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Bal-Com 1 - "Kirov"
Ny sovjetisk, atomdritlen (?) kryssare
på jungfrufärd i Östersjön.
(Se text å sid 16 17)

••

AntIigen vaktombyte
... efter 457 år!
Manssamhället rasar I jämn takt ihop. Det st~r nu helt
klart. In marscherar Kvinnan rustad och karsk. Den 1
oktober gjordes palatsrevolution. D~ t~gade (bl a) fy
ra skägglösa furirer ur högvaktss tyrkan in p~ den
kungl borgg~rden, var och en aH ersäHa en manlig
vaktkamrat vid Kungl SloHet. Och alla sedvanliga
~sk~dare tyckte deHa bara var helt i sin ordning. Otro
ligt p~ min ära, kanske högvaktsinstiftaren Gustav
Wasa hade sagt, om han 1523 haft möjlighet aH bli
upplyst om aH 457 ~r senare skulle Sveriges sloH
vaktas bl a aven flätprydd soldat. Hennes namn g~r
tll/ historien: KRISTINA SJÖDELL fr~n Ange. Övriga
tre voro: Ingela Bernald (Örebro), Lena Larsson (To
melilla) och Siw Svensson (Kalmar). Alla fyra töserna
utbildas nu vid F18ITulllnge till befäl inom FV:s stril
organisation. - Foto: Tobbe Gustavsson.
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S under klargöring
rbetet med JAS har kommit en bit på väg. Chefen för flygvapnet har presenterat
system plan 1 för Överbefälhavaren. Vägen till starttecken är dock lång. Offerter
skall infordras, lämnas och studeras jämsides med fortlöpande studier. Flera svens
ka och utländska alternativ skall vägas mot varandra - taktiskt, tekniskt, organisatoriskt
och kanske framför allt ekonomiskt. I systemplan 2, som kommer nästa höst, skall ett av de
studerade alternativen förordas. Försvarskommitten skall säga sitt. Om allt går i lås kan
beslut om Inriktningen av fortsatt arbete med JAS fattas i samband med försvarsbeslutet
valåret 1982. Huvudfrågan är om ett svenskt alternativ skall utvecklas eller om vi får vända
oss till utländska flygplantIllverkare.

A

Många frågetecken behöver rätas ut. En sak torde dock vara fullständigt klar - debatten
kring JAS-projektet kommer att skärpas. Gamla argument dammas av och blir som nya.
Sjålvutnämnda s k experter - Ingen nämnd, ingen glömd - kommer att presentera hår
resande kostnadskalkyler. Jämförelser kommer att göras med barndaghem, helikoptrar,
robotar och ubåtar.
Vi Inom flygvapnet har med vårt kunnande lättast av alla att verkligen sätta oss in I vad
JAS står för. Verklig kunskap tillför varje debatt tunga argument. Flygvapnets personal på
alla nivåer har nu ett stort ansvar - Inte bara mot flygvapnet utan långt viktigare - för
landets säkerhet.
ÖB 80, dvs " Perspektivplan del 2" redovisar hur försvaret kan avvägas och utvecklas på
olika ekonomiska nivåer under perioden 1882- 92. Där slås fast att jaktflyg utrustat med
robotar måste utgöra huvudkomponenten I luftförsvaret. Det sägs vidare att den tekniska
utvecklingen inom flera områden kan ge oss möjligheten att utnyttja systemlösningar som
i väsentliga avseenden skiljer sig från stormaktslöningarna. Det kan ge oss ökad effekt.
Iden med JAS är ett exempel på detta.

3

Ti
***

Den 25 juni lämnade överbefälhavaren
sin perspektivplan del 2, ÖB 80, till regeringen.
Planen som är ÖB:s syn på hur fö rsvarsmakten
bör avvägas och utvecklas under tio-årsperioden
1982-92 uppmärksammades bl a i dagspressen
med rubriker som: Regementsdöd på 1980-ta/et?"
och "1982 ödesår för vårt försvar".
Efter
som 'ÖB 80' är ett väsentligt beslutsunderlag inför
försvarsbeslutet våren 1982, är det angeläget att
för FL YGvapenNYTT:s läsekrets sammanfatta
några av de viktigaste delarna av planen med
. tyngdpunkt till de frågor som rör flygvapnet.
Artikelförfattare: Överstelöjtnant LAR S WIN
u
BERG.

**

**

Konsekvenser
fram till 1992 för:
Fredsorganisationen

*

HandJingsväg
1

HandJingsväg

HandJingsväg

2

3

6 förband läggs 1 1 förband lägg s 25 fö rband läggs
ned , 3800 anställ - ned , 5 400 anställ ned , 10 000 anställ
da bort.
da bort
da bort.

Värnplikten

Som nu .

I stort sett
ändrad.

Krigsorganisationen

Bättre kvalite på
krigsförbanden .
Start för utveck
ling av JAS-pl anet,
tu ng kust robot. lätta
strIdsfordon,
nya
ubåtar.
Beväpnade heli
koptrar, robotbä tar ,
ubåtar och lätt pan
saNärn srobot samt
två di visioner Vig gen skaHas .

Betydelsefu ll mate
riel skaHas I mindre
omfattning än i alt.
1. Ingen tung kust
robot.

Försvarsindustrin

Kapaciteten
behålls .

I sto rt sett
änd rad ,

Säkerhetspolitiken

Goda fö rutsättning
ar att molstå hot
och hå ll a oss utan
för konflikter.

Försvaret kan sva ra enda st mot de
me st
angelägna
kraven.

Trovärdighelen
i
vår vilja att försvara
neutralitetspolitiken
kan bli ifrågasatt
och leda till änd
ringar i det säke r
hetspolitiska syste
met i Norden .

Operativa konsekvenser

MÖjligheterna
att
genomföra ett över
raskande anfall mot
oss blir små.

Mobilisering
kan
komma att fördrö
jas. Svårt försvara
oss Vid samtidigt
anfall i norr och
söder.

Resurserna kan ba
ra samlas ti ll vissa
delar av landet.
Risk för att förbin
delserna med öv re
Norrland bryts vid
en gränsinvasion i
norr.

I

4
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Tabel/1

ofor 25 proc ka n ej utbil
das. Kategoriklyv
ning.
Inget JAS -plan, ing
et svenskt stridsfor
don. En stor del vik
tig materiel maste
köpas från utlan
det. Armens fältför
band, torpedbåtsdi
visionerna och flyg
divisionerna
minskas.

oför Svensk utvecklan
flygindustri
de
läggs ned .

erspektivplaneringen
in för
kommande försvarsbeslut på
börjades redan några måna
der efter 1977 års försvarsbeslut. Med
nya regeringsanvisningar som grund
inleddes hösten 1977 perspektivpla
neringens fas l . I studiearbetet be
handlades nya ideer vad gäller enskil
da förband och vapensystem (bl a
flygsystem JAS) samt olika principer
för deras användning. De olika struktu
rerna värderades sedan mot en framti
da miljö kring sekelskiftet i enlighet
med de säkerhetspolitiska förutsätt
ningar som regeringen anvisat.
ÖBs perspektivplan del 1, "För
svarsmakten i den svenska säkerhets
politiken ", lämnades till regeringen i
februari 1979. Innehållet sammanfat
tades bl a i FLYGvapenNYTT nr 1/79,
sid 10 - 16.
Under perspektivplaneringens fas 2,
som påbörjades i juni 1979, har syftet
främst varit att med dagens försvars
makt som grund och med hjälp av er
farenheterna från fas 1 redovisa hur
försvaret bör utvecklas och avvägas
på olika ekonomiska nivåer under tio
årsperioden 1982-92.

P

• • Som grund för detta studiear
bete lämnade regeringen i juni 1979,
efter att ha granskat ÖB :s perspektiv
plan del 1, anvisningar för fas 2. Den
kanske viktigaste styrningen som
dessa anvisningar innehöll var alt

Pel-spektivplanen, del 2:
:-

..

LufHprsvaret prioriteras
Tr~nsporHlyget·· utökas

Bassystemet byggs ut
Stril-systemet förfinas
• •

. MEN inte utan rationaliseringar!
Tabell 2

ökad vikt ska läggas vid överraskande
angrepp med hänsyn till den militär
tekniska och säkerhetspolitiska ut
vecklingen i omvärlden .
Inför arbetet med perspektivplan del
2 anvisade regeringen ett ekonomiskt
studieintervall mellan 13 och 14 ,6 mil
jarder kronor årligen för perioden
1982-87. Försvarets anslag under
1980/81 är 13,6 miljarder - varav flyg
vapnets är 4,7 miljarder.

••

O

verbefälhava
ren presenterar i sin perspektivplan tre
handlingsvägar.
Handlingsväg 1 innebär att den på
gående reduceringen av försvarsmak
ten kan hejdas , samtidigt som kvalite
ten kan anpassas till utvecklingen i
omvärlden. Handlingsvägen för hela
försvarsmakten fordrar 14,9 miljarder
kronor årligen under perioden 1982
- 87. För flygvapnet gäller 5,2 miljar
der. ÖB föreslår att denna handlings
väg läggs till grund för 1982 års för
svarsbeslut.
Handlingsvägen 2, som ligger un
der regeringens högsta nivå, fordrar
14,3 miljarder kronor årligen 1982
-87 . Flygvapnet behöver därav 4 ,8
miljarder. Handlingsvägen represente
rar en omslagspunkt på så sätt att den
är den lägsta nivå där det blir möjligt

Konsekvenser
fram till 1992
Fredsorganisationen

Handlingsväg
Sa mlokalise ring av 2
skolförband .

Minskning med 1 175
anställda.
Krigsorganisationen

Handlingsväg
2

1

-

-->

2 förband läggs ned

-->

Minskning med 1 650
anställda

Rationalisering av ett
förband
Minskning med 1 675
anstaiida

JAS utveckling möjlig i -,
Sverige .
10 div JA 37
3 div J 35 F bibehålls
Bassysfe met byggs ut
Radarstationer an
skaffas.
Flygbu ret radarspa
ni ng anskaffas.

att behålla nuvarande värnpliktsuttag
och fullfölja en utveckling av flygsyste
met JAS inom landet. Detta kräver
dock bl a en hårdhänt begränsning av
försvarsmaktens fredsorganisation .
I handlingsväg 3 - med 13 miljar
der kronor årligen 1982 - 87 till hela
försvarsmakten och därav 4 ,3 miljar
der till flygvapnet - redovisar ÖB att
stora ingrepp måste göras i försvarets
organisation och att den framtida ut
vecklingen äventyras. Så t ex kan flyg
system inte utvecklas eller anskaffas
inom landel. Kategoriklyvning måste
införas , vilket innebär att ca 10 000
värnpliktiga undantas från utbildning

Handlingsväg
3

B div JA 37

Beg rä nsad ersättning
av Viggen Utlandskt
fpl
B d,v JA 37

-

-

-

-

-

varje år. En ytterligare säkerhetspoli
tisk risktagning blir följden.
• • ÖB belyser också konsekven
serna av att på nivån 13 miljarder kro
nor bibehålla hittillsvarande värnplikts
uttag resp att bibehålla möjligheten alt
inom landet utveckla flygsystem.
Dessa exempel ger sådana påtagliga
obalanser och ogynnsamma operativa
effekter alt de enligt ÖE inte kan före
slås. Förslaget på den låga nivån in
nebär därmed att ingrepp och föränd
ringar måste göras i alla försvars
grenar.
Konsekvenserna i stort för försvars5

~

makten i sin helhet fram till 1992 i de
olika handlingsvägarna sammanfattas
i tabell 1. Konsekvenserna i stort för
enbart flygvapnet redovisas i tabell 2.

tekniska
utvecklingen av flygstridskrafterna, så
väl inom NATO som WP , går mot en
ökad förmåga till fJygbekämpning på
stora avstånd. Detta innebär att en an 
gripare får ökade möjligheter att välja
tid och plats för ett anfall på stor bredd
och mot de inre delarna av vårt land
med flygstridskrafter och luftlandsätt
ningsförband. Den säkerhetspolitiska
trenden i vår omvärld, som den bl a
beskrivits i regeringens anvisningar för
perspektivplaneringen och i 1978 års
försvarskommittes betänkande i juni
1979, pekar också på vikten av att
denna utveckling av hotbilden ges
ökad uppmärksamhet.
Vi måste därför ha förband som kan
sättas in i strid utan omfattande förbe
redelser för att säkra vår mobilisering
och kraftsamling . En viktig fråga blir
då också hur vårt beredskapssystem
ska utvecklas .
I 'ÖB 80' betonas därför att luftför
svarets framtida utformning kommer
att bli särskilt betydelsefull. ÖB konsta
terar, att flygstridskrafterna måste ha
förmåga att bekämpa en angripares
tilltransporter genom luften, över havet
och över landgränsen under alla vä
derförhållanden och i kraftigt telestörd
miljö. Luftförsvaret ska kraftsamlat
kunna möta en angripares flygstrids
krafter och robotar över hela landet.
Jaktflyget måste även i fortsättningen
vara huvudkomponenten i luftförsva
ret.

rymmet ökas Viggen-systemets effekt
genom kompletterande anskaffning av
moderna vapen till Jakt- och Attack
Viggen. Sjömålsrobotar med lång
räckvidd och vapen för kommunika
tionsbekämpning är aktuella objekt.
• • Vårt flygspaningssystem, S
37 (Havsövervaknings- och Fotospa
ningsViggen/SH + SF 37) , har viktiga
uppgifter såväl i fred , vid neutralitet
som i krig . Dess uppgifter och utform
ning i stort ska bibehållas under 1980
talet och början av 90-talet.
För ersättning av Viggen-systemet
har i handlingsvägarna 1 och 2 medel
avdelats för att möjliggöra en inom
Sverige sammanhållen utveckling och
produktion av flygsystem JAS, med
den operativa målsättning i stort som
angavs i ÖB:s perspektivplan del 1.
JAS är nu föremål för systemplanering
inom flygstaben. En orientering om
denna planeras i FLYGvapen NYTT nr
4/80.
I handlingsväg 3 blir det däremot in
te möjligt att utveckla flygsystem inom
landet. Ersättning av Viggen-systemet
måste därför genomföras genom ut
ländsk anskaffning i mitten och slutet
av 1990-talet. Det är då viktigt att kom
ma ihåg , att handlingsvägens låga

• • Överbefälhavaren
framhåller
dock att nedgången i antalet jaktdiVI
sioner är allvarlig . Därför ska strävan
vara att om möjligt öka antalet divisio
ner JA 37 "JaktViggen" och att bibe
hålla ett antal divisioner J 35F " Dra
ken" så länge detta med hänsyn till
andra
krav
är
stridsekonomiskt
lönsamt.

'Draken' blir 30 år
,. "
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14-20 'HerClHes'

I

handlingsväg 1
anskaffas totalt tio (10) divisioner JA
37. Handlingsvägarna 2 och 3 innehål
ler vardera åtta (8 ) divisioner JA 37.
Vid ett tillskott av medel till handlings
väg 2 motsvarande regeringens hög
sta studienivå blir det möjligt att an
skaffa nio (9) divisioner. I samtliga
handlingsvägar inriktas planeringen
mot att behålla tre (3) divisioner J 35F
en bit in på 1990-talet.
Varierande med det ekonomiska ut

.. ':

iii

ekonomiska nivå innebär att ersätt
ning endast kan ske i begränsad om
fattning . Detta innebär att flygvapnets
krigsorganisation på sikt kraftigt kom
mer att minska.
• • Transportflyg kommer att få
ökad betydelse i morgondagens för
svar. Detta beror på att den operativa
och säkerhetspolitiska inriktningen (att
lägga större vikt vid försvarets förmå
ga att möta överraskande angrepp)
ställer höga krav på vår beredskap.
För snabba förstärkningar av utsatta
landsändar, främst övre Norrland, görs
därför en satsning på ökad flygtrans
portkapacitet. Utöver de sex TP 84
('Hercules') som kommer att finnas
1982 föreSlår ÖB ytterligare anskaff
ning även i handlingsväg 3. Medel för
14, 12 och 8 TP 84 har avdelats i resp
handlingsväg 1, 2 och 3.

