sek .

..

', "

BANKNINGSVINKEL

I

nverkan av flyg
planets attityd. - Vid varje utskjut
ning som företas under bankn ing el
ler plane (och dykning) kommer fall
skärmen att öppnas på lägre höjd än
vid utskjutning i planf lykt rätt på ving 
arna . En ändring i flygpl anets bank
ning ändrar stolens fartvektor (i prin
cip en l fig 1). Ett exempe l på kastba
na vid utsk jutn ing i ryggläge vis as i
fig 2. Denna är hämtad ur spec iell
förarinstrukt ion (= SFI ) fp l 37 .
Viktigare än bankningsvinkeln är
oftast flyg planets fartvektor (=resul
tanten av flygplanets hastigheter i oli
ka riktn ingar) . I fig 3 visas schema
tiskt stolekipagets resulerande fart
vektor vid plane , planflykt och stig
ning . I fig 4 visas en medeltung flyg 
förares kastbanor vid utskjutning un
de r olika flyghastigheter , till det läge
där huvudskärmen är bärande . Ut
språnget förutsätts ske i planflykt rätt
på vingarna samt höjd under 3.000 m
(ur SFI AJ 37) . I fig 5 visas motsva
rande kastbanor vid 30 ° dyk- resp

"epeteraI

UPPRTRIKTAD
VEKTOR

"-' -====1.

RY GGFLYGNING
Fig 1:

Varje rOI/vinkel som avviker Irån 0° minskar den uppMriktade vektorn vi d uts kjutn ing.
JO° bankning minskar vek torn med ca 15 proc.
60° ban kning minskar vek torn med ca 50 proc.
90° inneblJr in gen uppå trikta d vektor.
Rygg llygning innebilr neda trikta d vekto r.

stigv inkel. I fig 6 vid lodrät dykning.
De här figurerna visar mycket tyd
ligt, att Du får en höj dförlust vid ut

skjutning redan vid ganska måttlig
planevinkel. Detta gäller principie llt
för både katapult- och raketstolar (fp l •
3

Fig 2
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Diagram över förarens kastbana vid utskjut~f~g
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32, 60, 35 och 37) och blir som synes
mera uttalat j u fortare Du flyger vid
tidpunkten för utskjutningen. Lägsta
höjd för utskjutning under okontrol le
rad dykning är i de flesta förarin
struktioner angiven till 1.500 m . Att
det finns goda skäl till detta inses lätt
av ovanstående resonemang .

höjd försöka uppnå en uppt'ltriktad
fartvektor vid utskjutningen. Detta är
viktigare än att eftersträva ökad ut
skjutningshöjd' - Men kom ihåg:
Härtill fordras viss överskottsfart' An
nars kan vikning inträffa .. . och då är
Du plötsligt i än prekärare situation .

stridsflyg plan har ett sådant utseen
de, att en dragkraftsförlust snabbt re
sulterar i kraftig fartminskning . En
upptagning för att minska sjunkhas
tigheten kan kanske inte göras pga
risken för stall och vikn ing . Beslut om
utskjutning måste då fattas mycket
snabbt! Om Du sitter kvar för länge
och " manipulerar med motorn" eller
" överväger utskjutning " , kan det bli
det sista Du gör ... !
Du bör dock alltid ha i minnet, att i
en nödsituation vid låg fart och låg

• • Vid
ett
motorstopp
under
landningsplane har Du kanske inte
möjlighet att "hissa och hoppa ". Mot
ståndskurvan hos våra moderna

I

nverkan av fart.
- Våra nödinstruktioner rekommen
derar i allmänhet utskjutning vid ca
400 km/h. Detta är för att luftkrafter

Fig 4A - (Denna kurva ges å sid 25 en mycket viktig komple ttering fl )
"':.
',',

:

"",

'~<:::3QO kml h

Höjd (m)

·.. .· f

100

500 km/h

55 Q

kniZ:h~.·
'.

1100 km/h

,~

. \

50

" .:.:..:'

. I '· .

-50
50

100

150

200

250

300

: :350

400

450

Diagram över förarens kast'b~'l1a vid utskjutning

4

längd (m)

Fig 3,

fig 5:
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300 km/h

na i det här fartområdet är gynnsam
ma för att åstadkomma separation
mellan flygförare och stol samt ut
veckla huvudfallskärmen. Vid högre
farter ökar risken för skador på fö
raren orsakade av höga luftkrafter.
Dessa skador kan uppkomma när ar
mar och ben "flöjlar" i fartvinden
samt då huvud med flyghjälm slår i
stolens arbetsupptagande nackstöd
omedelbart efter själva utskjutning
en. Över en viss fartgräns (som varie
rar för olika flygplantyper) kan dessu
tom stora aerodynamiska laster få
stolen och föraren att kollidera med
flygplanets fena.
Vid t ex ett motorstopp i hög fart
under ett attackanfall bör Du "hissa"
men dock inte hoppa så fort Du er
hållit en uppåtriktad fartvektor. Här
bör Du i stället vinna höjd och minska
farten före en ev utskjutning. Då vin
ner Du också tid för sekundära åtgär
der, t ex försök till återstart.

I

nverkan av höjd.
- Alla svenska räddningssystem är
helautomatiska. Från det att Du initie
rat utskjutning behöver Du inte vidta
ga någon åtgärd, förrän Du hänger i
Din fallskärm. Många av de deIsys
tem som ingår i denna automatiska
funktion är dubblerade. Men inte alla.
I några fall är det Du själv som utgör
"reservsystem" . Gör därför utskjut
ningen på en så betryggande hÖjd att
Du hinner ingripa om det skulle be
hövas! Vänta alltså inte i onödan tills
Du kommit ner till lägsta möjliga höjd
för utskjutning! Denna varierar från O
till 100 m för olika flygplantyper vid
utskjutning i planfJykt.
Lägsta rekommenderade höjd för
utskjutning är 400 m. Om en svår
nödsituation inträffar under, eller i

500 km/h

550 km/h
-

_.~

.. 1100 km/h

......
~,

Ca 500-700 m

-

tt.,..

"."'"

:~

6

....

..
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Flg:6: Kastbanom~.~.,principiella utseende vid utskjutÖing vid
.,;' lodrät dyknläg.

. ..

närheten av , denna höjd - och flyg
planet är manövrerbart - bör Du för
söka lägga flygplanet i stigning före
utskjutning. Detta förutsätter förstås,
att Du har överskottsfart när nödläget
inträffar. Amerikanare och engels
män säger: "Roll wings level - Zoom
and Boom" . Du får givetvis inte "vika
dig" i upptagningen, för då har Du
försatt Dig i ett ännu värre läge ... ef
tersom en vikning snabbt medför hög
sjunkhastighet. Studera förarinstruk
tionens värden för höjdvinst vid upp
tagning efter motorstopp på låg höjd!
Instruktionen för fpl 35 anger: "Tag
upp metllastfaktor 1,5-2,5 g till stig
vinkel 10-25°. De lägre värdena vid
de lägre farterna" .

Tillräcklig flyghöjd ansågs tidigare
ibland vara det enda villkoret för en
lyckad utskjutning . Detta resone
mang bygger givetvis på att ju lägre
höjden är, desto kortare tid har rädd
ningssystemet på sig för separation
mellan förare och stol samt utveck
ling av fallskärmskalotten. - Emeller
tid måste höjden kombineras med
aktuell flygfar!, banvinkel och bank
ning för att avgöra om utskjutning är
möjlig.

räddn ingssystemets
automatiska
funktion om något skulle klicka . Ef
tersträva en uppåtriktad fartvektor!
Och återigen : Repetera förarin
struktionen! Tänk Dig in i nödsituatio
ner före flygning . Diskutera med
kamrater och säkmatledare : De/ han
kan lämna - eller ta reda på - öns
kad information . Ty :

Du har ingen att fråga till råds
när det verkligen gäller . .. och
troligen inte heller särskilt lång
tid att tänka efter!
•
Fbing Bengt L andervik

SlUtligen. - Vid en
svår nödsituation: Fatta beslut om
utskjutning i god tid! Du har då goda
möjligheter att manuellt ingripa i

.. .. Per Pellebergs, chefsprovflygare vid
Saab-Scania i Linköping., har i ett av sina
flygprovprotokoll bl a redovisat sina upplevel
ser i samband med ett fallskärmsutsprång
från provflygplanet 37-71 'Viggen'. Mellan ra
derna anar man de normalt mänskliga reak
tioner som måste komma till uttryck även hos
en hårt drillad provflygare. Det nära nog obe
gränsade förtroende som flygföraren (tf) kän
ner för räddningssystemet noteras med till
fredsställelse, Här ett utdrag ur rapporten, som
citeras ur 'FMV-AktuelJt'.
.. .. }(..

.......
'.0
:,~;

En viktig komplettering till Fig 4A (sid 4) linner
Du p t; sid 25 (= Fig 48). Den bör alla lörare sär
skilt studera! Min sta variation i Din banvinkel pä
lti g h öjd kan betyda svaret pä Irägan: 'To be, or
not to b e?'

_.
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Exetnpel på utskjutning från Viggen
nder
en
rutinmässig
provflygning med prov
flygplanet 37-71 inträffa
de motorstörningar och drag
krafts bortfall på låg höjd. Då
motorstörningarna ej gick att
häva tvingades jag lämna flyg
planet med hjälp av raketsto 
Ien. Efter det att utsprång be
slutats lades fpl rätt på vingar
na och trimmades ut för att inte
slå ned på ett antal hus i flyg
riktningen . Härigenom fördröj
des uthoppet några sekunder
och kom att ske på en uppskat
tad höjd av 300 m med 15° an
fallsvinkel avläst. Sjunkhastig
heten uppfattades som hög .

U

Hela flygningen och även
utsprånget skedde med väl till
passade och hårt åtdragna
fastbindningsremmar , låst ax
elremsok och nedfällt hjälm
visir. Stolen var i normalt flyg lä
ge. Båda utskjutningshandta
gen fattades med lätthet och
drogs hårt bakåt-uppåt. Härvid
var ryggen pressad mot rygg

stödet,
huvudet
tillbakafört
(dock ej ända till nackstödet
om jag minns rätt) , fötterna på
pedalerna och ögonen kisande .
Utskjutningsförloppet gick oer
hört snabbt för att inte säga
explosionsartat.
• Att hänga i fallskärmsselen
k ändes närmast bekvämt, åt
min stone i jämförelse med öv
ningshängning i fast mo nterad
sele. Nedfärden , som upplev
des gå mycket fort, skedde
me d avdrift (markvidd 20
km / h) snett framåt vänster .
Rätt landningsställning kunde
snabbt och lätt intas men ff
hade inte tid att loss a på vare
sig syrgasmask eller nöd pa cke .
Det enda som oroade ff under
nedfärden var att ned slaget såg
ut att komma att ske på eller
mot någon av byggnaderna på
en bondgård. Hur landar man
snyggt på en ladugårdsvägg?
Ff kunde inte avgöra om det var
störst chans att landa framför
eller bakom ladan och uppgav

snabbt tanken på att styra fall
skärmen .
Nedslaget, som skedde på
en smal grusväg 5 m framför la
duväggen, blev mycket hårt.
Trots att ff ända in i det sista var
övertygad om att kunna göra
en elegant, successivt lastupp
tagande fallskärmsjägar-Iand
ning, blev det hela en regelrätt
stjärnsmäll där fötter, vänster
bröst och axel samt huvud er
höll en osedvanligt snabb och
hård kontakt med moder jord.
Båda hälarna och svanspartiet
smärtade avsevärt. Fallskär
men kollapsade omedelbart
och ingen draggning förekom.
Pyset av syrgasen blandade sig
med fågelkvittret och solen
sken .
• Förtroendet för räddnings
systemet diskuteras ofta föra
re emellan. Hur tror man sig
handla i vissa situationer, hur
länge sitter man kvar? Alla dis
kussioner till trots svaret får
man inte förrän man plötsligt

hamnar i en nödsituation, och
naturligtvis finns individuella
skillnader . I här relaterad situa
tion med 37-71 upplevde den
ne ff ett i det närmaste obe
gränsat förtroende för rädd
ningssystemets funktion och
prestanda och kunde under
motorstörningarna
fortsätta
flygnirigen i den fasta förviss
ningen om att räddningssyste 
met skulle "klara av det" i slut
änden, om så behövdes.
Den av samtliga ff kontir.uer
ligt bedrivna nödträningen är
ovärderlig i en sådan här situa
tion. Vissheten om att man
praktiskt övat alla åtgärder och
handgrepp i luften , på land och
i vatten, ger ff en stor del av det
självförtroende som är nödvän
digt. I detta speciella fall är det
min övertygelse att skadorna
vid nedslaget, trots flera ogynn
samma faktorer , blev minimala
tack vare en riktig landnings
stälIning , vilket var ett direkt re
sultat av sommarens nöd
träning .
•
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Av: BENGT O. ANDRAE, törsvarsspecialläkare

Flygning och medicin
... ... "Jag spelade fotboll i
gtu och har ftJ.tt lite ont i
knät efterM Men jag tror
att jag har ett par magne
cyl liggande hemma. Om
jag tar dom nu, stJ. kan jag
säkert flyga eftertJ.t. Och
magnecyJ är väl ingen
medicin. Det är ju tabletter
som man kan köpa re
ceptfritt ptJ. apoteket. Och
litet medicin mot morgon
hostan gör mig väl inte till
ntJ.n sämre människa för
...... ...
den delen."
ro mig eller inte, det här är
inte helt ovanliga tankegång
ar. Som Du säkert vet. finns
det vissa yrken - i synnerhet då bil
och flygförarens samt dykarens 
som kräver att dess utövare inte lider
av någon sjukdom eller påverkan.
som plötsligt kan försämra presta
tions- , omdömes- eller reaktionsför

T
8

mågan . Det är också känt, att sjukdo
mar och andra rubbningar i hälsotill
ståndet hos flygande och submarin
personal har varit bidragande orsak
till ett flertal haverier och tillbud.
Men också situationer med för
sämrad effektivitet (som inte medför
tillbud eller olycksfall eller haveri) be
ror i många fall på sjukdomstillstånd
eller dess behandling. Vanliga åkom
mor som förkylningar, halsont och
magbesvär ger ju ganska obetydliga
besvär under normala arbetsförhål
landen. Men för en flygare kan såda
na tillstånd (inkl den behövliga me
dicinska behandlingen) innebära sä
kerhetsrisker. Ju mer exakt och pre
cis en flygförares arbetsuppgift är ,
desto större är risken att en lätt
opasslighet medför en allvarlig funk
tionsnedsättning.
Som regel är det ju så, att man ger
flygförbud åt en person som står un
der behandling för en sjukdom. En
dast i vissa fall är en åkomma så lind
rig att den inte påverkar kapaciteten,
säkerheten eller funktionen hos fly
gande eller submarin personal.

Eftersom många
vanliga läkemedel har biverkningar
som inte är önskvärda i flygsamman
hang, måste inte bara läkaren utan
också flygföraren känna till hur läke
medel kan påverka flygförmågan.
Man måste också veta att människor
individuellt kan reagera mycket olika
på ett och samma läkemedel. Enligt
OSF får receptbelagda läkemedel
inte utan samråd med flygläkare an
vändas av flygande personal. Läka
ren är också skyldig att informera om
eventuella risker för flygsäkerheten
pga ordinerade medel.
Vissa grupper av läkemedel - så
som lugnande, smärtstillande och fe
bernedsättande medel, narkotika
och stimulerande medel , preparat
mot allergier - har ett direkt inflytan
de på flygförarförmågan. Det är upp
enbart att medel som har en lugnan
de effekt på det centrala nervsyste
met men som också medför dåsighet
gör en person direkt olämplig för all
form av flygtjänstgöring. Muskelav

slappande medel, som ibland ges
mot muskelsträckningar av typ
nackspärr och ryggskott, verkar på
det centrala nervsystemet och har
vanligen också en sådan lugnande
effekt - speciellt i kombination med
smärtstillande medel. Medel mot
överkänslighet och allergier, s k an
tihistaminer, medför också ofta då
sighet. Man försöker ibland motverka
detta genom att kombinera dessa
preparat med en tillsats av uppiggan
de koffein. Här kan man lägga märke
till att koffeinets sti mulerande effekt
ofta är kortvarigare än antihistami 
nets . Och i högre doser kan koffeinet
dessutom ge biverkningar i form av
oro. . och t o m rubbningar i sam
ordningen mellan nerver och musk
ler.

Smärtstillande me
del av morfintyp är naturligtvis ute
slutna som sjukdomsbehandlande
preparat för den som framför ett
flygplan. Inte bara pga den andnings
förlamande effekten utan också där
för att smärtor som kräver den här ty
pen av smärtstillande medel i sig
själv medför flygförbud. Också övriga
typer av smärtstillande medel har
verkan som kan påverka flygsäker
heten eller vederbörandes effektivi
tet. Man måste här hålla i minnet, att
t o m sådana preparat som salicylsy
rederivat (alltså vanliga magnecyl , al
byl och liknande) kan ge besvär från
mag-tarm-kanalen och t o m blöd
ningar. Och vid överdosering dess
utom ge upphov till yrsel, öronsus
ningar och hyperventilation. Du bör
också observera, att flera smärtstil
lande preparat innehåller små mäng
der 'barbiturater' med obetydlig rogi
vande inverkan i vanliga doser ...
men som kan ge betydligt kraftigare
dåsighet vid överdosering eller i sam
verkan med andra läkemedel. - Du
skall veta att 'barbiturater' är ett van
ligt sömnmedel.
Vissa urindrivande medel har fått
ökad betydelse även i flygmedicinska
sammanhang. Detta eftersom dessa
medel är effektiva i många fall av lätt
blodtrycksförhöjning, och att de
dessutom väsentligen är fria frän all
varligare biverkningar ur flygmedi
cinsk synpunkt. Sådana preparat kan
därför under medicinskt kontrollera
de betingelser ordineras till personer
med lätta blodtrycksförhöjningar.
SUlfapreparat, antibiotika och and
ra antibakteriella medel kan ha verk
ningar som utgör risker vid flygtjänst
eller submarin tjänstgöring. Som re
gel utgör dock den underliggande
sjukdomen i sig hinder att utöva så
dan tjänst. Många preparat har bi
verkningar i form av kraftiga diarreer.

Vid behandling med sulfa är allergis
ka biverkningar (med bl a hudföränd
ringar) relativt vanliga. Dock oftast
beskedliga . Penicillinerna uppvisar
en hög frekvens biverkningar av al
lergisk natur, varvid risk finns för
chock . Detta gäller särskilt vid injek
tionsbehandling . .. men även vid
tablettbehandling .

Under senare år har
ett annat problem ägnats mycket
stort intresse. Det är det s k i nterak
tionsproblemet. En kombination av
två eller flera läkemedel kan tillsam
mans ge en effekt som är större än
summan av läkemedlens effekter var
för sig. Det gäller i hög grad även
kombinationen av läkemedel och al
koholJ I vissa fall kan också två läke
medel inverka negativt på varandras
effekter. Vissa medel mot magkatarr
försämrar t ex upptagandet av samti
digt givna antibiotika.
Slutligen vill jag ta upp ett problem
vars utbredning inte i detalj är klar
lagd, men där man förmodligen kan
göra rätt stora insatser genom infor
mation till flygande personal. Det gäl
ler problemet med självmedicinering.
• • Man vet att intag av preparat
som inte är receptbelagda (såsom
värktabletter och febernedsättande
medel) kan medföra speciella pro
blem, t ex magbesvär. Men även
blödningar från mag-tarm-kanalen
vid användning av salicylsyrederivat,
som vid överdosering dessutom kan
ge yrsel, öronsusningar och hyper
ventilation.
Läkemedel avsedda för olika
åkommor kan ofta köpas utan recept
utomlands - till skillnad från här
hemma . Det finns då risk att Du kan
få den felaktiga uppfattningen, att
preparatet är ofarligt. Och detta trots
att det inneh~IIer medel som är
oläm pliga att nyttja vid flyg- eller
dyktjänst. - Av samma anledning
skall Du givetvis aldrig använda läke

medel som ordinerats till annan per
son (t ex hustrun), även om de gi vitis
för lindriga åkommor som luftvägsin
fektioner , magbesvär eller huvud
värk l
Vidare är det inte alltid säkert . att
alla läkare känner till de speCiella
krav man måste ställa på personal
som arbetar i extrema arbetsmiljöer
- såsom t ex flygning. Detta kan be
lysas av följande två exempel :

1)

2)

Hos en 47-är ig flygförare upp
täcktes vid den årliga läk arunder
sökningen ett blåslju d på hj ärtat.
Det fanns ingen tidigare an teck 
ning om något blåsljud , va rför fö
raren remitterades till hjärtspecia
liSt. EKG visade förändringar så
som vid hjärtmedicinering . Fö r st
då aVSlöjade för aren, att han st od
under be ha nd ling för öve rVik t och
hlä rtsjukdom ho s en cI vil r kare .
Och att han dagl ige n In tog sex oli
ka medikamenter, i k l hjärt m edi
cin, amfet a m in och sk öld kö rt le x
trakt. Förare n fick flygförbu d och
observerades noga medi c inskt i
en månad. Under de n ti de n no r
mal iserades ha ns EKG. Bläsl judet
bedömd es inte vara sjukligt och
flygf örbudet kunde hä vas
En 25-ång flygförare på tjän ste
resa fick plötsliga andnings svå rig
heter och Uppsökte aku tm o ttag 
ning en på närmas te lasaret t. Hans
besvär visade sig bero p å as t ma .
Efte r akut behandling blev föraren
snabbt besvärsfri . Läkaren gav
honom därefter recept på an tihis 
tamin-tabletter och han rek o m
menderades återgå i flyg tjanst.
Föraren protesterade dock mo t
att flyga medan han medi cine ra
de. Han bad att få vä nta med sin
flyg tjänstgöring till dess han kun
de besöka sin förbandsflygläkare .
Tack va re att föraren var påstridig
kunde detta ordnas och förare n få
fl yg förbud följt ave n ytte rligare
utredning av sin åkomma.

• • För att veta hur just Du re
agerar på antingen receptbelagda el
ler inte receptbelagda läkemedel, tag
alltid kontakt med Din flygläkare! I
•
alla lägen l
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S~m angav," av överste
Sta:ogenberg -:- ramprojekt
ledare för KOS-projekten 
i FLYGvapenN YTT nr 1/17
följer här en redogörelse för
prbjektet KÖS/E1 . FÖdat
överstelöjtnant
tare
är
ARNE JUFORS vid E1:s

st!.~ .

... if

Chefen fö r första flygeskadern (C E1) utövar i krig den
taktiska ledningen av underställda attackförband 
AJ 3 7 (A 32) och SK 60-dlvlsioner. Till sin hjä lp härvid
har C E1 attackeskaderstaben, attackchefern a och ett
antal aftackavde lningar. C E1 med dessa medhjälpa
re benämns attackeskaderledningen. Eskade r/ed
ningen har sedan många år til/baka följt en arbetsme
todik som fung erar bra. Justeringar och smärre änd
ringar för att förfina metodike n pågår kontinuerligt.
Eskader/edningens arbetsmetodik m m finns bes kri
ven i BES TA (Bestä mmelser för tjäns ten i attackes ka
der/edningen). Nycke /befattningshavarna övas i sina
krigsbefaftningar 2- 3 gånger per år.
if if ...

Ledning av flygstrid krafter i krig

"E

skaderledningen fungerar
bra" är ett genomgående
omdöme från över- och si
doordnade myndigheter.
samt
inte minst från underlydande för
band . - Varför skall man då införa
ett datorstätt informationssystem
KOS / E1 inom ett område och en
verksamhet som redan fungerar bra
med ett manuellt system?
Utöver den vedertagna uppfatt
ningen att inget är så bra att det inte
kan bli bättre , finns övertygelsen om
att KOS / E1 kommer att förbättra kva
liten på planläggningsarbetet genom
ett bättre beslutsunderlag och mins
ka tiden för planläggning och order
distribution
genom
automatiska
hjälpmedel. Det är viktigt att de få at
tackförband som ingår i krigsorgani
sationen sätts in i väl p lanlagda före
tag, där allt tillgängligt underlag vägts
in i besluten. Det är också viktigt att
tiden mellan attack företag kan ned
bringas när förhållandena så kräver.
- KOS/E1 bidrar till ett effektivt ut
nyttjande av attackeskaderns resur
ser.

V .d har hittills
hänt ino m KOS/E1? - Hösten 1971
genomförde C E1 på uppdrag av ÖB
en förstudie som bl a gav vid handen ,
att förbättring av "attackeskadersta
bens arbetsresultat sannolikt kan er10
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nås om tekniska hjälpmedel införes i
stabsarbetet" . Det skulle dock dröja
till 1974 innan det egentliga projekt
arbetet med KOS / E1 började CFV
hade dessförinnan beslutat att pro
Jekt KOS / E1 skulle påbörjas och an
visat medel för budgetåret 1974175.
Beslutet innebär att KOS/E1:s sy
stemutveckling skall ske i två utveck
lingssteg . Anledningen härtill är
främst att erfaren heterna, som i förs
ta hand användarna (attackeskader
stabens personal ) får i utvecklings
steg 1, direkt skall kunna påverka
den fortsatta utvecklingen av syste
met och tillgodogöras utvecklings
steg 2. Jag vill framhålla att utveck
lingssteg 2 sålunda avses bli en på
byggnad av utvecklingssteg 1, där de
eventuella ändringar (som framkom
mer genom använ darnas förslag) in
förs .
Det är viktigt att vi i denna typ av
informationssystem - KOS / E1 är det
första informationssystemet för tak
tisk ledning i Sverige - " skyndar
långsamt" . Genom en successiv ut
byggnad av systemet når vi den
bästa slutprodukten . Det säger sig då
självt att en mycket viktig egenskap
hos KOS / E1 är flexibilitet.
Utvecklingssteg 1 innebär i stora
drag följande:
•

KOS .tAr för Krig.O~gSystem. d .YJI infor
mation,system för' krlgsorganl. ationenl
'.
stabeil:och förband;;".

Internsystem för attackeskader
staben , där stabens nyckelbefatt
ningshavare via bildskärmstermi

Schematisk skiss över KOS/E1 utrustning
under utvecklingssteg 1
•

•
•

•

•

naler korresponderar med E1:s
dator (reelltidssystem) .
Reg ister och applikationsprogram
som medger bearbetning och pre
sentation av i systemet lagrad / in
rapporterad information avseende
resurser, underrättelser, väder
etc.
Beräkningsoch
optimerings
modeller i begränsad omfattning .
För användaren enkel åtkomst av
önskad information , dvs enstaka
eller ett fåtal knapptryckningar.
En enda dator - dator - förbin
delse , nämligen med RVädC Ost
(Myriad).
Anm.: Övriga system önskvärda
för koppling till KOS / E1 lig
ger senare i utvecklingen.
Oprumsfjårrskrift ,
direkttelefon
och förmedlade förbindelser med
baser,
attackavdelningar samt
över- och sidoordnade staber och
myndigheter.
Anm: Uppdatering av systemet
med information erhållen
över dessa förbindelser sker
i attackeskaderstaben .

l i d e r utvecklings
steg 1 avses prov av olika slag ge
nomföras bl a med on-line-förbindel
se mellan flygbaser och C E1 via
bildskärmsterminaler , storbildspre
sentation etc .
Utvecklingssteg 2 innebär i stora
drag följande:
• Ökad valmöjlighet vid presenta
tion främst betr frågor och stati
stik.
• Speciella
bevakningsfunktioner
för att underlätta uppföljning av
verksamheten, t ex väderuppfölj
ning , företagsuppföljning etc.
• Ökat utnyttjande av modeller för
optimeringar och beräkningar.
• Planläggningsbord med dator
stöd.
• Dataförbindelser med baser och
attackavdeini nga r.
Anm: Medger bl a direkt uppda
teri ng och åtko mst av syste
met.
• Dator - dator - förbindelser med
över- och sidoordnade staber där
behov föreligger och efterhand
som utbyggnaden av dessa sy
stem sker (sektorer , högkvarter ,
milostaber).
• Reservsystem samt goda åter
startrutiner vid driftstopp.

P.iektarbete.
Under hösten 1974 och större delen
av 1975 arbetade KOS/E1:s pro
jektgrupp (bestående av underteck
nad samt tre systemerare, varav en

SO ba.u d 'iö,,"kriU.förbindolse till
8!'{1;an
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ur FV) fram ett prel i minärt systemför
slag. Genom intervjuer och diskus
sioner med attackeskaderstabens
nyckel befattningshavare
fångade
projektgruppen in ideer och önske
mål om innehåll i sammanställningar
och formulär som skall presenteras
på bildskärm , vilken grad av detaljin
formation som är önskvärd , hur upp
följning kan underlättas osv.
Det preliminära systemförslaget ,
som C E1 insände till CFV i november
1975, innehöll även en kravspecifika
tion för den materiel - dator med
kringutrustning - som KOS / E1 er
fordrar.
Anskaffning av KOS / E1:s datorut
rustning har dragit långt ut på tiden
av skäl som varken C E1 eller pro
jektgruppen kan påverka . För nårva
rande pågår utvårdering av anbud
so m i ngivits från ett stort antal dator
leverantörer. Beslut i datorfrågan fat
tades medio maj i år.

l i d e r tiden som
frågan om anskaffning handlagts har
systemutvecklingsarbetet
pågått
med små personalinsatser med in
riktning att ta fram ett slutligt system
förslag för KOS / E1 :s utvecklings
steg 1. Detta arbete kan slutföras tidi
gast två månader efter beslut i dator
frågan . Detta p g a att vissa delar av
arbetet är avhångigt av vilken dator
utrustning som väljs.
När slutligt systemförslag år klart
är också programspecifikationerna

klara så långt att programmeringen
kan påbörjas. Detta är en lång och
personalkrävande period i systemut
vecklingsarbetet. Systemerare och
programmerare skall nu på något av
sina speciella språk instruera datorn ,
så att den kan lagra och bearbeta
data samt presentera resultatet i så
dan form och i det ögonblick som an
vändarna begär. Programmering av
KOS/E1:s utvecklingssteg 1 pågår
under 12 månader (dvs till sommaren
1978) och sysselsätter som mest 5
systemerare och 12 prog ra mmerare
samtidigt .
Under programmeringen sker tes
ter av olika slag . Till att börja med
deltester som så småningom övergår
i systemtester, där användarna till
viss del kommer att deltaga .

P .gra mmer i ngen
kommer till övervägande del att äga
rum i stockholmsområdet . Och då i
lokaler som ställs i ordning för detta
ändamål och där anskaffad dator
med kringutrustning uppställs. An
ledningen hårtiII är att arbetskraften
- systemerare och programmera
re ... och sannolikt också leverantö
ren - har hemort iStockhol m . Under
programmeringens senare del flyttas
datorutrustningen till C E1 upl, där
slutliga systemtester sker med delta 
gande av användarna.
Utbildning av anvåndarna och
provdrift kan så starta . Viss utbild
ning av teknisk personal har vid den11

~

Schematisk skiss av KOS/E1 under utvecklingssteg 2
l::f l::f l::f

Till min artikel om da
torstöd i krigsstabstjänsten i
FLYGvapenNYTT nr 1/77 finns
bilder av dataskärmar. Sådana
kommer att införas mer och
mer, inte bara i krigsstaberna
genom KOS-systemen utan
även i allt arbete i fredstjäns
ten vid förbanden. Man har re
dan börjat med DIDAS på flot
tiljernas tekniska enhet, TOR
(f d System/K) följer och se
dan kommer successivt andra,
t ex
personaladministrativa
systemet P A F m fl. l::f l::f l::f

E l deto' med k,ingut,uI"ning enligt ut·
. veckllngsateg l .
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na tidpunkt redan genomförts. - Ut
bildningen av användarna genomförs
under ett par dagar. Utrustningen är
användarvänlig och lätt att lära sig att
handha på ett riktigt sätt . Detta har
varit en starkt uttalad målsättning un 
der utvecklingsar betet.