E

n bärande ide
vid utarbetandet av flygvapnets hand
lingsvägar har varit att på bästa möjli
ga sätt utnyttja vårt kvalificerade arv i
form av modern materiel och välutbil
dad personal . Exempel på detta är tidi

Jaktflygets numerära nedgång bedöms
allvarlig. EH motverkande säH är bl a aH
gllngtldsförlänga 3 divisioner J 35F2,
Kraven pll :·'jj~~d beredskap medf~,:
också bäHre (isnsportkapacitet. SveHge.:-:·
är avlllngt ocfj.":j[ehöver snabbrörligt ,'jJ!J~:~"
derstöd. 8- ,'i' flYa TP 84:or inplanera's:'

gare nämnda planerade förbättringar
av Viggen-systemets beväpning och
bibehållandet av ett antal divisioner
'Draken '. Men även den fortsatta ut
vecklingen av bas- och stridslednings
systemen är led i strävan att få största
möjliga effekt vid varje tidpunkt ur det
väl fungerande arvet.

• • Bassystemet byggs ut för att
säkerställa Viggen-systemets effekt
under 1980-talet och för att skapa go
da förutsättningar för framtida flygsy
stems möjligheter att verka . Även i
handlingsväg 3 genomförs en relativt
omfattande utbyggnad för att skapa
bästa möjliga avvägning mellan flyg
vapnets system . Utbyggnaden i övre
Norrland prioriteras .
Genom utbyggnad av fler banor, an
skaffning och utbildning av enheter för
banreparationer och ammunitionsröj
ning ska bassystemets uthållighet ef
ter hand öka. Även basförbandens rör
lighet ska förbättras. Detta är nödvän
digt för att minska sårbarheten hos så
väl personal som materiel samt för att
kunna verka över stora ytor. Den un
der 1970-talet genomförda basstudien
ska ligga till grund för den fortsatta
utvecklingen av bassystemet.
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Vikten av
fungerande f/ygspa
nlngssystem hsr Ater bevisats och be
sannats. SpaningsViggens bl/der av nya
sovjetisks robotjagaren 'sovremennyjl'
('Ba/-Com 2'), som avses bli operativ i
Östersjö-omrAdet, är bl a ett klart bevis
hiirför.
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Flygburet stril-radarsystem blir allt mer pockande även för
svensk räkning. snabbar.e.;f6rvarnlng och sIkrare stric/!!~ednlngslnformaHoner
kriivs. MsrkrsdsrstsUq~f,I,S blir allt känslIgsre för Dekijmpnlng. Tiinkbsrt för
framtiden blir ant;ngim:~r§na speclal-fpl eller speclelt!;''!!ly;gburna kapslsr. Även
.. 7:::::.~·::
RPV-alternatlv studeras ':~-~~'

• • Utbyggnaden av stridsled
ningssystemet fullföljs genom an
skaffning av höghöjds- och låghöjds
stationerna PS 860 och PS 870. Men
den tekniska utvecklingen medför ett
ökande hot även mot stril-systemet .
Utöver gällande planer måste därtör
en ökad utbyggnad göras varierande
med det ekonomiska utrymmet. Medel

~"~'~~~:-:': ---'--..-~~~

har avdelats i alla handlingsvägar för
ett flygburet stril-radarsystem. I hand
lingsväg 1 blir det möjligt att anskaffa
ett system motsvarande det ameri
kanska "Hawkeye". I de övriga hand
lingsvägarna måste ambitionen hållas
något lägre och inriktas mot anskaff
ning av ett antal i kapslar monterade
stril radarstationer. Dessa kapslar kan

~

••

tänkas bäras av flygplan som är på
väg att lämna krigsorganisationen. I
början av 1990-talet kan alltså 'Attack
Viggen ' tänkas vara en aktuell platt
form.
I samtliga handlingsvägar ges den
optiska luftbevakningen ökad förmåga
att verka under mörker. - Vidare har
kravet på at! kunna verka i kraftigt te
lestörd miljö inneburit att det är nöd
vändigt at! öka flygvapnets resurser
för telekrigföring av skilda typer i samt
liga handlingsvägar.

organisatoriska förändringar med vari
erande tidsperspektiv blir nödvändiga
för samtliga försvarsgrenar i alla hand
lingsvägar. Genom att flygvapnet un
der en lång följd av år rationaliserat
fredsorganisationen har vi emellertid
ett bra utgångsläge inför 1980-talet.
Det står dock klart , att fredsorganisa
toriska förändringar kommer att aktua
liseras även för flygvapnet. Men det är
först efter fortsatt utredningsarbete
som
fredsorganisationsutvecklingen
kan klarläggas i detalj. Mycket tyder

O

verbefälhava
ren konstaterar i sin sammanfattning ,
att " vapen och vapensystem för våra
förband måste anpassas till den fort
gående tekniska utvecklingen ". Samti
digt framhåller dock ÖB: "För att möj
liggöra alla dessa förändringar måste
en kännbar men nödvändig omstruk
turering göras av fredsorganisa
tionen ".
Vi måste därför konstatera att freds

...,u·u_·"
-....... ,
••• o4a ' "

.,.-~"'"

,~....

-"

H
_ .....
.....• • ••

<---, •.. •

::.:::"
... '
"., ..

'

....

1

:':::':::'.::
..,:...,,:.

,~

••• " "A "

............ !

Flyg~ä~net -

",

årligt ;,~delvärde/miljarder kronor.

...

(Prisnivå feb -79.)
r--_ _5.:...9_4O
_ ____

.....
t--· ·

.......-..
....

~

-"I"

' ~~:-;

.', .
'

O"

F~~lIsorgani.~~tionen l\2}':
.., får vidkännas :.:::';'.

, ., •••..u-.

..,..... . . ,,''

:~::'.:.:7

. ......
-

PRISET:

HVG 1

..

I ••••••

•

'

I .... • ..

~.:.:.i

': '

5.220

.0"

5,060

.:::.!~::.

H:VG~
•.• 10 · · ... 
., ....... .
... ::~:' ...

.... - ,..

,I"

~

H

J

.•••

, .0' .... ,

o

o"~omstruR.torering
~';\~~:-'
,

.",

4.840

en kännbar
men n9,~vändig '.:;.:,
.

"

4.720

.,, ~.-

:.::.~. :"':

.H_·····

'

,

", -, ~

••• , ,>

.""'

IU::.:'
:,"
.. :.....

.. ...
;''';':::::;'
., .. 4'

~.

.. .

..,-"
....

" i ,,,.

-.

~ ", ,,.

.......

.

~

_l~· · ·

....... ."..
"

• • ~~ .' >.
,. ~ I

Krigsorganisationens innehåll i ÖB 80
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Moderna infanteribrigader
Övriga infanteribrigader
Pansarbrigader/mekaniserade brigader
Norrlandsbrigader
Fältbataljoner
Lokalförsvarsbataljoner
Luftvärnsrobotbataljoner CHawk')
Torped/robotbå tsdivisioner
Ubåtar
Minröjningsflottiljer
Spärr- och KA-bataljoner
Jaktflygdivisioner J 35 'Draken'
Jaktflygdivisioner JA 37 'Viggen'
JAS-division (jakt-, attack-, spaning)
Medeltunga attack11ygdivisloner
Ba!ibaltjoner
w·t ..... ,

Hvg 1

3

3

3

12
14
29
9

14
2
24

12
1
24

3

3

3

3

10
1
4

8
1
4

33

33

5.5
35

,••f/ ,,,........

10
8
5
5
120
100
7-12

3

2

12
4
4
4
90
80
4- 8
2
12
1
21

8
12
4
4
110
100
2

_....

1992
12
8
4
4
110
90
5-10

8


4
33

I

dock nu på att någon förbandsindrag
ning inte behöver genomföras i någon
handlingsväg före 1987. - Samlokali
sering av två skolförband blir dock ak
tuell i alla tre handlingsvägarna .
• • Sammanfattningsvis
innebär
'ÖB 80 ' för flygvapnets del att hand
lingsvägarna 1 och 2 medger effektivt
utnyttjande av arvet samtidigt som det
blir möjligt att på lång sikt förnya krigs
organisationen. I handlingsväg 3 kan
arvet utnyttjas medan ersättningen av
Viggen-systemet blir osäker och en
påtaglig kvantitativ minskning av krigs
organisationen torde bli ofrånkomlig.
Med en sådan utveckling torde det stå
tämligen klart att omvärldens tilltro till
vår vilja och förmåga att i olika säker
hetspolitiska lägen hävda vårt obero
ende kommer att ifrågasättas!

Vi

kan också
konstatera, att den nu avslutade per
spektivplaneringen ger klart uttryck för
behovet av ett effektivt flygvapen av
passat efter de krav som utvecklingen
i omvärlden ställer. Det bemannade
flygplanet kan inte ersättas på ett kost
nadseffektivt sätt under överskådlig
tid. I 'ÖB 80' har visats att risken för
överraskande angrepp ökar. Eftersom
försvaret måste innehålla förband som
snabbt kan sättas in i strid, kommer de
operativa kraven på vå ra flygstrids
krafter att bli om möjligt ännu större i
framtiden .
Avslutningsvis måste understrykas,
att perspektivplanen inte är något
handlingsprogram utan endast redovi 
sar huvuddragen i hur försvaret bör
utformas i olika ekonomiska nivåer.
Även om försvarsbeslutet 1982 skulle
innebära att just någon av de studera
de ekonomiska nivåerna skulle väljas,
är det lå ngt ifrå n troligt att försvars
makten skulle komma att utvecklas
helt enligt 'ÖB 80'. Först ska försvars
kommitten bl a granska 'ÖB 80' och
avge sitt slutbetänkande vå ren 1981 .
Vidare skall under 1981 programplan
för åren 1982-87 utarbetas och in
lämnas till regeringen hösten 1981.
Det är nödvändigt med ett omfattande
fortsatt studie- och utredningsarbete
inför försvarsbeslutet. Särskilt viktiga
är studierna av ett framtida flygsystem
(JAS), och fortsatta utredningar av för
svarets fredsorganisationsutveckling.
Detta innebär att ÖB :s perspektivplan
på flera väsentliga punkter kan kom
ma at! kompletteras med viktig infor
mation , som också kan bli ett betydel
sefullt underlag inför försvarsbeslutet.
FLYGvapen NYTT skall bevaka ut
vecklingen och återkommer när lid
punkt därför känns meningsfylld .
•
Ö'C' erSlclöJmanr Le".; \\"m be,x

..

08:5 programplan - Oroande läge
Den Internationella utvecklingen och det säkerhetspolitiska
läget bedöms så oroande att förmågan hos försvaret att öka
förmågan att vidta beredskapshöjande åtgärder MAsTE för
bättras .
Detta sägs bl a i ÖB:s programplan som den 1 oktober
överlämnades till regeringen. Planen har utarbetats inom de
ekonom iska ramar som fastställdes i 1977 års försvarsbe
slut och är den sista i detta försvarsbeslut. Den ekonomi
som redovisas inför 1981/82 kan därför inte direkt betraktas i
sammanhang med den i perspektivplanen, "ÖB 80", som
presenterades i somras. ÖB konstaterar att utvecklingen
efter försvarsbeslutet 1977 bl a lett till att målen för krigsor
ganisationen inte kunnat uppnås. Främst behövs en ramhöj
ning för att komma till rätta med de brister som på kort sikt
skulle kunna medföra allvarliga konsekvenser för försvarets
krigsavhållande effekt.
Den tekn iska utvecklingen går snabbt inom områden som
underrättelseinhämtning,
datoriserade
ledningssystem,
transporter och precisionsvapen. En angripares handlings
frihet och anpassningsförmåga kommer att vara hög. Denna
utveckl ing - tillsammans med det minskade antalet kvalifi
cerade förband hos oss - leder till att gapet successivt ökar
mellan den styrka en angripare kan avdela mot oss och vår
försvarseffekt.
Vår förmåga att koncentrera resurser till invasionshotade
områden minskar. VI får räkna med ökade risker i den
operativa planläggningen, något som i ogynnsamma fall kan
innebära att ang riparen kan få fast fot på svensk mark och
snabbare nå sina tilltänkta mål. Omvärldens tilltro till vår
förmåga att kunna stå utanför en konflikt minskar. Därige
nom minskar även försvarets krigsavhällande förmåga.
Förändringar i vårt försvar följs noga upp av både stor
makterna och våra grannländer. En minskad trovärdighet
skulle kunna leda till drag och motdrag mellan maktblocken i
vårt närområde med en inte önskvärd upptrappning av
spänningsnivån i Norden som följd.
Det ekonomiska läget påverkar förh ållandena för persona
len och utbildningen. Kortsikt iga inskränkningar i övnings
verksamheten, påtvingade omlokaliseringar, kontinuerliga
personalreduceringar och brister i arbetsmiljön leder till på
frestningar för personalen och kan inverka negativt på fram
tidstron. Även om försvaret i dag tillförs modern materiel i
betydande omfattning som föl jd av beslut på 60- och 70
talen, ger framtiden anledning till oro.
Regeringen har aviserat omfatta nde besparingsåtgärder
inför 1981 /82, vilket kan öka skillnaden mellan inriktningen
och utfallet av 1977 års försvarsbeslut. Vi får en bristande
handlingsfrihet då det gäller att anpassa oss till militära
förändringar i omvärlden. Detta har också påtalats i bl a
1978 års försvarskommittes första delbetänkande.
I avvaktan på aviserade reduceringar 1981/ 82 och på 1982
års försvarsbeslut yrkar ÖB inte nu på någon ramhöjning
inför nästa budgetår. Däremot anmäler han behov av til/skott
nästa år för att avhjäl pa de allvarligaste skadorna av den s k
Berlingaffären. De resurser som enl ÖB krävs fr o m 1982
redovisas i 'ÖB 80'.
•
FSlllnfo

9

Polskie Lotnictwo Wojskowe:

POLENS flygs

or

*" *

Med anledning av de nyligen timade strejkhändelser
na i Polen - som riktat alla världens ögon på denna del av
Europa och som till viss del höjt den politiska hetluften i
detta Östersjö-område - vill FL YGvapenNYTT passa på
och Informera om detta lands militära flygstyrkor. ,;7 Det
ta är del 19 i temaserien om världens flygstridskrafter i
allmänhet och vårt närområdes; synnerhet.
,;7
tf

*

De polska flygs lridskrafterans nalionalilelsbe~
leckning ~ - De svarta (allen är i verkligheten
röda,

Försvarsstabens informationsavdelni ng gav på förhbs
ten ut en orientering (nr 3) som bl a innehöll en uppsats
om ba~grund en till stejkoron i Polen, Nedan återges
denna. men i lörkort at och tem pusredigerat skick,