UveCklingS8teg
1 av KOS/E1 i drift. - Under förut
sättning att budgeterade medel ställs
till förfogande är utvecklingssteg 1 av
KOS / E1 färdigt att tas i bruk hösten
1978.
Rapportering från bas till C E1 föl
jer nuvarande rutiner. Uppdatering
av systemet sker av attackeskader
stabens personal med hjälp av syste
mets terminaler. Reservsystem är nu
varande manuella system.
Systemet kommer att användas
vid stabsövningar 2-3 gånger per år ,
vid krigsövningar (med flygförband)
1-2 gånger per år, samt vid mo
mentövningar och för speciella prov
och försök erforderligt antal gånger .
Denna användning pågår delvis sam
tidigt
som
systemutveckling
av
KOS / El :s utvecklingssteg 2 pågår .

UveCklingSsteg
2 av KOS/E1. - Projektarbetet med
utveck li ngssteg 2 börjar när utveck
lingssteg 1 tas i bruk, dvs hösten
1978 med ovan angiven tidsplan. I
konsekvens härmed bör ett prelimi
närt systemförslag med utrustnings
specifikation vara klart hösten 1979
och slutligt system förslag med pro
12

=.

gramspecifikationer våren 1980. Ett
drygt års programmering och test
samt 4-5 månaders provd rift och ut
bildning medför driftsättning av ut
vecklingssteg 2 i början av hösten
1981 .
I systemutvecklingsarbetet under
båda utvecklingsstegen sker ett nära
samarbete mellan
KOS / E1
och
KOS / Sektor. Detta samarbete är
mest uttalat under utvecklingssteg 2 .
Anledningen härtill är bl a att delar av
systemen är gemensamma eller
identiskt lika . Jag vill exemplifiera
detta genom basernas rapportering.
Basrapporteri ngen sker till en plats 
sektorchefen - med hjälp av on-line
förb indelse mellan basernas termi
naler och sektorchefens dator. I den
na dator kanaliseras de delar som rör
KOS / E1 till KOS / E1:s dator. Det är
helt naturligt att rapporteringsrutiner
inom och från basen måste vara lika
för KOS / E1 och KOS / Sektor. Det är
lika naturligt att de program i resp
system som tar hand om rapporterna
måste utformas i nära samarbete
projekten emellan ,

• • När utvecklingssteg 2 driftsätts
är sannolikt endast enstaka andra
system i drift. Kopplingar till dessa
system förberedS under systemut
vecklingsarbetet. I avvaktan på att
kringliggande system byggs ut för
fa rs som i utvecklingssteg 1, dvs in
formation saml as in till C E1 med be
fintliga förbindelsemedel , varefter
uppdatering av KOS / El sker av at
tackeskaderstabens personal.
•
Arne JuJors

stabsarbete
ag berör här några av de fråge
ställningar som blir aktuella när
detta nya hjälpmedel skall ta s i
bruk i stabstjänsten. - Vi har, sedan 'Stri l
60 ' infördes för ca 15 år sedan, arbetat
med sådan typ av utrustning och har lyck 
ligtvis därför rika erfarenheter att bygga
på från stril- och väders ystemen. Men för
hållandena är i alla fall inte helt jämförba
ra.
" Att instal lera ett datasystem kan ofta
vara känsligt. Man river upp gamla invan
da rutiner och organisationsmönster . Man
ställer nya krav på personal och effektivi
tet. Kortl ådor, kartotek och kataloger er
sätts med en dataskärm. Hela organisa
tionen kan komma i oordning. Samtidigt
ställer man ofta krav på snabba rationali
seringsvinster och ekonom isk täckning
för en stor investering".
Det citerade är ett klipp ur en annons
från Stansaab för företagets välkända da
task ärm Alfa skop: "Den yttersta enheten i
ett flexibelt dataterminalsystem". - - Jag
skall dock inte gå in på den stora och all
männa frågan om att införa datorsystem
och hur människans organisatoriska ar
betssituation ,
anställningsförhållanden
och integritet påverkas') , utan begränsar
mig till frågor som har att göra med an
vändning av dataskärmar') och det direk
ta samarbetet mellan människan och ma
skinen .

J

') Den långdragna stre;ken vid Berlingske
Tidene gäller flera av dessa frågor.
') I artikeln används dataskärm som en
gemensam beteckning för skärm och
tangentbord, oberoende av presenta
tionstekniken och oberoende av om
tecken el/er grafiska s ymboler presen
tera s.

'.'
.
Av "
,·över.te Gerdt Stangenberg~'
på en mer detaljerad nivå . Människan är
också mer flexibel än ett datorprogram
och kan lättare anpassa sig till nya ovänta
de situationer . Ett program kan inte utföra
andra uppgifter än de som förutsetts av
programmeraren . En dator å andra sidan,
är mera uthållig, blir aldrig trött eller kän
ner sig uttråkad aven uppgift. Den är
dessutom ytterst noggrann och tar alla al
ternativ i beaktande; inget lämnas åt
slumpen eller förbises. Datorn är således
överlägsen människan när det gäller ru
tinuppgifter som på ett eller annat sätt kan
kvantifieras, medan människan är bättre
skickad att utföra oförutsedda uppgifter
och för problem av mer kvalitativ natur.

Arbetsplatsens utformning. - Det första
man tänker på är väl själva arbetsplat
sens utformning, en viktig del av sy
steminförandet och måste bevakas inte
minst av användarna själva. Det är fråga
om ljus och färger, möbler, övrig teknisk
utrustning, t ex telefonens placering, ljud
nivå , ventilation osv, Till hjälp för detta har
Statskontoret utarbetat en bra handled
ning. Forskning pågår också vid universi
tet och fristående företag, t ex ergonomi
laboratoriet.
Jag utgår från att frågan om arbetsplat
sens utformning är tillfredsställande löst.
Framför Dig på bordet står dataskärmen .
Du är utbildad och skall sätta igång jobbet
med skärmen som hjälpmedel för hand
läggning och beslutsfattning.
Vilka andra frågor kan nu ha varit in
tressanta i systemutvecklingen fram till
den stora dagen? Vi kan nu också ute
sluta frågan huruvida Du personligen skall
sköta skärmen . Men annars är detta i sig
en intressant fråga : skall chefen, avdel
ningschefen
(och
särskilt
i krigs
stabstjänsten), taktikiedaren, vakthavan
de befäl m fl kanske ha en assistent som
sköter utrustningen?
Utbildning. - I träningsfasen skall den bli
vande användaren lära sig de manuella
handgreppen och dessutom vänja sig vid
att den information som söks presenteras
betydligt snabbare än han är van vid. La
borator Jacob Palme vid FOA, en av våra
främsta specialister i datorkommunika
tion, anser att man bör kunna hantera en
skrivmaskin någorlunda hjälpligt. Vi har i
KOS-systemen valt det konventionella
skrivmaskinstangentbordet,
eftersom
kommunikationen med datorn kommer
att innehålla mycken text. Men dessutom
ett stort antal funktionstangenter för di
rektinslag.
Den ökade hastigheten i informations
förmedling medför att ovana användare
ofta känner sig stressade, då de inte själ
va har möjlighet att prestera samma has
tighet. Tidsperspektivet blir annorlunda .
Kontrasten mellan den snabba återgiv
ningen och väntetiderna däremellan blir
också påtaglig. Den ovane användaren
kan uppleva väntetid som stressande.
Förutom de manuella färdigheterna och
nya tidsperspektiv får den ovane använ
daren informationen presenterad på ett
annorlunda sätt. I stället för tablåer och ta

bellsammanställningar i pärmar, presen
teras informationen på skärmen. Symbo
ler och annat avviker från det man rutin
mässigt vant sig vid.
Sammantagna kan dessa moment
medföra att en redan tidigare skeptisk syn
på datorisering övergår till en rent negat iv
attityd. Och införandet av ett datoriserat
system misslyckas.

Beslutsunderlag. - Beslutsfattare som
handhar frågor med hög komplexitetsnivå
behöver ofta en stor mängd information
som underlag i arbetet. Taktikiedaren i
sektorledningen t ex kan i viss beslutssi
tuation behöva tillgång till inte blott läget
vid jaktdivisionerna. Han behöver också
samtidigt i de allra flesta fall läget vid stril
och basförbanden samt sambandsläget
med detaljer från varje läge. - Människan
har emellertid begränsad , samtidig bear
betningskapacitet. Forskare har kommit
fram till att gränsen går vid ± 7 "informa
tionsenheter" , Om den presenterade in
formationen överstiger detta tal använder
människan vissa förenklingsrutiner, som
visserligen kan lyckas ibland men också i
andra fall leda käpprakt åt helsike.
Vad jag hittills berört gäller främst hur
människan uppfattar den presenterade
bilden. Det är datorn som åstadkommer
bilden, men det är systemkonstruktören
och användaren gemensamt som skall
bestämma hur den skall se ut.
Vem är bäst: människan eller datorn? 
Nästa intressanta fråga är: vad gör männi
skan bäst visavi datorn? Vid en jämförelse
kan man bl a konstatera , att människans
förmåga att uppfatta helheten i ett pro
blem är överlägsen datorns, som arbetar

Litteratur:
'Att utforma terminalarbetsplatser' . Statskonto
ret 1976.
Jacob Palme. 'Datorkommunikation lör männi
skor'. FOA rapport C 10042-M 3 (E 51 nov 1975.
Bo Hedberg. 'On Man - Computer interaction in
organizational decision - making'. BAS Göte
borg 1970.6.

Noggrann analys nödvändig. - Om dato
risering av informationssystem skall med
föra någon förbättring för beslutsfattaren,
bör avvägningen mellan datorns och
människans insatser göras omsorgsfullt.
Det är av vikt att en noggrann analys görs
av vilken typ av beslut som en individ skall
fatta. Och att man försöker ta reda på vil
ka delar i denna process som är tidsödan
de och av rutinkaraktär , samt vilka delar
som kräver en mänsklig kvalitativ bedöm
ning.
Vid första anblicken kan det se ut som
om detta inte skulle vara något problem.
Men i praktiken har det visat sig ytterst
svårt. Det beror på att människan bearbe
tar information på så olika sätt. Dels i olika
beslutssituationer , dels olika från individ
till individ. Man gör det på ett sätt i en
stressad situation och på ett helt annat i
en lugnare. Den ena människan handskas
helst med verbal information , den andra
helst med kurvor eller stapeldiagram osv.
Du skall ha makt över datorn. - Det blir i
många fall också fråga om dialog mellan
användaren och datorn - en följd sålunda
av den i systemet beslutade arbetsfördel
ningen mellan människan och datorn. Enl
Jacob Palme skall dialogen utformas så
"att människan känner sig ha makt över
datorn". Jag tror detta är väsentligt. Men
hur det kan gå till är nog värt sitt särskilda
kapitel.
Jag har med detta velat belysa några
intressanta frågor i samband med utveck
ling av datorstödda besluts- och informa
tionssystem. Vi samarbetar i KOS-projek
ten bl a med FOA:s bioteknologiska insti
tution (FOA 56), som driver ett särskilt
projekt " Människa - datorinteraktion".
Det ideala är naturligtvis att i de här av
seendena kunna utforma dialog och
skärm-layouter individuellt så att de pas
sar varje enskild människa. Det säger sig
självt, ait detta inte går. Man får försöka
skapa något som så långt möjligt ansluter
till genomsnittsmänniskans normala be
teende och önskemål. Viktigt är också att
man vid systemutformningen skapar en
möjlighet till framtida flexibilitet. Den flexi
biliteten behövs inte blott för att möjliggö
ra en individuell anpassning. Den behövs
också för anpassning , om ledningsfor
merna behöver ändras. (Denna flexibilitet
är nu möjlig genom s k databasteknik,
som vi går in för i KOS-systemen.)
Här står alltså Din dataskärm. Var så
god och sätt igång. Lycka till!
•
Gerd! S!angenberg
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(Som tidigare redovisats av FL YGva
et första man därvid måste
konstatera är att något ful/
penNYTT , gick brittiska 'Hawk' seg
värdigt alternativ till B3LA
rande ur den striden .)
egentligen inte finns' Med "fullvär
Saab 105-80 innebär flera vida
digt" menas då utifrån taktiska syn
reutvecklade varianter av 'gamla'
punkter. Dvs, det finns inget lätt at
SK 60. Vidareutvecklingen består
tackflygplan där man låtit de taktiska
främst av motorbyte (två väsentligt
synpunkterna leda utvecklingen av
starkare motorer) , förbättrade va
flygplanet på samma sätt som man
penhängningsmöjligheter, samt vissa
avser göra med B3LA De lätta flyg
förbättringar när det gäller elektro
niksystemet. På motorsidan har man
plan i denna klass som nu finns eller
håller på att utvecklas är i första hand
främst studerat alternativ med Gene
framtagna gentemot de krav som
ral Electric J 85-motorer samt alter
härrör från flygplanets användning
nativ med SN ECMA / Turbomeca Lar
som skolflygplan. Attackutnyttjandet
zac-motorer. J 85-motorn är den som
är i regel något som klistra(t)s på
sitter i de österrikiska Saab 105 samt
flygplanen i efterhand eller något
även i Northrop F-5 och Larzac
som erhålls som en biprodukt.
motorn sitter i det fransk-tyska
Detta innebär att om flygvapnet
skol/attackplanet 'Alpha-Jet'
inte får anskaffa B3LA, kommer FV
När det gäller beväpning innebär
sannolikt inte att anskaffa något av
utvecklingen att man erhåller möjlig
de alternativa flygplanen i samma an
het att hänga på moderna vapen, Yt
tal som B3LA . Härvid kommer sanno
täckande vapen och robotar. Sex be
likt fredsutbildnings- och eventuellt
väpningsbalkar erhålls , där fyra di
även målflygbehovet att styra antalet
mensioneras för attackvapen och två
nyanskaffade flygplan.
för jaktrobotar. Elektroniksystemet
Vilka flygplan kan man då even
moderniseras och förses med ett na
tuellt tänka sig som aktuella alternativ
vigeringssystem samt avståndsmät
till B3LA?
ningsmöjligheter . Längre gående vi
dareutvecklingar innebärande större
ingrepp i konfigurationen (främst
vingarna) samt installation av FLlR
är det vi
(framåtseende
infraljusutrustning)
dareutvecklade varianter av S K 60
har också studerats. Men alla dessa
(eller Saab 105-80, som de benämns
prestandaförbättringar har befunnits
med ett samlingsnamn), dels ut
bli både kostsamma och problema
ländska alternativ. När det gäller ut
tiska
.
ländska alternativ kan det brittiska

D

Dels

skol/attackplanet Hawker Siddeley
'Hawk' betraktas som ett representa
tivt alternativ. Det var f ö dessa två
flygplan (Saab 105G och 'Hawk') som
var med och konkurrerade i finalen
vid det finska flygvapnets 'köpe-fight '
om nytt skolflygplan ifjolhöstas.
14

Hawker Sid
deley 'Hawk ', som är ett relativt nyli
gen utvecklat skol/attackflygplan,
kommer att anskaffas av åtmi nstone
brittiska RAF och finska flygvapnet.