ORO i POljEN
kan uppfaHas "som "eH hot mot
Av flera skJiI har Polen alltid va
När den nye regeringschefen
fackföreningar. Det var alltså
Babluch i början av juli förs6kte
socIalismens " grundvalBl,"
frllga. om ,k ravpiJ djupgående
det- orol/gaste . landgt Inom
med miHtär fnterviintlon :' som"
sovjetblocket.
Den
" polska
demokratiska reformer, Stre/k
avlasta
statsbudgeten
följd. Så IlIngt har de.t hlHills Inte
oktobern 19~6 " och arbetaroro
.. vl1g~n nsdde även kolgruveom
,sänkta subventioner (Innebäran
fighettirna '1970 ·"och . f976 är
des prishöjnings;) ps köH Och '''rAdlina i SChlesien. Det glck)nte
beb'övf fIA denna glIog. ..
De flesta I dsgens Polen 
Il1ngt ifrl1n glömda. Under de se " köttvaror, bröt en vl1g av strejker
längre aH försöka lösa proble
n aste :-iiren :s6kte ::aierSks regim ..'Ut I liela landet. Arbetarna kräv
men;,pl1 '?>kalnw.å. PBrtlledning- : även de· OppgsltlORella ,,- ä,"
m~vetn~ om ä H alIHör radikala"
klars sig med en besvärlig ba
,en och regerIngen tvangs agera_
de löneförhöjnIngar. Överallt bil
dades strej/CkomrnlHeer utanför
krav och en vå ldsam eXPfoslon.
OIörmsgan att·säHa I gsng re
/ansg~ng OCh med en. relaf,ivt
av'missrioje skulle kUnna orsaka"
de officiella fackföreningarna. , . former söm skulle kunna läHa
"mjuk" politik. Man undvek i för
en katastrof liknande den 1968 i
..Regeringen
erkände
denna
sta hand prishöJnIngar ps "'vs
på ,den politiSka spännIngen
.. hän~~r sa-mman"med det allmän
medel"för ait inti framkalla kön
.. glmg de facto strejkrätten. I släl
TjffckoSlovaklfm. In~n viii pro:'
let för repressalier fick företags
vocera eH Ingripande av Sovjet
sumentern~s vr~e. Man förs6k
na läget som uppstod i hela sov
:te kstBdkomma" en ' ." märklig :; ledningarna rätt aH ' förharrdla .. jetblocke;, sedan den :,sovjetlska
unionen.'" Den
oppositionells.
"samlevnad" med den ml ktlga
med strejkkommlHeerna. De
KOR, som hsr en stör auktoritet
militära Interventionen I augusti
I!atol!jka ky'ikan. Man t'olere"!de " strejkande fick I de flet;ta fall si
hos de ,strejkande, "msna,d e till.
1968. - precis för tolv å.r sedan 
t o m en iialvIegal opposition,
na lönekrav uppfyllda.
"air trycka irå rlglmen ' och
krossade den s k Pragvfnen I
tviflga till reformer, ,men aH inte
,som framför allt;l6rkrpppsligas '. Men i mlHen av augusri nsdde
Tjec.koslovaklen.
Fö'r stt ::" rätfflirdlga'I> degröv- .. försöke Stör1a::den ".:'
"
Gitansk-området,
'av " KommlHen för samhälleilgt '. strejkvl1gen
Efter segslitna förhandlingar
där sI1ren efter den blodiga upp
sta InblandnIngarna I andra län
självtprsvaC (Ko.'!').
,
. Meit' de ekonom'i ska svilrlghe
görelsen med dfi'strejkande ;frlln :. ders ,lnre :angelägenheter tillkom ::. gIck den.. polSkS statsledningen
m~d pl1 de fleSta av' de sti-ejkan~
tema och misslyckandena bafll
1970- 71 Inte är glömda. Omden s k Brezjnevdoktrlnen, som
' 6kade, Med utlsndsskulder, på .':,kring ,60 00,0 varvs- och hamnar
'" innebär atf Sovjetunfo.nen tIIIäg- . de.arbetB.rnas ;l5rav. :~H vl~!!It Ytt .
re 'Iugn har nu"förmärkts, Men är
19 miljarder dollar hör Polen till
betare, transportarbetare och
nat' sig räH aH militärt Intervene
' de mest s,kuldsaHa länderfUI i ", flera :, and~a samordnade sIna
det bara skenbart? Polens Inre,
ra f. eH annat land om " socIalis
' världfJn. I d~g gli; 70 procent av .. krav; som inte längre var ekono
kris var trol/gim Ingim etIsktare:
larfdvlnnlngar är hotade " .
- de ekonomiska problemen
expor,tlnkomsterna lit för aH i
miska utan också politiska; man
Det försviJrar nu varje försök att
kvarstl1r. Och WP-grartflarn8~
~ hsrdv'aluta ::: betala räntor och •. krävde p;ess- 'Och Yttrandefri
piJ :egen :hand ;söka8vlasla de
pockar nu på " mitt At ". Polen
het, frigIvning av politiska filngamorteringar.
ProduktIviteten
enskilde socIalistländerna från
: 1nom :' lndu~trln ä, otillräcklig
I dilemma, Vad vIII och kan den
:: ar, 'iigstlftild strejkrätt:pch fram- " Inrf!:probJem och motsättnnlgar,
Inom jordbruket extremt lilg.
för allt rätten att f A blida fria
eftersom " var/e ' reform I Moskva
•
nya statiilednlngen 96rs? "
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MiG-21F " Fishbed JX" - jaktversion med
Atoll-rb.

MiG-21 "Fishbed H" - signalspanings
version, med bl a denna kapsel.

P

olen blev en självständig stat i
november 1918 efter att ha
stått under utländskt inflytande
under lång tid . Före självständigheten
hade dock polska styrkor existerat in
om förbanden i ockupantiänderna
Ryssland, Tyskland och Österrike
samt en kort tid även i Frankrike.
De första polska flygstridskrafterna
organiserades under hösten 1919 som
ett truppslag inom armen. De fick sina
elddop redan i kriget mot Ryss land ,
som varade till oktober 1928. I detta
skede påbörjades utvecklingen aven
inhemsk flygindustri.
1938 blev det polska flygvapnet,
Polskie Lotnictwo Wojskowe, en själv
ständig försvarsgren . Ett nytt luftför
svarssystem började byggas upp. I

"

-,

...

"

Po len trodde man då - i likhet med
många andra länder - att ett stort krig
i Europa knappast var alt befara .
Atminstone inte före 1941 eller till och
med 1942.
• • Men redan tidigt 1939 insåg
den polska statsledningen att dess
optimism varit för stor. Den politiska
utvecklingen i landets omedelbara
närhet ingav de största farhågor. Den
egna flygindustrin bedömdes ha för li
ten kapacitet för att kunna förse de
polska flygvapnet med tillräckligt antal
stridsflygplan . Därför beställde Polen
snabbt brittiska, holländska och frans
ka flygplan. Dessa hann dock inte le
vereras innan Polen den 1 september
1939 plötsligt invaderades av tyska

.

Geografisk. karta
\I

. , . ,'

j ..

..

:."

nazi-styrkor. Mot ockupationsstyrkor
na kunde Polen mobilisera 678 opera
tiva flygplan , vilka var utspridda längs
den 80 mil långa fronten. Men problem
med reservdelar och underhåll bidrog
till landets tragiska öde . . . liksom
självfallet de ryska flygattackerna i ryg
gen den 16:e september. Dagen där
efter beordrades kvarvarande polska
flygstyrkor till Rumänien , varvid allt
organiserat motstånd upphörde.
Ett stort antal polska piloter anlände
senare till Frankrike , varifrån de fort
satte striderna tillsammans med det
franska flygvapnet. Den polska exilre
geringen i England ordnade så att det
polska flygvapnet utrustades och utbil
dades av Roya l Air Force i England
och Mellersta Östern . Divisioner med
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jakt- och bombflyg ur polska flygvap
net bidrog senare till de allierade fram
ryckningarna och i juni 1944 var totalt
14 polska divisioner operativa. Senare
samma år deltog polska bombflygplan
- av typ 'Liberator' och med basering i
Italien - vid revolten i Warszawa.

tillhörde
de länder som drabbades hårdast av
det andra världskriget - ca 15 proc av
befolkningen dödades. För Polen in
nebar freden också en "geografisk för
skjutning" västerut. Ett stort område
av östra Polen, med i huvudsak ukra
insk och vitrysk befolkning men med
en mycket stark polsk minoritet, införli
vades med Sovjetunionen. Som kom
pensation fick polackerna södra delen
av Ostpreussen samt ett område fram
till floderna Oder och Neisse.
Många polska piloter, som i exil tjä
nat RAF och polska flygvapnet, vägra
de av politiska skäl att återvända till
Polen. De som trots allt återvände fick
inte tjänstgöra inom flygvapnet i sitt
eget land - många sattes till och med
i fängelse pga politisk opålitlighet.

Sovjetunionens regering utsåg mar
skalk Rokossovsky (som var polack)
till överbefälhavare för Polens strids
krafter. De flesta övriga högre poster
besattes av sovjetiska officerare. Där
med började de polska stridskrafterna
att formas efter sovjetiskt mönster. En
russifiering som för övrigt slog igenom
på alla områden. Det fria Polens histo
ria var (åter) ett minne blott.
Den 14 maj 1955 tillskapades Wars
zawapakten (WP); som motvikt till
västmakternas
NATO-organisation.
Förutom Sovjetunionen och Polen
blev Östtyskiand, Tjeckoslovakien,
Ungern, Bulgarien, Rumänien samt Al
banien medlemmar. Det sistnämnda
landet utträdde dock ur pakten 1968.

Krigsmonumentet i Waru awa - Bohaterom
Wars.lawy 1939-45. En 'slagkraNig' kvinna
symboliserar stadens innevånares heroiska
befrielsekamp mot na.liockupanterna. 'Min
net' rest av den nya regimen i tidstypiskf
maner.

Su-7
Fitter A

12

polska
krigsmakten i dag består av arme-,
marin- och flygstridskrafter samt av
gränstrupper och speciella styrkor; de
senare svarar för "den inre" säkerhe
ten. Ledningen av krigsmakten sker
från Warszawa, där högkvarteret är
placerat. Försvarsbudgeten var 1979
ungefär 101 miljarder zloty, dvs ca

Su-7B har drygt 20 Ar pA nacken och ersättslJv MiG-27 'Flog
ger'. Enmotorigt attackfpi som kan'·ta 2 tons last - likan/arakt
bomber. Akfionsradlen (10-/0-10) ca 250 km eller (hi-/o-hi) ca
400 km. Maxfart pA låg höjd ;M. 0,95. Är föniedd
aubbia
bromsskärmar. Finns i 2-sitsig tandem-version, Su-7U
"Moujik".

med

Polskbyggda underljuds aNack-fpl L1M-6 b/s ema
nerar från sovjetiska MiG-17F 'Fresco'. ErsäNs av
MiG-27 'Flogger F'.

14,5 miljarder svenska kronor. Polen
är därmed på tredje plats inom Wars
zawapakten (efter Sovjetunionen och
Östtyskiand) vad gäller utgifter för för
svaret.
Totalt ingår i den polska krigsmak
ten ca 320 000 man, varav 185 000 är
värnpliktiga. Värnpliktstiden varierar i
Polen mellan två och tre år beroende
på inom vilken försvarsgren man
tjänstgör. Inom flygvapnet är den två
år. - Det polska flygvapnet, Polskie
Lotnictwo Wojskowe, består av ca
75 000 man varav 20 000 värnpliktiga.

placerad i Warszawa. Flygvapnet är
uppdelat på två flygg ren ar - dels luft
försvarsflyg (OPK) med stab i Warsza
wa, dels taktiskt flyg (LO) med staben
förlagd till Poznan.

• • Det polska flygvapnet lyder un
der försvarsministeriet. Flygstaben är

Luftförsvarsflyget består av åtta re
gementen (= flottiljer) organiserade
på tre flygkårer. Varje regemente, som
består av tre eskadriljer (= divisioner),
är utrustat med ca 36 flygplan av ty
perna MiG-17 "Fresco" eller MiG-21
"Fishbed". De senare dominerar och
förekommer främst i versionerna
"Fishbed" D/F och J-export. Totalt
finns ca 280 jaktflygplan inom OPK.

polska
luftförsvarsflyget är integrerat i Wars
zawapaktens luftförsvarssystem, vilket
leds centralt från Moskva. Det taktiska
Signalspanings versionen av MiG-21, 'Fishbed
ErsäNs av MiG-23 'Flogger'.

w.

.,,

.f

Su-2O är exportversibnen av :Sovjets $U-Il. Enmoto
rIgt aNack-'fpl med "er/abel vmggeometri. Maxfart på
IIg höjd ca M. 1, l. Maxlast ca 3,5 ton - akan/Brak!
bqJTIber. Alftionsrad[t: (/0-10-10) 360 km .e/1er (hi-Io-hi)
(;J.O km. UQustad metj Sirena .3 :s 360 }adarvarnsre.
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flyget består dels av jaktflyg med tre
regementen MiG-21 " Fishbed " D/F
och J-export, dels (framförallt I) av at
tackflyg bestående av sex regemen
ten. Fyra av dessa är utrustade med
det nu ålderstigna MiG-17 " Fresco'"
Ett regemente är utrustat med Su-7
" Fitter" A. Det återstående regemen
tet har försetts med Su-20 " Fitter" C.
Polen var det första (och hittills enda)
WP-Iand som försetts med Su-20 och
uppgif1er har gjort gällande at! man
haf1 problem med flygplantypen . Su
20, som är exportversionen av Su-17
"Fitter" C, har variabel vinggeometri.
Varje attackregemente består, lik
som inom luf1försvaret, av tre eskadril
jer. Inom det polska , taktiska flyget
finns således ungefär 220 attackflyg
plan varav ca 2/3 av dessa är MiG-17
" Fresco ".
Inom det taktiska flyget finns också
sex spaningseskadriljer , troligtvis or
ganiserade på tre regementen . Till
största delen är spaningsförbanden ut
rustade med MiG-21 i spaningsver
sion , dvs "Fishbed" H. Dessa kan ut
rustas med såväl fotospaningskapsel
som signalspaningskapsel . Med den

Ovan: TS-l1 '/skra' här som attack- o/e spa
n/ngs-fp/. Enslts/g, starkare motorer + större
bräns/emängd. - '/skra' har exporterats i
Sko/vers/on ('/ekra B/s D ') till .lnd/ens f/yg
vapen.
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Polskie Sil,
Ponietrzne
senare utrustningen har MiG-21 bl a
observerats över södra Östersjön.
Inom det polska flygvapnet finns
dessutom ett antal helikopterförband.
Dessa är utrustade med bl a Mi-2
"Hoplite" och Mi-8 "Hip". Dessa arme
samverkande förbands uppgifter är
dels attack/understöd, dels samband
och transport. Totalt förfogas över ca
150 helikoptrar.
Flygtransportkapaciteten inom Po
lens flygvapen är relativt liten och i
första hand avpassad för persontrans
port (stabstransport). Flygplanflottan
består bl a av IL-14 "Crate", An-24
"Coke", Jak-40 " Codling" samt några
större flygplantyper, t ex IL-18 "Coot "
och Tu-154 "Careiess".

Ovan: Den 2-sllsige sko/verisonen ev TS11 '/skra '. - En förbättrad version '/skre 2'
erbjuds för export.