•

Ha wker Siddeley "Hawk" har 'b ara' I motor:
Rolls Royce Turbomeca Adour Mk.151 .
Las tkapaciteten är 2,27 ton . Olastad och pä
hög höjd har 'Hawk' uppnå! Mach l. I. Tan
dem-placeringen lörordas vid allaekupp
drag. 'Hawk ' ar modernare än I05G men lik
va l ga nska lik värdig. Upp till B3LA :s suvera
na prestandaegenskaper när dock ingen
idag kand Ipl-skapelse i denna lä tta klass.

•

Saab-Scanias läl/a al/ack- o skolllygplan
B3LA blir enmotorigt. Som ev kral/källa kan
man tänka sig TurbO-Union RB 199 (den
motor som sIl/er i MRCA 'Tornado ') eller
General Ele ctric F-404 (som ä ven valts lör
F-18 US Navy,) vilken då sannoliktlicenstill
verkas hos Volvo-Flygmotor. B3L A har liten
siluett ( _lilen radarmalyta), modernaste ka
mouflage sa mt verksamm a molmedel, vil
kel minimerar möjligheterna lör upptäCkt av
såväl radar som IR och mänSkligt öga. B3LA

.,
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Finns det alternativ
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NEJ:'~ inget fullVärdigt ,:~
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Det är ett lågvingat flygplan i samma
storl eksklass som Saab 105, där be
sättn ingen sitter i tandem. Motorn är
en Rolls Royce Adour utan ebk, dvs
den grund motor som sitter i fransk
brittiska Sepecat 'Jagu ar'. RAF avser
använda 'Hawk ' del s i grundlaggande
fl ygutbildning , del s i " Weapoll trai
ning " före och parallellt med infl yg
ning på krigsfl yg plan . För vapenupp
hängning har fl yg planet fem upp
hängningspunkter dimensionerade
för en last av 450 kg va rdera .
•

•

Saab 705 G, som flog ffg - 67, har 2 G E.
J85-778-motorer, vitket gör G- versionen
betydligt starkare an dagens FV-SK 60
(men når ej over Mach 7). Den yttre tastka·
paciteten är 2,3 ton. De två motorerna ger
större flygsäkerhet i fred och bättre stryk tå·
lig lle l i kng. Side-by-side '-placeringen är
dock mindre lamplig vid a ttackuPPdrag i
krig. - Österrike har köpt Ö-versionen.

• • En all man jamförelse mellan
dessa båda flygplan ger vid handen,
att en vidareutvecklad Saab 105 ar i
stort likvardig med 'Hawk' sådan den
ser ut i dag - på vissa punkter ar
105-an battre, på andra punkter ar
'Hawk' battre, Det förefaller emeller
tid som om 'Hawk' skulle kunna ut
'ar sig Iram lika sakert om dagen som om
nallen tack vare sin FL/R -utrustning. Den
vecklas till ett battre attackflygplan än
yttre lastlörmågan är stor i liera mark- o luft 
vad som ar möjligt med Saab 105,
rb ar standard 83LA :s vi kt redu ceras ge 
såva
l vad gäller bevapningsmöjlighe
nom att tifl stor procent byggas i sam m an
satta tiberm trt. Huvudvingarna tär 'supercri
ter som fly g prestanda och övriga sy
tical-prolite '. 83LA tår dubbla däck på alla
stemprestanda. Detta ar i och för sig
landningsstall med lä gt hjut- o dack tryc k.
int e sarskilt anmarkningsvärt. 'Hawk '
vilket medger k örning på gräs - O grusbanor.
83LA är två flygplan i el/, vilket betyder en
är ca 10 år yngre som grundkonst
avsevard besparing.
ruktion . Dessutom har hansyn tagits
till "weapo n training "- uppgiften re
dan frå n början , vilket överhuvudta
get inte va rit fallet vid konstruktionen
av Saab 105.
Vad är det då fl ygva pnet får avstå
från , om man tvingas välja något av
dessa två alternativ?

det första
tvingas man avstå både vapenlastka
pacitet och vapenflexibilitet. Man
måste också avstå från m öj ligheterna

att samtidigt bära både självförsvars
vapen, motmedel och attackvapen,
vilket från överlevnadssynpunkt är yt 
terst allvarligt. Flygrackvidd är oc ks å
något man måste ge avkall på, liksom
fartprestanda med vapenlast. I och
med att något målinmätningssystem
(FLlR) inte finns, kan man inte heller
förvänta sig någon namnvärd förmå
ga att bekampa m ål i mörker . På
egensk yddss idan är det förenat med
stora svårigheter att på befintliga
konfigurati o ner få ner radarmålyta
och IR-signaturer til l verksamt låga
nivåer - planet blir då m yck et sårba
rare än B3 LA , so m ju redan har des
sa avgö rande överlevnadsmöjlighe
ter inbygg d a. Det är också svårt för
att inte säga omöjligt , att i efterhand
bygga in tålighet gentemot strids
deisträff ar oc h skapa mö jligheter till
enkla rep arationer av krigsskador.
Dessa viktiga överlevnadsmöJligheter
erhålls om man tar hansyn härtill re
dan vid konstruktionen. Slutligen
måste man oc kså avstå från den sär
präglade basfältmassigheten som
finns inbyggd i B3LA-systemet 
med dess möjligheter till förflyttning
över osopat underlag och över lågba
rigt underlag samt genom dess mini
merade beroende av yttre utrustning
för klargöring, beredskap, test mm.
In summa: Vid jämförelse med ak
tuella alternativ till svenska B3LA , går
B3LA öve rl ägset segrande ur striden.
B3LA inte bara äger alternativflygpla
nens all goda egenskaper, B3LA äger
betydligt fler avgörande fördelar ,
B3LA är ett fl yg plan anpassat för
Sveriges specifika behov - ett fl yg 
pl a n i tid en, Bygg t för framtiden! , , .
Och kanske också en exportprodukt
av klass.
Mj i ngemar Hansson •
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örsvarsutredningen gav i sitt
betänkande en beskrivning
av de internationella utveck
lingstendenserna
Beskrivningen
överensstämmer i stora drag med
ÖB :s bedömningar . Slutsatserna av
dessa bedömningar skiljer sig dock .
ÖB konstaterade mot bakgrund av
de internationella utvecklingstenden
serna, att försvarsmakten bör inriktas
mot handlingsväg 1 i 'ÖB 75 ' (= nivå
A i 'ÖB 77-82 '). Denna nivå skapar
förutsättningar för att den pågående
reduceringen av försvarsmakten kan
hejdas 1982. Den av försvarsutred
ningen föreslagna inriktningen in
nebär däremot att reduceringar av
försvarsmakten blir nödvändiga även
efter 1982 .
Överbefälhavaren har i både 'ÖB
75' och 'ÖB 77 -82' föreslagit ett för
bättrat prisregleringssystem, efter
som nu gällande system ger otillräck
lig kompensation för prisstegringar
na. Försvarsutred ni ngen föreslog
dock att prisregleringen även fort
sättningsvis skall baseras på netto-

F

Våra framtida
flvgplan
och
roboHrågor
avgörs
i höst
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Försvarsutredningen föreslog i sitt slutbetän
kande att försvarsmakten i huvudsak skall inriktas
mot handlingsväg 3 enligt 'ÖB 75 ' (= nivå B i 'ÖB
77-82'). Denna nivå innebär innehållsmässigt när
mast en fortsättning av nuvarande planeringsinrikt
ning - dvs en förlängning av 1972 års försvarsbeslut.
Nedan publicerar 'FL YGvapenNYTT' ÖB :s sjätte
avsnitt i serien om vårt militära försvars framtida in

*

riktning.

prisindex. De nackdelar som tillhör
detta system och som ÖB påtalat
kvarstår alltså.
• • Lönerna för försvarsmaktens
anställda har ökat betydligt snabbare
än den priskompensation enl igt net
toprisindex som försvarsmakten er
hållit. Försvarsutredningen har räk
nat med att detta kommer att fortsät
ta och har därför tillfört den militära
ramen medel för att till del täcka bris
tande kompensation vid lönesteg
ringar. Detta innebär att en bättre
överensstämmelse mellan uppgifter
och resurser skapas än i försvars
beslutet 1972 . Förutsättningar finns
därmed för en stabilare planering än
vad som kunn at uppnås under den
gångna femårsperioden .
Försvarsutredningens förslag in
nebär dock att det även framgent
kommer att ställa hårda krav på be
gränsningar av försvarets lönekost
nader . Omfattande personalminsk
ningar och ytterligare förbandsi n
drag ningar bl i r därför ofrånko mliga .

UredningenS
majoritet tog inte slutlig ställning till
frågan om svensk flygindustris fram
tid .
Den svenska försvarsmaterielin
d ustri n - med dess jämförelsevis
höga tekniska standard och rat ionel
la organisation - har hittills möjlig
gjort att huvuddelen av krigsmaterie
len har kunnat anskaffas inom landet
till konkurrenskraftiga priser. Mate
rielen har därvid kunnat anp assas till
de speciella militärgeografiska och
andra förutsättningar som råder i vårt
land.
Vår inhemska produktion av även

***

avancerad materiel har givit stark till
tro i omvärlden till vår vilja och för
måga att vara alliansfria. Såväl den
yttre som den inre tilltron till att vår
försvarsmakt har varit utformad för
försvar av vårt lan d har också stärkts.
• ÖB anser fortfarande att för
svarsmakten i rådande säkerhets
politiska läge bör inriktas mot det in
nehåll som föreslagits i nivå A i 'ÖB
77-82' (handlingsväg 1 i 'ÖB 75'),
samt att prisregleringssyste met bör
utformas så att full överensstämmel
se skapas mellan mål och resurser .

Regeringens
proposition. - Regeringen lägger
försvarsutredningens förslag som
grund för proposition till riksdagen
om försvarsmaktens framtida ut
formning. Flygplanfrågan är dock
fortfarande ett område som stats
makterna vill ha ytterligare belyst in
nan ställning tas .
Propositionen framför som önsk
värt att en svensk j aktrobot anskaf
fas. ÖB anser också att detta är önsk
värt. Men inom den givna ekonomis
ka ramen är det nödvändigt att ytter 
ligare granska den framtida utveck
lingen och anskaffningen av robotar,
så att statsmakterna får tillräckligt
underlag för val av vilken jaktrobot
som skall anskaffas.
Såväl försvarsutredningen som re
geringens proposition anger att strä
van skall vara att öka antalet infante
ribrigader utöver de tio som inplane
rats i 'ÖB 77 -82' nivå B. ÖB anser att
det är önskvärt och bör vara möjligt
att behålla ytterligare brigader bl a
genom att för vissa funktioner utn ytt
ja materiel längre än vad som hittills

Lönekostnaderna tvingar fram
omfattande personalminskningar
och ytterligare förbandsindragningar

19}2 års försvarsbeslut förlängs!
räknats med. Chefen för armen stu
derar detta i årets programplanear
bete.
Både i försvarsutredningen och i
propositionen betonas vikten av att
ytattackens enheter tillförsäkras en
sådan kvalitet att en angri pare kan
mötas på lika villkor och att avsedd
effekt i invasionsförsvaret ges. ÖB
anser att anskaffning av sjörobot för
ytattacken är nÖdvändig för att detta
mål skall nås. Li kaså är det nödvän
digt att anskaffa rörligt kustartilleri.

inte tagit slutlig ställning till om den
svenska roboten skall utvecklas eller
ej. Frågan har enligt ÖB :s mening en
nära knytning till flygplanfrågan vad
gäller möjlig utvecklingsvolym vid
svensk industri. ÖB kommer därför
att i anslutn ing till underlagsarbetet i
flygplanfrågan att belysa robotfrågan
i hela dess vidd . Regeringen förut
sätts ta slutlig ställning även i denna
fråga i samband med höstbeslutet i
flygplanfrågan .

EdSOrganisatoriSka
Eygp,an,rägan.

'rågor. - Proposit ionen anger att re

- Regeringen tar i propositionen inte
ställning till utveckling av B3LA . Om
B3LA ej utvecklas uppstår behov av
att anskaffa ett nytt skolflygplan . Det
ta bör kunna förses med viss attack
beväpning. (Se sid 14. lRed:s anm .)
Kvalitetsnivån på flygplan med denna
inriktning är för närvarande inte fast 
lagd . ÖB kommer därför att i det un
derlag som skall presenteras inför re
geringens beslut i frågan att lämna
underlag såväl vad gäller B3LA som
olika kvalitetsnivåer på beväpnade
skolflygplan, samt rörande beväp
ningen till dessa flygplan. Regeringen
förutses fatta slutligt beslut i frågan
under hösten -77.

duceringar inom fredsorganisationen
är nödvändiga. FFU har låtit publice
ra en sammanfattning av sitt förslag
till fredsorganisatoriska förändringar
inom armen.
ÖB anser att inom den givna eko
nomiska ramen är ändringar inom ar
mens fredsorganisation oundvikliga.
I huvudsak har FFU :s förslag den in
riktning som det blir nödvändigt för
armen att genomföra. Fredsorgani
satoriska minskningar kommer tyvärr
att bli nödvändiga att genomföra
även inom såväl kustartilleriet som
flottan och flygvapnet. ÖB har i sam
band med årets programplanearbete
begärt in underlag för att kunna avge
sin syn på de förslag FFU framför .
Fredsorganisatoriska frågor på
verkas av det arbete som pågår med
ny befälsordning . Det är enligt ÖB:s
uppfattning viktigt att beslut snarast
kan fattas om fredsorganisation och
befälsordning, så att trygghet kan
skapas bland de anställda om för
svarsmaktens framt ida arbetsmi ljö.

Robotfrågan. - Överbefälhavaren
har i 'ÖB 77 -82 ' redovisat att utveck
ling aven svensk IR-jaktrobot bör
ske i den så kallade A-nivån, men att
detta inte kan inrymmas inom nivå
B:s ram. I denna nivå förutsågs även
problem med att sysselsätta svensk
robotindustri med ytterligare robot
projekt efter det att utveckli ngen av
jaktroboten har slutförts.
Regeringen har i propositionen

• • Även om de stora frågorna bör
kunna lösas inom det närmaste året ,

kvarstår behovet att fortlöpande till
varata
rationaliseringsmöjligheter
inom
fredsorganisationen.
• •
Försvarsmakten kan se fram emot en
femårsperiod fylld av arbete och för
ändringar, men även mot en stabilare
framtid än den vi varit tvingade att
leva
med
under
den
gångna
tioårsperioden.
•

Mvcket
arbete
och manga
förändringar
... men mot
stabilare
framtid
o

Försvarsminister Eric Krönmark lät
medio mai meddela att regeringen
redan kommande vinter kommer
all lillsälla en ny parlamentarisk
lörsvarskommille . Della lör all sä
tidigt som möiligt ge riksdagens
representanter bä lire insyn och
möiligheter all medverka i det ar
bete som skall ligga ti/l grund lör
nästa längsikliga lörsvarsbeslul. •
Red.
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Viggen
familjen
nutil14/5
komplett

Nya
foto
spanings
37:an
först
till F13
~ ~

Det första serieexemplaret av flygplanet 'Viggen' i fo
tospaningsversion, SF 37, överlämnades medio april till
spaningsdivisionen på F13 i Norrköping. Flygplanet kom
mer att ersätta S 35 'Draken', som nu successivt går ur
tjänst. Utvecklingsarbetet har pågått sedan mitten av 60
talet. Tillsammans med havsövervakningsversionen SH
37 utgör det ett väl avvägt spaningssystem, där attackver
sionen av 'Viggen' utgjort grunden.
~ ~ ~

SF 37 är

ett toppmodernt spa
ningsflygplan som kommer att vara i
tjänst in på 1990-talet. Det är försett
med ett kamerasystem, som är kon
struerat för att ge ett fullgott spa
ningsresultat under olika taktiska för
utsättningar såväl dag som natt.
•

'Drakens' spanings version, S 35E, gM
nu successivt ur tjlJnst.

Spaningsutrustningen, som är pla
cerad i nosutrym met och i två kame
rakapsiar, består av åtta kameror
(framåt-, sid- och lod riktade). Dess
utom finns blixtutrustning för nattfo
tografering samt en värmekamera .
Samtliga kameror ha~ automatisk ex
poneringskontroll och s k bildröreI
sekompensering, vilken styrs av
flygplanets dator. Detta ger god bild
kvalitet under alla spaningsfall. Blixt
utrustningen arbetar med ljus strax
utanför det synliga våglängdsområ
det. Flygplanets position och s k atti
tydvinklar registreras kontinuerligt
med hjälp aven datakamera.
• • En stor nyhet i operativ tjänst är
flygplanets värmekamera, VKA 702 .
Den är placerad i nosen och registre
rar på film den överflugna terrängens
värmestrålning. Praktiskt taget alla
aktiviteter alstrar värme liksom olika
föremål; t ex fordon, flygplan, radar
stationer och artilleripjäser . Värme
kameran används för att kartlägga
aktivitetsgraden i ett målområde och
för att ge " invisning" åt de övriga ka
merorna.
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Den mängd information som man
får vid ett spaningsuppdrag med SF
37 är mycket stor. Som exempel kan
nämnas att när samtliga kameror går
med maximal hastighet erhålls 75 bil
der per sekund, eller en bild med ca
en halv kvadratmeters yta. Det mot
svarar den information som 50 paral
lellt arbetande TV-kameror kan för
medla .
• Samtidigt som SF 37 nu levereras
tas också tillhörande markutrustning
i tjänst. Denna ingår i "Underrättel
sepluton S 37". Det är en rörlig utvär
deringscentrai som innehåller "brie
fingrum" för divisionens personal,
framkallnings- , utvärderings- och
tolkningsutrustning, dvs allt som be
hövs för att planera och utvärdera ett
spaningsföretag .
Divisionschef Ulf Sveding sa bl a
så här i Östsveriges morgonradiony
heter: "Ja, det är ett stort steg framåt
i utvecklingen både för spaningen
och kanske också för F13. Det är förs
ta gången som F13 får hand om
flygspaning. Det har tidigare varit en
renodlad jaktflottilj . Vi har påbörjat
en s k taktisk utprovning, där vi ska
klara ut hur flygplanet ska användas
taktiskt, skriva utbildningsanvisning
ar och taktiska anvisningar. Det är väl
ett arbete som vi får hålla på med
fram till mitten av år 1979 någon
gång." - "Vår uppgift är att ge över
befälhavaren i en krissituation under
lag så att han kan sätta in resterande
styrkor så att säga på rätt sätt. Och i
fredstjänsten så utbildar vi oss för
•
den uppgiften."

Värmekamera - nytt vapen

Juvarrnare
desto ljusare

-

Bilden nedan är tagen med den värmeka
mera, VKA 702, som finns i vArt nya foto
spaningsplan. Det som gett upphov till
bilden är alltsA inte det ljus som ögat kan
se utan den värme som före mAlen utstrå
lar (s k IR-strålning). Ju varmare ell före
mål är, desto ljusare blir det på bilden.
Bilden, som är tagen från 100 m höjd och
föreställer en hangarplatta, är visserligen
exponerad i dagsljus, men resultatet blir
detsamma även i mörker. Tolkningsresul
tatet kan vi se här nedan.

Nyå foto-V'i ggen'
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Tolkning av värmebild

1. Fpl 35 som sMil ute under nallen och ej an
viJnts (har samma temperatur som omgivning
en).
2. Fpl 35 som stllll i hangar under nallen men
sedan dragits ut (kroppen och bränsletankarna
är varma efterso m de ännu inte hunnit anta om
givningens temperatur) .
3. Skuggan av ell Viggenflygplan. Markens
uppvärmning ptJ grund av sollnstrtJlningen har

tidigare hindrats av IIygplanet varför man kan se
en kall silhuell ptJ plattan. Den varma "plymen"
bakom visar all 37:an nyss har startat.
4. 6. 7. 9. Fpl 37. Fpl nr 4 har landat tidigast
(marken bakom är kallast) och förses just med
kylluft och elkraft frlln eN beredskapsaggregal.
Nr 6 landade senast (marken bakom är mest
uppvärmd). All 6, 7 och 9 landade efter nr 4
syns pil all de har varmare kropp. Dessutom
syns pitotrörs värmen pil nr 6 och 9. Observera
markpersonalen vid nosen ptJ nr 7.

5. SiihuelIen ptl marken avslöjar all här har en
35:a stMI.
8. Eli fpl 32 " Lansen" som sMil ute under natten
och ej varit i bruk.
10. Värme fdm hangarportar.
11. Värme i marken frtln fjärrvärmeanläggning.
12.13. Traktorer.
14. Här har ett IIygplan med varma motorer
stlltt (man kan skönja en varm siluett ptl plat
tan).
15. Männ isk or.

I I I. I I .1
• ••
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• • Den optiska luftbevakningens olika uppgifter kan
vara mångskiftande. En och den mest självklara bör
vara att rapportera flygplan på låga höjder. • Dess
värde som komplement till radarluftbevakning torde
vara självklar, inte minst i en framtid där vMa resurser
på olika håll måste reduceras. Det yttäckande nät av
optiska luftbevakningsstationer som täcker hela vårt
land ger en utomordentlig seghet som vi bör ta till va
ra. • Alla de som arbetar inom stridsledningssyste
met idag vet emellertid, att effekten i den optiska luft
bevakningen idag inte svarar mot insatser i utbildning
och resurser.
• ••

å något sätt måste vi få högre
effekt i denna den viktigaste
delen i den optiska luftbevak
ningens uppgifter. - En möjlighet
som står till buds är att ge en ökad ut
bildning till all den personal som
tjänstgör i hela systemet från luftbe
vakningsstation (Is) via luftförsvars
gruppcentral (Igc) till luftförsvarscen
trai (Ifc). En sådan utökad utbild
ningstid för såväl värnpliktiga som
frivilliga lottor eller manlig personal
står knappast till buds med dagens
resurser . Inte ens om vi ger en av
sevärt ökad utbildning, kan vi vara
säkra på att i ett överraskande an
grepp personalen har tillräcklig ut
bildning för att ge hög effekt åt optisk
luftbevakning .
Men på något sätt måste vi hitta en
form för att skapa en ökad effekt och
därmed förtroende för den optiska
luftbevakningen . Om vi nu inte kan ge
den kompletta utbildningen måste vi
prioritera. Prioriteringen kan bestå i:

P

•

•
•

•

Att vi noggrant analyserar de
viktigaste områdena där vi kan
förvänta oss en omfattande inflyg
ning .
Att vi analyserar var mål för dessa
inflygningar kan finnas .
Att vi granskar vilka anflygnings
höjder en angripare kan utnyttja
och koncentrerar oss på de flyg
plantyper som kan förväntas i de
lägre höjdskikten.
Att vi också prioriterar mål
inbördes, så att mål med höga far
ter går före långsamma farter , och
anflygande går före utflygande
samt att bedömda attack- och
bombföretag går före alla andra
företag .

Dessa prioriteringar kan och bör
styras dels i resp sektorers stridspla
ner, dels i utbildningen - främst av
den personal som direkt kan styra
20

och leda verksamheten inom den op
tiska luftbevakningen.

D

ärför skall vi
satsa på våra reservofficerare med
krigsplacering i Igc (luftförsvars
gruppcentral). Som bekant är det re
servofficerare, värn pliktiga och frivil
liga som tjänstgör i den optiska luft
bevakningen. Vi varken har eller
kommer att få råd att använda stam
personal i dessa befattningar. - Vi
skall ge reservofficerarna en mera
gedigen utbildning i flygtaktiskt upp
trädande . Därefter skall de placeras i
Igc i ledande befattning och därifrån
styra den optiska luftbevakningens
inriktning.
I första hand behövs en yngre re
servofficer med modern utbildning
med hård satsning på taktisk utbild
ning på estradbefattning i Igc i varje
skift. Dennes uppgifter blir att så
snart indikation finns på prioriterade
mål (av de slag jag nyss nämnt) styra
luftbevakningens rapportering , så att
man koncentrerar sig på detta eller
dessa mål. Med en sådan satsning
kan vi kanske t o m godta att vi mins
kar på utbildningskraven för de vpl
och de lottor som tjänstgör i luftbe
vakningstornen . Kanske kan krigs
förbandsövning (KFÖ) för luftbevak
ningsstationspersonai utgå och er
sättas med enbart mobiliseringsöv
ningar.

Vi bör börja från början . Dvs: efter
genomgången utbildning vid F18 och
F20 bör reservofficeren ha inriktats
på den optiska luftbevakningen och i
första hand dess taktiska utnyttjande.
Detta innebär att han bör krigsplace
ras som optisk luftbevakningsledare i
Igc de närmaste åren efter sin ge
nomgångna utbildning . Därefter bör
han få en kompletterande utbildn ing
till instruktionsbefäl vid Is (luftbevak
ningsstation), samt så småningom
också ställföreträdande och kompa 
nichefsutbildning. - I F18:s utbild
ning kommer nu också en ökad sats
ning att ske som syftar till befattning
ar i optisk luftbevakning och dess
uppgifter.
Men förbanden måste också svara
upp mot denna grundläggande ut
bildning och komplettera med prak
tisk tjänst som syftar till just taktik
och taktiskt uppträdande . T ex ge
nom diskussioner och deltagande i

H

ur skall vi då ge
"taktiska optiska luftbevakningsleda
re" i Igc en sådan skolning att de med
hjälp av telefonförbindelserna skall
kunna styra Is-posterna, så att man in
i Ifc (luftförsvarscentral) och rgc (ra
dargruppcentral) kan få en snabb
och korrekt bild av de viktigaste före
tagen?
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Taktik
tör den optiska
luftbevakningen
Ämne för
reservofficer i IgC
taktiska diskussioner, genom nog
granna studier av våra egna taktiska
anvisningar och genom noggranna
studier av bedömda hotbilder. BI a
bör den författningsenliga tjänstgö
ringen även innefatta hur våra egna
taktiska flygs lag uppträder, exempel
vis genom växeltjänstgöring vid en
attack- eller spaningsdivision.
Dessa optiska luftbevakningsleda
re bör också få hjälp med och så
småningom själva analysera de ak
tuella anfallsmål som kan ligga dels i
det egna kompaniområdet, dels in
nanför det egna kompaniområdet.
Och var flygvägarna för att nå dessa
mål kan gå.

E r att kunna göra
dessa analyser måste också våra
stridsplaner vara anpassade till den
na uppgift och ge sådan vägledning,

Foto: Eino Tubin
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att det är möjligt för ko mpaniernas
personal att själva dra slutsatser.
Dessa förslag till åtgärder tar naturli
gen en viss tid att genomföra. Det
finns dock ett antal reservofficerare
just nu i stridsledningssystemet (stril)
som genom utvecklingen har fått
ändrade uppgifter, t ex rrjal (radar
jaktledare). Det borde vara möjligt att
omedelbart krigsomplacera en del av
dessa till en sådan taktisk, optisk luft
bevakningsledare i Igc.
Rrjal har goda taktiska kunskaper
och kan genast omsätta dessa för
taktisk ledning i Igc. Många av dessa
kan för närvarande göra bättre nytta i
Igc än som rrjal. Om våra reservoffi
cerare nu inte räcker till alla Igc, mås
te vi koncentrera oss till de områden
där vi i första hand kan förväntas
möta taktiskt flyg på låga höjder. Det
är kanske inte nödvändigt att i alla
geografiska områden ha samma
tyngd i satsningen mht förutsedda
hot och tänkbara angreppsfall.

M e d en målinrikt
ning av det här slaget så torde vi kun
na skapa än mera . ökad motivation
och en känsla av att närmare delta i
flygvapnets primära uppgifter för
våra reservare och kanske därmed
ge underlag till förbättrad rekryte
ring.
En rekommendation bör nu vara ,
att förbanden ser över sina möjlighe
ter att realisera de här ovan angivna
förslagen . Samt att våra reservoffice
rare - som jag hoppas noggrant stu
derar FLYGvapen NYTT - också per
sonligen ser som sin uppgift att i
ökad grad förbättra sin taktiska skol
ning, bl a genom initiativ och förslag
till tjänstgöring.
Men ansvar för taktisk ledning vilar
också i hög grad på kompanichef och
övriga befäl. Således gäller rekom

mendationen all ledande personal
inom den optiska luftbevakningen.
Samtidigt bör övningar och spel an
passas till de taktiska slutsatserna
som nämnts ovan.

• •
OVriga uppgifter
som i och för sig är viktiga för den op
tiska luftbevakningen - t ex övervak
ning av ytan , rapportering av annan
verksam het m m - skall naturligtvis
också tas u pp. Men de får s a s un
danskymmas av primäruppgiften: att
säkerställa att vi fångar upp inflyg
ande attack och bombföretag. Såle
des bör varje övningstillfälle och var
je spel koncentreras kring ett bedömt
riktigt taktiskt uppträdande av infly
gande attack- och bombföretag. Ut
bildningen bör koncentreras även för
Is-posterna till hur man kan förvänta
sig få se just dessa företagstyper. Det
bör bl a gå att genomföra genom att
kombinera det med våra attackflyg
övningar samt att åskådliggöra det
på lämpligt sätt av instruktörer .
• • Kan vi inte förbättra den optiska
luftbevakningens viktigaste funktion
- att följa upp flygplan på låga höjder
- kan på sikt förtroendet för den op
tiska luftbevakningen raseras . Men
med dessa enkla åtgärder borde vi få
ett avsevärt tillskott i luftbevakning
ens förmåga... i synnerhet i en
framtid där våra satsningar på andra
system kan bli begränsade. Det går
att vidmakthålla god effekt i detta
system med begränsade insatser och
då främst på utbildningssidan.

Sammanfattningsvis:
stridsplaner med noggranna ana
lyser och prioriteringar;
• optiska luftbevakningsledare i Igc
med en god taktisk skolning.
•
•

Övlt Bernl Öslh
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Hjälp COM med i våra lag!
Mången stridslednings
elev vid F20 undrar nog
hur livet skall bli 'efter
detta'. Ja, nog skall det
bli alltid. För det år då li
vet börjar på allvar, bör
jar med bl a eget ansvar
och initiativ ... som sti
mulantia.