Flygutbildningen
i Polen utförs, för den grundläggande
utbildningen (motsvarande vår GFU),
på Jak-18 " Max" vad gäller propeller
skedet. Därefter sker utbildningen på
den polskbyggda WSK-PZL-Mielec
TS-11 "Iskra". Det senare kan även
utnyttjas för lätt attack. För typinflyg
ningen på MiG-21 resp Su-7 utnyttjas
de tvåsitsiga versionerna "Mongol" re
spektive "Moujik".
Inom det polska marinen finns
också flyg organiserat, vars uppgifter
är spaning, attack och ubåtsjakt. Ut
rustningen består av IL-28 "Beagle ",
MiG-17 "Fresco" samt helikoptrar av
typerna Mi-2 "Hoplite " och MiA
"Hound".
I Polen finns således ca 575 strids
flygplan, varav dock knappt hälften ut
görs av MiG-17 "Fresco " , samt ca 175
helikoptrar inom det nationella polska
flyget.
Luftvärnsrobotförbanden är utrusta
de med Sa-2 "Guidline" och SA-3
"Goa" . Inom markstridskrafternas luf1
försvar ingår bl a Iv-akan av typ ZSU-

Neden: F/yge/evens 1:a fp/-typ är Jak-18
'Max'; propellerskede!. Jetskedet In/eds med
'/skra ' och följs pfl1&band 'av t ex:!ofiG-21:

: Ovan: Mf-S 'Hlp' utrustad för

~~verkan,kj:attac/c/understöd.

,

,

,

Ovan : SovjetIska förband opererar fflin Polen. 11-180 'Coot A' ar :,tt
a/gnalapatltngsflygplan utrustat med SLAR (= Side-Looklng A/roo,·
ne Radar).

, Trots vl~~t yttre mCJlstånd har Polen byggt upp en IIvak1ig flygindu
stri; t ex flcensbygge av sovjetiska helikoptern Mi-2 'Hoplite ' (l v I
aHackutförande) och moderniseringar därav WSK-PZL-Swldnik MI
2M (ovan) för civil marknad. Fler 'versioner' är på gång, bl a med
USA-motorer.

Tillsammans med SSSR här Polen seriebyggt W$K-Mlelec""
M-15, JetdrIvet biplan fö, jÖfdbruksflyg.

23-4 och ZSU-57 -2, dvs av 23 resp 57
mm kaliber ,
• • Det stora anta let MiG -17 inom
både flygvapnet och marinflyget torde
tämligen snart börja ersättas med en
mordernare flygplantyp . Eftersom man
(som nämnts tidigare) haft vissa pro
blem med Su-20 , verkar det troligt att
man på attackssidan skulle förses
med MiG -27 " Flogger" F. På jaktsidan
är MiG -23 nu aktuell. De flesta övriga
WP-Iänder har redan operativa för 
band med MiG-23 " Flogger" B/G. Ut
ländska uppgifter talar t o m om att Po
len fått de först a exemplaren .

O~~n: Exempel på polsk flyglndustriambltlorl, 'försöksmodell av TS-17 'Grot'. Ska
pad av Iskas fader prof. Tadeusz Soltyk.
'

P

olen har i dag
en relativt stor inhemsk flygindustri ,
Den har levt vidare trots att man från
sovjetisk sida under 1960-talet försök
te dra ned på verks amheten, Huvud
delen av de polska MiG-17 är byggda i
Polen under beteckningen LlM-5/LlM
6. Dessutom har man i Polen utvecklat
och producerat jetskolflygplanet TS-11
" Iskra" , - - Ett annat exempel är Mie
lec M-15 , som är ett Jetdrivet jord
bruksflygplan (det enda jetdrivna i värl
den ), BI a har Sovjetunionen beställt
ett stort antal, Dessutom har en del av

helikopterproduktionen överförts från
Sovjetunionen till Polen,
Förutom de polska nationella styr
korna finns i Polen sovjetiska förband
baserade - dels armeförband, dels
flygförband , Ledningen av dessa styr
kor sker från staben i Legnica. Flygför
banden utgörs aven sovjetisk front
flygarme , där såväl jakt-, attack- och
spaningsförband ingår, Det rör sig om
ca 300 flygp lan varav de flesta utgörs
av de allra modernaste flygplanty
perna , - - Totalt finns i Polen alltså
ca 875 stridsflygplan och ca 250 heli
koptrar ,
•
FS/ fnjo jack red/ UH
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Foto: Flygvapnet ©
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t>edöml; till
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huvudbestyckning sjö-, luftvärns- och ubåtsjaktrobotar med lång räckvidd. En
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FLYGSAKE
på amerikanska
'The Safety Investigatlon Board' anländer till haveriplatsen . Jobbet kan börja.

D

e tre försvarsgrenarnas in
ställning till haveriutredning
kan uttryckas på följande

sätt:
Utredning av haverier är en väsent
lig del av allt sunt säkerhetsarbete .
Have rier kan i viss utstr äckning undvi
kas om man äger kännedom om inträf
fade haveriers orsaker. Haverio rsaker
kan fasts tällas endast genom nog
grant bedriven haver iutredning .
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Samvetsgrann opartisk utredning
och korrekt rapportering av flyghave 
rier är ett nödvändigt underlag för att
statistiska
(datoriserade)
redovis 
ningssystem samt orsaks- och trend
analyser skall kunna gagna flyg säker
hetsarbetet. Ett flyghaveri tyder van
ligtvis på någon svaghet i flygsäker
hetsarbetet. Endast noggrann haveri
utredning kan ge den information so m
är nÖdvändig för att å tgärder skall kun

***

I FL YGvapenNYTT nr 4/79 redogjordes
för flygsäkerhetsarbetet i dagens västtyska Luft
waffe. Här följs den artikeln upp med en liknande
redogörelse för förhållandet i USA - hur flygsä
kerhetsarbetet fungerar i de olika vapengrenarnas
flygstyrkor. (Artikeln presenteras i två delar; del 2
kommer i nr 4/80.)
Författare är även denna
gång överstelöjtnant CLAES JERNOW, flygopera
tiv utredningschef vid Statens Haverikommission
(SHK). Jernows rapport bygger på inhämtade erfa
renheter efter besök vid USAF Inspection & Sa fet y
Center/Norton AFB, USN Naval Safety Center/USN
Air Station och US Army Safety Center/Fort Ruc

*" *"

*" * *

ker.

na vidtas i flygsäkerhetsförbättrande
syfte.
• • Haveriutredningar utförs inte
för at! utpeka syndabockar - inte hel
ler för att fastställa en enda eller pri
mär orsaksfaktor. Försvinnande få ha
verier kan hänföras till en enda orsak.
Vanligtvis föreligger en kedja av sam
verkande faktorer som bildar ett
orsaks mönster, som leder till haveri.
För att förhindra att orsaksliknande ha
verier upprepas är det därför nödvän
digt att fastställa alla inverkande
orsaksfaktorer. Ofullständiga utred
ningar som resulterar i vilseledande
slutsatser omintetgör helt mÖJligheter
na at! tillgodogöra sig nyttiga flygsä
kerhetserfarenheter från i vid bemär
kelse oftast dyrköpta haverier.
Haveriutredning karaktäriseras av
ett metodiskt insamlande av fakta.
Själva flygplanvraket och haveriplat
sen innehåller värdefulla spår som
korrekt kartlagda och identifierade kan
leda haverikommissionen fram till de
skilda orsaksfaktorerna. Även alla om
ständigheter avseende tekniska och
mänskliga funktioner som berör ett ha
veri måste klarläggas och deras ratta
inbördes förhållande fastställas . En
dast därefter kan meningsfyllda åtgär
der i flygsäkerhetsavseende vidtas.
Haveriutredningar skall kunna ge
svar på frågorna :
•

Vad hände?

•
•

Vad orsakade det som hände?
Vad kan göras för att förhindra att
det händer igen?

I

det följande an
ges för utredning av amerikanska mili 
tära flyghaverier utmärkande drag.
Gemensamt för de tre försvarsgre
narna är bl a att haveriutredning leds
och huvudsakligen bedrivs av militär
personal och att utredningsverksam
heten är noga reglerad genom utförli
ga bestämmelser.
•

Haveriutredning prioriteras före
annan tjänst. Haveriutredare och
experter befrias från ordinarie ar

betsuppgifter under den tid som
åtgår under utredningen för att
helhjärtat kunna ägna sig åt den
na. Haverikommissionens ordfö
rande avgör när vederbörande kan
återgå till ordinarie tjänst.
För utredning av militära flyghave
rier föreligger klara skillnader mellan :
• haveriutredning med syfte att för
bättra flygsäkerheten - alltså den
typ av säkerhetsutredning som i
Sverige åvilar SHK kallad "Safety
Investigation" och
• andra typer av utredning med syfte
att fastställa ansvarsförhållanden
och utgör underlag för t ex discipli
nära åtgärder, utkrävande av er
sättning o dyl - alltså av typen mili
tärt disciplinmål - oftast kallad
"Accident Investigation". (Olika be
nämningar förekommer
såsom
" Legal"- , "Judge-Advocate" - eller
"Collatteral-Investigation". En yt
terlighetskonsekvens kan härvidlag
t ex vara, att en förare åläggs er
sättningsansvar , degradering eller
suspension aven s k "Flying Eva
luation Board" .)
Båda typerna av utredning kan löpa
samtidigt men är alltid klart åtskilda.
Sålunda får en utredare som ingår i en
" Safety Investigation Board " aldrig
medverka i en "Accident Investigation
Board " som tillsatts med anledning av
ett och samma haveri.
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Förhållandet är likartat i Sverige.
När det gäller militära haverier uttala
de tidigare Försvarets Haverikommis
sion sin uppfattning i ansvarsfrågan.
Men numera sker INTE så i SHK:s
rapporter - vare sig bet r militära eller
civila rapporter. Alla ställningstagan
den i dessa avseenden, liksom beslut
om eventuellt hänskjutande till åklaga
re, ombesörjs helt av därtill ålagda mi
litära resp civila myndigheter.

Haverikommis
sioner sammansätts enligt principen
" the-basic-five" .

I

President

J

1
IInvestlg8tlon Officer I

I
I M81ntenence Member

I

Pilot Member

I

l

IMedicel Member I

President - kommissionens ordfö
rande , överste eller med högre
ijänsteställning än aktuell föra
re. Har genomgått utbildning
(kurs omfattande 2-3 dagar) i
ledning av haverikommissio
nens verksamhet. Bedriver (har
bedrivit) väl vitsordad flyg tjänst
som förare eller navigatör/ope
ratör.
Investigation Officer - utrednings
chef, officer (vanligen överste
löjtnant) med minst fyra års väl
vitsordad flygtjänst som förare
eller navigatör/operatör. Har ge
nomgått specialutbildning i resp
försvarsgrens regi (kurs för flyg
säkerhetsoHicerare
och/eller
kurs för haveriutredare under ca
tio veckor). Utredningschef be
driver (har bedrivit) flygtjänst på
aktuell
flygplantyp.
Normalt
finns vid flottilj minst en oHicer
med nämnda kvalifikationer .
Pilot Member - flygoperativ expert,
med god aktuell erfarenhet av
flygning med flygplantypen i
fråga.
Malntenance Member - flygteknisk
expert, med god aktuell erfaren
het av underhåll av flygplanty
pen i fråga.
Medical Member - flygmedicinsk ex
pert , med flygmedicinsk utbild
ning. Normalt flygläkare vid
förband .
Dessa fem medlemmar har rösträtt i
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kommissionen. Ytterligare medlem
mar med rösträtt (" Voting Members")
kan ingå i kommissionen när så sär
skilt erfordras , t ex:

Till kommissionen kan även knytas
medlemmar utan rösträtt . Sådana
medlemmar kan vara:

niseras denna företrädesvis enligt
principen "the-basic-five". Det är där
för vanligt att haveriutredningar be
drivs av grupper som samverkar inom
denna principorganisation ("Group
board") och där utredningschefen till
sammans med företrädare för arbets
grupperna i en "Coordinating-Group "
samordnar gruppernas arbete. Det
åvilar ytterst ordföranden att under ut
redningens gång tillse att :

•

•

ATC Officer = flygledare
Weather Officer = meteorolog
Munitions Officer = vapenofficer

Sekreterare (officer eller underoffi
cer väl förtrogen med administrati
va tjänsterutiner) .
• Expert på säkerhetsmateriel och
räddningssystem .
• Representanter för försvarsgre
nens centrala flygsäkerhetsorgani
sation (t ex USAF Inspection & Sa
fet y Center), flygutprovningsanstall
(t ex Edwards AFB) , FAA (Federal
Aviation Administration - motsva
rande Uv) eller NTSB om man från
dessa organs sida beslutat följa
upp och/eller delta i en viss haveri
utredning .
Efter begäran kan en haverikommis
sion alltid påräkna ytterligare assis
tans , t ex genom:
• representanter för olika besätt
ningskategorier som kan vara aktu
ella för ifrågavarande flygplantyp
(färdmekaniker, lastmästare etc)
och
• teknisk expertis från sådana verk
samhetsområden som forskning ,
konstruktion, utveckling, utprov
ning, produktion och underhåll.
Oavsett hur många personer som
knutits till en haverikommission orga

kommissionen erhåller en hög kva
litet och sammansätts mht det aktu
ella haveriets karaktär;
• antalet till kommissionen knutna
medlemmar inte blir större än erfor
derligt ;
• kommissionens organisation är
flexibel ;
• befälslinjerna inom kommissionen
är klarlagda för var och en av dess
medlemmar.
Vid respektive försvarsgrens Safety
Center tjänstgör ett antal oHicerare
med god erfarenhet av haveriutred
ning. Någon av dem ingår i haveri
kommission såsom utredningschef
när aktuellt haveri är av sådan art att
detta bedöms erforderligt. (Företrä
desvis när flygplanets besättning om
kommit.) Eljest följer Safety Center's
utredningsavdelning stabsmässigt upp
pågående utredningar samt förmedlar
i varje särskilt fall lämpligaste expertis
inom olika områden att knytas till ha
verikommissionerna. Genom utred
ningsavdelningens försorg tillförs kom
missionerna dessutom uppgifter ur da
taregistret rörande driftstörningar av li
kartad beskaffenhet som aktuellt ha
veri.
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VARNING
PlastclgareHändare kan bli livs
farliga. Flera olyckor har inträffat.
En USA-rapport talar om dödsfal/.
- Efter konstaterade fal/ inom US
Navy har varning utfärdats för pi
loter och tekniker. I april utkom
"USAF Safety Journal" med en
sådan skarp varning. Varningen
uppsnappades i Sverige och FV
av FS/Fh och strax därefter hade
våra flygförband samma varning
utfärdad I samma månads "Flyg
DAGS". - Risken skal/Inte över
drivas, men försiktighet är en
dygd.

Kan explodera!

F

ör att utred
ningsarbetet skall kunna drivas konti
nuerligt och systematiskt har följande
fem utredningsetapper definierats:
Faktainsamling - Insamling av data
i form av:
Vittnesberättelser, bandad radiotrafik , PPI-film,
• "Records"
bestämmelser och order för flygningen, färdplan ,
klargörings besked etc.
Uppgifter om stödfunktioner såsom flygtrafikled
• "Support facilities"
ningens och flygvädertjänstens funktion.
Fakta angående mänsklig funktion .
• " Personnel factors"
Fakta angående materielens funktion .
• " Material factors "
Flygmedicinska fakta .
• "Aero-medical factors "
Haveriplatsundersökning
(faktain
samling på haveriplatsen) påbörjas
alltid snarast genom närmast militära
flygförbands försorg . Ansvaret härför
övertas vid haverikommissionens an
komst av denna. På haveriplatsen
sker noggrann upp- och inmätning , fo
todokumentation , insamling av bräns
le- och oljeprov etc.
Lokalisering av flygplan som have
rerat i ödemark eller hav kan ta lång
tid. Förhållandevis få militära flygplan
typer är utrustade med pinger. Genom
Navy kan goda bärgningsresurser in
sättas i olika havsområden världen
över.
Eftersom praktiskt taget alla ameri
kanska militära flygplan och helikopt
rar är utrustade med transponder med
automatisk höjdrapportering (mod C),
är PPI-film från utredningssynpunkt
alltid ett önskvärt faktaunderlag . Film
registrering av radarindikatorer som
används för flygtrafikledning sker i
USA dygnet runt.
• • Man är genomgående angelä
gen att så snabbt som möjligt komma
till tals med vittnen. Vittnen indelas i
följande kategorier:
•

flygplanbesättning eller ombord
varande som överlevt haveri och

•

•

•

som intervjuas främst angående si
na upplevelser under aktuell flyg
ning;
expertvittnen (flygande personal,
flygledare, meteorologer, teknisk
personal) som intervjuas angående
något ämnesområde som berör
haveriet;
ögonvittnen som åsett haveriet el
ler någon annan händelse som be
rör haveriet;
andra vittnen som intervjuas an
gående förhållanden som de enligt
egen uppfattning anser kan ha bä
ring på haveriet.