Dock börjar FV-vägen mot "li
vet" redan i rekryteringsbro
schyren. Där stöter man på nya
begrepp som radar, luftbevak
ning, stridsledning, system, da
torer osv. För den oinvigde
ynglingen verkar det kanske
förvi rrande med allt detta och
mycket mera av 'fikonspråk'.
Men samtidigt lockar mystiken
och ett antal raska gossar sö
ker och påbörjar utbildning till
regementsofficer på stridsled
ningslinjen.
Ganska snart under utbild
ningens gång börjar aspiranten
fråga sig: Hur blir det på för
band? Vilket förband är bäst?
Varför säger många att det är

bäst just här eller där? Allmän
na svar kan både F18 och F20
ge om tjänsten vid stril-förban
den. Men hur stämningen väx
lar med årstid och landsända ,
kan inte skolorna lämna prog
nos om. Därför vänder sig de
här raderna närmast till er
com:are, som redan är vid stril
förbanden och till er som är
chefer för dessa för band .
Den nyblivne regoff:en på
strillinjen har i sin grundutbild
ning fått en god allmänbildning
om försvaret (särskilt FV) samt
en omfattande fackutbildning
inom striltjänstområdet. Var
ken F18 eller F20 har några
fantasiresurser för att göra
"strilfolk" av aspiranterna. Av
sikten är inte heller att göra
strilfantomer av dem utan att
göra dem strilmedvetna och ge
dem en plattform att stå på 
som nödvändigtvis och snarast
måste byggas på vid det nya
strilförbandet.
Den nye regoff:en kommer
till sitt förband . Den första och
kanske största omställningen
är övergången från aspirant

Rygvapnet och reklamen ...
"Framtid med flygande start".
- - Hittar aven slump ett antal
gamla rekryteringsbroschyrer i
bokhyllan, Den första är från
1954. Den upplagan domineras
aven bild på J 29 "Tunnan". På
sista sidan en liten bild av Lill
Draken . Det pekar framåt! En
major tjänade då upp till 2 300
kr / mån. - Idag är lönen ca
7000.
1955 pryds omslaget av bl a
löjtnanten Unell (nuvarande C
F15). Det talas om Flygkrigs
högskolan - numera är hög
skoleutbildningen förlagd till
Militärhögskolan. Kadetternas
utlandsresa illustreras med
Akropolis . Vidare får man se en
bild på den gamla hederliga

"Iinken" .. dåtidens simulator .
I nästa årgång kan man läsa
"S tabsofficeren - ena timmen i
luften , den andra vid skrivbor
det". Nåja, nog är väl fördel
ningen något annorlunda nu! 
Det talas om markstyrke- och
flygstyrkechef . Det var innan
FRI existerade. För övrigt kän
ner man igen löjtnant Crona
och major Langeen .
1958 har lönen ökat till 2 900
kr/mån . Flygande reservoffice
rare fanns fortfarande . Major
Svartengren , då C FBS, berät
tar om " Därför blev jag flygoffi
cer". Man får vidare veta att det
är en härlig känsla att spaka en
J 34 'Hunter' och tygla 10000

med allting fritt - till anställd
med nästan ingenting fritt. Hela
första förbandsåret är i prakti
ken ett inkörningsår för att om
sätta bl a teori till praktik , om
hur FV fungerar . Detta och
mycket annat klarar inte den
nye regoff:en ensam, utan han
är beroende av äldre kamrater.
Och i viss mån av förbandsche
fen. Men chefen kan inte alltid
'hålla handen' för att leda sina
söner ... även om det inte ska
dar ibland.
Minst viktigt för den unge
com:aren torde vara att så fort
som möjligt systemmässigt bli
den främste vid förbandet. Där
till finns det alltför många kun
niga , gamla uvar , som inte låter
sig slås på fingrarna . Nej, det
viktigaste torde vara att bli ac
cepterad i och av laget, av dem
som arbetar mot samma mål.
Därför måste envar acceptera
lagets medlemmar och respek
tera dem för vad de kan och
framförallt för vad de vill.
oberoende av vad axelklaffen
visar . Det är många tjänstegre
nar representerade vid ett stril
förband, vilka den nye "strila
ren " måste lära känna. Det är
först ute på förband som de
verkliga förhållandena kan lära

kännas - inte vid skolorna, där
det helt naturligt är svårt att
avspegla förbandsmiljön. Öm
sesidigt förtroende och respekt
för de olika personalkatego
rierna bör de nya ges så snart
som möjligt vid tillträdet till sina
nya och första strilförband.
Detta torde skapa en god och
fruktbar atmosfär.
utan att
för den skull ge sken aven
klubb för inbördes beundran.
Det kan låta som om stril
tjänsten vid bl a F20 inte alls
är målinriktad, men det är den.
BI a strilutbildningen vill ge ele
verna "strilvett" . Hur F20 och
kanske också F18 lyckas med
det , finns det säkert många
uppfattningar om . I alla fall är
elevmaterialet över lag bra.
Ambitionsnivån är hög, ja i
många fall mycket hög. Denna
ambition är guld värd och bör
inte vaskas bort på förbanden .
Tvärtom guldkornen bör tas om
hand . . och det på bästa sättl
Stri/lörbandscheler och äldre
strilregolt, ta väl hand om era
nya yngre kolleger. Hiälp dem
tillrätta och stötta dem i tiäns
ten där det behövs. Mycket
beror ptJ Er om Era nytillskott
blir ett tillskott.
•

tals hästkrafter. Och förvisso är
det så!
1959 får man en bred orien
tering om Bloodhound-syste
met ..
mark-luft-roboten RB
68 . Lasse Englund tycks ha va
rit i Turkiet. Annars de vanliga
tabellerna på synskärpa - bi
nokulärt 1,01?
1960 års broschyr (den
största och mest påkostade) vi
sar en jättebild över aspiranter
och fpl på Ljungbyhed. En stor
utbildningsorganisation för ett
stort flygvapen. Lasse Englund
är fortfarande kvar i Turkiet.
1962 är omslaget i färg. Tidi
gare hade bilderna haft till yrket
matchande stålgrå toning , Pelle
Fogdes 'fighting face' fyller upp
en sida. Annars inga nyheter 
binokulärt 1,0!
Sedan ett hopp till -65. En li

ten ynklig svart-vit broschyr.
Man får se en 32:a bogseras
över en järnvägsbro på djupet
av territoriet. Man nästan kän
ner sega-gubben-föraningar.

Ny civilförsvarsöverläkare botar inte krigsbehovet?
I civilförsvarets undsättningsor
ganisation , som är samhällets
räddningstjänst i krig, ingår ca
30000 kvinnor och män i sjuk
vårdstjänst. M EN i hela denna
sjukvårdsorgan isation
ingår
inga läkare' Av den i dag till
gängliga personalen, som har
att initialt ta hand om skadade
civilpersoner vid ev bombrai
der o d, har inte mer än " viss
utbildad personal" " liten sjuk
vårdsutbildning" . Detta konfir
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merar Hugo Grimlund vid Civil- '
försvarsstyrelsen på FV- Nytt:s
fråga. Och han tvekar att utlova
någon kvalificerad förändring
inför framtiden. Den civila be
folkningen har att lita på att
denna räddningstjänst skall
hinna transportera skadade till
platser där samhället och sjuk
vårdsstyrelsen tillsett att kvalifi
cerad hjälp kan erhållas. Men
gravt skadade o d kan i dag på
platsen ej ges mer än " första

förband och dropp e d" , något
som får Grimlund att låta be
kymrad.
MEN, tillägger Grimlund, re
geringen har nyligen som över
gångsanordning - fram till juli
-78, då Civilförsvarsstyrelsen
skall ha flyttat färdigt till Karl
stad (där nu redan Försvarets
Sjukvårdsstyrelse residerar) till ny civilförsvarsöverläkare
utsett dr SVEN BELLMAN (59
år , kirurg och forskningsläkare

Kf! /trgemar Olsson

• • Och om man nu med
15-20 års perspektiv försöker
jämföra broschyrernas innehåll
med " hur det blev". Jag skulle
inte tveka att signera broschyr
terna - beskrivningar och ut
talanden stämmer mycket väl
med egna erfarenheter. Möjli
gen kan man kanske tycka att
broschyrerna är något anings
löst utformade - bakgrunden
och syftet med lIygvapnet an
ges inte, Det tycktes vara
självklart att Sverige hade och
skulle ha ett av världens mäk
tigaste flygvapen .. ,?
•
l\1j ingvar Jönsson

samt fram till -76 generaIläka
re i det militära försvaret).
På frågan om hur dr Bellman
upp lever det att bli medicinsk
expert åt en undsättningsorga
nisation utan en enda läkare
svarar han så här: "Det är klart
att det behÖVS läkare och även
sjuksköterskor i civilförsvarets
undsättningsarbete. Men det
finns helt enkelt inte tillräckligt
med medicinsk personal. Civil
försvarets undsättningsarbete
kommer i krig att vara väldigt
uttäckande. Små enheter kom

. ....
~

'
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Var ligger Basel?
Detta är en helt sann
historia. Ur det lika san
na livet... på landet.
Den kan säkert tjäna
som uppbyggnad i vår
förträffliga
FV-tidskrift
"Då" (=FV-NYTT). Jag
överlåter med förtroen
de till käre läsaren: Ve'!
dan a v att inte ha en cir
kulationspe'!se till hands
och att inte skriva en fyl
lig adress.

Det hände sig vid den tiden att
en av F12:s medarbetare på
flygverkstaden skulle skicka
över ett papper till 1. verkmäs
taren Tom Strandberg på
bas / el-avdelningen vid flottil
jen, vilken är inrymd i kanslihu
set. En sträcka på cirkus 400 m.
Han - medarbetaren - hade

vid tillfället ingen cirkulations
påse till hands utan han tog
(något förhastat skulle det visa
sig) ett nytt kuvert . klistrade
igen det och skrev som så
många gånger förr på kuvertet:
1. verkm Strandberg
Basel.
Så småningom hamnade ku
vertet på budcentralen, där det
föll under ögonen på någon av
våra
utmärkta
värnpliktiga
postordonnanser . Denne - för
modligen en yngling
med
grundskolans eminenta lärdo
mar i ämnet geografi i färskt
minne
men
uppenbarligen
ännu inte tillräckligt bevandrad
i de militära förkortningarna
och deras mystiska innebörder
- fann att brevet var avsett att
sändas till Basel, som han viss
te ligger i Schweiz. Han kanske
gjorde reflektionen att adres
sen var i knapphändigaste la
get. Men - vem vet? - denne
"1. verkm Strandberg" var
kanske en betydande man i
den goda staden Basel, varför
all övrig adressering var över

'.

-,';;

..

'"
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flödig. Kuvertet sändes alltså
med (Kungl) Postverkets be
nägna medverkan iväg till alp
landet i söder.
Kuvertets exakta öden där
(in der Schweiz) är och förblir
till största delen höljda i dunkel.
Men det är väl att förmoda, att
det beredde postmännen i Ba
sel en hel del huvudbry. Dessa
gav dock efter en tid upp sina
tappra försök att spåra den
mystiske "1. verkm Strand
berg" i sin hemstad och beslöt
sig för att returnera brevet till
Kalmar i Sverige . Dessförinnan
hade de på kuvertet stämplat
att försändelsen var " Unzustell
bar" . De bad dessutom avsän
daren "Bitte Strasse und Haus
nummer angeben" samt - om
den försumlige i Kalmar kanske
bättre
förstod
postspråket
franska - "Indiquer la rue et le
No" . - - Ett särskilt påklistrat
märke gjorde mottagaren av
det returernade kuvertet ytterli
gare påmind om sitt slarv. "Ad
resse ungenugend", "Adresse
insuffisante" och "Indirizzo in

sufficiente" stod det klart och
tydligt på tre av våra vanligaste
världsspråk.
Kuvertet vandrade så sitt
långa återtåg mot norr och kom
på nytt till F12:s budcentral.
Vem som denna gång tog hand
om kuvertet förmäler inte histo
rien. Kanske var det vår vän
från det tidigare tillfället. Denna
gång dock med fördjupade in
sikter i de militära förkortning
arna och dessas rätta uttydan
de. - - Faktum kvarstår : 1.
verkmästaren Tom Strandberg
på bas/el-avdelningen fick sitt
länge eftertraktade papper ...
Efter en färd på ca 1 540 km.
Sens moral:
Var riktigt noggrann med
adressen
s<!! blir ej mottagar'n lessen
eller:
Om p<!!se Du saknar tör
cirkulation
n<!!r brevet kanske annan
destination
Glad sommar bas el ej!

_

Goblin Bjiirklund

Nils Söderberg 80 å r
I dag är det post festum, ty som
FLYGvapen NYTT redan i nr
1/77 berättade har flygpionjä
ren, generalmajoren m m NILS
SÖDERBERG fyllt hela 80 år.
Det skedde den 26 april och
den legendariske jubiiaren är
minst sagt still-going-strong .
Påpassligt strax före födelse
dagen utkom en skrift (av SFF
kollegan Hans Reichenberg)
med titeln "Minns Du, Nis
se . .. ". Däri serveras minnes
bilder från 1921 och framåt från
Nisses mångskiftande verk
samhetsområden utav ca 20
talet välkända FV-person lighe
ter . Visste man det inte tidigare ,
så får man det fullt klart för sig
vid genomläsning : Nils Söder
bergs namn har för alltid skri
vits in i FV:s historia. Om Nisses
insatser för svenskt flyg behö
ver därför inte detalj redovisas i
detta sammanhang. Han är helt
enkelt pionjären som 'med spa
ken i näven' tog flygutbildning,
flygteknik och provflygning till

sin specialitet. Eller för att cite
ra Bengt G :son Nordenskiöld:
"Den mest betydelsefulla in
satsen gjorde emellertid Sö
derberg i flygförvaltningen."
Där lade Nisse (under bered
skapsåren och åren närmast
därefter) ned hela sin kraft och
skicklighet för att försöka klara
av FV:s flygplananskaffning 
ett jobb som, utan egen svensk
flygindustri,
kunde
tyckas
omöjligt. Men Nisse löste även
den uppgiften . " Ingen annan
hade kunnat göra det bättre.
Han är den av dem som främst
hade förtjänsten att flygvapnet

mer att agera på flera platser i
en tätort samtidigt. Det moder
na kriget över ytan kräver det.
Civilförsvarets undsättningsor
ganisation kan ge en snabb och
uttäckande första-hjälp-insats
till civilbefolkningen under krig.
I alla undsättningsinsatser be
hövs inte medicinsk personal.

- Genom att i krig samarbeta
mellan lokala civilförsvarsen
heter, sjukhus och läkarstatio
ner kommer läkare och sjuk
sköterskor att finnas med i
undsättningsarbetet
i
ska
deområden, där de verkligen
_
behövs."

kunde byggas upp till den styr
ka det nådde."
De senaste ca 25 åren har
Söderberg ägnat bl a KSAK
och SFF (Svensk Flyghistorisk
Förening) sina tjänster. Hans
vitala ideer och initiativ har varit
ovärderliga och mycket fruktgi
vande. Och hans publiCistiska
produktivitet för svensk flyghis

Red:s bearbell1.

•

Den 26 april kl 11 Dl' CFV har lill jubilaren NILS SÖDERBERG just över
lämnat FV:s gralulalionsgflva , stora iubileumsmedallongen i silver.

toria bara växer. Är sedan
länge en kulturgärning.
Varifrån har då Nisse fått sin
livskraft och inspiration? Kan
fritidslivet i ofta karg skär
gårdsmiljö ha danat personlig
heten? Eller har han grävt fram
dessa egenskaper bland Små
lands envisa stenar? Förvisso

har dessa miljöer gjort sitt , men
från början var det nog en
ovanligt lycklig slump. - Allt
nog, vad som räknas är ju re
sultaten och dessas kvalitet.
Och då går det inte utan att ha
rangera Nisse. Samt naturligt
vis att gratulera!
•

Luftsamtal . ..

avståndet mellan Enköping och
samtalsmottagaren, alltså inte
från den plats flygplanet befin
ner sig vid samtalet. - En bro
schyr ombord hjälper passage
rarna med all önskad informa
tion om denna telefonservice.
Lufthansa är det första flyg
bolaget som erbjuder denna te
lefonservice. Efter sex månader
skall erfaren heterna utvärderas
för att avgöra om denna service
skall införas på alla Lufthansas
interkontinentala sträckor.
Andra bolag lär nog följa ef
_

Fr o m 1 maj har det v-tyska
flygbolaget Lufthansa i samar
bete med Televerket på prov
installerat den första telefon ut
rustningen i två jumbojetplan ,
typ Boeing 747 SL. Dessa två
plan flyger från Frankfurt till
Los Angeles resp Sydney.
Samtalen - som än så länge
bara
erbjuds
första-klass
passagerare - sänds via kort
våg till Enköpings radio, var
ifrån de kopplas in på telenätet.
Kostnaderna beräknas efter

Jahn Charlevi/le , FJK

~r.
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"Sweden - Haven of Refu ge"
En av Svensk Flyghistorisk Fö
renings (SFF) två publikationer
hete r 'Flyghi storisk Revy'. Den
utkommer 1-2 ggr/ar, oftast
behandlande ett stort helt äm
ne.
I början av -77 utkom en
specialutgåva som på 84 digra
sidor initierat och detaljrikt be
rättar de högst intressanta his
torierna om de 343 utländska
fpl som av olika anledningar
och i va rierat skick kom att
hamn a i Sverige under VK 2:s
dagar (och nätter) . FV-N ytt har
visserligen (i nr 5170) också ta
git upp detta ämne , men pa
långt när inte så omfångsrikt

och absol ut inte med sa unika
ill ustrationer. Men denna fasci
nerande skrift vänder sig först
och främst till utlä ndska läsare
- är därför tryckt p{j engelska.
A4-skriften kostar 20 kr, som
kan
insättas
på
postgiro
533214-3. Adressen är SFF,
Box 308, 101 28 Sthlm.
Som kontrast till SFF-publi
kationens mer fpl-inriktade his
toriebes kr ivningar ger en av
medförfattarna nedan ett ex
empel p{j personöde från just
denna tid. Ett interneringsöde
som ger upphov till frågetecken
vid sidan om.
•
J . Ch

~ Det är fredagen den 4 maj 1945. Kloc
kan är strax före tre på eftermiddagen. Ett
främmande motorljud hörs söderifrån. Nästan
samtidigt syns konturen av ett enmotorigt
flygplan strax ovanför horisontlinjen. När pla
net kommer närmare känns det igen som en
Messerschmitt Bf 109. Vaktstyrkan på flyg
platsen får åter rycka ut. Det har blivit rutin.
Ett stort antal allierade bombplan har landat
på Bulltofta hitintills. Och nu har även allt fler
tyska plan med flyktingar börjat anlända.
~ Det tyska jaktplanet landar utan missöden
och piloten blir omedelbart omhändertagen.
Han förklaras internerad av dåvarande löjt
nanten SVEN FORSSI:N. Tysken ombeds att
lämna sitt flygplan. ~ Tack vare det snabba
omhändertagandet förhindras föraren att
göra bruk av den 1 kg sprängladdning som
finns med för att i händelse av nödlandning
kunna förstöra flygpl anet.
~ ~ ~

Tvskt pilotöde och hemligstämplade frågetecken

p

iloten: - Föraren var
HORST
PETZSCH
LER. Hans grad var
Feldwebel. Han var född 1 sept
1921 i Berlin. Han hade startat
frän en bas vid floden Weich
sels mynning tillsammans med
tva kamrater, Båda kamraterna
hade emellertid havererat i
starten. Själv hade Horst tappat
fpl:s fälltank. Avsikten var att
förbandet ('Jagd Ergänzungs
Schwarm Nord ') skulle omba
seras til l Bornholm. Under flyg
ningen över Östersjön kunde
Petzschler emellertid inte hitta
Bornholm. Landn ingen på Bull
tofta skedde alltså j tro att det I
själva ve rket var Kastrup.
Horst Petzsc hler va r väl
med ve te n om att kriget endast
kunde vara y tterligare några
dagar . Det tyska underhållet
va r helt utslaget. Fulltankade
flygplan va r en sällsynthet. Vid

samtal med dåvarande löjtnan
ten
Muller-Hansen redogör
Horst för sina egna k rig se rfa
renheter , om olika anfallstek ni
ker och om o lika tyska jakt
flygplan i jämförelse med bl a
sovjetiska typer .
Internering:
Efter en
knapp vecka kommer Petzsch
ler till Bökeberg och han flyttas
i slutet av maj vidare till Grun
nebo och i juni till Backamo.
Tillsammans med flera tusen
tyska f d militärer sitter han nu
och vantar på vad som skall
hända. Kriget är slut . Den
svenska regeringen har av Sov
je tunionen
tillfrågats
vad
svenskarna har fö r avsikt med
d e tyska internerade militärper
so nerna . Som svar på denna
förfrågan beslutas i konseljen
den 15 juni 1945 att svenska re
geri ngen är be redd att låta de
tys ka eller under tysk kon troll
stående militärpersone r, som
fl ytt til l Sverige, läm na va rt
land . Försva rsstaben fick i
uppdrag att i samarbete med
Sovjets legation arrangera de
talJer kring ut resa och överläm
nande till Sovjetunionens mili-

T v: Horst Pet zschler, Internerad i
Sverige 4 maj - 45 t o m 25 jan - 46.
Ut/ämnad till Sovjet Varför, undrar
forfattaren
T h: Pe tzschlers Messerschmitt Bf
70 9 G-701R3 (Werk
Nummer
730297) pJ Bromma dec -45. Fpl
skulle ocksa överlämnas till Sovjet,
men VId en provllygning havererade
det.
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tära my ndigheter . Det fram
höll s även i k onseljbeslutet att
utlämningen även sk ulle beröra
så da na som anlänt till Sverige
före underteck nandet av kapi
tulationsak ten .
Den svenska regeringe n pre
ciserar sig ytte rligare den 24
november 1945 , då man drar
gränsen till den 1 maj! Vad va r
anledningen till av svenska re
geringen gick långt förbi vad
ryssarna försiktigt frågat om?
Begäran gällde militär som flytt
från fronten efter underteck
nandet den 8 maj 1945 av akten
om Tysklands militära kapitula
tion. Akten undertecknades
den 8 maj 1945 klockan 00 16
mellaneuropeisk tid.
Tyvärr är det fortfarande
omöjligt att besvara frågan.(?)
Av politiska skäl är hela frågan
om interner ingen och så även
utlämningen till Sovjetunionen
av ca 2 500 f d tyska och baltis
ka militärer hemligstämplat i 50
och betr vissa person
år
uppgifter m m i 75 år!

Rysk krigsfånge: Horst
Petzschler tillbringade sina sis
ta manader i Sverige internerad
vid lägret i Rinkaby. Den 25 ja
nuari 1946 avs eg lar han till
sammans med flera hundra
andra tyskar med det sovjetis
k a fart yge t " Belostrow" österut .
Tiden fram till frigi vningen den
22 september 1949 tillbringas i
oli k a kr igsfångeiäger . - - Vid
återkomsten till Berlin 1949 är
P:s läge skäligen knackigt.
Horst har inget arbete, inga
pengar, inga kläder.
Horst
skriver då ett brev till den
svensk som fö rst mötte på Bull
tofta, Sven ForssEmi Sven sän
der ett gåvopa ket (kläd er m m).
Aren går och 1963 flyttar Horst
till Canada. Sedan 1968 arbetar
Horst Petzschler inom ameri
kansk flygindustri. Och han är
numer bosatt i Californien. 
(Och nu väntas P till Sverige
igen. Som fri man. - FV-Nytt
hoppas kunna följa upp 'sto
ryn'. - Red:s anm.)
•
Bo Widle/dl

Aktuell
.komplettering
till figur 4A

Utskjutning på låg höjd
vid olika banvinklar

å sid 4

II

••

DETTA ANGÅR DIG!

Höjdvinst frJn utskjutningshöjden till
fylld personfallskärm som funktion av
banvinke/n vid utSkjutning pJ IJg
höjd - "RS 37 gen 1", mede/ekipage.

Fig4B

Med anledning av ett haveri
(fågelkollission)
i
mars
1977 med ett Viggen-flyg
plan AJ 37 (där föraren om
kom) fokuserades intresset
till bl a kastbanans utseen
de vid små positiva och
negativa banvinklar i kom
bination med hög fart. Om
fattande beräkningar har
utförts och beräkningsre
sultatet redovisas t h i dia
gram 48.
Som framgår av dia
grammet är hÖjden vid fylld
och bärande personfall
skärm, speciellt i höga far
ter, kraftigt beroende av
banvinkeln i utskjutnings
ögonblicket. Vid 1100 km/h
är den nominella höjdvins
ten vid utskjutning i plan
flykt mycket liten (+4 m)
med små eller inga margi
naler. (Se även fig 4A, sid
4).
Vid en negativ banvinkel
motsvarande _1° innebär
detta i bästa fall en bärande
skärm 5 m under utskjut
ningshöjden, medan en
banvinkel av + 1° resulterar
i en nominell höjdvinst på
omkr 12 m ...1
För att ha största möjliga
chans till räddning bör så
ledes föraren vid utskjut
ning på extremt låg höjd all
tid eftersträva en positiv
stigvinke/ ... om än aldrig
sål~en!
•

HÖJD ÖVER
UTSKJUTNINGSHÖjDEN

60
300
50

1100

KM/H

20

BANVINKEL GRADER

-5 -5 -4

l

2

3

4

5

6

-10

FS/FhJack-red.

Eftersträva
alltid
positiv
stigvinkel

-20
-30

-40
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F5 och flygskolan i dag besannar på
många vis det kända talesättet att livet börjar vid
40! De senaste tio åren fram till de mogna 50 har
som kanske aldrig förr betytt utveckling och mo
dernisering av flygutbildningsverksamheten och
övrig verksamhet vid F5. ~ Men allt detta har
sin grund i vad som tidigare gjorts vid förbandet,
vad pionjärerna och deras närmaste efterträdare
nedlagt av hängivet och framsynt arbete. Det är
ett mycket värdefullt och inspirerande arv, som
~ ~ ~
sena tiders F5:are har att förvalta.

Kungl.
ör att beskriva flygskolan av i dag är
det nödvändigt med en ganska lång
tillbakablick Det ter sig därvid na
turligt att knyta an till Nils Söderbergs re
dovisning av de allra första åren. Men för
att inte överhopas av minnenas mångfald
måste tillbakablicken bli ganska rapso
disk - låt oss börja med året 1936.
Det året fick det unga flygvapnet sin
första kull av egna officersaspiranter,
Bland dessa - "those few, those happy
few" - fanns en som sedermera skulle
återkomma som chef för F5 , Bengt Bel
lander (C F5 1965-71).
Utbildningen vid denna tid byggde på
de tio första årens erfarenheter och ruti
ner. Mycket var gott men mycket återstod
också att göra. Vad som hände i Tyskland,
inte minst på flygningens område, och vad
som många insåg skulle komma - andra
världskriget - bidrog till att militär flyg
ning och flygutbildning i mer än en be
märkelse fick ordentligt med luft under
vingarna också i vårt land . Nya skolflyg
plantyper tillfördes F5 och antalet elever
och därmed grund utbildade förare ökade
markant genom världskrigets utbrott. Be

F

hov et av förare till det starkt expanderan
de flyg va pnet var utomordentligt stort.
Den snabba ökningen kan tydligast illu
streras med några siffror: 1939 var antalet
vid F5 utexaminerade flygelever 67,
1940 hela 219' 1941-45 examinerades i
genomsnitt ca 180 elever per år, årsme
deltalet före 1939 var 33.

Er

att kunna möta det
stora utbildningsbehovet upprättades på
nyåret 1940 en reservflygskola - seder
mera benämnd Flygreservskolan (FRS) 

med Eslöv som huvudsaklig förläggnings
ort. Eleverna vid FRS utgjordes främst av
värnpliktiga, som efter godkänd utbild
ning fick flygförarmärke m/36 i silver och
därför kom att kallas "silverflygare". FRS
upphörde vid krigsslutet men erfarenhe
terna av dess verksamhet var så goda att
rekryteringsvägen som sådan behölls :
1946 fick vi de första stamflygförarna, se
nare omdöpta till fältflygare .
Här kan det vara värt att stanna upp och
i sammanställningens form redovisa hur
flygvapnet genom åren rekryterat sina för
are och vad som nu gäller , I Nils Söder
bergs artikel beSkrivs hur man till en bör-

Elev
kategori

FlygPersonalgrupp

A

Officerare

B

U nderofficerare/U nderbefäl

C

Aspiranter

D

Värnpliktiga flygförare

E

(Stamflygförare) Fältflygare

Armen

Marinen

•
•

•
•

Sedan mer än 25 <lr tillbaka utbildas vid F5 endast lörare/ever av kategorierna C och E.
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Krigsflygskolan
jan gick tillväga; den rekryteringsvägen
ägde delvis bestånd till in på 40-talet.

U n d e r krigsåren var
huvudsakligen SK 12 (Focke-Wulf "Stieg 
litz") och senare SK 15 (Klemm 35) till
sammans med SK 14 (North American NA
16) i användning vid F5 , SK 12 och SK 15
var de sista öppna flygplanen , SK 12 var
också det sista biplanet. SK 14 blev det
första täckta flygplan et och dess efterträ
dare 1947 - SK 16 (North Amer ican Har
vard II B) - det första med UK-radio och
infällbart landställ , Från och med SK 15
har alla propellerskolflygplan varit låg
vingade - en väsentlig flygsäkerhetsfak
tor för unga flygare i ett så tättrafikerat
luftrum som Ljungbyheds,
Under SO-talets första hälft tillfördes FS
ett nytt skolflygplan, som på sitt sätt mar
kerade en premiär: SK SO, SAAB 'Safir',
det första svenska skolflygplanet som till
verkades i större antal. SK 50 ersatte SK
2S (Bucker Bestmann ) och var i använd
ning vid FS ända till 1971-72, Tidigare

hade flertalet skolflygplan (både typ 1 och
2 - det lättare och det något svårare) varit
av utländsk härkomst, även om vissa 
senast SK 2S - tillverkats i Sverige,
Sverige var det första land utanför Stor
britannien som anskaffade "reajaktpla
net" de Havilland 'Vampire', (Nu är som
bekant "rea" sedan länge utbytt mot
"jet".) Detta skedde redan 1946, således
för 30 år sedan, Det svenska flygvapnet
var då t o m fö re det brittiska (Royal Air
Force) med att sätta upp förband , dvs di
visioner och flottiljer , med Vampire (J 28A
oc h B) , Med det flygplanet i s ko/version ,
Vampire Trainer (28C), kom F5 så tidigt
som 19S3 att låta eleverna få börja flyga
jet redan under GFU , den grundläggande
flygförarutbildningen, Liksom den tidiga
anskaffningen av 'Vampire' vittnar denna
utbildningsgiv om en framsynthet som på
många områden kommit att bli beteck
nande för vårt flygvapen. Det är också så
än i dag att utbildningssystemet vid FS
väcker uppmärksamhet och manar till ef
terföljd hos flera andra länders flygvapen
- de många utländska studiebesöken i
Ljungbyhed bär vittnesbörd om detta,

~

~

ö
lO.

I nr 1177 inleddes skildringen av lIygvapnets
lIygutbildning vid F5 i Ljungbyhed sedan starten
1926, Detta är andra och sista delen, vilken bör
jar där den första slutade - år 1936, Liksom
föregående artikel är denna hämtad från F5:s
iubileumsprogram J fjol. Vissa tillägg har dock
här gjorts. - Författare är överstelöitnant
THOMAS TRO TSMAN,
lIygskolchef vid F5 i tio
M, 1966-76. Han är i
dag verksam vid F12 i
Kalmar - en lIottilj som
t yvä rr upphör all existe
ra under 79180. Den vid
F12 nu fungerande Vä
derskolan önskar FV
därefter få överförd lill
Kungl Krigsllygskofan,
dvs F5.