Alla vittnen informeras inledningsvis
om att av dem lämnade uppgifter an
vänds endast i haveriförebyggande
syfte och inte som underlag för att stäl
la någon till svars för haveriet.
Vanligtvis tar enskilda utredare upp
berättelser av vittnen så snart dessa
lokaliserats och helst innan de hunnit
jämföra sina intryck med andra vittnen.
Vittnen kan därefter ånyo sökas upp
eller kallas till haverikommissionen om
kompletterande uppgifter eller klarläg
ganden av redan lämnade uppgifter
8rfordras .
I sammanhanget bör framhållas, att
till de flygmedicinska fakta hör
(åtminstone i USAF) en "?2-hour hi

story" , dvs det havererade flygplanets
besättnings förehavanden (arbete, vi
la , förtäring av mat och dryck etc) kart
läggs för en tredygnsperiod närmast
före haveriet.

Sammanställning
av fakta. - I denna etapp ordnas och
ges insamlade fakta en för utrednings
arbetet användbar form. Samtidigt
kontrolleras i vad mån fakta saknas.
Om så är fallet kompletteras om möj
ligt faktainsamlingen. Härvid utgör de
standardiserade formulär (förtryckta
blanketter) för preliminära, komplette
rande och slutliga utredningsrapporter
som används ett gott hjälpmedel. Rap
portformulären tjänar nämligen som
checklistor förutom att de utgör under
lag för den datorregistrering som sker
vid respektive försvarsgrens Safety
Center.
Analys_ - Inför denna etapp sam
las haverikommissionens medlemmar
("voting members") för detaljanalys av
samtliga insamlade fakta. Analysen
skall resultera i att haveriets orsaks
samband fastställs. I de fall så inte kan
ske anges haveriets troliga orsaks
samband och de faktorer som sanno
likt bidragit till haveriet.
Slutsatser. - Med analysen som
underlag anges i kronologisk ordning
samtliga de händelser och omständig
heter som grundat på faktamaterialet
enligt haverikommissionens uppfatt
ning har lett till haveriet. Vad som i
denna utredningsetapp presenteras är
sålunda det totala utredningsresultatet
("Findings"). De slutsatser som är di
rekt hänförbara till haveriets orsaksse
kvens markeras särskilt ("Causes").

Rekommenda
tioner. - Haverikommissionen re
kommenderar åtgärder som syftar till
att förhindra att ett orsaksliknande ha
veri upprepas eller att skadorna mini
meras till följd av ett sådant haveri.
Rekommendationerna måste grundas
på av kommissionen angivna slutsat
ser oavsett dessa är "causes" eller en
bart "findings" . Ambitionen från have
rikommissionens sida är att lämna för
slag
till
flygsäkerhetsförbättrande
å tgärder som är rE alistiska och kost
nadseffektiva.
Haverikommissioners
slutsatser
("causes") och rekommendationer
granskas på alla nivåer inom den mili
tära organisationen, varvid bl a måste
anges skäl om en rekommenderad
åtgärd inte tillstyrkts.
•
e/ae s Jern ow
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Flygvapnet
saluterar
pigga 80-åringen

KSAK, Kungliga Svenska Aeroklubben, fyller i
år 80 år och är därmed världens näst äldsta
civila flygorganisation. Bara den franska aero
klubben är äldre.
Det var en förvinterkväl/
1900 som en handfull män beslöt att bilda det
Bom vid starten benämndes Svenska Aeronau
tlska Sällskapet. Från början inriktades verk
samheten på ballongflyg. Det var ganska natur
ligt. Ty år 1900 återstod det tre år till bröderna
Wrlghts revolutionerande flygning enligt syste
met tyngre än luften.
Från den grund som
lades av pionjärerna växte så småningom en
mycket livskraftig intresseorganisation för flyg
fram. Från 1930-talet och fram till våra dagar
har KSAK gjort mycket för att främja intresset
och förståelsen för flyg i alla former. KSAK har
härigenom haft stor betydelse för rekryteringen
tl/l bl a flygvapnet.

*

*

Anledningen till Svenska Aero
nautiska Sällskapets bildande
var den entusiasm som löjtnan
terna Amundson och Salomon
besmittats av efter att somma
ren 1900 ha studerat ballong
flygning i Paris . Det fanns både
ett försvarsintresse och ett ve
tenskapligt intresse för ballong
flygning . 1902 köpte sällskapet
sin första ballong som året efter
följdes av ytterligare två. 1906
anslöts sällskapet till den inter
nationella organisationen FAl
med säte i Paris . Härigenom fick
Sverige många värdefulla impul
ser från utlandet.
Systemet tyngre än luften
vann inget större gehör hos de
första männen i Svenska Aero
nautiska Sällskapet . Ända in på
1Q-talet var det många som fort
farande hävdade förträffligheten
hos systemet lättare än luften,
trots det uppsving som flygpla
nen lått genom den snabba tek
niska utvecklingen . Under hand
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började emellertid flygplanens
förespråkare få mer och mer in 
flytande och utgick efter hetsiga
debatter som segrare.
1912
ställde
sällskapet
30. 000 kr till statens förtog ande
för inkÖp av armens första flyg
plan , monoplanet Nieuport M1.
Därmed markerades en av de
första knytningarna till försvaret
som sedan har bestått genom
åren. Svenska Aeronautiska
Sällskapet lade också grunden
till det svenska jaktflyget. Jakt
plan anskaffades genom bl a lot
terimedel.
När flyget var ungt var det ing
en större åtskillnad mellan mili
tärt och civilt flyg . Nar första
världskriget bröt ut stall des i allt
fem flygmaskiner och förare till
försvarets förtogande. Vid sidan
av försvarsfrämjande åtgärder
gjorde Svenska Aeron autiska
Sällskap et mycket för att ställa
upp regler för lufttrafik samt bi
drog akti vt till att svensk lufttrafik

1900 1980
--

Tva av KSAK's nuva ra nde akllv; 
leler pa en och samm bild. all
m anlJyg och ballongflyg Flyg 
p lanel ar er: Pip er " Coli " som
KS A K pa 50 -lille I ulvaide som
"Slandardllygplan"

KSAK jobbar hårt lör att lörbattra
lIygsakerheten och lIygskicklig
heten. Ovan har man anordnat
en tävling i pricklandning.

SegellJygning kan bli inkörspor
ten till ett lIygyrke. Var så törr
(bilden trån -43) och är så än i
dag. Även bra tör lIygtrimmen.

kom igång. Det var KSAK som
förberedde den civila luftfarten
-flygplatser och flygvägar, reg
ler, nordiskt samarbete etc .

net från 1975, har en tredjedel
deltagit i KSAK :s segelflygverk
samhet.
Flygutbildning vid flygvapnet
får inte påbörjas förrän vid 18
års ålder. För många ungdomar
med flygintresse innebär detta
en iång väntetid, som gör att de
kanske väljer andra intresseom
råden ... om inte det statsun
derstödda segelflyget finns. Se
gelflyget utgör också en första
grovgallring av piloter till flyg
vapnet genom att det ger en vink
om fallenhet och läggning för
flygaryrket.

• • 1918 fick Svenska Aero
nautiska Sällskapet tillstånd att
sätta epitetet Kungliga framför
namnet. Efter viss omorganisa
tion fick KSAK 1920 sitt nuva
rande namn. 1927 bildades
Svenska
Luftfartsförbundet,
som kom att bli en konkurrent till
KSAK. Att företrädarna för det
ringa svenska flyget skulle split!
ras på detta sätt var inte bra för
det gemensamma hela. Efter
många och långa stridigheter,
där det ett tag såg ut som om
KSAK skulle gå under, skedde
slutligen en sammanslagning av
organisationerna 1937. Den på
nyttfödda Kungliga Svenska Ae
roklubben fick genast stark vind i
seglen .
Utanför försvaret och trafikfly
get fanns vid tiden för omorgani
sationen ett femtiotal civila flyga
re. Genom donationer och den
s k flygfarbrorsinstitutionen till
kom drygt 100 nya flygare . Nya
flygklubbar växte upp som
svampar ur jorden.
Redan tidigt började KSAK in
tressera sig för segelflygning .
Under
mellankrigsåren
var
emellertid denna verksamhet
mycket ringa utbredd . En ädn
ring kom i samband med andra
världskrigets utbrott . Efter att ha
sett utvecklingen i framförallt
Tyskland utbildades instruktörer
och köptes ny materiel. Anslag
fick man från staten. KSAK åtog
sig ansvaret för segelflyget - ut
bildning , ledning och materiel.
Segelflyget kom att få stor bety
delse för rekrytering av förare till
ilygvapnet och har så alltjämt.
• • Under kriget förde KSAK
en relativt undertryckt tillvaro .
Bensinrestriktionerna gjorde att
knappast någon privatflygning
förekom. Enda mÖjligheten för

Världsmästaren i motorllygning
-79 blev I. d. lIygnavigatören
(F6) ARNE NYLEN (t v) . som här
ses tillsamman s med en tidigare
världsmästare. lIygingenjören i
FV THOMAS KRA VE

KSAK har manga duktiga se
g elllygare i sina led. Detta är
världsmästaren GÖRAN AX - ti
digare laltllygare i lIygvapnet,
numera styrm an vid ett lIygbo
lag.

många att hålla certifikat och
flyg kunskaper vid liv, var att ut
föra målgångsflygningar för för
svaret. Verksamhetsgrenar som
dock levde vidare och i viss ut
sträckning fick vidgad omfatt
ning var segel- och modellflyget.
Det stora uppsvinget för
KSAK kom på 50-talet. Förtjäns
ten av detta tillkom i stor ut
sträckning KSAK:s dåvarande
generalsekreterare, flyggenera
len Nils Söderberg. Med hårda
nypor och i närkamp med stats
makterna, tog han många friska
initiativ . Han organiserade uttag
ning aven standardtyp för flyg
kJubbsverksamheten .
Piper
'Colt' segrade i en hård utslag
ningstävling.
Nils Söderberg
ordnade även KSAK:s nuvaran
de lokaler på Skeppsbron i
Stockholm, arrangerade tävling
ar samt såg till att vi efter många
års långrotande äntligen fick Fr;
villiga Flygkåren .

rets förfogande . Frivilliga Flyg
kåren (FFK) omfattar nu nära
300 flygplan , organiserade i
länsadelningar. Uppgifterna i
krig är bl a sambandsflygningar,
indikeringsflygningar, rekogno
seringar, lätt transport- och
räddningstjänst. Kåren övas fli
tigt i fred. Flygplan och piloter
ställs utan kostnad för statsver
ket till försvarets förfogande.
Parallellt med FFK växte det
s k hjälpflyget fram. Det utför
bl a målgång vid flygvapnets
luftbevakningsövningar.
Hjälp
flyget utför även skogsbrandbe
vakning. Det officiella erkännan
det av allmänflyget bidrog till att
antalet certifikat trefaldigades
under 50-talet .

• • Tankarna på en frivillig
flygkår för försvaret hade fötts
redan 1917. Myndigheterna var
dock kallsinniga. Förslaget togs
upp igen under 3D-talet, utan re
sultat . Men genom Nils Söder
bergs kraftfulla och okonventio
nella agerande kom äntligen kå
ren till stånd 1959. Den leds och
administreras av KSAK och stäl
ler sina tjänster till Civilförsva-

• • KSAK har betytt och be
tyder ännu väldigt mycket för
rekryteringen av flygare och öv
rigt befäl till flygvapnet . Det visa
des i en utredning nyligen . Bak
grunden till utredningen var att
ÖB i det ansträngda statsfinan
siella läget ifrågasatt fortsatta bi
drag ti!1 KSAK :s verksamhet. Ut
redningen visade entydigt att
KSAK har stor betydelse från re
kryteringssynpunkt och i för
svarsupplysningen . Någon änd
ring i anslagspolitiken är därför
inte längre aktuell. Utredningen
pekar t ex på att av 172 förare
som genomgått GFU i flygvap-

• • KSAK gör mycket för för
svarsupplysningen. Det främsta
instrumentet är medlemstidskrif
ten Flygrevyn . Flygrevyn distri
buerades från början endast till
KSAK:s medlemmar, men se
dan cirka medio 70-talet går
tidskriften ut på den allmänna
marknaden. Flygrevyn är nume
ra (tillsammans med FLYGva
pen NYTT) Nordens största flyg
tidskrift. I Flygrevyn förekommer
i varje nummer ledare, reporta
ge och informativa artiklar om
såväl svenska som utländska ci
vila och flygmilitära förhållan
den.
Förutom den
publicistiska
verksamheten
satsar också
KSAK på utställningsverksam
het, bl a på flygvapnets flygda
gar. Härigenom ökar möjlighe
terna att vinna den unga genera
tionens intresse för flyg .
• Banden mellan KSAK och
flygvapnet är mycket starka, vil
ket denna artikel också gett en
antydan om. Från flygvapnets
sida är det därför mycket ange
läget att KSAK får fortsätta att
verka och utvecklas. För många
flygintresserade fungerar KSAK
som en sluss in i flygvapnet. När
KSAK nu fyller 80 år står därför
flygvapnet i första ledet i gratu
lanternas skara.
•
Lennart Benu
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Av överste Jan-Ivar Andersson
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I dessa tider när man med "flygplanfrå
gan " menar hur flygvapnet skall kunna anskaffa
tillräckligt antal av til/rackllgt kvalificerade
strIdsflygplan för att i fram tiden lösa FV:s andel
av totalförsvarets uppgifter, kan det som om
växling vara intressant att redogöra för hur en
Sjalva lösningen
annan flygplan fråga lösts.
är ett begagnat affärsjetflygplan av typen Rock
weil "Sabreliner". Det inköptes i USA av För
svarets Materielverk för provningsavdelning
ens i Malmslätt (gamla Fe) fram tida använd
ning. Vad var då frågan?

*

***

För att förstå skälen krävs en
kort redogörelse för vissa av de
aktiviteter som försigår vid FT
Malmen (= FC). En stor del av
flygprowerksamheten består i
att flyga nya utrustningar och
apparater avsedda för framtida
flygplan eller robotar. Några ex
empel :
Tröghetsnavigerings
plattformen i JA 37 provades i
en Draken, värmekameran för S
37 i en DC-3, apparater för R6S
15 flygs för närvarande i en Lan
sen , FLlR (Forward Looking In
fra-Red) på sin tid avsedd för
63LA har flugits i en SK 37 osv .
Förutom att utrustningarna är
nya kan de vara tidiga prototy
per, som är både tyngre och mer
skrymmande än de tänkta serie
utrustningarna. Vidare krävs of
tast en kvalificerad mätutrust
ning för att dokumentera och i
efterhand kunna analysera funk
tionen, vilket ytterligare ökar kra
vet på tillgängligt utrymme i
provflygplanet. Speciella opera
törer för utrustningen är ofta
nödvändiga för att provutby1et
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skall bli det bästa.
För dessa typer av prov an
vänds i första hand SK 37, A
32A eller en från transportflygdi
visionen (F13M) inlånad TP 79
(= DC-3) speciellt förberedd för
provutrustningar. Tillgången till
SK 37 är dock begransad; FT
har en egen och lånar tidvis y1
terligare en SK 37, vilket inte är
populärt hos lånegivarna i Sö
derhamn.
A 32A Lansen har gjort god
tjänst som bärare av apparater
och utrustningar i mer än 20 år .
A-versionen är utgången ur
krigsorganisationen, men F:T
har fortfarande sex igång och
därutöver en J 326. Förutom
FV:s modernaste materiel (JA
37) nyttjas alltså också FV:s äld
sta i tjänst varande jetflygplan
(det är nära till Flygmuseetl).
A 32 används utöver i här be
skriven roll som mål- och följe
flygplan samt för allmän förarträ
ning av provflygarna . A 32 kan
dock inte hållas i luften för evigt,
begränsande är tillgången på

utby1esmotorer och tillsynsmöj
ligheter. 1981 eller senast 1982
komm r den sista 32A-flygning 
en att ske.
• • En TP 86 kan inte rimli

gen
förväntas
ersätta
sex
32A - F:T studerar sedan länge
möjligheterna att få fler 326 . Så 
dana fin ns, men kostnaderna för
att uppru sta och modifiera dem
till modem 32BI D/E-status är av
sev ärt högre än inköpspriset för
TP 86 .

Ov.n: Fpl 32 'Lsnson ' mtKI
provnoll for 'Or.kon ',
-02,

m.r.

TP86
TP 79 är ännu äldre än 32A ,
men tycks inte lida av några all
varligare ålderskrämpor . Som
provflyg plan för utrustningar och
apparater ar den i vissa avseen

Ned.n: TP 79/DC-3 sågs; Juni
-09 på F6 med denn. provnos.

den alldeles utmärkt. bl a genom
att vikt och utrymme sällan är
begränsande, flera operatörer
och/eller observatörer kan tas
med och långa pass kan flygas.
Den stora nackdelen är flygpres
tanda vad avser fart och höjd
samt i viss mån en vibrationsmil
jö som är värre än i ett stridsflyg
plan.
Inför denna framtid - begrän
sad tillgång till tvåsitsiga strids
flygplan, 32A:s försvinnande
och TP 79:s begränsade pre
standa - växte tanken fram att
fylla framtidens behov genom att
anskaffa ett flygplan av klassen
"business jet".
Bättre begagnat. - Ett flygplan
i denna klass betingar ett nypris
av minst 20 milj kr , mycket peng
ar även för FV . Flygplanet är då
avsett att flygas intensivt under
sin livstid . kanske 30. 000 tim
mar i luften. Provningsavdel
ningens behov var annorlunda,
det årliga flygtidsuttaget bedöm
des bli lågt efter civila normer.
Långa installationstider för ut
rustningar, relativt korta prov
flygningar och inga långa ut
landsresor innebär att F:T inte
räknar med att vara i luften mer
än 200 tim/år i snitt.
Dessa överväganden ledde till
beslutet att anskaffa en begag
nad business jet. F:T var fullt
medveten om att detta i sig skul
le medföra vissa nackdelar, t ex
risk för lägre tillgänglighet och
sämre bränsleekonomi än med
moderna motorer etc. Fördelar
na förväntades dock överväga
och F:T ville visa att den för FV
något udda anskaffningen och
driften av flygplanet kunde ge
nomföras till låg kostnad.
DC-9 med ebk? - Vilken busi
ness jet skulle inköpas? Som in
gångsvärde togs en kravlista
fram där de viktigaste punkterna
var lastförmåga och flygplan
prestanda. Kraven redovisas i
förenklad form nedan:
LastförmtJga
ProvpersonaI
Topphöld
Max M (hög höjd)
FlygtId

250 kg

3-4
11.000 m
M= 0,8
~2tlm

Därutöver lades mycket stor
vikt vid möjligheterna att kunna
montera provutrustningar på ett
enkelt sätt ; t ex i nosen, genom
golvet, vid nödutgångar, fönster,
dörrar eller som yttre last under
kropp eller vingar. En annan vik
tig faktor var att flygplanets ordi
narie elsystem helst skulle ha
överkapacitet för att även kunna
försörja provutrustningar.
Under detta arbete krävdes
stor återhållsamhet av den för
ändamålet bildade arbetsgrup
pen (Ag labfpl) . Det är lätt att
ambitionerna springer iväg. Ha
de man låtit det hända hade
man blivit tvungna att köpa en
DC-9 med ebk!

HS. 125? - Under detta inle
dande skede var kunskaperna
om business jet-marknaden be
gränsade. Därför valdes att törst
studera en typ närmare och där
efter bredda undersökningen
och jämföra med andra typer.
Det flygplan som valdes som re
ferens var British Aerospace
HS.125 .
Genom att kombinera ut
landsresor i andra ärenden med
denna aktivitet erhölls ett utom
ordentligt gott underlag om HS.
125 från British waerospace.
säljare av begagnade flygplan
och från Royal Aircraft Estab
lishment (RAE) i Bedford . RAE
Bedford är en av RAF :s tre prov
ningsavdelningar som bl a ope
rerar med en HS . 125 just som
laboratorieflygplan .
När F:T tyckte att man kunde
tillräckligt mycket om HS . 125
breddades undersökningen, så
att alla tänkbara business jets
fick en chans. Många kunde
strykas av tämligen uppenbara
skäl, t ex att de inte uppfyllde
last- eller prestandakraven , var
för dyra (även som bega9nade)

eller kunde förmodas bli svåra
att operera från underhållssyn
punkt.
• • I finalen återstod HS . 125
och RockweIl 'Sabreliner', den
senare något aven outsider och
inledningsvis tämligen okänd av
medlemmarna i arbetsgruppen.
Den uppvisade dock klara förde
lar över HS. 125 vad avser pres
tanda, möjligheterna att "ta hål i
golvet" samt att hänga yttre last.
Efter kontakter med RockweIl In
ternational erhölls ett fullgott un
derlag som bekräftade den preli
minära bedömningen.
F:T hade sedan tidigare vissa
kontakter med en amerikansk
firma, Flight Systems Inc. - en
motsvarighet till Swedair som
bl a opererar obemannade F-86
(målrobot) och två Sabreliners
utrustade för att göra flygprov åt
såväl civila som militära kunder.
Aterigen I samband med ut
landsresor i annat ärende kunde
information inhämtas om flyg
plantypen och Flight Systems
sätt att använda den .
Priserna på aen begagnade

marknaden då? Genom FMV-F
inköpsavdelning begärdes offer
ter på begagnade HS.125 och
Sabreliners i lämplig ålder. En
utvärdering av offerterna visade ,
att trots ett något högre pris än
flera av de offererade 125-orna
var en 'Sabreliner' som offere
rats via RockweIl "bästa köp".
• Det är här viktigt att poängte
ra, att F:T inte därmed sagt att
'Sabreliner' är en bättre busi
ness jet än HS. 125. Jämförel
sen gjordes mot de mycket spe
ciella krav och önskemål som
Provningsavdelningen hade för
sitt laboratorieflygplan .
Den tilltänkta anskaffningen
gick dock i stöpet i första vändan
främst beroende på att ägaren
(ej RockweIl) ångrat sig och inte
ville sälja. Efter diverse förveck
lingar kunde dock Rockweil er
bjuda en annan (något bättre)
'Sabreliner' som även den stod
sig i konkurrensen med andra
offererade flygplan.
Förskott? - Det är uppenbart
att såväl FMV som Rockwelllär

de sig en hel del på denna affär.
FMV (som anskaffar all materiel
till försvaret) går vanligen inte ut
på den begagnade civtla flyg
planmarknaden, en marknad
som trots Rockwells försäkring
ar om motsatsen har vissa drag
gemensamma med den begag
nade
bilhandeln.
Rockwells
Sabreliner Division hade ingen
vana att sälja begagnade flyg
plan till ett utländskt statligt verk.
En mängd små kontroverser
och missförstånd måste klaras
ut, vilket kunde ske med hjälp av
god vilja, otaliga telex och assis
tans från Rockwells sverigerep
resentant Flygfirma I Ehren
ström .
Ett exempel på problem som
uppstod var frågan om förskott.
Rockwells policy kräver att för
skott erläggs vid försäljning av
ett begagnat flygplan - innan
kontrakt kan upprättas . Den
svenska upphandlingskungörel
sen lämnar inte utrymme för att
betala ut förskott innan ett kon
trakt undertecknats. Dags att
förhandla! (Vi köpte flygplanet
utan förskott.)

Priset överenskoms till $
825000 (ca 3. 580000 kr) "på
gatan". I detta ingick en mycket
grundlig genomgång . åtgärder
av ett 30-tal större och mindre
(de flesta mindre) anmärkningar
samt visst kalender- och gång
tidsbundet underhåll. Rockwells
goda vilja , resurser och kunnan
de under detta skede gav ett
mycket gott intryck.
"Sabreliner" - Vad är då Sab
reliner för flygplan? Typen togs
fram i slutet av 1950-talet för
USAF som en "combat readi·
ness trainer an utility aircraft" av
dåvarande North American Air·
craft Company . Begreppet är
svårt att översätta till svenska;
"AFT- och bruksflygplan" kan
ske duger?
Projektet startade 1956 och
första flygning var 1958-09-16.
Militärt
används
flygplanet
främst för transport av personal
och som " skolflygplan " för radar
och annan utrustning i stridsflyg
plan . Även US Navy och US Ma
rine Corps har köpt T-39, som
den betecknas militärt, för likar

FV:s tp-fpl har I Ar fAtt nya fen
markerIngar (3-slffrlga) + sta
tlonssignaler.
'Sabrellnerlns'
lir nu 861 resp Swecllc 861. (Ti
digare 71 resp V71.)

tat utnyttjande. Användning som
laboratorieflygplan är vanlig,
som exempel flygs för närvaran
de F-18:s radar på prov i T-39 .
Förutom de första (och stör
sta) kunderna , USAF och USN/
USMC med 150 respektive 60
flygplan, "civiliserades" Sabreli
ner och 360 sådana har sålts
runt om i världen. Huvuddelen
finns i USA men även företag i
Mexico, Canada, Brasilien, Sau
diarabien, Jordanien, Jugosla
vien, Italien och Västtyskiand
har 'Sabreliners'. - Samman
lagt har alltså ca 570 Sabreli
ners byggts sedan 1958 och en
ligt tillgängliga uppgifter är fort
farande 553 i tjänst, vilket tyder
på god driftsäkerhet och till
gänglighet.
• • Flygplanet finns i ett fler'
tal olika versioner. Den version
25

som F:T köpt är en 40A, som är
den andra civila ve rsionen i
ordningen. Typen har kontinuer
ligt vidareutvecklats . För närva
rande levereras nya 'Sabreliner
65' med bränslesnåla fläktmoto
rer och superkritisk vinge med i
övrigt samma grundkonstruk
tion .
Sabreliner 40A har två moto
rer av typ Pratt & Whitney JT12
A-B med 1. 500 kg dragkraft var
dera. Övriga grunddata:
Tomvild
Bränsle
Mex lest (lnkl be
sättning)
Max startvild
TIII~ten lastfaIdor
Spännvidd
Längd
Höjd
Vlngyt1l
Maxfart 665 km/h eller
Stal/fart
5_600 kg, landnIngs
konfIguration)
Stighastighet (O m)
Topphöjd
Räckvidd (4 pax)
KABIN
Längd
Bredd
Höjd
Volym

Ovsn: US .Nsvy nyttjar en 'Sab
rellmlr. ' ·,6r prov med rsdsr +
avlonlk till F-18 'Hornet' - Na
vy:s och Msrine Corps nya
Jald-'pl.

Nedsn: Vasssste konkurren
ten I 'striden' om TP 86-'örsälj
nlng till FV fick 'Sabreliner' av
brittiska HS, 125. Uts98llde"
mässlgt snarlik.

4.490 kg
4.0251
905 kg

8. 500 kg
+3/ -1 g
13,54 m
13,34 m
4,88 m
31,78 m 2
M = 0,8
148 km/h

Framtiden. - Hur opererar man
då ett så "udda" flygplan som
TP 86?

24 m/s
13.700 m
3400 km
4,88 m
1,59 m
1,71 m
11,33 m 3

Grundkonstruktionen är för
övrigt enkel, mekaniskt styrsy
stem: hydraulik enbart för land
ställ och luftbroms. Vissa exem
plar, bl a vår TP 86, har rever
sers.
Många konstruktionsdrag 
bl a vingstruktur, -profil och
framkantklaffar
är nästan
identiska med North Americans
något äldre jaktflygplan F-86
Sabre. Kopplingen mellan be
teckningarna F-86 och TP 86 är
helt oavsiktlig men således inte
onaturlig.
Flygplanets avionikutrustning
är fullgod enligt civil standard
och omfattar bl a:
Dubbla kommunikationsradio
Dubbla VOR/ILS
Dubbla ADF
DME
Transponder
Väderradar
Radarhöidmätare
Dubbla Fl/gM Dlrectors
Styrautomat med h~l/funktioner
och möjlighet till sutomstlsk
styrning enl FllgM Director

Planer finns att vid prov utrus
ta TP 86 med TN-plattform för
noggrann mätning av läge, atti
tyder och vinkelhastigheter.

ningen startade. Utbildningen
omfattade ca två veckor för för
arna och tre veckor för markper
sonalen .
Staden St. Louis är för övrigt
mycket flygorienterad . McDon
nell-Douglas har sin sluttillverk
ning av F-15 och F-18 just vid
Lambert Field . Under utbildning
en av våra provflygare var det
alltså ingen ovanlig syn att vår
TP 86 konkurrerade med " Ea
gle" , " Hornet" och mängder av
civila trafikflyg plan om luftrum
met över St. Louis .
Hemflygningen genomfördes
med assistans aven förare och
en tekniker från Rockweil. (Det
är inte rimligt att som "fö rsta EK
pass" flyga över Atlanten.) De
två nyutbildade svenska provfly
garna utgjorde resten av besätt
ningen . Verkstadschef och me
kaniker hade avslutat sin utbild
ning tidigare och flög hem med
reguljärt flyg . - Efter mellan
landningar i Gander (New
Foundland) och Reykjavik lan
dade TP 86 nr 001 på Malmen

1980-08-13 efter en total flygtid
av ca 10 timmar från St. Louis .
Egentligen var det inte 86 001
som levererades till F:T utan
N905KB . Av praktiska skäl bibe
hölls den amerikanska registre
ringen
under övelilygningen
trots att flygplanet var i svensk
ägo. Ytterligare huvudvärk' Kan
FV äga och flyga ett civilt ut
ländskt flygplan? Vem svarar för
försäkring? Beordrande av flyg
ning?
'Bluebird'. - N905KB har före
försäljningen till Sverige under
lång tid opererats av den stora
amerikanska kon cernen Wes
tinghouse Electric Corp . Firman
har ytterligare två Sabreliners
men har nu börjat byta upp sig
till senaste modellen . Däliör er
höll RockweIl N905KB som inby
te vid leverans aven ny 'Sabreli
ner 65 '.
Westinghouse
målar sina
flygplan i olika färger på samma
sä tt som inrikesbolaget Braniff .
(Kan ni tänka er en helt orange