Under mer än ett
decennium från mitten av SO-talet till mit
ten av 60-talet var kombinationen "50/28"
lika effektiv som allenarådande vid FS. Av
aspirantskolan och kadettskolan (den se
nare hade 1944 flyttat till Uppsala) hade
med FRS övergång 1946 till stamflygföra
reskola i Ljungbyhed blivit två identiskt
lika flygskolor , en för aspiranter och en för
fältflygareelever, I "SO/28" -systemet drevs
specialiseringen dithän att man organise
rade en skola för propellerflygutbildning
en, 1, flygskolan , och en för utbildningen
på jetflygplan , 2, flygskolan . Den totala
flygtiden under GFU , ca 160 timmar, var
då ungefär lika fördelad på propeller och
jet. SK 50 användes både för dubbelkom
mandoflygning (OK) och enkelkommando
(EK), 28C användes huvudsakligen för OK
och 28B naturligt nog endast för EK. För
de första elevkullarna i detta system mås
te det ha varit en i mer än en bemärkelse
upplyftande känsla att i EK få tygla det
flygplan som inte så många år tidigare va
rit det dominerande inom vårt jaktflyg ,
60-talet har på flera sätt inneburit bety
dande förändringar och förnyelser för
F5:s vidkommande, 1960 överflyttades
sålunda Förberedande fältflygarskolan
(FÖFS) från F2 (Kungl Roslagens flygkår,
Hägernäs) till FS och Herrevadskloster,
där den tidigare remontdepåns byggna
der ändrats om till en välutrustad skola för
kompletterande undervisning i allmänna
läroämnen,
Beroende på tidigare inhämtade kun
skaper indelades fältflygareeleverna i 1
eller 2-åringar. Dvs de skulle tillbringa 1
eller 2 år som elever vid FÖFS, innan den
egentliga flygutbildningen tog sin början,
För den elev som efter tiden vid FÖFS
ganska snart måste lämna flygskolan kun
de FÖFS-tiden kännas " bortkastad ". För
att råda bot på detta utformades kursin
nehållet vid FÖFS så att utbildningen ock
så kunde nyttiggöras i gymnasieskolan,
Na-linjen, En annan kanske än mer bety
delsefull åtgärd vidtogs 1964 då FörGFU
infördes,
~
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ErGFU , dvs förberedande grundläggande flygförarutbildning, är en provutbildning vars ändamål
är att ge underlag för en bedömning av
dels elevernas möjligheter att tillgodogöra
sig GFU och dels deras allmänna lämplig
het för fältflygaryrket . Med hjälp av iaktta
gelser av eleverna i luften och på marken
under FörGFU kan efter ca 10 veckor de
avskiljas som saknar förutsättningar att
klara GFU . De godkända å sin sida kan
börja vid FÖFS med den utsikten att fler
talet av dem med säkerhet kommer att
godkännas i GFU .
FörGFU-verksamheten bedrivs alltjämt,
även om elevantalet nu är betydligt mind
re än för 10-12 år sedan . BI a till följd av
en allmänt förbättrad skolunderbyggnad
och förfinade uttagningsmetoder är just
nu FörGFU:s existens som fristående kurs
föremål för viss överarbetning. Behovet av
en särskild provperiod i början av flygfö
rarutbildningen oavsett elevkategori kvar
står dock och accentueras nu kanske mer
än förr av flygtidskostnaderna; förhållan
det mellan propellerflygtid och jetflygtid
är i kostnads hänseende ungefär 1: 1O.
Den tidiga utbildningens karaktär av
prov inför kommande utbildning präglar
således nu som alltid verksamheten vid
flygskolan men får nog anses som mer
systematiserad än tidigare. Avgörande för
"gallring" på denna nivå är den enskilde
elevens förmåga att motsvara kraven på
personlig flygsäkerhet ; då en elev avskiljs
" på grund av oförmåga att följa flygutbild
ningen" - den helt förhärskande av
gångsanledn ingen - kan det alltså ses
som ett uttryck för omsorg om den enskil
de eleven. Fromma förhoppningar bland
vänliga lärare om plötsliga förbättringar i
flyghänseende för flygsvaga men i övrigt
dukt iga och trevliga elever är bannlysta.
Beslut grundas på noggrann uppföljning
och saklig prövning. Av flygsäkerhetsskäl
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En div SK 11 ' Tiger Moth ', 1936.
1937.

~
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Tankning a v SK 10 ' Tigar-Schwa/be ', 1935.

Nedan t v: Undervisning i instruktionsverkstaden, 1948.
Nedan : Lärare o ffyge/ever

+

SK 16, 1951 . ...

~

till lämpas regeln " hellre fälla än fria" ! I takt
med de ökade kraven på dagens förare
+ har denna omvända regel kommit att till
~ lämpas allt hårdare. I en krympande flyg
Il: vapen organisation är därtill kvalitetskra
~ vet än mer framträdande än någonsin
E förr.
~
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~
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mitten av 60-talet

~ intensifierades den ständigt pågående
<Xi

~

:f

...
~

Under llren 1940-47 fick aspiranterna I/yga SK 15 (Klemm 35B-O).
23 SK 14A (svenskt licensbygge) fOrsllgs med noshiul med tanke pll J 21:an .

översynen av uttagnings- och uppfölj
ningsmetodiken beträffande flygelever 
bl a började ett nytt test , DMT (= Defense
Mechanism Test), att prövas i samband
med den fortlöpande utvärderingen av
elever i GFU. Detta test ingår nu regel
mässigt i verksamheten vid uttagnings
kommissionen (UTK) och har kommit att
medföra att färre men i genomsnitt an
lagsmässigt bättre elever kommenderas
till flygutbildning. Avgångarna under ut
bildningstiden har minskat, vilket medfört
bättre utbildningsekonomi än tidigare
både för flygvapnet vad gäller pengar och
för den enskilde vad gäller tiden. DMT har
också väckt intresse inom andra länders
flygvapen och även inom den civila luftfar
ten.
Hanteringen av elever, elevomsorgen,
har alltid varit en central uppgift vid F5 .
Inte enbart som en följd av samhällsut
vecklingen har denna uppgift under det
senaste decenniet ägnats särskild upp
märksamhet. Mottot är: utbilda mer , arbe
ta mer med eleven - bedöm mindre.
Grundsynen är att varje elev som kommer
till Ljungbyhed är ett värdefullt ämne, väl
värt att arbeta med för att lyckas. Ett så
dant i och för sig tämligen självklart syn
sätt ställer samtidigt naturligt höga krav
på lärarna och inte minst deras fortbild
ning.
Flyginstruktörskursen - FIK - är lärar
nas grundkurs. Därefter följer prakt ik och
åter praktik, så varvad att tjänsten blir så •

Nedan (Overst); 1945-52 1/0g man SK 25 (BOcker 181 'Bestman') . - Nedan (underst): Aspiranter ry c
ker in 1948.
T h: 1952 kom trotilJnaren Saab 91 'Safir '/SK 50 . ..

~~~~~t:=""~
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variationsrik som möjligt och rimligt är.
Fortbildningen sker vid F5 med hjälp av
och i samarbete med Försvarets forsk
ningsanstalt och är en regelbundet åter
kommande , ständigt förnyande verksam
het. Arbetsnamnet är "OKAFF" - Opera
tion Kvalitetshöjning Av FlygFörarproduk
tionen . Alla kategorier av lärare deltar och
ämnena på schemat är psykologi , flygpe
dagogik , betygssättn ing etc.
Till detta kommer för flyglärarnas del
en systematiserad standardisering genom
återkomman de "kontrollflygningar". En
särskild standardiserings- och kontroll ~
grupp är organiserad under flygchefens
ledning . I den ingår bl a tre handplockade
flyglärare som i sig förenar lång erfaren
het och hög grad av yrkesskicklighet.
Främst dessa tre flyger kontinuerl ig t ige
nom alla flyglärare vid skolan - skolche
fen själv slipper inte undan - och åstad
kommer därmed en så hög och jämn yr
kesstandard som det är möjligt att hålla.
Ti ll bilden hör också att de tre utvalda lä
rarna tid efter annan byts ut.

En

viktig förutsättning
för en ändamålsenlig disposition och fort
bildning av lärarna är skolorganisationen .
Av de tidigare två flygsko lorna skapades
från nyåret 1969 med chefens för flyg
vapnet medgivande en försöksorganisa
tion med en flygskola . Den sammanslag
na skolan har komm it för att stanna och
heter i F5 :s nya organisation aspirantsko
lan efter att först ha benämnts flygskolan
och senare (til l -76) skol- och flygavdel
ningen .
Till grund för den alltså sedan 1969 be
stående sammanslagningen låg sådana
skäl som det gamla systemets ( 1. och 2.
flygskolan) nackdelar i form av att elever
na måste byta skola därför att de vid en
viss punkt i utb ild ningen övergick till an
nan flygplantyp. Detta medförde bl a byte
av chefe r och lärare och skapade särskil
da administrativa problem .
Från början in nebar också det systemet
att både flygavdelningschefer och flyglä
rare gärna specialiserades på endera pro
peller- eller jetdelen av GFU och inte på
GFU i sin helhet, vilket tidigare varit det
naturliga. Systemet medförde vidare att
en under hela utbildningstiden kontinuer
lig elevuppföljning omöjliggjordes eller i
varje fal l försvårades .

1966-67 ersattes 28 :an
av SK 60, SAAB 105, det tvåmotori ga jet
skolflygplan som alltjämt är och i många
år till kommer att vara i tjänst vid F5 och
andra förband inom flygvapnet. SK 60 är
mångsidigt användbart och nyttjas för
utom i skolverksamheten vid F5 och F20
(Flygvapnets Krigsskola, Uppsala) även i
krigsorganisationen som lätt attackflyg
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Ovan: En role SK. st. övar Herrevadaldöeler-omrldel, dit
*örberedande FI!.tttygarakolan (FOFS.)' Ir lörlagd ..uri
-80. - T h (överlt) ';Borgen": '2-lrlngarnaa o ItrUarna"
IlIggnlng. Dlrundel: Lektfonadaga.
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., "Ovan: SK 28 'Vampl,.'. - Ovan I v:jiy 25 Ir former.

(1951) av 52 SK 16ur F5. 'Vlnkelbeatlmma,.' (över,tt h)')III
liksom -76 förla"aren. - T v: SK 28B+C blev SO
laleta Iyp 2 Ikollpl. - Nedan: Aaplranlakolan och kanaiihu
HI under byggnlld 1937. - Nedan (ul'lderal): 1987 genom~
':gick ett 30-lal ei;;"r FörGFU pi Mf~ ~MIII-lralner'.
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plan, som spanings- och sambandsflyg
plan , för transportuppgifter (4-sitsig ver
sion) samt för målgång .
1971-72 avlöstes SK 50 av SK 61
(Scottish Aviation " Bulldog"), som också
finns inom armeflyget. Dagens flyglärare
är specialister på både SK 60 och SK 61.
För flyglärarnas personliga flygträning
finns särskild flygtid avdelad, men någon
"lärarnas fria halvtimme", dvs gamla ti
ders i ordets alla bemärkelser fria flyg
ning, existerar inte längre. Däremot om
huldas nu som förr uppvisning , enskilt
och i förband , i avancerad flygning - F5 är
inte för inte flygkonstens högborg.

Annal att nämna om tjänsten som flyg
lärare idag är följande:

F5:. "
emble",,,

DlgenII Ikoltpl typ 't o 2: SK 11!BulIdog' (ned~n) O SK IOA;'C (ovan).

• Divisionscheferna och många av de
yngre lärarna är k rigsplacerade som Dra
ken-förare och flyger därför regelbundet
vid 35-fÖrband. Det är en gammal sanning
att flyglärarna väl bör känna till de flyg
plantyper , på vilka eleverna kommer att få
sin fortsatta utbildning . Tidigare har myc
ken skada gjorts av rykten, oftast ogrun
dade, om " farliga" egenskaper hos vissa
flygplantyper . Eleverna har rätt att av sina
flyglärare få veta vad som väntar dem vid
inflygningen på stridsflygplan. Nu väntar
37 "Viggen" framtidens flyglärare.
• Med början 1970 är divisionschefskur
serna vid Flygvapnets bomb- och skjut
skola (FBS) öppna också för regements
officerare från F5.
• Sedan 1974 genomgår personal ur
flygskolan regelbunden utbildning i lätt at
tack med SK 60 vid F21 i Luleå.
• I krigsorganisationen ingår bl a flyglä
rare i de lätta attackd ivisionerna samt i de
spanings- och sam bandsgrupper som
sätts upp med framförallt SK 60.
• All flygning vid F5 sker i ett noggrant
reglerat och kontrollerat luftrum i nära
och bästa samarbete med grannflottiljer
na och även med den civila trafikled
ningstjänsten genom en speciell övervak
ningsenhet, "Skåne Kontroll", vid F5 .
• Kvinnoåret 1975 hade vissa flyglärare
för första gången vid F5 kvinnliga elever
som utbildades till EK-färdighet. Det året
började nämligen den första flygkursen
för civila trafikledarelever från Flygtrafik
ledarskolan i Sturup , Redan tidigare 
1973/74 - hade ett samarbete Sturup 
Ljungbyhed börjat i och med att utbild
ningen av civila och militära trafikledare
då började sammanföras och integreras.

R9SkOlans fredsut
bildningsuppgifter framgår av nedan
stående sammanställning.
Huvuduppgifter:
1) Grundläggande
flygförarutbildning
(G FU) av regementsofficers- och flyg
ingenjörsaspiranter samt förberedan- ~
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de utbildning (FörGFU, FÖFS) och
grundläggande
flygförarutbild ni ng
(GFU) av blivande kompaniofficerare
(fältflygare) vid flygvapnet.
2) Grundläggande fackutbildning och
grundläggande flygnavigatörsutbild
ning av meteorologaspiranter vid flyg
vapnet.

3) Flyginstruktörskurs (FIK) för flygförare
ur flygvapnet samt ur armem och mari
nen .
4) Förberedande grundläggande flyg
förarutbildning av blivande helikopter
förare (FörbFU) vid armen och mari
nen samt av polispersonal.
5) Förberedande och grundläggande
utbildning av flygtrafikledaraspirantere
Övriga uppgifter:
1) Flygkurs för läkare.

T h: Första eeneamllygningen högtidlig
hiIIs numer pi detta sätt. Förr avkyldes
eleven medelst hY8tningnild I ut
omhussimbas8ängen . .. Bom dock ej
längre linerns kvar. - Nedan: Examen
-75. CFV ger 'vingarna' till off-asp. Dh
skolchefen e' Trot.man o div-c'h: MOlIer
Hansen anisterar. - Nadan iii: För 38
Ir se'n ryckte oll-alp 61 DICK STEN
BERG In "Id F5, 1939-06-17.

2) Plutonsofficerskurs 1, skede 1, strids
lednings- och luftbevakningselever.
3) Kompletterande gymnasieutbildning
för bl ivande kompaniofficerare.
Till detta kan i år läggas utbildning av
reservofficerare samt 1976 av blivande

förare för generaltullstyrelsens flygverk
samhet inom kustbevakningen .
Med luftfartsverket har inletts ett sam
arbete. som har sin grund i bl a den in
tegrerade trafikledarutbildningen. Samar
betet avser främst utbildningsmål och
-planer för likvärdiga delar av grundflyg
utbildningen liksom om möjligt gemen
sam framtagning av läromedel inom vissa
ämnesområden, t ex luftnavigation och
meteorologie

Av

flygskolverksam
heten vid F5 har med tiden blivit en hel del
mer än vad som från början ingick, dvs
enbart FIK och GFU . Även om antalet
GFU-elever har minskat avsevärt under
70-talet . så är utbildningen och verksam
heten i övrigt omfattande. Antalet kurser
är stort och flera kurser är artskildae Därtill
kommer att F5 alltjämt är ojämförligt
störst vad gäller antalet flygande perso
nal , samt har det flesta antalet uttagna
flygti mmar och det mesta antalet starter
och landningar per år inom försvaret. F5
och flygskolan är sedan länge heller inte
till enbart för flygvapnets behov. Armen
och marinen är kunder sedan 1959. Poli
sens första elever kom 1966, luftfartsver
kets 1975 och -76 blev de första från
tullverket utbildadee Av flygvapnets flyg
skola har blivit försvarets flygskola och
från mitten av 70-talet kan man tala om sta
tens flygskola e Med allt vad utveckl ing
och uppgifter fört med sig under åren är
flygskolan vid F5 och F5 i sin helhet i dag i
sanning en skola och ett förband i ti
den.
_
Ovll Thomas Trolsman

Ovan: Julie-75. Dh akoich .lIvlt Trotl
man tar-em!!t arm6llygkursenplRinka
by, dit utbildningan detacheras. lven
marin-, rikspolls- o tullparso!)al Ilygut
bildas diir i FS-regi. - T hi I sept -67
kom djy kronprins CARL eGelJSTAF till
FS för atr bl a flygbekanta sig ' med SK
60. (S.nare ble" det även : Draken- o
Viggen-flygningar.)
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