Problematiken med knop , feet
och pounds är märkbar. Samti
digt som man i USA och Storbri
tannien med viss vånda börjar
konvertera till " metric units"
skall F:T börja lära sig att en
provoperatör väger 150 Ibs och
att 1. 000 I bränsle väger 1 655
Ibs.
Underhållsmäs sigt
förlitar
man sig helt på civila amerikan
ska manualer . Vissa reservdelar
av typen förbrukningsmateriel
kan utnyttjas gemensamt med
TP 84 och TP 85 via FMV-F re
servdelsbyrå i Arboga . Delar
specifika för " Sabreliner" finns
redan vid F:T i (förhoppningsvis)
tillräcklig omfattning.
F:T utnyttjar Rockwells dator
baserade " Sabreliner Mainte
nance and Inspection Program"
(SM lP) för uppföljning av gång
och kalendertidsbundet under
håll. En god lektion i engelska
förkortningar' Att " NLG LUBE
CHK" står för " kolla nosställets
smörjning " är inte till en början
helt Självklart för en östgöt e.
Som " SFI TP 86" används Pi
lol's Flight Manual, en publika
tion som i antal sidor inte står
Viggen långt efter. Motsvarande
cheklistor har dock redan visat
vissa brister och har omarbe 
tats. - Normalt kommer flygning
att ske enligt OSF. TP 86 :ans
fullgoda utrustning medger dock
uppträdande i civilt kontrollerat
luftrum helt enl BCL .
• Innan TP 86 sätts in i prov
produktionen krävs ytterligare
en del förberedelser. Fler förare
och mekaniker ska ll utbildas. De
ingenjörer som skall svara för
provinstallationer och mätutrust
ning måste lära sig flygplanet
osv. Ett utblidningspaket från
USA med bilder, projektor och
kassettband blir grunden för
denna utbildning . - Inom kort
be raknas dock TP 86 kunna gö
ra nytta för sig , dvs på ett effek 
tivt sätt lyfta provutrustningar
upp i sitt rätta element.
•

Leverans St_ Louis - Malm
slätt. - Utan paralleller i övrigt
kan här påminnas om att Char
les Lindbergh 's flygplan (år
1927) var döpt till "Spirit of St.
Louis ". Rockweil International ,
Sabreliner Division har sitt hög
kvarter just i St. Louis i delstaten
Missouri . Det var där som flyg
planet övergick i FV:s ägo, som
utbildningen av förare och me
kanik.er ägde rum och det var
från Lamb ert Field som hemflyg26

Boeing 747? Braniff har en')
N905KB var/är målad i en mus
tig blå färg som måste bedömas
som klart uppseendeväckande.
Flygplanet kallades .också 'Blue
bird ' av sina tidigare ägare .
RockweIl hade gärna sett att
F:T beställt ommålning av flyg
planet före leverans. F:T behål
ler dock den blå färgen tills vida
re, vilket sparade in $ 10000.
Eventuell ommålning i Sverige
av TP 86 blir av praktiska skäf
t ex svart-vit kontrastmålning för
att underlätta inmätning med
teodoliter vid prov. Orangefär
gad FC-nosring är dock redan
ditmålad.

) -1 !1ndemun
TP 86:an interrlmsmålsd.

F20 besöker Holland och England
F20 :s utlandsflygning hade i år
Holland och Storbritannien som
mål. För flygningen disponera
des sju SK 60E och en TP 84 .
Första målet var Twente i Hol
land . Här visades basen och
flygp lanet F-5 " Freedom Figh
ter ". Höjdpunkten var dock vis
ning av F-16 " Fighting Falcon "
både i luften och på marken. På
kvällen bjöds på indonesisk af
ton på mässen med god mat
och hög stämning.
Färden fortsatte nästa dag
över kanalen till Storbritannien
och Wattisham (ca 150 km nord
ost London). Wattisham är en
RAF-jaktbas med flygplantypen
F-4 'Phantom'. På basen står
alltid två flygplan i fem minuters
beredskap för insats i Nordsjön
och Atlanten. Man startar alltid
enskilt och uppdragen kan bli
långa och tidsödande . Vanligen
sker lufttankning under uppdra
gen. Sovjetiska Tu-95 'Bear' är
en flygplan typ man ofta skuggar
i området norr om Skottland.

Nästa besöksobjekt var en
brittisk luftförsvarscentral i Nea
tishead belägen i närheten av
flygbasen Coltishall. Man frape
rades av den koncentration av
radarstationer och övriga an
läggningar som fanns på ett be
gränsat geografiskt område.
Detta skilde sig helt från vår
spridnings- och skyddsfilosofi.
Anläggningen bestod av äldre
radarutrustningar från slutet av
50-talet, men med många re
servsystem . Centralen leder luft
försvaret över den södra sektorn
av Storbritannien . Ett probelm
man har i fredstid är den knappa
tillgång på övingssektorer för
stridsledning. Dessa är starkt
begränsade i både höjd och
sida .
Helgen ägnades åt besök i
London där bl a RAF Museum i
Hendon (med det nyöppnade
Battle of Britain-museet) besök
tes. Englandsvistelsen avsluta
des med besök på RAF College
i Cranwell. Där fick vi genom-

Nytillkomna ITV-program
FV 76-84

FV 71-104

FV 71-105

FV 78-118

FV 79-142

CFS 79-11

FV 79-140

FV 79-141

FV 80-153

FV 80-154

FV 80-159

Manöveriaster under flygning.
Programtid 27 min
Sony 3/4" Kassett i färg.
120 kg sprängbomb
Programtid 19 min
Sony 3/4" Kassett i färg.
BO kg lysbomb
Programtid 9 min
Son y 3/4" Kassett i färg.
Flygmilitär 5-kamp.
Programtid 12 min
Son y 3/4" Kassett i färg.
Nyhetskassett nr 13.
FV Kavalkad 79
Programtid 13 min
Sony 3/4" Kassett i färg.
Folkrätt i krig.
Programtid 14 min
Sony 3/4" Kassett i färg.
Hur väljer man ut värnpliktiga?
Programtid 16 min
Sony 3/4" Kassett i färg .
Värnpliktsverket informerar om förs varet.
Programtid 22 min
Sony 3/4" Kassett i färg .
Nyhetskassett nr 14.
Slutlig programplan 1980-85 med flygplanfrågan
Programtid 30 min
Sony 3/4" Kassett i färg .
Renlighet ger säkerhet
Del 1: 21 min
Del 2: 20 min
Del 3 : 16 min
Sony 3/4" Kassett i färg .
Doktor FOO och oberäkneliga Miss Body
(Rekommenderas livligt I En succs-film ll )
Programtid 26 min
Sony 3/4" Kassett i färg.

Se vida re upplysningar i löpsedel " AV-nyheter" från FS/Utb . •
Helge SaMin

gång och demonstrationer av
officersutbildning
i
England.
RAF College kan vid jämförelse
med utbildning i Sverige sägas
utgöra F5, F14 och F20 på ett
och samma ställe. Flygutbild
ningen bedrivs fortfarande med
"Jet Provost" .

Hemfärden gick via holländs
ka Twente åter till Sverige. RK
78-80 kan se tillbaka på en
mycket intressant och lärorik re
sa.
•

Examen vid F5

tade sex elever ur armEln sin för
beredande flygutbildning på SK
61 . De fortsätter sin utbildning i
Boden .
Som vanligt deltog inbjudna
25-årsjubilarer. Många hade
hörsammat inbjudan att 25 år ef
ter egen examen åter stråla
samman och under trevliga for
mer minnas . Efter middag på
mässen blev minnena många
och långa . Några varade fram
till morgonstund .
Några som för länge sedan
passerat gränsen för 25-årsjubi
larer hade spontant själva hört
av sig för att om möjligt till nästa
år försöka återsamla de som för
50 år sedan avslutade sin kurs.
Fyra gentlemen dök upp på F5
och följde dagsprogrammet vid
examen och träffade ett flertal
"gamla bekanta".
•

CFV förrättade i slutet av juni
examen av den sista aspirant
omgången i GBO (gammal be
fälsordning). 16 regementsoffi
cers- , 17 reservofficersaspiran 
ter samt 5 meteorologaspiranter
avslutade då sin GFU (grund
läggande flygutbildning) . Av 38
in ryckande blivande piloter åter
stod 33. Flera års idoga försök
att åstadkomma ett fungerande
högtalarsystem kröntes i år med
framgång. CFV :s tal kunde hö
ras av alla vid examensceremo
nin närvarande.
Musikkåren
spelade rätta marscher och
psalmer . Kanske detta bidrog till
CFV :s glada ansiktsuttryck vid
vingutdelningen .
Utöver aspirantexamen avslu-

Majo r Ca rl-A k e Pernling

Major Bengt Holmberg

Fr v: Kurs-3 :an Peter Larsson (S/öbo), kurs-1:an Bengt Nilsson (Uppsala)
och kurs-2:an Benny Johansson (Eskilstuna).

Fr v: Kurs-1 :an Bo Eriksson, kurs-2:an Ove Wlman och kurs-3:an Osmo
Westin - med sina examenspremier.

CFV utnämnde medio jun i 26
elever ur kurs 78-80 till rege
mentsofficerare vid flygvapnet.
Examensceremonien bevittna 
des av bl a förbandschefer från
FV, skolcheferna från Karlberg
och Sjökrigsskolan samt många
anhöriga till de nyutnämnda offi
cerarna. Ceremonien föregicks
av korum i Gamla Upsala kyrka
och visning av flygplan SK 60, J
35, och AJ 37 såväl på marken
som i luften.
CFV:s premium (en stickert)
till årets kursetta tilldelades löjt
nant Bo Eriksson. Svenska offi
cersförbundets bokpremie till
kurstvåa och kurstrea tilldelades

Examen vid F20
löjtnanterna Ove Wlman resp
Osmo Westin.
Idrottsskölden
till
bäste
idrottskadett tillföll löjtnant Jan
Andersson och bäste skytt på
kursen löjtnant Ingemar Ja
cobsson tilldelades ett gevär
skänkt av Carl Gustavs gevärs
faktori.
Kursens förtroendeman kap
ten Kenneth Flodin erhöll stipen
dium med åtföljande jeton ur ka
dett John Sjöqvist minnes
fond .
•
Major Carl-Ake Pern ling
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VM i flyg-S-kamp - 'PAlM 80'

*" *"

Arets världsmästerskap i flygfemkamp
- som på ett utmärkt sä tt arrangerades av
Spanien - gav svensklednlngen en ordentlig
tankeställare. Den oväntade lagförlusten är
inget att säga om. Men sättet! Vi blev utklas
sade av betydligt bättre idrottsmän. Ett resul
tat av djärv satsning och målmedveten inten
sivträning via en förstående flygledning.
Man frågar sig: Hur skall det gå för SverI
ge framgent? Nu när kärntruppen varvar ner.
Skall våra nya påläggskalvar redan nästa år I
Norge få chansen att ge svar härpå? Vill vi få
revansch? Vill flygvapnet njuta segrars PR
sötma?
):} ):}

*"

*"

De 26:e PAlM-mästerskapen
avgjordes den 1 -8 september i
Salamanca/Matacan Air Base
ca 20 min från Madrid. Sju län
der mönstrade denna gång
kampsugna fyrmannalag: Brasi
lien, Danmark, Finland, Norge,
värdlandet Spanien, Sverige
och Turkiet. En tävling för resp
länders reserver genomfördes
också. Inbjudningar hade även
utgått till Argentina, Chile och
Uruguay, men dessa länders in
träde i VM-kretsen uteblev.
Då flertalet länder hade ett av
sevärt avstånd att tillryggalägga
för att nå VM-arrangörslandet,
tvangs av praktiska skäl det an
nars inledande flygrallyt att utgå.
(Det kan kanske hos den oinvig
de synas något besynnerligt att
dagens flygplan inte kan flyga till
vilken punkt på klotet som helst,
men faktum är att resp flygplan
typs räckvidd inte är alltför stor
och mellanlandningar med tank
påfyllningar är ett nog så kom
plicerat och dyrbart förfarande.
Att spara bränsle är dessutom
en nödvändighet.)
Inledningsdagens dueliskjut
ning med grovkalibrig pistol blev
resultatmässigt symtomatiskt för
hela 5-kampen. Spanjorerna
stormade fram som aldrig till för
neo Man vann lagtävlingen och
individuellt bäst blev Luengo
med 192 poäng. Sveriges lag
skärpte sig till en andraplats.
Andra dagens tävlingsgren
bjöd på lång och spännande
fäktning. Under 12 tim och i 35°
värme mötte alla alla. Spanjorer
nas forcerade intensivträning ti
digare under året gav även här
ett påtagligt resultat genom att
man lyckades matcha alldeles
jämt med svenskarna i deras ti
digare paradgren. Mora och
Lennart Pettersson delade även
på segern i individuellt. - Det
stod nu klart för de svenske att
deras 5-kampshegemoni från ti
digare VM-triumfer höll på att
glida dem ur händerna.
En tillfällig förbättring åstad
28

Sverige överkört
av hungriga
sp~jorer!

Vårt lag deciIneras
vm vi k Oml})a igen?

koms under tredje dagens inle
dande simmoment. Såväl Pet
tersson (3:a) som Kersmark
(5:a) slog bäste spanjor Plaza
(8:a). Hindersimningens lagtäv
lan blev en svensk viktoria och
totalt hade de blågule 658 po
äng upp på "Ios ninos de toro".
- Men då kvällen kom och boll
testets resultat fanns till oHent
ligt beskådande hade denna
ledning krympt. Och genom Pla
zas överlagsna bollseger hade
han ävertagit den individuella
ledningen. Med svenska ögon
sett betydde denna utveckling
de största farhågor inför nästa
dags slutdiscipliner.
• Hur de svenskes sömn ge
staltade sig den sista tävlings
natten är ännu inte helt klarlagt.
Men då avslutningsdagens lörs
ta tävlingsmoment - hinderba
nan (spanjorernas paradgren 
svenskarnas ackiileshäl) - tog
sin början, kunde man ana sig till
chanstagningar hos några av de
våra. Detta gällde framför allt
fjolårsvärldsmästaren och årets
nordiske champion, Bertil Kers
mark. Eftersom han normalt är
bra mycket bättre som oriente
ringslöpare (han sprang ju till sig
VM-guldet i fjol), ville han spara

Pli PAlM-segerpallen, fr v: Sverige (silver), Spanien (guld
- U.g.) och arasilien (brons).

sig i den alltid lika slitsamma hin
derbanan. Med denna hans
målsättning lyckades han till 100
proc. Kersmark blev överlägset
sist. Även kämpen kapten Lars
son tycker att denna gren är väl
så giftig. Kapten Pettersson kom
därför att bli bäste svensk med
en blygsam placering mitt i fäl-

När Sverige i fäk/momentet mötte sata 'antagonisterna fra Norge'
introducerades nyparat pistversion, nämligen dubbel . .. eller?
Aven "Nukku" fick kortslutnIng . ..

tet. At spanjorerna stod inget att
göra (2:a, 3:a, 5:a och 8:a). Att
en norrman knep grensegern
med en tiondel kändes kanske
såta rivaler
extra irriterande
emellan.
Helt avgörande skulle alltså
terrängorienteringen komma att
bli. Den decimerade svenskled
ningen befarade det "värsta" då
man kallt noterade att först på
4:de plats återfanns Lennart
Pettersson (omräknat i löptid he
la 10,2 min efter Luengo, 4 min
efter Plaza och 2 min efter Silva,
Brasilien). Var OS-brons-Lelle
mäktig en dylik löpbedrift? Eller
skulle en utvilad Kersmark kun
na prestera det otroliga? Han
låg ju i alla fall på 5:te plats (med
sämsta grenresultatet från räk
nat). Lagmässlgt var dock loppet
redan kört för "Moder Svea".
Som hindar försvann spanjo
rerna bort genom hemmater
rängen. Det verkade som om de
kanske mest slogs inbördes om
den individuella segern. De kän
de ju sin egen löpstyrka.
• Kersmark startade resolut,
hade spänt bågsträngen till
max. Dock ack, den sprack.

gat sig förbi alla spanjorerna och
åter
blivit
världsmästare .
men nu endast med 611 poäng till
godo på 2:an och 8 p till 3:an.
Det jämnaste PAfM-mästerskap
någonsin. Och knappt 50 p från
smått fantastiska 5. 000 totalt.
• • Spanjorernas resultat är
mycket glädjande. De är verkli
gen att gratulera till lagguidet
och placeringarna 2:a , 3:a , 4:a
och 7 :a. Imponerande l Deras
extra träningssatsning under fle
ra månader (egentligen efter
svenskmodell, men betydligt
mer komprimerad och intensifie
rad) gav önskat resultat. Säkert
var det inte en engångsföreteel
se inför hemmapublik. Upp till
bevis nasta år i Norge.
En symbolisk bild? Svenskarna deppar? Man tar sig för huvude
Det svenska laget gjorde ab
na. Madre mia vilken konkurrens. Hur skall det gä 1981 i Norge?
solut ingen dålig tävling - alla
Fär vära nya adepter träningsmöjligheter??
fyra bland de tio bästa; 1:a, 6:a,
9 :a och 10:a. Sådant är utmärkt I
silvret bevakades. • Nå, men
Orienteringen blev till något
slags sightseeing . Madre mia.
Pettersson då? Jo, OS-merite
Vi är kanske bara lite bortskäm
• " Ull-Kalle"
Karlsson
och
rade Lelle tvangs till ett riktigt
da. Förblindade av tidigare ädla
Larsson löpte hyggligt som mit
bragdlopp . De 2 minusminuter
metallers lyster och kan kanske
tens män i resultatlistan. Lagna till Silva klarade han med ca
nu inte se storfina prestationer
av de våra när andra plötsligt är
15 min; de 4 dito till Plaza med
18 sek och de 10,2 till Luengo
bättre . Men sådant kommer att
med 26 sek . Tala om maldrama
bli nödtvunget! Ty sakta men be
tik. De spanska fansen grät sä
stämt kommer svensklaget att få
kert blod då chocken på resul
ömsa skinn. Gamla rävar slutar
VM-RESULTAT:
tattavlan blev uppenbar: Pet
och nya måste till. Nedtrapp
ningen har redan börjat . Larsson
tersson hade genom en enorm
Lag/Totalt
viljespurt de sista metrarna se
och Kersmark vill ge plats för
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Spanien,
Sverige,
Brasilien,
Finland,
Norge
Turkiet
Danmark

14.71B P
13.644
12.705
12.156
12.101
10.706
10.536

Pettersson
Luengo
Plaza
Mora
Silva
Larsson
Kersmark
Karlsson

Sve,
Spa,
Spa,
Spa,
Bra,
Sve,
Sve,
Sve,

NM-RESULTAT
Lag
1) Norge
2) Finland
3) Sverige

12.487
12.166
11.369

Individuellt
1)
2)
3)
9)
20)
23)
25)

4.954 P
4.948
4.946
4.824
4.746
4.370
4.320
4.274

Kersmark
Närä
Pettersen
Karlsson
Nänzen
VIkman
Olofsson

Sv,
Fl,
No,
Sv,
Sv,
Sv,
Sv,

4.693
4.369
4.328
3.986
2.690
2.416
2.175

IUlom livian: 14) Gualavaaon.)

T v: Kn Kersmark lår I :a-prisen av
danske CFV, gen Holst-Sörensen.

Det tycks "krylla" av
Flygchef "lågnavigerade" bäst
duktiga idrottsmän
flygvap net.
Ett
OS
brons i modern fem
kamp (som redovisas ej
Imponerande dagsplaceringsre
orientering är inte 2,39 någon
annan plats) är ett ex
sultaten 1:a, 6:a, 2:a, 3 :a och 1:a
betryggande ledning" , berättar
empel, en 1:a plats i 0
- med hela B';' min distansera
Sivert och fortsätter " Fick ett
ringens S-dagarsorien
förre nordiske och flerfaldige
bra flyt från början och det kän
tering är ett annat.
svenske
orienleringsmästaren
des ganska bra. Men jag var ald
För den senare bravaden svara
de flygchefen vid F1 i Västerås,
överstelöjtnanten Sivert Axels
son. Tavlingen (som är varidens
största i sitt slag) avgjordes i slu
tet av Juli I roslagsskogarna I
trakterna kring Uppsala. Siverl,
tävlande för Malmby IF i H43
A2-klassen, kunde - med de

lj&j. C

Kersmark nordisk mästare

Individuellt/Totalt
1)
2)
3)
4)
5)
6)
9)
10)

nya hungriga grabbar som är
beredda till träningsuppoffringar .
Resorna är kryddan, eventuella
medaljer minnen aven fin PR
gärning uti världen för vårt va
penslag . Ett tungt ansvar vilar
också på 5-kampsledningen l
Uppifrån och ner . Vill FV fram
deles dra nytta av ett gott rykte
utomlands, som vi förvisso hit
tills härigenom fått, måste aven
såväl förbandspersonal som
styrande stabsorgan se till att ut
valda ges nödvändig tid för ratio
nell träning. Ty i flygfemkamp ,
liksom inom alla andra idrotter
av i dag, ges inga genvägar till
framgång och ära. Det finns an
ledning att speciellt peka på det
ta nu . En ny generation måste
lotsas fram . Finns viljan, kom
mer resutiateni Aha iacta est. •

Bertil Norman (IFK Hedemora) .
ara Gjort I Och grattis i
Med en lotal ledning på 2,39
min inför den sista etappen före
Bertil Norman slapptes Sivert
först Ivag i s k Jäklstart - alltså
ingen gemensamstart, utan en l
tidigare uppnådda tidsresultal.
" Det gäll Ide att skärpa till sig
betydligt Inför sisla etappen . lör i

rig riktig saker, för några krafter
kvar till en spurtuppgörelse hade
Jag inte efter fem kravande
dagar" .
"Det har med orientering lig
ger mig mycket varmt om hjartat
och jag försöker även få andra
på flottiljen att satsa på det har.
Det ger så många bonuseffek
ter, som framförallt flygande per

sonal har nytta av. Det blir t ex
lättare att överföra kartbilden till
terrängen
vid
lågnavigering .
Man måste hela tiden utföra pro
blemlösningar när man oriente
rar. Precis som vid flygning."
"Många tycker att träningen
blir för ensidig , bl a blir armarna
för lite aktiverade. Ett bra kom
plement är därför simning. Vad
gäller träningen av de korta resp
långa fibrerna, så tror många att
vi enbart tränar de långa fibrer
na. Detta är helt fel, för i en
orienterares träning ingår en hel
del träning som är inriktad på de
korta fibrerna", säger en leende,
svettig och t o m lycklig Sivert
Axelsson .
•
,H ,ft S S(rl l1JI~/(>r), 1-"4
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Filmrecension:

Bokrecension:
Wagner, Wolfgang
KURT TANK - KON
STRUKTEUR
UND
TESTPILOT BEl FOCKE
WULF
(Bernard & Graefe Ver
lag, Munehen) DM 56.

"En svensk väg " så heter flyg
vapnets nya informations- och
PR-film. Den ersäller den gamla
långköraren " Horisont" som nu
fåll 16 år på nacken . Filmen ha
de festpremiär den 6 oktober i
Armemuseums Karl XII-sal i an
slutning till AMFs 60-årsjubile
um och med närvaro av bl a De
ras Majestäter Konungen och
Drollningen.
Speltiden är 17 min. Manuset
är skrivet av Rune Gadestam ,
musiken är av Lasse Samuels
son, filmfotot svarar Owe Gelier
mark och Bengt Westfelt för,
ljudansvarig är Reiner Widäng
och som speaker har från Riks
radion anlitats Thomas Botwid .
Den viktiga regisysslan har med
van yrkeshand Helge Sahlin
stålt för. Filmen är samproduce
rad med Sueciafilm. Den över
sälls till engelska och kommer
även all finnas på U-ma tic ka
sett för TV-bruk. Filmen riktar sig
i första hand till icke-specialisten
- ung som gammal, men kan
med fördel äVEin ses av " proffs ".
Av inledningsraderna all dö
ma kanske Du ställer dig frågan:
Har filmdetaljen inte gjort några
filmer på 16 år? Jo, förvisso' Det
har gjorts många bra filmer . BI a
en serie som handlar om flyg
vapnets olika systemdelar; så
som "Allack", " Luftförsvar" m fl.
I denna serie arbetas nu på ett
manus om det nya spanings
flygplanet, som bär arbetsnam
net "Utan Spaning ingen Aning ".
Typen militär informations
30

och PR-film blev det sällsynt
med under 70-talet. Della därför
att stora svå righeter uppstod all
nå biografpubliken . Militära fak
tafilmer i kort-kort påstods hel!
enkel! vara impopulära. Men in
ställningen tycks hålla på att
svänga. Vi får se om " En svensk
väg " kan nå en större publik bio
vägen och/eller om den eventu
ellt t o m kommer all visas i
svensk TV . Filmen kan alllid lå
nas från AMF eller FS/Utb; den
kommer även att finnas på flyg
förbanden.
För all framställa denna film
har F15 ställt upp med en rote
AJ 37 och F13 med en Spa
ningsViggen . Försökscentralen
bidrog med kamerakapsel ..
undertill på flygplanen . (Vilka
bildsekvenser!I). Polisen i Lidkö
ping och Skara ställde välvilligt
personal till förfogande för all
momentant stänga av den
"svenska vägen" för trafik - vä
gen går nämligen mellan båda
städerna. Och klargöringsområ
det var förlagt till Hasslösa-trak
ten . Vad filmen handlar om skall
inte avslöjas. Men slutorden " en
svensk väg, för människor all
färdas på , för flygplan all landa
på" .
bör ju ge en fingervis
ning .
Se den I Gör del! Det rappa
tempot och de klatschiga bildse
kvenserna inbjuder t o m iii I re
prisvisningar. En bra informa
tionsfilm som känns spännande
och medryckande .
•
HS &} C

Den 19 apri l 1945 landade en
Focke Wulf FW.190A-8 på Bull
tofta. Planet flögs aven estnisk
officer vid namn Axel Kessler.
Under VK2 landade inte mindre
än sju plan av typen FW.190 i
Sverige . Flygplantypen anses
vara Kurt Tanks största kon
struklionsframgång .
I en nyutkommen bok be
skrivs konstruktörens hela verk
samhet från studietiden och det
första arbetet vid Rohrbach Me
tall-Flugzeugbau
på 20-talet
fram till 50-talets indiska HAL
HF 24 (Hindustan Aeronautics
Limited).
Samlliga flygplantyper , även
rena projekt, vid Focke Wulf-fab
rikerna beskrivs i boken med
största omsorg . Trots all ell fler
tal böcker behandlat tysk flygin
dustri de senaste 35 åren utgör
den nu utkomna boken en helt
unik dokumentation .
Förfallaren Wolfgang Wagner
har bemödat sig att i detalj doku
mentera projektering, utveckling
och tillverkning av alla Kurt

KurtlånkKonstrukteur und Testpilot
tJej Focke-WuIf ~

.'

\y.

Tanks olika flygplan. Personen
Kurt Tank får avspeglas i hans
många olika konstruktioner.
Varje flygplan typ är dokumen
terad med delvis nya unika bil
der , treplansskisser samt omfat
tande tabeller med data och
prestanda . För kalenderbitaren
finns i vissa fall även samman
ställningar över tillverknings
nummer och registreringar.
Det nu föreliggande verket är
den första volymen i en serie på
20 band, som skall beröra tysk
luftfart . Bland komm'ande tillar
märks:
"Flugmotoren
und
Strahltriebwerke" (1980), "Ver
kehrsflugzeuge - F .13 bis Air
bus" (1982) samt "Luftfahrtfor
schung" (1982) .
För den flyg- och flyghistoriskt
intresserade torde boken om
Kurt Tank och hans flygplan ut
göra en källa till yllerligare kun
skap om en av tysk industris
mångsidigaste
flygkonstruktö
rer.
•
Bo Widfeldt

Ovan: FW.190A-B 'nödlandade' på Bulltofta 19/4-45. Denna f/ygplantyp
b6rjade Kur1 Tank projektera 1938. - NedanIT h: 5 år senare (mitt under
VK2) projekterade Tank
deNa jetdrivna jaktplan,
som I eN senare utkast
betecknades Ta.183. Fpl
utvecklades vidare och
tll/verkades efter kriget i
Sovjetunionen.

FVoch 'Ymer'
Isbrytaren " Ymer" har återkom
mit från sin 1OO-dagarsexpedi
tion i Norra Ishavet - en forsk
ningsresa som få II stor publicitet
i de flesta massmedier , inte
minst i TV. Ombord fanns bl a
två av marinens helikoptrar,
HKP 6. - MEN vad som inte
trängt fram till vare sig läsare el

ler tillare är all även FLYGVAP
NET spelat en betydelsefull, ak
tiv roll under denna arktiska
odysse. Ty allt nödvändigt kart
och navigationsunderlag för he
likopterbesällningen hade gratis
framtagits av kartofficeren vid
flygstaben. En ansenliger bibba
papirer, minsann . - Om nu san
ningen prompt skall fram, så
måste ju alla papper läggas på
bordet, s a s.
•

•
:

•
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FLYGDAG
Ur svenska hjärtans djup . ..
VIfICfJn dagl Nog var den Vlr
Herre t/II behag när han lät solen
skIna si rart, himlen vara si bIl
och vinden flijkta si skönt, när
30 000 nackar böjdes bakit f6r
att kunna bevittna den fantas tis
ka uppvisning som bjöds denna
dag, under Flygdagen vid F15.
" ÄndamA/et helgar medlen "
Bliger ordspråket och det liter
kanske lite f6rbryllande. Men
kanske IndamAlet ilr denna
glng, att Inse vad ett f6rsvar är,

att det mAste finnas när det blir
tvunget. Vilket det än gäller 
att f6rsvara ett land eller att f6r
en fattig ensam människa att
förs6ka mobil/sera mod nog att
försvara det som är hennes rätt
mItiga egendom.
Ja, man är sA full av förund
ran och beundran över att det
finns sA mycket mod, si mycket
Intelligens I mänSkliga hjärnor,
och sA perfekt planering som
fungerar exakt. Men ocksA allt
som utförs I det tysta.
När man fAr möjligheten en
gAng att se ned I sittbrunnen på
ett av dessa fartvIdunder, för
står man ocksA vilket oerhört
ansvar - och skicklighet 
dessa osynliga måste prestera.
Det gIller att samarbeta, att ha
förtroende om allt ska funka.
Och det är detta man fAr ett så
pAtagllgt bevis f6r en sådan
strAlande dag, när även vädrets
makter sällar sIg till dem.
Srlcken Slom, Järvs6
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LENNAR

PETTERSSON
..• ar 29 år och IIvgofflcer
kapten vid Fl Vasteras.
Han bidrog verksamt till att
Sveriges lag I mOdern 5·
kamp kunde barga brons
meaalJerna vid Moskva
OS. Nagot senare sprang
han hem det individuella
VM-guldet I IIyg-S-kamp
(sid 28 - 29) .

••

OS- RONSAfEDA JOREN
som tog FVM-, SM- och VM-guld

